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3'SESSÃO 

~-: -~ ... · - . 

ELEIÇÃO D.'l. )!E$.\ 

No. sessã.o do 4 de Julho tev-e logar :\ _e leiçit~> da mesa. qne ctew~ funecionr.r clurante o 3• mez d<t 
ses;ão do corrente anoo. . · · . . 

Depois ele haYCl' o Sr. -presidentedei:s:a.do a.respectiva..cailt.,it':l, que Jl!l5SOU a seroccupaúa. pele> 
Sr. Barão do Guahy, 1• vtce-presidente, snscitou-se a. wgujnte 'luestão de Ol'llem : 

·. O Sr. Aff'onso Penna ipela or<lcm) propúe nó Sr. presidente o. aeguintc duvidQ.; o 
1-eglmento determin1\ qne a mesa será eleit~ quando sen•ir dnrante um mez • 

.A eleiç:.ío da mes1\ desta Ca.mat'(l. sempre se fez no !lia 3 ; enh·eta.nto o or<\dor ve mudad:t 
essa. pratica, porque est1tmo:; hoje a 4 de Julho. Pergunt:i·-'Si hottve algttma l'tl.Z~O que determinasse 
semelhante mudançl, ou si lu:l. moclitic.-\çoo no regimento, que a. autori>e . Qlle a elei~.ão sempre se 
procedeu no db. 3 niío :resta dttvich (apoiaà~s), e· póde- dar testemunho disto o nobre depu-
1.'\dO pelo 1\Iaranhrlo, que o anoo passado pt>esidiu os tralnlllos da cas:lo. 

Nas legislatm-ns pa .. <:sadas os esty los não foram outros ; e, por ser assim, o orodor considera 
de seu dever pedir (~ mesa explicação a respeito. 

Tendo sido a eleição da me&'\ adiailil. de hontem para. hoja, não .; muito que :.Un.l,t Jl<lSs:l. ser 
adiada para outro dia: e r como está em ruo da. o adhmento das nssembléas provincia.es, não serit. 
para estranlmr quo n·elerção da. mesa. desta Ca!llllra, deb:audo de ter Jogar no dia 3, como lleter
mina o regimento, Ilqtte ignalmente adiacla. 

O SR. P.RESlD'E:\"'l$ :- A informação que pó de dar ao nobre .cleputa.cl.o é que a. eleição. da mcs:~., no 
roez ~3.do, dett-se no dia 4, c como os eleitos devem servir por nm mez, entendeu-se que a nova 
elcicao tivesse hQje logar . E:' a praxe que anc!lnt rou, e cuja. · respons·~bilillalle pertence oo illustre 
presideute a quem snbslítlle neste momento. 

Vai se proceder a elei\~ío ele presidente. 
Procede-se ú eleiçiío de 

Recolhem-se SO cedulas . 
Obtem vot os os Srs.: 

Barão do Lncenn. . .•... •.•..... ..•. - -. . . .. . • . . . . . • • • • . • • . • • • . . .. . .. .. IH Maciel. ......... ... ................... .................. .......... .. . l 
Em bl'auM..... .. ........ . .. . .. ... .............. . ............ ........ .. 15 

E' eleito o Sr. Barlto de Lucena, que volta a ocettpar a c!lueirn. d:l. pt·esideocía. 
Procede-se em sagulda ás eleições de 

Recolhem-se 65 cedulas. 
Ob~m votos os St-s.: 

Barão do Guil.hY .. ... .. .. .......... ... . . ...... , .. • • • • • .. • .. .. .. • • • • • • • 61 
Em branco ........ :.. .. . ....................... .. ..................... . 4 
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Recolhem-se 72 c<dahls. 
Obtêm >o tos os Srs.: 

HISTORICO 

2~ Yica-president~ 

Alencar Araripe ........................................... • ..•. •·. 
1\Ulton ................................... .. ......................... . 
Ba!"âo do Gual1y ...................... • ..... . . · · ·. · • ·. · · · • • · · · • · ·. · • · 
.Araujo Pinho ...................... •· .. · ..... ·· .. ····•···••········ .. · 
Henriques .......................................................... .. 
Em branco ........................................................ •·· 

Recolhom-.;e 70 cedula:;. 
Obtêm Yotos os Srs.: 

,\ranjo Pinho ........................................................ . 
Milton ................................ . . .. .................. . ....... . 
Em branco ................ , ............ , ............. : .............. . 

Recolhem-se il e<lduh1s. 
Ob~m votos os Srs. : 

t• Sec rctario 

Carlos Peixoto .......................... . .................... .. ..... .. 
Em branco ......................................................... .. 

Recolhem-se G9 cedulas. 
Obtêm votos os St•s. : 

2• S ecl·etal'i o 

Jaym~ Rosa ........ , .......................... · ...................... . . 
Em branco .......................................................... . 

Recolhem-se 65 cedulas. 
Obtêm ;o tos os Srs. : 

t;S~~~t~;~i~~:~.~e_s_-:::::::::::::::: .' ::::::::::::::::::::::: ::·:: :::::: 
Alfredo Corrê I ................................................. ,·' ... . 
Se>e Navarro ....................................................... . 
Bento Ramos .................................... • ••• • . • ••• • •. · · •• · · • · 
Em br.tnco ....... . ...... .. ................................ . ......... . 

l~m ses,ã~ de 4 de Julho foi apresentada pela rõspectiva commissão a seguinte 

Rcdacplo elo projccto "· 7 'L - 1888 

A Assem bléa. Geral resolve : 

GO 
2 

7 

G-1 
7 

G7 
2 

52 
50 
9 
6 
3 
8 

Art. 1.• E' o governo autorizado a despender at~ a quantia de 300:000$ pa1·a. atl.'<iliur u 
.:ommissão fr.mco-brozileira JlOl'a. a Exposi•;ã6 Uni'versnl de Pariz e os expositores 1r.wileiros qae 
concorret·em a essa exposiçi'io. 

Art. 2. • O governo pode rã realizar para tal fim ns nec-esslll'ias operàções de creJito. 
Art. :l.• Revogam-sé as disposiÇÕes em contrmio. 
Sala das commtssões em 3 de Julho de 1888.- Nfonso Celso.- Figueir6a. 

Concedida pela C;tmam a di.>pens"' de impressão pedida pelo Sr. Atronsv Celso, foi immedia
tamente sabmettid;\ a mesma reda~o a discussão e sem debate approvada para ser en;iada ao 
Senado. 
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HISTORlCO 5 

CRED!'l'O SUPP!..E~!ENTAR .\ VERBA - SOCCOR!1.05 li'UBL!}OS - DO EXER.C!CIO DE 1886-1887 

Em sessão de 4 de Ju\bo foi apresentada. pela respectivo. co:nmissão a wguinte 

Redacç,ra do projecto >l. 26 -~- 1888 

. Ernentla approva.cla peh> Cam.ar:t <lo.> Deputado.> i~ praposta do P~dar E.•a~~tivo que co:!Cede ao 
Mmisterio do lmperio um creJito supplem~ntat· de 350:ôi9:i)465 á. verba - Soccorros P11blicos
do ~xereicio de l88G-l887 : 

Accrescente-w no lagar compéteote: 
A Assembléa C.eral uecreta.: 
Art. l . ' (Como na propost•\.) 
Art. 2.' ( Como na proposta..) 
Sah1 das commissõas em 3 de Julho de 1888.- A.ffonso Celso.- Figuei,-8a. 

Concedida a dispensa. de impre3sào pedid(l, pelo Sr. Carloo Pdxoto ri' seo>·ctario ), (oi imme
diut<tmeote submettida a mesma recbeção a di,;cussão e sem debate approvada para ser enviado. ao 
Senado. 

CREOITO ST;Pl>Lii!~!ENTA.R .'-.0 ~UNlSTEII.IO DA ~ARIN!I.I. 

N<\ sessflo de 4 de Julho continuou a. 2• diõcussão da proposta do goTerno, convertid:t em 
pro.iectc de lei, concedendo o credito snpplcmentar de 442:303$12\l no Mioísterio da. Marinha pnrn. 
as verbas- Corpo da :~rrnada- For~.a. Naval- e- Etttpa.s- do exercício de 1886-1887. Oraramm 
Sr;. Silva T•wares e Pedro Luiz. N' se.ssão de 5 orou o Sr. J,\yme Ro;~ e na de lO foi encerrad<~ 
a. discussão n requerimento do Sr. Passos Miranda. 

Approvado o projecto em 2• discussão para pas>ar a 3>, requereu, e foi concedid:J., dispenSil. de 
interstício, pam que o projecto entrasse em 3a discussão na sessão seguinte. , 

Na de ll entrou em 3• discussii.o, q11e foi encerra.da -por ninguem ter pedido a palavra, sendo 
approvado o projecto e adoptado, indo O. commissão'de redacção, que em sessii.O de 12 apresentou 
~ respectiva re:lacção, a. QU<tl foi appr•Jvada. para ser· eavüda ao Senado. 

CREDlTO SUPPLEliEXTAR AO MINISTERIO DOS NrlGOCIOS ESTRANGlliROS 

Na. ses>ão ue 5 de Julho foi apres~ntadü. pelo Sr. Min~tro dos Negocias EstrD-ngeir~s, em nome 
do Po ler E~ecutivo, uma proposta concedenJo ao respectivo Ministerio o credito supplementar de 
73:388-'$456, Jlll.ra. ser a]lplie-tdo à.s despezas d,1 rubrica~~-Commi.ssão de limites- da. lei do orça
mento do ex~rciclo de 1886-1887 e 2' semestre do anuo de 1887. 

Foi envi;td'\ a commissão de orc:tmento, que e1n s<miío 1le lí apresentou o projecto n. 56, em 
que foi convertida'\ l'eret'\d::t. propo:;t::t. do go-çcrno. l'oi a imprimir para entmr na ordem dos-tr~
oolhos. 

ORÇHtE:O.~O DO lllNISTElUO D.\ MARINHA 

Em sessão de 4 de Julho continuou :t 3• di>cussito da proposta, do ~overno, con,·ertida. em pro
jecto de lei, fi~audo a de>pezo. do lllinisterio da Marinha para. o exercimo de 1889. 

Ninguem pedindo a pllan-n., foi encerrada a. discussão, sendo por falt::t. de numero legal adiada 
:\ votaçii.o, que teve lagar na sessão de 5. 

Foram approvadas as segnintes 

D.L eommissão:.: Ao n. 16- Pharóes- em vez de 264:828$500, diga-se 294:828$51)0 elevan
do-se a- -;-erb-1 por necessidade do desenvolvimento deste sei"Viço~, l> qual fôra apresentada. Cllmo 
substitutivo de outra otrerecida p3lo Sr. SilV:l. Tavares e oul!•os Srs. deputados. 

Do Sr. Olympio· Valladão a aceeit:tS pela commis;;ão ! Ao n. 21, em vez ~e .:etapas 365$-, dig:t..,;e 
.: .Meteorolo;;ia 2\!:850$ » ; ao n. 22, em vez de « arm~mento 100:000$ ~ ~ d1ga.-se etapas 305$ » ; ao 
n. 23 em vez de "- nlllniÇUe3 de bocca 1.500:000$ ,, diga-se -« arm:tmento. 100:000$:. ; ao n. 24, em 
vez de c muniçue.> na.vaes 500:000.~:., di o-a-se « muniçüa> de bocCLI l.500:000$ •; ao n. 25, em véz. 
de.« mat~ri'tl de construcção n-a.val 700:ÕOO$ », diga-se ~ munições navaes 500:000$ ~ ; ao n. 26, em 
vez de « combustivel3DO:ODO$ ~. diga-se «material de coostrucção naval 700:000$~; ao n. 27, em vc~.· 
de «Crotes 60:000$ ~'• digtl-Se cconümstivel 300:000$000. » 
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Substitutivo d:t commissã.o: Ao u. 2S - Eventunes-: ~en1 ve:r. de 108:8~. diga-se 129:850$, 
nngmentnndo-5<! u. verbtt pur.t melhorl\mento do serviço mctcorologico.» 

Do Sr. Olympio Valladiío, que se nclnt n •lS mesmas condiçUes das precedentes uo m~smo senhot•, 
• Ao n. 28, em >ez d!!- Erentu;teS etc. IOS:S50.), diga.-se - o. 29- Eventa:w;, etc. 10~:000$000.~ 

Foi nppt•ovado e· sepnl'Mlo para ser coosirl~rodo nos ad•!itivos d•t rocei!.~ gct'tll tlo lmperio, 
s~gundo o pare~er <lu commis&ío, o seguinte ndditivo do Sr. Alcoforado Junior: . 

«Poderão os operarias do Arsenal. de )I!l.rinhtt de Pernambuco m·gauir.al' monte-pio, sob as 
bases quejulg<trem con..-enientes, dep~ndente.; de. !l].prO\'ilÇiio do Governo, c:the))tlo á Liga Ope
r:tria Pernambucana :15 attribuições que com]lettam ao COI'po conectivo l,;milo Operaria da 
Gürte. :P 

F()i adoptado o projccto assim emend:ido e t·emettido :l cormui;;são de l'Jdacçilo com us emenuas 
<\])Pl'ovadas. 

Ern seguida., veio it tneso. n seguinte 

« Declaro que votei a f:tvor da emendt\ n . ll oiTerecith\ pelo St•. Alfredo Cb(l.vos, relatint aos 
opera rios dos -a.r;en:Les de marinho. continnnrem a pot·cewt· grati ll~nçVas depois de 20 l\úuos de bons 
serviços. - Dr. Cantão.» 

Aprese:ltndn em sessão de 6 ~h rcspecliy:t commissi'ío (\ r edneção !'· 31 C <leste proj.ecto e! 
t•mdo s1do dispel".lsada a. tmpressao :t t•equertmento do S1·. Carlos Pen:oto (t• sccr·etarto ), 1'01 
submettidll- hnmed.iatnmente a diSénssão e sem deba,te "ppror.tdn, par3, ser euYi<tri1. ao Senndo. 

T-:X.ERCICIO DAS Ft'XCÇÕES DOS MI!WlTROS 1>0 St'l'C'!:~IO TRtllUS.H, !>F. ,n"$TlÇ.t, Ql.iANDO DE!'!:TADOS, 
NO l="TERY,\ Ll,() DAS SeSSÕES 

. Na sessiio tle 4 de Julho foi n}lreõent<l.do o }lrojecto n. 8 B com o parecer da commissão 
<le constituí~"io e legi<;tação, --que conc1ue (ll'Opando a ndopçüo d,\ emenda substitutivO\ oll'erecitl:~ em 
sessw de 25 de Junho -pelo Sr. Olympio Cnmpo;:;.e antros Srs. deputatlos ao projecto n. 8 A tlo 
Senado, }ll'Ojecto qu~ com a alludida emenda, voltàl'il it re('erida. eommissão "' requerimeúto do 
Sr. Ol~·m pio ca.mpo>. · · 

.Na de lO, contim1ando a 2• discussão, foi encerl'llda por ninguem tet• pedido a pn!(\vt'\1., sendo 
app:·oyado o seguinte substitutivo ao :trt. 1• do projecto : 

Art. 1.• A Ji~posiçiio do§ 4·' do nrt. 12 un lei n. :302V de 9 de Janeiro de 1881 ftcn cxtensiYa 
ao;; ministros do Supramo Tribunal de Justiç:., nos de$c1Ubúrg:~tlores e MS lentes Yitalicios. 
· Em seguida, !'oi adaptado o projecto, assim emendado, eru 2~ discussão pa1-a P,.'\SS..'l.l' a :) • • 

'No. de 12, e!ltJ.·ou em 3' cliscUS&"io, sendo orrcrecid,\ a seguinte 

No fim do M't. I• noorescente-se: do ensino superior c sacumlal'io.- ~. R.- JO<<o Rc:m·iq"~· 
Entrotl esta emenda. conjuuctamente em discusSilo, a ([tto.l foi cncer1~1dn por ninguem ter 

f>c:tlido a pa.ln:>r-a.. 
Procedendo-se à. vob<;-ão, foi apprormlo o projecto e bem <\S;;ÍUl a cmoudit, sendo nm!Jos enviados 

:, commissão de red<\CÇM. . 
,. Ne>sa mesma sessão foi a imprimit• :1. t•edacç-lo n. 8 C, que foi o.pr,rovnda n:~. sessão ,[e 13, para 
ser devo\vid(l; ao ~enado. . 

OllÇ.U!EII"TO 1>0 )f!X!STEI.UO DA Jl'ST1ÇA 

Em sessão de 5 de Julho entrou em Z• <liscusstto :t. propost:t. do goYerno, convertida no projecto 
de lei n. 46 .. fixnudo a despeZ:t. do Ministerio da Justic" para o exer·cicio de 1889, continuando nns 
de 6, 10, 11 e 12, orando os Srs. : Mac-Dowell, Ferreira Vianna (•niaistro da ju.stiça), Mnc-Dowell, 
Oliveira R.iheiro e Duarte de Azevedo. Na de 12, a requerimento <lo Sr. Passos Miranda, foi encer

. rada a discuss.1o . 
· Em seguida procedeu-se á vo~-üo e J:oi approYndo o projecto eom as seguintes emendas ofi'cre

.·Ciuas pela commiS!'ão. 
Ao n . 2;- Supremo Tribunal de Justiça, podendo o s-overno rever o regulnmento 

da secretaria e contemplAr no qua.dro do pessoal mais um ofllcial c um amn
nuense, o primeiro com 2:000$ e o segundo eom 1:500$ de vencimentos nnn11<1es ; 
e sendo applicadns ã a-posentadoria-dos cmpre,n-ados :lS disposições dos arts. 14 e 
15 do decreto n. 5457 de 6 de Novombro do 1873 .. . .... . .... , • • .. .. . .. .. .. • • • • 169;642$000 
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Ao n. ?· - Pessoal e matel"ia! da. policia, autori:md~ o ~overno a teYer a tabella que 
1><11xou com o decret_o n. 557_2 de 21 de Muri(O de lts74, pal'a distribuir os venci
mentos dos C:Lrceretros eonlorme a~ neces;tda.des e convenicocias actuac$, sem 

.-\0 ·;~§~_:ng~~La d~~b~~~~~i;·d~ 'éõ,:t~,· ·~d;,~,jO ·~ 'i~~et:Q~. ~-~Í'~rl;;~; ~-se~ • ~~;,_~iã: 694: 141$000 
mento e determinar- que oella sej'\ ca1apt•Jda :t pena de pl'i&1~ simples seril au-
gmento de de;;pe?Á"t ...••...••... . . . . , .• . • . . .. . . . . .. . . . .• . . . . ... • .• . .. . . .•• • 78:800$00:> 

.-\O n. 9.-:- Asylo de _l\fendicidade, ]l!U'a crue sej 1 coptemp!nda nesta consignação"· 
qttanha. n•!ce;san>1. paro n pag .. mcuto do db-ector, segundo a ta.bel!o. o.onc:ta ao 
regulamento n. 9274 de ISS-L 

' .~o n. 10.- Cor-po ~!ilitar de Policia, ficando o governo autorizado a rem·ganiznl-o 
e d!tr-lhe novo _regul:un.enlo, "ugmant.w o. forço. com dnas co•op"nh\as de c-'ln\l
larltt e duas de mfantartn, e com um 1!U1Jor-llscal, especialmen te euea.rregndo d~ 
inspcceiona.r ••-de lhV:Lllar-ia., não excedendo o acerescimo da desper.a.nnnual com 
o ?•'.sso:\1 a. 4\2;7ll\$m. e com o ma.t!:r\al :L 93:558$. e a extraordin;~rhL para 
mon tar, armar e aloj:n· n. mesm:~. rorç:l a 78:162$, sendo pet•mittido addir- lhe, 
sem augmento d;L de;;peza do Estado, a que fOr subvencionada por estabeleci
mentos e instituiÇÕes p;1ra. serviço d:L policia. secreta, e despen::er com a recon
strucção do qua.rtel central, denominado do3 tl:ll•uouos, 2i8:50~15, e com os 
repnros do da cavallaria 10:000$(100 ....................... .. .. .. ..... .. ..... !. !l92:!l03$U5 
For.\Ol igt\<l lmente approvados os os. 1 e 2 do parogropho accrescentado pela commissã.o: 
§ . Fie:\ o governo autorizado : 
1.• A tomar as providencias mais urgent·!S e neeessarias :u>. melboroinento do regimen do pro

sit!Jo de Fernando ue Norunba., dentro do> limites dos saldos-quo se verificarem na respectiva ,·erb<l 
([O eJereicio em llqtlid;\t;:ào e <10 orç·uuento vigente; : 

2. • A mver o regimento de custas e a fix:u• os emolumentos do modo mais eqrlitatiro. 
Foi o projeeto, assim emendado, adopt,tdo em 2• clis~us>ão pn~·a passlr n 3&, indo autes :i. com

miss;ii.o pt~l'!l. rcdigil-o conro~me o ve!lOido. 
O Sn.. DUAil.Tti: DE AzEn:o~ (p•l" orde"') disse que, uii.o tendo a oommissão de fate1· a.lteraçüo 

alguma no projeclo de Ol'Ç:uuento clajustlça, que acab~va de ser' -rotado, a não ser para ~ccrescentar 
simplesmente ao n. 9 a em~nda da commi!sl\o, offoroola o aetual proj ectojr\ redigido pelr~, commissão, 
o qual roi rt imprimir nessa mesm'1 sessão, requercot!o o Sr•. Passo,; n!irn.ndtt !lispens,t tl.e iuter
sticlo para que f05Se dado 1nra ordem do dia da se;síio seguinte. 

Na •le 13, entrou em 3• discussão, seu do n presenl.n\lo pela. com missão Jc orçamento o n.trece•• 
SOb1•c n~ emend:ts oll'erccidns durante a 2• di:;cussilo, or.J.ndo em seguida o Sr. Zama. · 

N~ tle 1 i, 18 e 19 continuou :'1 3• discnssão e or!lr::tm os St:;, Fer1'eira. Via. no<\ (m i;ii•lro d.t jt"!
:iça) e Ma.rianno tia Sih·a, sendo encerrada u. requerimeo to do Sr. Duar te tle Azeq!do. 

Procedendo-se a vot;tção das emendas, apressntadas durante as 2• e 3' discussões, foran1 nppro
YliAbS na de lO ,,s segt\inte<, que t iveram pnrecet· favoravel da cornmissã.o: 

A do Sr. Duarte de .1.7.eve lo e outros ::lrs . deputados ao n. 5 do projecto : c Em •·ez de 
3 .14 I :?.40-i\;',iS, dig-a .se :~ .141 :9-l.Oi)ôiS, afim de ser P''g' a. gt•.ltilie:t~.ão q \le oontpete ao j uiz ~uh.>ti ltlt(• 
de C\mpiuM,em S. Paulo, em virtude <L\ nova. lotação.:o 

: A do Sr. Coelho e Campos ao me~mo n. 5: « Bm vez de 3. 141:240$678, di:;-.1-se 3. Hl :3!J®i.~. 
afim de sor paga a qua.ntia de 150$ ao j uiz municipal do termo de Campos; na provincia de Sergipe, 
em virtude de nov,L lolat:.lo feita.• 

For-.1m rej eitad:lS o:1tr.1s, que tiverom p:trecel' contro.t'io • 
.. Foi ndoptado o pro.iecto as;im emendado em 3• discnssão, e l'cmstlitlo i\. commissão de redno:ç.to, 

que nessa. mesnm sess;io apresentott !L respectiva. redn.c~.ã~, que sem debate foi app!'Onulu nu de ~0, 
a llm de ser enviada. ao Senado. 

Na sessão de O tle .Tu lho foi aunuucio.da <t segoiotc: 
Peço dia e hor.t para dirigir ao Sr. Ministro de Estrangeiro.; a seguinte iutel'llellal~"ío: 
1.• Jà. terrriitlatl os seus trabo.1hos a colllnilss:lo ml:tta iu tern~ciou:tl nomeada para e:cplor:tr o · 

torritorio c os rios etn litig\o entre o ~rallil o a RepalJlicn A1•gentíuu, 1, No caso nffirmat\vo, quat o , 
resultado de taes trab,tlhos 1 No negattvo, por que estilo clles iuter·t-otnptdoo? 

2.:· E. exacto haver o governo argen!iuo apreseot:at1o n._o br:lzileiro uma prop~sta.rn7..oavel par~ 
rol"'e~ a. quest5.o 1 N" hypo\nese at1i~m;\tlva, que mollvos 1m)1edem o governo \fe :t.ee1tar es:h '[lt'O-
post:\ r.omo base de decisivas negoeiaçõas? · · · 

3.• Não 1>reteude o Bra.zil tom:~r p:trte oo con,;t·esso iutern:tciou ~ 1 que · dc\'erú ·reunir-se · ení· 
Montevideo p!l-1':1. o fitn de· codH\car o •iircito inter!lacional pri-ro~uo dos prwos ~la America tlo Slll ~ . ' · 

4.• Por que não promore a t•atillc~ção d'l coovom;ão s·1nitarh cele!Jt-:tda entl'e o Im~erio e :ls 
republicns 11latint1s 1 · · 
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5.0 Que proviuench.s têm sido tomadas m intuito de se conseguir do governo portuguez que acabe 
com ·~s vexatori·as quarentenas do porto de Lisboa? 

Sala d,ts sessões, 6 de Julho de 1888.- Affonso Celso. 
Tendo em seguida. o Sr. R')drigo Silva (ministro de estrangeiros) decla.r.1do aclur-se prompto 

para responder a esta interpella.çito, passa.da. a. llot•a, do exp~tliente teve logar a sua discussão, orando 
os ·Srs. Affonso Celso e Rodr-igo Silv:t (111inistro dt e:;!,·angei1·os). 

Sn~citou-se ent.\o unn. questão d3 orde:n em que to:1nram parte os Ses. presidente, Affonso Cel
so, Gomes de Castro, Antkade Figucir.1. Jo:'1.1uim N,tl.Juco e pre:;idente, depois do que orou sol>re á 
interpelhtçã.o o Sr. Affonso Celso. Des!stind:) ü:t ptlavra os Srs. Matt:\ Machado e Rodrigues Peixoto. 
foi encerrada a discussão. · 

Na sessão de 18 foi annanciad. t a. sagLlinte : 
• Requeremos qu:=J se marque dia e hor<'t par,\ o Sr. l\Iiui,stro (h Justiça responder á seguinte in

terpellação : 
}.o Entenue S. Ex. qn3 a. Oi'.l:'l:11 pa~)liC:I. e n, segttr~tn(,\1. individual c;tão ga.rautillas no interiot• 

das províncias do Rio de Janeit'O e Minas Geraes? 
2.o Jnlg<'l. ·su!Ticientes 0.5 meios de Qlle tlispoe:n 05 governos pravincia.es para, uefender a 

pr.oprieclade e a vid-ulo citladiio, í[Ue C:lmeçam a correr p?.rigo n:t1ne\la; circttmscrip~-035 rlo lmperio? 
· Paço da Caman dos Depnt•'l.dvs. 18 o! c Jnlho cie 1888.-,- Lacerda ·nr~n~cclt.- PaCifico ]ofasca

,·enhas.- Affqnso P.cmna.- Al[1·erlo Cho:ve.~.- _-ilbe1·to Be::r.nnat. ~ 
Rexli.sou-se <1. di:;cus:;ü.1 de;t ~ int9rp3ll,\çiio na. sessii.) de 20, or<'l.ntlo os Srs. Lacet•tla \Verneck e 

Ferreira Vianna ()ninist;·o rla jl).stíça). Ficon a discussã:> a:.liada pela hora. 
Na mesma. sessã.o de 18 foi tambem annunciüda a seguinte : 
«- Requeiro que se me marque dia e hora para dirigir ao Sr. PresiJente <lo Conselho a 

seguinte interpellaçã.o: 
E' exacto ter sirl.o assignado um ·ajuste entre o Banco do· Brazil e o goY~rno, compro-

mettendo-se este a empl'estar ao referido banco, sem juros, a quantia. de 6.000:000$000 ? 
Qual a razão por que, estando aberto, o parlamento não teve communica~ão deste ajuste 1 
Sal:\ das sessões, 18 de Julho de 1888.- Affonso Celso.,. 
N<'l. sessão de. 25 foi annunciada a seguinte: 
c Requeiro (li<\. e hot'fL pnra interpellar o St'. Pr.}sidente do Conselho a respeito do se

guinte: 
l.o Obtiveram as comp:tnhias Estrada .de Ferro Leopoldina, ·Príncipe do Grão-Pará e .Ma

CiLhé e campos autoriznçãe do goYeruo para tr.msrerir o3 seus · direitos e obrigações n. com-
P<tnhias inglezas 1 . . . . . , . 

2.') Sendo provinciaes as concessões dessas estrildas, podem os seus direitos e obrigações ser 
transferido5 sem previa autorizaçã~ do3 podere3 provinciaes qne as decret.1ram? 

3.o No c:lS'l de ter sido dad ·.~ autorizn~.ão para taes transferencias, procurou o gover110 res
guardar os interesses e as conveniencin.s das proYincias e •los seus h:1bitantes, e de que 
·modo~ . 

Sala dtiS sessões, 25 de Julho de 1888.- Ped;·o Ltti:: Som·cs de Sou:~. ~ 

N:1. de 2i te\·e logar a disctts;;ão da seguinte CJ.Ue fôra. annunciud:\ na. de 2: 
• l~equeiro se marqtle di::t e hora· pn•tt interpcllar o Sr. Presidente do Conselho sobre os 

:>tlf!llintes p::mtos : 
Lo O governo tom s~icncin (b:; motivos flllO determinn.rtun 03 successiYoS adhtmentos da 

Assembléa LegisltttiY:\ do Cea.l'á : o primeiro para Ma1•co, o seg-undo para Abril e o terceiro 
pn.ra. ~h\io deste anno, depois de convoc:vla para votar a lei do orÇ<l.mento? 

2. o No C:tSO n.tllrmativo, rrue pro\-iduncias adoptOLl o governo, ou quaes as instrucções que 
expediu ao actnal presidente da.quclh\ pnvincia., no intuito de prevenir a reproducção de tão 
estranho preca(lente 1 

Cam:.rã dos Deputado:;! 2 ele Julho de 1888.- Ratisbona.» 
Qr,w.Lm os Sr;;. R.atisbona. e .Toã' Alfrc lo (])j•<J.çidcntc do comcl!w), ticando a discussão adiada 

pela hora. · · · 
.Na sessão de 31 re:'l.lisou-se a discussiio tla seguinte interpellação annunciada na de 3 do mesmo 

··ntez: 
« Requeiro dh'l. e hera p:tra interpellar o Sr•. Mini5tro da Jnstiça ~. respeito dos seguintes 

~~: . 
· ,., L• Si ·as diversas pessoas. on commissões encarregadns por S. r:x. do elaborar vnrios pro
jectos de reformas referentes a serYiço3 pertencentes ao Ministerio da. Justiça .iá apresentaram 
os seus tr:tbalho.s ; 

2.o Si ás_mesmas pessoas ·ou commissõ3s ror:1m dndas por.S. Ex. as bases que deveriam servir 
à organisn.çãqdas :tlluflitla.;; refurmas, e quaes essas bases ~ . . . 
· 3. 0 Si essas reforma.' trazem augmento de despeZll, a quanto ascenderá elle, e si o nosso 
estado financeiro, o comport.'l. sem sacrificio d.o contribuinte ; 
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4.0 Si foi feito o calculo do augmento da despeza, de accôrdo com o projecto de reforma 
judiciaria _al?~esentad~ ao Senado 1~elo illustre Min_ist~o da Justiça, e a quanto sobe elle; 

5:0 S1 JU. suggerm . aos pres1den_tes de provmc1a os meios de pr.epararem os elementos ne
cessarlos :Pl!-~a ser exeqmv~l no lmp~mo ~sse bom systema penitenciaria, e quaes esses meios _; 

6.0 S1 J<t poz em pra.t1ca proV1d.enc1as para augmentar a renrla da. Casa de Correcção da 
Côrte, e qua.es são ellas ; 

? . 0 Si pretende manter a P?licia secreta á custa dos cofres publicos, ou passar este encargo -
aos mteressados, casas comm.el'C&aes, theettros e out1·os estabelecimentos, e qual a somma com que 
elles devem concorrer ; 

S. o Si não julga conveniente, antes da viagem que S. Ex. pretenC.e tazer a Fernando de 
Noronha, mandar projectar por uma com missão de engenheiros as obras· .reclamadas a.fin1 de 
esclarecer e habilitar o Corpo Legislativo a votar o orçamento do Ministerio da Justi~~ • 

. Sala das sessões, 3 de Julho de 1888.- Ped1·o Ltei::: Sou.1·es de Sou:;a.-. ··, 

Oraram os Srs. Pedro Luiz e Ferreira Vianna (minist1·o da justiça), ficando ·adiatla a discussão 
pela hora. · 

Na de 1 de Agosto foi annunciada a seguinte, que ficou sobre a mesa para opportunamente 
serem mnrca,dos dia. e hora. para a discussão : . 

« Requeiro que se marque dia e hora. para que o Sr. Ministro da AgricultÜra responda à se· 
guinte interpelluç-ão : 

1. 0 Que razões o levaram a preferir para a construcção uo caes de Santos a proposta de 
José Pinto de Oliveira e outros~ 

2. 0 D:1s seis propostas apresentadas, a preferida era a que offerecia melhores vantagl3ns 
ao Thesouro 1 

3 .• No caso negativo, por que não foi determinada nova concurrencia ~ 
Sala das sessões, 1 de Agosto de 1888.- Rod1·igues Peixoto.» 

BANCOS DE CREDITO RE.~L 

Em virtude U.e urgencia concedida na sessão de 6 de Julho a requerimento do Sr . .Andrade 
Figueira, entrou em 2"' discussão a propost.1. do g-overno, convertida no projecto de lei n. 42, 
sobre a creação de bancos de credito real. ('") 

Foi otrerecida pelo Sr. Coelho de Rezende e, depois de lida e apoiada, entrou conjunctamente 
em discussftO a seguinte 

E·mencla 

O ultimo periodo do § 3° do art. 1° do projecto redija-se assim, em relv.çiio ao banco que se 
houver de fundar nas províncias do Maranhão e do Piauhy: 

«o mesmo emprestimo tanto podera ser feito sobre hypothec<t constituída pelos proprietarios 
ruraes sobre immoveis, inclusive as fazendas de crear os gados vaccum, cavallar e muar, nellas 
situados.)) · 

O mais como se achü.. 
O§ so do referido artigo redija-se assim: 
«Ser-.i. licito nos bancos fazerem emprestimo aos proprietarios rnraes a curto pra7.o sobl'c penhol' 

tle fazendaS ue crear, com gados situados, instrumentos aratorios, fructos pendentes, de animnes 
c accessorios, assim como sobre a.polices da divida. publica geral e provincial e acções de companhias 
coavenientemento fiscalizadas pelo governo » 

O mais l~omo se acha,. 
s. H..- Sala das sessões, 10 de Julho de 1888.- Coe~ho cl~ Re.:end~.• 

Orou o Sr. Joaquim Nabuco. , 
Nas sessões de 11, 12, 13, li, 18, 19 e 20, continuando a. 2"' discussão, oraram os Srs. Andrade 

Filrueira, Lourençl) de Alburruerque, Rosa e Silva, Mattoso Camara, Andrade Figueira, João 
Allredo(presidente do conselho e minist1·o da fa~enda) e Affonso Celso. • 

Na de 20 foram otrerecidas as seguintes 

E m~ndas ao a1·t. to 

N. 1.-No art. 1° in fine, accrescente-se o seguinte: c relativas a propriedades em que esteja 
fandada. exploração a.gricola ou industriab. 

N. 2.- No§ 1 o, 2° periodo, in fine, accres~nte-se o segui~te:.: podendo, nesta· bypotl?e~, o 
respectivo banco elevar ate mais a quota autorizada para capital daquelle a que vem substitUir-.. 

N. 3.- No mesmo para.grapho e período, depois das pala\-ra.s:c Si não puder», accrescente-se: 
c dentro de dous annos ». · 

( ) Vide a proposta do governo o o projcctG de lei em que foi convertida {>ela conunissão especial, no Historico 
do 20 wcz tio sessao deste nnno ( í!O vol. dos Annaes elo ParltJmento, iSSS ). p:~,gs . i3 a i6. 

v. m.- 2 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11:40- Página 19 de 70 

HISTORICO 

N. 4.- No § 2o, substituam-se as pal~vr,<s « um uos membros das mesm(IS directorias ~. pelas 
seQ'uintes: «um accioni.sta que tenha as condi~õe,; de elegibilidade p:tra director ». . , . 
. ~ N . . 5.- No§ 3°, em vez de« 20 annos ~. diga-se« 30 annos_ )) • . . 

N. 6.- No mesmo par.1grapho aecL•escente-se in fine, o segmnte: « 1~ vontade do mutuarw ». 
N . 7.- No mesmo paragrapho, z~ periodo, subst.itu<lm:-se as palavras < ou em letra~ hypothe

c:~r_ias ao par á escolha do mutuario .,, pelas segumtes: c ou em letras . hypothecari~s, quando 
estl verem ao par ., . . . 

N. 8.- No§ 5°, 2o período, accre.:;ceote-se: «devendo o banco recompor em prazo breve este 
deposito.,. . . 

N. 9 • .;...No § 6°, depoisdas pahtvras «receit<t dos bancos,» accrescente-se:« dednz1da. a quota 
ordinari<1 par<1 o funrio de re.>er,ra .,. . 

N. 10 .- No.§ 7o, em vez de <o: ·:30 annos »,diga-se: c: 40 a.nnos ». 
N. 11.- Suppríma-se todo o§8. 0 

S. R..- Sala das se.:;sõe.:; em 20 de Julho de 1888.- S . .ilfottrão. 

Ao § 1°, onde se lê : . 
c: 6 . " A Côrte 'l ~s p:-ovincias do Rio de Janeirv, Minas Geraes e Espirito Santo, com séde na 

capital do Imperio, leia-se: 7.n.A província de Min11s Gera.e.s, com sede na. cidade de Ouro Preto)). 
S<1la. das sessões, 20 de Julho de 1888.- Affonso Celso. · 
A requ.eriménto do Sr. C<<rlo:; Peixoto foi encerrada. a discussão. 
O Sr. Mourão fundamentou um pedido de retirada das emendas que havia apresentado, o que, 

consultad~, a Ca:mara, foi concedido. · 
Procedendo-se â. Yotação do art. 1 o do projecto, foi approvado, sendo rej eitadns as emendas dos 

Srs. Coelho de Rezende e Affonso Celso. 
Em seguida entrou em 2a discussão o art. 2°, a qual continuou nas sessõe3 de 23, 24, 26 e 27, 

oritndo os Srs. Bezam<ct, Joaquim Nalmco, .:\ndracle Figueira e Lourenço de Albuquerque. Na de 27 
foi euc-=r.·a.d,• a di;;cussão a requerimento do Sr. Passos Miranda. Postos a voto; o art. 2° e seus§§, 
foram todos appro>ados. . 

Entrou em discuss:io o art. 3o, que sem debate foi approva.do. Consnltadt\ a Ca.mar.1, foi ad
optado o projecto em 2a discusEã.o e enviado á commissão especial. 

ORÇA!>IENTO DO )Il~ISTERJO DA GUERRA 

Na sessão de 13 de Julho foi a impl'imir a proposta do governo, convertida no projecto de lei 
n. 5:3, fixando a despeza do Ministerio da Guerra par<\ o exercício de 1889. ' 

~utrou em 2• cliscussã.o na. de 19, a. qual continuou nas de 2~, 24, 26, 27e 31, tendo orado os 
Srs. Beztunat, Thomaz Coelho ( minist1·o da gtterm ), Pedro Beltrão~. Cantão, Pedro Luiz, Passos 
.Mirauuu., Castrioto, Carneiro da Cunha e Andrade Figueira. . ' 

Na. ~essão de 31 foi ence1·rada n. discussão, a. requerimento do Sr. Passos Miranda. Procedendo-se 
â votnç:ão," foram approvados todo3 os numeras do projecto com as SP.gnfntes emendi•s dtt com
missão: 

A' verba- Colonias e presídios militares:_ augtnentandu-se com mais 100:000$ par.1 occorre~ 
às de;pezas com a estrada de União a Palmas e com a colonia na foz do Ig-uassú. · 

A' vet"llt\ -lnstrucção militar- augmentando-se com ·mais 48:200$ ·p:1ra elevar-se a 100 o 
numero de nlfer.!s-alumuos. . 

A' mesma >erbi, aug-mentando-se com mais li ::3i0$ par.t crear na província do Ceará urr..a 
Escol<~. Militar, com o curso de infantaria. e cn.vallaria. 

Forü.m rejeit:tehs outras emendas que não tivel'a.m p:~.recer fa.vorJ.vel da commissão, ficando 
adiada a discus&1o dos additivos apresentados por não se achar presente o Sr. Ministro da 
Guerra. . 

. Na. de 1 de Agosto entraram em 2·' discussii.o os additivos apresentados, orando os Srs. Affonso 
Pen':l~ e_ ~homa.z Coelho ( minis!ro ela guérra ). Ninguem mais pedindo a palavra, foi encerrada a. 
2a. d!SCUSSaO. . 

Foram approvados os ~eguintes ntlditivos da conuni3são : 
Art. Fica o governo autorisado: 
§. Para r~formar a Se~reta.ria. de Esta.do d~s Negocios da. Guerro. e repartiçOas annex:as ú. 

mesma secret:ma, e bem a.ss1m as outras subor . .lmadn.s ao Minísterio· àa Guerra, supprimindo as 
desnecess!trias, com reducção na despeza total feita com as mencionadas repartições. . 

§. Para rever a tal;ella que baixou com o decreto n. 2161 de. 1 de Maio · de 1858 redu
zindo, ·COJ?O .j ulga.r _con venien ~e, as . di trerentes denominações das vantagens que percebem os ~fficiaes 
do . exerCJto e as Igualando as que ora percebem os da. mn.rin11a em commissues analogas, sem 
augmeoto, porém, dtt despeza.. · .. 

§. Para reformar as Escolas Militares tl<t Côrte e Porto Alegre e as E~colas de Tiro de Campo 
Grande e da. provinch. do Rio Gr.mde do Sul, dando-lhes novos ren-uin.mentos. , .· . 

. Art • .. . ~·i~ o gov__erno autorizado a rever o r~gulamento qut baixou co:n o decretou. 5881 de 
27 de Fevere1ro de 187::>, observando as prescrip9ões- seguintes: 
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§ 1. 0 Da junta parochial, creada -pelo art. 2• § 1• da lei n. 2556 de 26 de Setembro -de 1874, 
farú. parte, em ve:r. do . paroeho, o ci<itdã.o immellintamente em votos ao 4'' Juiz de Paz. 

§ 2. 0 Si por falta ou culpa dajuntn. parochial não se etrectuar o alistamento no prazo legal, 
serã. esta substi~uida, no anno em que não se houver reunido, por outra composta de cidadãos resi
dentes no mumcipio e nomeados, na Cõrte, pelo Ministro e Secretario de E;taào dos Negocias da 
Guerra e, nas províncias. pelos presidentes. 

§ 3.• O governo fixara, de.scle jã, os contin~entes que o muuicipio ch Côrte e a.s províncias 
houverem de fornecer, tenha ou não sido feito v alistamento em todas as pnrochias. . · 

Par::t aquellas parochias, onde não se tiver feito o alistamento, .a distribui~ão ou fixação dos 
contingentes será regulada pelo resultado do alistamento da p:1rochia do respectivo município, ou 
rle outro mais proximo, na qnal ma.ior nnmero de alistados se houver apuru.do. 

§ 4 .o Depois· quo se houver tornado e fl'ectivo o primeiro contingente de que trata o§ 7• do 
art. 3" da. precitada lei, somente poderão ser organizn.dos, por m~io do recrutamento forçado, os 
contingentes da~_ pn.rochias onde não tivee sido ft>ito o alista.mtmto. . . . 

§ 5.° Ficam. elevadas para 100$ a 300$ as multas comminadus pelo art. Ô" § 1° d;\ lcrn. 2556 
de 26 de Setembro de 1874. · 

O projecto .assim emend:tdo foi Pemettido à commissüo de orç\mento. 
Tendo o Sr. Pa.s~ns Miranda. pedido e obtido tlispenstt de interstic:o, entrou na sessão de 2 em 

3" discussão, orando o Sr. Ratisbon=l. 
Ficou ad'n.dt a discussão pela hora. 

RECOXHECDIENTU DE DEPUTADO 

Na sessão de •13 de Julho foi apresenta.do peh commissão de· constituição e legislação o parecer 
u . 107 sobre a eleição a que se proce•Jeu no dia 5 do mesmo mez no 9° dlstrlcto (h~ proviocia do· 
Rio de Janeiro para preenchimento da vaga deixada nesta Camar,t pelo Sr. consell1eiro João Manoel 
Pereira da Silva, que foi escolhido sen:tdOL\ concluindo o referido parecer pelo reconhecimento do 
Dr. Candido Drummond Furtado de Mendonça, deputado e~eito por aquelle districto. 

· Foi votado e approva.Llo o P~l'ecer n:t de 17, havendo prestado Juramento e tomado assento 
nessa mesma sessão o Sr. Candido Drumtnond. 

!tiE~AGEl\I DE PEZAR. · 

Na ses5ão de 16 de Julho, e:n conse1uencia do fa.llecimento do Sr. Dr. Elht$ Frederico de Al
m1ida e Albucruerque, de?utado pelo 4. o districto da província da Par.1hyba do Norte. 

O SR. PRESIDENTE: - Hontem, ap3n::t.s me cheg-ou a noticia do infau5to passamento do nosso 
illustre col!eg-.1 o Dr. Elias Frederico de Almeida e Albuquerque,nomeei uma commi;são para. acom
p:IDll<<r o seu enterro. E•sa commis):lo !'01 compost\ úos Srs. Carueit'o dttCunltl, Henriques, Soriaoo 
de Souza, P.anla Pl'imo e Felippe de Figueirô 1.. · · · ' · · · 

A' Camn1~.1 compete resolver sobre o modo de manifestar mais significatiramente o seu pezar, e 
eu para is:;o darei a pa.ln.vra a quem a pedir. 

O SR~ CARNEIRO DA CUNHA:- Peco a palavra .. 
O SR. PRESIDENTE: -Tem a pn.lavra o Sr. Carneiro da Cunho. 

O Sr. Carneiro da Cunha:- Sr. presidente, venho cumpdr o doloroso dever de
informar a V. Ex. e a Camara que, no desempenho da triste· commissão de q11e V. Ex. nos incumbiu, 
t<comp.."l.nhamos, em funebre cortejo, 0.3 despojos mortaes do nosso infortuna·lo collegn. Dr. El:us Al
buquerque, desde a casa ue sua residencia ·;üé a beirtt do tumulo que se abriu para re.ceber o seu 
corpo 'inanime e fechou-se para sempre sobre elle, depois de havermos, em nosso nome e no
<le;ta Camara, dirigido ao no~5o mallogr<ld() collega o derradeiro e supremo adeus! (Apoiados;) 

Sr. presidentê, diante dessa campa devemos esqueceras competições estercis, par<t só nos recor
uar~:ilos, aind;~ que como triste consolação, da:imagern do collega dedicado, do amigo fiel e do poli
tico inabalavel em sua.s crenç1s, que soube sempre alliar á firmeza de suns convicções a urbani
thde e cortezh p:ua M :n os seu~ collegas, ai nela que d ·~ opiniões oppostas. (ApoitZtios ger:aes .) 

Sr. presidente, neste momento, en me sinto sem torças e sem a serenidade de espirito neeessa
ria:> para. retraçar a vida do illustre finaclo, cuja modestia fazia ainda realçar a distincção de suas 
qu<i.lida·les civicas.(Signaes de adhesão:) Venho tão somente trnzerao seio desta augusta Camara a nota 
pungente e desordenada da dô1•, da sau•iade e do pezar, que a morte, redobrando os seus golpes, veio 

· mais uma vez ferir-no~ juntando mais um nome illnstre a essa.list \ de_perdas para a Ca!!1ara, a fa-
milia, a província e a. pátria, já tão cruelmente aheia na presente .legislatura.( Apoiê.do~·.) . · . 

Sr. presidente, conformando-me com a tradição constante do nos)o ·reghnen parlamentar, éti 
traduzo a unanimidade dos sentimentos de dôr desta Camara. (apoiados), que confundem os nossos 
coraçõas no mesmo prorunrlo pezar, requerendo que se lance na acta dos nossos tra.balhos uma 
menc;1o l1onrosa de condo1encias por esse inditoso ac,mtecimento, e seja suspensa a sessão em home
nagem de estima e sympathia ã. memoria do nosso mustre e mallogi'ado collega, ornamento dare
presen tn çfiO de minha. província (nouos apoiai.lo8), que neste ~omeuto s~ associa ao luto de· sua fa-
milio.. ( .tdhcsõcs gcraco~. Jf uito bem.) · · · - -··-· ·· 
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O Sr. 1>aul;,.. Prim.o : - Eu, . S:•. pré.;id~Ilte, farb. a ruaior d1s injnstiças, trahiria 
mesmo os impulsos do meu coração,si neste momento nã.o viesse manifesta.r na tribuna o profundo 
pez.1r de qne me acho possüido pelo passaménto do Dt·. Elias de Albuquerque. 

Tenho a. convice.ão de ser tambem interprete dos sentimentos da opposiçã.o liberal desta ca.:;a 
( A]JOiados.) · · 

Advers:-trio politico do Dr. Elias de Ali.Juquerqne, em constantes lutas na província, onrle elle 
acabou de pleitear com um dos meus melhores amigos, um:1 das mais prestegiosas influencias do meu 
partido, sou, sem duvida. alguma., Sr. presidente, o mais insuspeito para proclamar os altos dotes 
da.quelle digno parahybano. (Muito bellt; apoiados.) · . 

.Alma cheia de bomhtde, espírito culto e criterL•.>o, len,ldade inquejr,mtavel, eram as notas do
minao tes chquellc ,belli.s:;imo c:wacter. 

Souue elle sempre, sr. presidente, conciliar a confiança que m~recia de seu partido com a estim:t 
que lhe tributavam seus ad\·ersarios. 

O Sa. AFFONSO PENNA.: -Deu, mesmo nesta Camara, prova de seu espírito justo . 
O Sa. PAULA Pamo:- En, pois, Sr. presidente, em nome tlo p1rtido liberal ela. Parahyba, em 

nome dn. opposição a que pertenço, em meu proprio nome, associando-me aos sentimentos da maioria, 
subscrevo o requerimento do nobre deputado, para que se lance na acta. um voto de profundo pezar 
suspendendo-se os tr<tbalhos ela sessão de hoje, pelo acontecimsnto que venho de deplo!'ar. (llfui.to 
bem ; muito bem.) 

Consultada a. Cannra, foi approvarlo o requerimento, por una.nimidade, em todas as suas partes. 

PitEEXCHI:\IE~TO DE VAGAS E:'II VARIAS CO:\DIISSÕES 

Na sessão ele 17 de Julho o Sr . Pre;idente nomPon 11:tr.1. a. commissã.o de f:tzc:md:t, pensões e or
tlena.clos os St·s. Candido Drummond e João Manoel, em substituição dos Srs. Coelho Rodrigues, que 
peLlira. e obtivera exoneraçã.o do c1rgo, em sessão de 6, e do Sr. Soares, que foi e;;colhido senador. 

Na de 2G, pediram e obtivem.m dispensa os Sr;;. Alfredo Clnve3, ele membro da. commissi'i.o de 
m:1.rinha. e guerra, Gomes de Ca.stro e Dias C.trneiro, da. de f'a.zen•:h, p::msõ~s e ordena.dos. Na. 
mesma ses;ão, o Sr. C<l.strioto fez identicJ p@àido em rehtção à. co:nmissã.o de constituição e legis
lação, por occa.sião cht discu:>são do orçamento d L guerr.1, pelo que só põie ser consultada a. Cama.ra 
a. respeito na sessão de 27, sendo c:mcedida a. dispe!'lsa.. 

O Sr. presidente nomeou: na. de 2ô o Sr. Juvencio de Aguiar para. a c:>m:niss1.o de m trinln e. 
g'tlerra.; na de i7 o Se. Olympil Campo3 pa.l'<l. a de f,tzmch e o Sr. Junqueira Ayres pau a de di
plomacia, na vaga deix:ada. pelo f t.llecimento do Sr. Acci.oli ~~ra.nco; na de 28, o Sr. Coelho de Re
zende pat\l. a de constituição e legi:;laç;:i.o e o St•. Miranda Ribeiro p:1.ra. a de f,tzenda. · 

ORÇAJIENTO D::> :\IIXISTERIO DA AGRICULTURA. 

N:1. se.>>ão de 20 rl.e Julho foi n. illl!)rin1li' o p;:oojecto u. 59, em que foi convertida a propQsta d() 
governo, qne fi:m n. clesp3z'.t do Miuisterio cb. Agi·icultura., Commercio e Obr•1S Pttblica.s, pa.ra o
e:tercicio de 1R89. 

E·1trou em 2a. dis!!nssã.o na. de 31, c'lntinunndo nas tle 1 e 2 de Agosto, em que ficou adit\da n. 
discu;}são pela hora, tendo or<"tdo os Srs. Aíl'onso Peuna, Jaguaribe, Coelho Rotlrigue3, Leitão da. 
Cunha, Pacifico M 1Scarenhas e Milton. 

:MOÇÃO DE CONFIANÇA 

N.t se.BIT.o tle 25 tle Julho o St•. R.o~lrigo Silva. (1ninist1·o de est1·angeiros) requereu urgencia para. 
m. primeÍl'<L hora. o Sr. Presidente tlo Conselho e Ministro da Fazenda apt•e3enta.r as bases accordadas 
com o Banco do Br;l.t.il p•u:a. emprestimo á lavonra. Depois de uma questão de orclem em que 
tom:tram Jl:'-rte 03 ~r:.;. presHlente, A_tron::;o CelS'l e Al~nca.r Araripe~ o Sr. Rodrigo Silva~ (ministro 
de estNLage~,·o.o:) retn•on o seu requertmento de urgenc1a, por achar-se presente o Sr. Presidente do 
Conselho, que tinha o direito ele pedir a pala na .. 

Em seg-uid<t o Sr . :Jo~o All'l'~rh (p1·c;itle1!!e cl:J conseLhrJ c mi,listro ·da fazenda) expoz e fund<l
men_to•l as b:ls~s do r~lertdo ac~ordo, e termmou declarando que esperava qualquer . deliberação no 
~en_t1do de ~e r pela r.am:~.ra dad:t appro.vaçiio }I ré via, autorizacão, afim de realiz,u• a l>rovidencia. que 
Jndicara., na.o so na zon:t em que funcc10na o Banco do Brazil como nas demais províncias que 
necessitem de igua es auxílios. ' ' _ 

Suscitando-se um:t questão de ordem, em qu3 tomaram parte os St'S MMiol Andrade Fi!!'lÍeira. 
e Affonso Celso, foi apresentada a seguinte . : ' ' I;) 

Jloçilo 
'• 

A Cam:~.r.\ a.pprova a solicitude dQgoverno em acudit• ás ut•rrencins nctunos dn lnvoum, o ll1UN!t. 

á ordem: do dia.. · · . 0 
··-

S::~.la das sessüe3, 25 de Julllo de 1888.- A .• Figtteim. 
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O Sr. Andrade Figueira requereu Ut'gencia para a discussão da mo~.ão, requerimento que, 
depois de haverem orado pela. ordem os Srs. Gomes ele Castro, Andrade Figueira e presidente, foi 
posto a votos e approvado. 

Ainda pela ordem orou o Sr. Bez~mat, depois do qu~, enti~J.ndo em tli;)cussão a moção, oraram 
os Srs. Gomes de Castro, Joã.o Aifi-edo (presidente do conselho), Gomes de Castro, João Alfredo 
(p1·esidente do conselho; e Lourenço de Albuquerque. 

Nã.o podendo ter lagar riessa ses5ão :1 discussão do orçamento da guerra, que havia sido dadü 
pn.ra ord...:m do dia, continuou a discussão da moção a requerimento do St. Antlra<.le Fig-ueira, que 
foi approvado. A requerimento do Sr. Araujo Góes lbi encerrada a discussão, requerendo o 
Sr. Zu.ma. que fosse nominal a votação, o que tambem foi npprovado. 

Fizeran1 declaração prévia de voto os S1•s. Cesario Alvim, Joaquim Nabúeo, Elp!dio llresquita. 
Procedendo-se à votaçã.o nomino.l, responderam sim os St·s. Passos .Mirand.<~, Clarindo Chaves. 

Cantão, Cruz, Maneio Ribeiro, Costa Aguiar, Leitão da Cunha, Silva Maia, João Henrique, Coelho 
de Rezend~::, Alencar Araripe, Ba.r-d.o de Canindé, Jaguaribe, Alvar·o Caminha, Tarqninio de SouzJ, 
João Manoel, Cn.rneiro da Cunha, Henriques, Soriano de Souza, Fellppe de Figucirôa, Juvencio de 
Aguiar, Henrique Marques, Alcoforado Juuior, Rosa e Silva, Bento Ramos, 0onçn.lves Ferreira, 
_.urre1o Correêa, B. de Mendonça Sohrinho, Luiz Moreira, Luiz Freire, Olyrnpio Campos, Coelho e 
Campos, Freire de Cn.rvnlho, Milton, Barão do H.io de ·contas, Americo de Souza, Al"aujo Góes, Bari'to 
de Get·emoabo, Junqueira Ayres, Fernandes da Cunha Filho, Ma.ttoso Camara, Cosb. Pereira., 
Ferreiea Viannt~, Fernandes de Oliveira, Candido DrummoaJ, Anúrade Figueira, l\lourüo, Barros 
Cobra, Olympio V<tlladão, Pedro Brandão, João Caetano, Cm·los Peixoto, Elias Chaves, Rodrigo 
Alves, l{üdrigo Silva, Dnarte de Azevedo, Cochrane, Geral<.lo de Rezende, Dellino Cintra, Xavier cta 
Silva, Marcondes Figueir<t, Esperitlião Mtu•ques, Barão do Diam:mtino, Vi~conde de Nacn.r, Fernando 
Hackt-adt, Pinto Lima, P<tulíno Chaves, Seve Na. varro, Silva. Ta. vares e Miranda. Ribeiro (70). 

H.esponderum nt.to os Srs. Mac-DoweH, D~mingues da. Silv:1, Gomes de Ca.stt•o, Dias Carneir~. 
Ribeiro da Cunha, Coelho Rodrigues, Jayme Rosa, Rodrigues Junior, José Pompeu, Ratisbouft, 
P<\.Uln. Pl'imo, .Jonquíru Nabuco, Theodoro dn. Siiva, Pedro Beltrão, .Mar·iano da Silnl, Lonrenço de 
Albuquerque, Theopllilo dos Santos, Oliveira Ribeiro, Zama., Elpidio Mes1uita, Bulhões Ca!'valho, 
Ca:striuto, Pedro Luiz, RGJ.rigues Peixoto, Be?.amat, Alfredo Clla.ves, Lemos, Custodio Martins, 
Affonso Ponna, P.lcifico MaSCitNnhas, Cesal'io Alvím, S. Mascarecht\S, Hem·ique Sll.lles, Christiaoo 
da Luz, Montandon, Ma.ttn. MacMclo, Afl'ouso Cel~o, Alves de Araujo, :Maciel e Jo:lquim Pedro (40). 

O Sr. presideúte declarou approvada a mo~.ão. 

::ICEESAGEXS DE FELICITAÇÃO PELA. l'RO:\IULGAÇÃO DA J,EI N. 3353 WE 13 DE )L.., IO DE 1888 

Ulm. e Exm. Sr.- A Ca.mara Municipal d;.t cid<\de <lo Pa.racatu, província de Minas, l)Ossuicla. 
do mais vivo prazer e enthusiasmo pelo glorioso f<lCto da extincção da. escrwidão no Brazíl, 
reuniu-s~ a. 7 do corrente mez em sessã.o extraordinarin, e, entre outras delibet•ncões, tomou a de 
remctter, por intermedio de v. Ex., ainclnsa. cópia authentica lla. memora.vel ucta dessases~ão 
á Au!!usta C;.uuara. do3 Senhot·es Deputados, e assim rogn. a V. Ex. se dig-ne aceitar, de accôrdo 
-com ;:;, ~entimentos ne~s·1. acta expostos, a incnmber1cía de :1presental-a á Camara. dos Senhores 
Deputados em testemunho de seu u.gndecímento e admit•açiio pelo grande feito, ren.lis:\flo em bem 
<la honra. c da. felicidade da patl'i}l., ' 

Deus Gua.rde a V. Ex.- Chl:- :1" iln Pamcn.tti, 8 <le Junho de 1888. 

111m. e Ex. Sr. Dr. Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior, muito digno Deputa.•io Geral.
Frmtltlí,1 Botelho, presidente interino.- Vi1·gilio RabeUo de Sou:;a.- Joa'lui.;n Antoítio Z)í.1lW1ltet 
BarlJa:;a.- F..:Uiúino da Costa Bra:;a.-Fr(mci/Soa do I>tmk~ t: Sott=a. 

Copia.- Sesséio extmordütaria e acta especial, contO (~oai:•;o se decla1·a 

Aos sete dias do mez ·de Junho de mil oito~eutos e oitenta e oito, nesta. . cidade C:.o Paeacahi) 
com:trca do mesmo nome, em a sala das sessões da. Ca.m lr<t Municip:1l no respecti\o·o paço, nchn.ndo~se 
as 10 !toras da manhã pre3entes os vereadores a.b:tixo assigna.dos, sob ::1. presHencia do Yice-presi
dent~~ d<t Camara M~tnicip.ll, Dr. Frank.lin Botelho, por· estar gr;.wemente enfermo o presidente 
etrectivo sendo aberta. a. sessão, declarou o vice-presítlente que o mott\·O d<~ reunião oxtr·aor
diuaria para que a havia convocado era. levar ao conhacimeuto de todos os ssus munieipes que o 
correio che.,.ado bontem à tarde irouxe a aurea. e m'1gnanima. Lei u. 335:~ do 13 dtt Maio ultimo, 
emanada. ct<f parlamento nacional, a que Sua Alteza Impe~ia.l a Exc~lsa .Princl!za. Reg:et!te, em no~e 
do Imper<'l.uor o Senhor D. Pedro li, houve por bem sa.nccwnn.r, extmgumdo a. escrav1dao no Br<\Zll, 
segundo constava do Dia.1-io Oflicial de 14 do dito mez de 1\hio ; e convidar aos vereadores para em 
corporação assistirem à solemne miss~\ e Te-Deum que se hl. celebrar na. igreja matriz em acção de 
graças por tiio f;msto e glorioso f•lcto, que ca.bn.Imente sat~faz as aspirações do poro brazileiro, 
JU3tas e grandiosas, e depois da solen2nid;~d~ :eligioSt\ tet•miu:t n C~n:ar<t esta memo1•an~l n.ch. 

Etrectiv.tmente, su~pensa a. sessao, dtrtfp~-se a Camara I<lumclp~l acompanhada de t~cl~s o.:; 
seus empregados á igreJa ma.tr1z, onde asststlu com o Dr. Joao Emllto de Rezende Costa, JULZ de 
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direito da comarca, autoridades · loca.es, irmandades religiosas, e numeroso concurso de cidadãos de 
todas <l.S classes e distincta.s famílias, ~ mi:;sa. com o· Santissimo Sacramento exposto, cantada pelo 
venerando vigario da vara, Revm. conego Miguel Archanjo Torres, a que sea-uiu-se a leitura e 
publicação da aure;'t Lei . da. abolição, em voz alta, pelo Revm. conego Antonio âe Araujo Pereira, 
r•:lrocho dã freguezia, depoi.:; da, qual teve logar o Te-Deum Laudamus. 

Terminado o acto religioso realisado com toda a pompn, em que funccionon a corpora~.ão 
musical Euterpe, a Camara, volbndo ao seu paço, deliberou unanime . e accordemente: que se 
transcrevesse <'t gloriosa e magna· Lei de 13 de Maio nesta acta, da qual se extrahirhtm cópias partt 
serem remettid:.\S ús divers:\S autoridades do município ; que se registrasse em logar espechl no· 
livro de registros a grande Lei, archivando-se com todo o cuidado o numero do Dia.t-io Officialr 
que a publicou ; que se convidasse a populnção desta cidade a illuminar a testad<\ de suas c.:1.SüS 
em: demonstração de regosijo geral, percorrendo a. Ca.mar<t com as corpora9(5es music:1es Frnter
nitla.de e Euterpe, e cidaaãos que quízessem concorrer a este acto, as ruas d;t cid·tde, afim de que 
ma.is gra.vado na memoria. de todos e mais publico se tornasse o auspicioso acontecimento, que a 
cam:u·a com to~os os seus concidadãos . devidamente . aprecia, nelle enxergando a inau~m·ação de 
uma nova era de prosperidade par-J. a patria livre; e finalmente que, porintermedio dos E~m~. Srs. 
cor.selheiro Dantas e deputado geral Dr. Affonso Celso Junior se envh1sse ao Governo lmperhtl, ;~o 
Senado e à Camnm dos Srs. Depatados, cópia desta acta, em signc1l de respeitoso tributo de gratidão 
iodelevel, reverente homenag-em à Excelsa Princeza Imperial Regente com os dousaltos poderes 
tle que a mesma Augu3ta. Senhora faz parte, por haverem, inter-pret<1Udo os m.ai> ardentes senti
mentos e votos dos Brazileiros, levndo a e !feito a grandios"' oht't\ da redempção do3 c~ptivos. 

O que feito, o vice-presidente, depois de breve e elCpansiva. a.llocução, ergueu vh·,1s a Su.1 Alteza 
Imperial Regente, a Naç.\.o BrJ.zi\eira, forte e livre, a que correspooderam todos os vereadores e 
pessoas presentes com delirante enthusiasmo. . 

Segue-se a. cópia da Lei de 13 de Maio de 1888, que declarou extincta a escr-avidão no Brazil. E 
tle tudo para constar lavrou-se a presente acta, que vai assignada pelo vice-presi•lente e ·vereauores 
e por mim Cnssiano Gonçah•l:'s Lima, secretnrio d~ Camam Municipal, a escrevi.- FranAtin Botelho, 
presidente interino.- Virgílio Rahello de Sou~a.- Joaquim Antonio Pimentel Ba;·bosa.- Felisbino da 
Costa Bt'~ga,- Francisco de Paula So·tt:;a.. 

Era o que se continha na referida acta, da qual extrahi bem e fielmente a .presente cópia, que
conferi com o original e por esbr conforme assigno.- Estâ conforme, Cassiano Gonçalves Lima, 
secretario. 

Cópia.- República uel Paragun.y.- Ministerio de R-elaciones Esteriores.- Asuncion, 1hyo 
28 de 1888. 

Snr. Enca.rgado de Negocios.- Tengo la honra de comunicar à S. S. que la Honorable Cu-mar~ 
de Díputados de la Naciou, asociandose i~ las maoifestaciones del Gobierno y Pueblo Paraguayo en 
houor à. 1t1. Nacion Brasilera. hn. re3uelto por aclamncion .3nviar su espresir.~n de simpatia y feli
citacion al P<trlamento Brasilero por el grandioso suceso de la abolicion de hl esclavitud recieute
mente decretada en llicho pais, como se instruirà. S. s. por el documiento que en copia auto!·izadv. • 
acompana. · 

Ai rogar a S. S. se digne comunicar al ilustr<tdo Gobíerno Bra.silero esto3 sentimientos de la 
Honorable Camara de Diputados con motivo de un acontecimieuto que ha comovido tan profunda
mente a todos los corazones genet•o;;o;; y magnn.nimos de los pueblos de la America y Europa, y que 
m.arcarà la pagint\ mas brilhu.nte de b historl.a de ln. htun:1nidad eu eL último periodo del siglo XlX., 
cnmplo a la vez con el honroso encargo de trnmmitir, a nombre 'lel espresado cuerpo, los mas fer
ventes votos por la. prosperidade siempre cresciente de la digna. Nacion Brasilera. 

Con tan plausible motivo, me comptazco en renovar a S. S. las -seguridalles de mi consideraciot• 
mu~· distinguida.- José S. Decou:l. · 

A S. S. el Snr. Dr. Pedro C"lnclirlo Atronso de Carvalho, En~argado de Negocios interino de1 
Brasil. 

Copia.- Assuripcion, Mayo 25 de 1888. 
Al P. E. de la Nacion.- El que suscribs, Presidente dd h ca,mat•a de Diputados, tiene el honor

ue dirigir-vos él presente Men:>age a. fin de comunicci.r quo dich• c·orpora.cion ·aca.bil. de resolver,. 
con enthusinst<~ aclamacion, envíat' iin es;)re.~iou de simpatia. y felicit.tcion al Parlamento Bra.silero 
por el grandío.so suceso de h al.Jolbion de la esclavitud, rccientemcnte decretad.t por los poueres 
competentes de aquelh't Na.cion. . . 

Quiera., ptles. V. E:t. transmitit• nt Gobierno Brasitero, pi>r el órgano correspomliente, estos sen
timientos, quo, al pn.r da aplaudil• t :m r.m~to :tclntccimiento, ha.ce fervientes votos por la [H'Ospe
ri:da<l siempt·e crescienta da la dign ·l Nacion Br.t~ílera.. 

Con t'll motivo, S:l.lu'la ul P. E. 1le la Nacion ~n su consideracion distinguida-Juan O. Gonzale:::_ 
- Pablo N. Ntmes, secretario.- Es copia. tiel.- Ç. ·Possoli. . . 

Confere, Espinhei~·o.- Conforme.~ F. S. da Costa, 
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DESIGXAÇ:\0 

corre3pondencia 
Do l"inisterlo da. Justiça.- De 28 

de J mho findo, em r~sposta ao officio n. 95 
de 8 do mesmo mez, devolvendo informado 
o requerimento em que o bacharel Octavio 
Afloous1 d ·o, Mello, juiz municipal e de 
orphiios do tet"mo de Guarapary, na pro
víncia do Espiri:o Santo, pede pag:un~nto 
da gratificação complementar, de accõrdo 
cog~ a dotação approvada em 14 de Jnnho 
de f884, a. CO!lt:tr dessa d<üa a Junho 
de i8S5 ; •..•• o •••.•.•.••..•..••..•..••.•.• o. Sessão de 4 de Julho .•.•• 

Do Sr. conselheiro Rodrlgo Au• 
t;usto da 8Uva.-De 30 de Junho fi11do, 
partic~p:tndo que, p)r decreto de 2i do 
mesmo mezo foi nomeado Ministro e Secre-
tario de Ei!t.ado dos Negoci?s Est~angeiros, 
cargo que occupava iutermamente, e do 

A quem fez . a . requisição 
( commissão de fazenda, 
pensões e orden:tdos) o ... 

q1tal foi na mesma data ' xonet"ado o Sr . 
conselheiro Antonio da Sil1a Prado •.• o ... Idem •.•.• , ............... Inteirada ••..•• . . o ... , ... . 

Do l\llolsterlo de Estrangeiro•-
De 3 do corrente mez, pedindo. a. designa
ção do dia. e hora afim de apre'!entar uma 
prop1sta. do Poder Execuüvo para a con
cessão de um credito supplementa.r, afirn 
de occorrer :is despezas du rubric:L 7 .. -
Commissiio de limites -do ar~. 40 tb lei do 
or.;amento do exercício financeiro de .· 
iSS6-iSS7 e 2o semestre de 1887 ............ Idem .. o . . ....•.•••••• o . • .- Marca-se o dia 5 do cor-

Do 1\lloleterio da Fazenda.- De 30 
de Junho Jlndo; ern resposta ao officio de 
i5 do mesmo mez, devolvendo informado 
o re:Jnerimentoem que a Sociedade Amante 
d:\ lnstrucção pede restituiçiio da imp:>r
tancin. q11e pagou de transmissão de pro
priedade pela compra. qu~ fez de uma cha
ca.ra á. rua !lo Ypiranga.. onde está estabe-
lecido o Asylo de Orphã.s que a mesma . 
sociedade mantem ha mais de 40 nnnos ... Idem de 5o .............. , 

Do meamo l\llnlaterlo.- De :3 do cor
t•.mtc, em resposta no offi.cio n. 'iH) de 18 
de J11nho findo, tlevolve~do in(ormado o 
·requerimento em que o ex-gnal'da da .. al-

rente, :J.s 2 horas ela 
tarde • • •••••.••••...••. , 

A quem fez a requisiçiio 
(commic;siio de f:uenda, 
pen~ões e ordenado~) .••• 

fandenoa. de Pernambuco Diomedes Bez'erra 
de .Mello p2de sua reforma ••.•••.•.....•.• Idem ..... , ................. Idem.~. 

Do Sr. 1° aeeretarlo do Senado.-, o • 

De 4 do cot•rent~, participando haver con-
stado áquella Camara a. s:~.ncçiio 4:t. reso-
lução .da Assembléa Geral Le,úslMiva. que 
manda contar ao tenente do 3o regimento 

i . 

17 
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ele cava.ll:n·i<t ligeit•a Antonio Facundo ele 
Ca,:;tro Menezes a antiguirl:1rl,.. do posto 
<le 29 de Novembro de 1880 ...•••...••.••• Ses3ão de r. .. ............. Inteirada ................ . 

Do rne&Jno.- D:t nwsma. data., comm 1-

nicando qne pelo Senado foi a.doptacla e 
...-ai ser dirigitla á. sancção imperial a re
s;oluç:ão que rele,·n. a prcscL·ipç:ão em que 
incorreu D. :Maria Deolinda Azamlmja, 
...-iuva do capitão Jet·onymo Pacheco ele 
.Alliambuja, para. lbe ser abonado o respe
ctivo melO soldo da data da resolução de 
8 de Sete•n bt·o de 1875 ......... - . . . . .. . . • Idem ..................... Idem .................... . 

Do Mlnisterio da Agricultura, 
C:oDlmel"eio e Obras Publleas.-

Re ct ~~tllto;·1d~tfss~~~~~1:e1.~t~r~~s~~l~~?n~~ 
:ts infnrmações prestadas pl.'la pr••sidencia 
da. pro\'incia de Sant:t. Catbarina relativa
me'l te ao pt'OJecto n. Si <l" 1886. que auto-

~~~~ ~s g~~~P-~~~ ~ ~~)h~~~~e~~[;a d:?ub~;~ 
da Lag:ma naquel!:t provit1cia .•• •..•...•. Idem de G ................. A quem fez a requisição 

(commissões t•ennidas de 

Do meeJUo 1\llnisterlo.- De 5 do cor
rentJ, pedind" que sejam enYiados áq·telle 
minic;te:io, afim de ~erem o conveni~nte 
elesti 10, os pap··is com que o capitão do 
Corpo de Bombeiros Antonio Verissimo Ivo 
de Abt·eu instruiu uma peLição que di-
rigi•t a esr:t Cam:tt'a, em 12 de Junho de 

f<J.zenua e de agricultuL'a) 

lS:-33. na qu:tl pediu a reforma que :~.caba 
de lhe ser concedida pelo goYerno ......... Idem ..................... Devoh-am-se ao l\Iiuisterio 

· da Agricultura os do

Do 01eemo 1\-lloll!lterlo.- Da mesma 
dMa., em t·espo,:;ta ao officio n. 138 de 26 
de Janho ultimo, em que foram pedidas 
informações sobre o req•terimento de Pedro 
Getu ~ iu Monteit•o de :\Iendonça, que pede 
privil,gio par:t o prolongamento dos trilhos 
dP. e~tr:tda de fe,·ro ~linM e Rio. decla-

cumentos pedidos •..•...• 

rando que o gove:·no aguarda a;; qu<! re· 
r1uisitoa acerca. da alluclida preteuçiio ..... Idem ..................... A quem fez :L reqnmçao 

(eommissão de agricul-

Do meemo 1\-linleterlo.- Da me~ ma 
data, em re~J>Osta ao officio de 15 d'! Junho 
tlltimo, devolvendo informado o req,ue-
rime:l tO uoc:unentado em que Honm•i'• Ltma 

tura) ................... : 

pede dh·ersos favores para a fabrica de 
papel que preten.,le estabelecer ....•.. . •.• · Idem .... , ................. Idem .................... . 

Do Mlnieterio do lmperlo. - D:t 
mesma. data, em resposta ao ofli::io de 26 
de Junho ultimo, remettendo cópias das 
informações prestadas pelo pre~idente da 
província d~ !\lato Grosso e pelo Revm • 
.Bispo da. dioces<~ de Cuyab:í. sobre o reque
rimento em que o conego Antonio Henri
qu•·s de Car,·alho Ferreira pede ser jubi
lado no logar de professor do seminario . 
episcopal da. referi.la diocese ............. Idem ..................... A quem fez :t l'equisição 

(commiasão de ft\zcnda). 
Do 01e•mo Mlnlsterlo.- De 6 do cor

rente, em resposto. ao officio de 21 de Junho 
ultimo, sob n. i26, devolvendo informado 
o- requerimento documentado, em gue o 
engenheiro Antonio ·Lustosa Pereir:t Braga 
propõe-se a prvlongat· a ru:t. da.s Larangei-
ras a.té ao mar ·e a do Senador Correia a.té _ 
:ide Carvalho de Sá ...................... ld.:!m, ........ ............ ,Idem~ ................... .. 

Do 8r. I. 0 •eeretarlo do Senacto.
De 6 do correnie, communicando haver 
constado áquell:l. Camara ter sido sane-

17 

4(} 

-10. 

·10 

40 

4(} 
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cionaclo o decreto da Assemblêa Ger~l 
d.ecl:xrando extinctt~ a escr::widüo no Bt•azi!. Se~ são de 7 ........ , ..••. 

Do 1\linisterio do ·Impe•·io.- De 2i 
!lo corrente, em resposta ao oJ!icio de 5 do 
cot·rente, communicando que Sua Al
te~a a Princeza Imperial Regente, em 
nome do !mpcrJ.d·;.r, lico:t in~eir~tda d::ts 
p~ssoas que compoem a Mesa dest\ Cam::wa 
no te1·ceiro me~ da actual sessão .......... Idem de \l .............. .. 

Do 1\linistet•lo da Justiça.- De 5 do 
corrente, enviando o autographo sanccio
nado tla r~solnçüo da .o\s~embléa Geral de 
27 de Junho uHimo, e relativo á aposen
tadol'in dos ministros do Supremo Tl·ib:J-
n:ll de Justiça .................... ......... t:1em .................... .. 

Do 1\linisterio da Agricult;ura.
De 7 do corrente, em respos~a ao ollicio de 
n. i41 de 26 de Jnnho ullimo, devolvendo 
informado o requerimento em qtte o escriptu
t•ario. da ti~caiis:l~.ão da estrada de ferro 
da. Bahia ao S. Francisco solicitou da 

~~:e~~~l~~e~era;e~~f~~;~~~a do a~~Y~afJ~ 

D.-:Sl'A'iUO D.\ ~II;:S.\. 

Inteira In ... :.. • ........ . 

ruem .. ~. • ... . ·••··•···· 

Ao archi\"O, officiando-se 
ao Senndo •.•••••••..••• 

c:1. t'go ........... · ................. ~ ........ Idem ..................... "\ quem fez a requisição 
(commissiio ele fazenda. 

Do :1\llnlsterio da Ag••lcuü:ura.
De 7 do corrente, em resposta ao olllcio de 
n. 25, de 5 de Maio pro:s:inw lindo, 1ransmit-
tindo cópia dn infoL·maçio prestada pelo di-
rector da. estrada de ferro D. Pe,l :·o 11 sobre o 
moth·o po~ q·1e não tem sido ina.!lg-nra.do 
definitil·amente o ramal de Üitro Pr~to, 

pe1ísões e ordenados) .. : 

que est{l aber~o ao tr;\fo;l~O provisorio desde 
o mez de Dezembro do anno ;.tltimo ....... Idem de 10 ................ A q:1t>m fez :1 reqni~içiio 

( o Sr. deputado Atlonso 
Pennt\) ....... ; ........ . 

Do Sr. deputAdo Afl"on.so '"ugu•to 
1\lot•elra. Penna.- De \1 rlo . conent~. 
communic:tndo nito podet• comparecer :~~ 
sc~sües por l1aver recebido noticia do p:ts-
snmen1o de um St'\l p:tt·.~nte ............... Ittem ............ , ........ Ofllcie·;;e, desanoj:l.!:do .. .. 

Dn ltllnlaterlo dn Guerra.- Dd ~1 do 
co:-t•o)nta, C!m reRJ.'IOSta. ao <)ílicio n. i2!, de 
20 de Jttnho rmdo, de,·oh·cndo, Íhforrn:tlto, 
o T<!qncrimcn\') dncmncnt:~oflo, em que o 
s,>ldado reformado do exercito Antonio 
!J:l.lbino dos Anjo:; pede pa.g:tmc!ltO da 
difl'crenç:\ do soldo d.iario de !)0 réis que 
deixou tle receber ti<! 18tH ate fL data. da 
nova. provisão, que se lhe passou •••.•••.• Idem de 11. .••... , ••.•••• A q<Iem fez a reqnisiçio 

(commiss::Lo de f:tzeuda. 

D:> Jne~nno ltllnl&terio.- De 5 no COl'
l'ente, e'm resposta M officío n. 103 de 15 
de Junho Jindo, devohendo informado o 
reqnerimento em que o alfere5 honomrio 
Antonio P:te~ de S:t Barreto pede pag-a-

pensões e oruL'nados) .... 

mento de vencimentos a que se julga. com 
direito; ................................... Iden1. .................... Idem .................... . 

Do .1\llnisterio da :alarlnlJ&.- De G 
do eol·rcnte, enviando informaLlo o reque
rimento no qual os empreg:tdos cl:t sccre
ta.l'ia da Inspecçiio do Arsenal de ?\I:ninha. 
da. Côrte pedem s~jam a.ugmenta.dos seus 
vencimentos .............................. Idem .............. . ....... A' commi~siio d~ ft~zenda, 

Do 1\llniBterlo da Guerra.- De 7 do 
corrente. transmittin<.lo o~ rcqn<-rimentos 
em que os 2u• cadetes do io t·egim:Jnto de 
c::rvallari:l. ligeira. Bento Antonio de Souza. 
e Het•on Krehler da Si!'"~ pactGm di'lpcnstl. 

v. r~r.- 3 

p~nsõe .~ e ordena(los. :. ~ 

17 

63 

64 

Gl 

65 

65 
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l:l.rem na Escol:~. Militar da Curte .. ._ .•... Sessão de 11 ............... A' commissão de marinha 
de excesso de idade, afim de se matricu-1 

· · e guerra . ._ ............ . 
Do l\Jinl!!lterio da Guerra.- De 9 do 

corrente, em re~post:t ao ofticio n. SS de 7 
de Ju<lho u1timo. remettendo a demon:stl·a
ção dos creditas ·dis1ribuidos e da despeza 
feita com as obras do quartel da companhia 
de iuiantaria d:t provincin. da Parahyba .... Idem ..................... A quem fez a requisição (o 

· Sr. deputn.do Carneu·o da 

Do lUiniaterio do I~nperio.-De 10 
do cot·rente, enviando cópi3. do offi.cio em 
que o director da Faculdade de Direi to de 
::;, Paulo tr:msmitte as felicitações que a 
con!:"reaação da mesma Faculdade dirige a 
Sua~ .-\.lt-eza a Princeza lm~crial Re9:ente, á 
~\ ssem blea Geral Legisl:J.tm:t. e ao üoverno 
Imperial, pela promulgação da lei que de-
clarott ei:tincta a escravidão no Brazil. .... Idem . . .................. . 

Do 3Unisterio da Agricultura-
De 10 do corrente, em resposta ao officio de 
6 do corrente. uansmittindo a informação 
prcst-1.~:\ pelo· en15enh~iro fiscal . do ~overno 

Cunha) ....•.•. , .. ._ ... . 

Rece bid:~. com especial 
agrado ................. . 

junto a compa.Rhl::t Rw. de Ja.netl"O CLty Im-
pl'cn;ements, ~obre sernços a cargo da mes- . . .. _ 
ma companh1a ............................ Idem de 12 ............... A quem iez a requ1s1<;ao (o 

Do meamo 1\linist.erlo.- De i1 do cor
rente, em Nsposta :1.0 officio de S de Junho 
ultimo, prestando informações relath·as Ms 
trabalhos da cornmissão de terrn.s do mu
nicípio de Manhuassú, na pt'OYinci:l. de 
::\Ii::~as Geraes ............ . ............. ~ ... Idem ........ . ........... . 

Do 1\llnlsterlo da l\lnrlnba.- De 7 
do corrente, tr:1.nsmittindo niio só o reque
rimento em que o capitiio-tenente Antonio 
C:1.lmon du Pin e Almeida pede ser collo-
cado no log::tr que diz competir-lhe na re-
specti·;a escala, mas tambem a c0nsulta 
da Sécção de guerra e marinha do Conse-
lho de E .~ ta do, e mn.is pnpeis sobre o reque-

Sr. deputado Affonso 
Penna) ............... .. 

A quem fez a ::·requisição 
(o Sr. deputado Custodio 
Martins) ............... . 

rimento pelo mesmo official anteriormente 
dirigido ao goyerno imperial, .......•.••.. Idem .....•.•..•.......... A.' commissão de marinha 

D-. Sr. 1o secretario do Senado.
De 12 do corrente, communicando que o Se-
nado adoptou e ,·ai dirigir à sancção im-
n'"rial a resvlução que autorisa o zo•erno a 
des:p-::nder atf a qull.ntia de :300:000S para 
auxiliar a commissão franco-brazileira para 
a exposição universal de Pariz, e os exposi-

e guerra ......... ; .... .. 

tores q:te conconerem a essa e:s:posiçã.o .... Idem de 13 ............... Inteirada ................ . 
Do l\lini~terlo da Agricultura.- · 

De 11 do c0rrente, em resposta ao oíücio 
de 11 de 'Outubro do ~,nno pro:timo findo, de-
Yolv:-ndo, informado, o regu~;rim<:nto deva-
rios moradore,; do munic1pio do Tubarão: 
província. de Santa. Car.harina, em que pedem 
para que seja facultado a todos os navios 
carr.;;garem e descarreg-arem no porto de 
Imuituba, daquelle município ............. Idem ..................... A quem fez a requisição 

(commissão de fazenda). 
Do Mlnl•terio da Guerra.- De i1 

d..o corrente, transmittindo o requerimento 
em que o2~ cadete do 13°batalhiio de infan-
taria Edmundo Castello Branco e Silva pede 
dia~nsa de excesso de idade para se poder 
ma•ricular na J::scola Militar da pr.ovincia 
<;!.o Rio Grand., do Sul. .................... Idem ..................... A• commissão de marinha 

e guerra ............... . 

95 

95 

95 
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Do Sr. Dr. Antonio Caio da Silva 
Prado.- De 28 do mez findo, remettendo 
dous exemplares do relataria com que pelo 
Sr. Dr. Enéas de .Araujo 'l'orreiio lhe foi en
tregue a administração da província do 
Ceará a 21 de Abril ultimo .•........ . .... _ Sessão de 13.- ......•.•.•• Ao archivo .••............ 

Do 8r. deputado ..Yoão Penido.
Datado de 14 do corrente. commuuicando 
que, por incommodo em péssoa de sua fa
mília, deixa de comparecer temporn.ri::tmen-
te ás sessões ........• :. • . • . . . . • • . . • . . . . . . . Idem de i6 .....•.•.•...•• Inteiradu .•..••..•...•••. , 

Do l\linlaterio da Justiça.- De 4 
do corrente, communicando, em resposta ao 
officio n. 142, de 26 do mez findo, que aguar
dn. as cópias dos ;rocessos instaurados con
tra João Alves Feitosa Atalaia e Joaquim 
An·tero da Silva Vieh·a por crimes de per
jul"io e ·morte, as qu<~.es foram exigidas da 
presidencia de Pernambuco •.....•........ Idem.··.·: .....•••..•...• A quem fez a requisição 

(o Sr. deputado Bento 
Ramos) ................ . 

Do mesmo 1\Uniaterio.- E· da mesma 
data, em 1·esposta ao officio n. 132, de 23 do 
mez findo, communicando que aguarda as 
informações que exigiu da presidencia de 
Goyaz, sobre as correrias de índios na co-
marca do Rio Verde ...................... Idem ..................... A quem fez a requisição 

(o Sr. deputado Affonso 
Do meemo 1\linisterio.-De 14 do cor

rente, remettendo, informado, o requeri
mento em que o desembargador da Relação 
de S. -Luiz. Guilherme Cordeiro Coelho e 

Penna) ................ . 

Cintra, pede licença. com o respectivo orde-
nado ••••...••... ." ••..•.•... · ~ ............ Idem ..................... A' commissão de fazenda, 

pensões e ordenados •... 
Do Minlst.erio da Agrleult.ura~ 

Commerclo e Obras Publicas.
Da mesma data, transmittindo o requeri
mento em que Firmino Duarte Silva pede 
privilegio, por 20 annos, para o estabele
cimento de salinas na província de S:mta 

19 

i40 

164 

164 

i64 

164 

Catharina ................................ Idem ..................... A' comuü:58ii.o de agricul· 
tnr:t.......... .•. . . •.... io4 

Do @r. deputado Deltlno Clntro..
Datado de hoje, communicando que, por 
havet· í:tllecido um seu irmão, deixa de com-
parecer :is sessões .••.. , ................... Idem de 17 ......... ~ ••.•. Inteirada, otlicie-se desa-

nojando.............. .. . 168 
Do Mlnieterio da ltlarinha.- De i3 

do cot•rente, em resposta ao oflicio n. 152 

f: ~od~~;~r~;nd~ ~f~~-d~gl~r~~~ <lJee, g;;~: 
bro do anno passado, ficou prejudicado o . 
1·equerimento em que uma. commissão de · 
operarias do Arsenal de Marinha da Cõrte 
pede revogação do decreto n. 3274 bis de 12 
de Junho de 1886 ......................... Idem ..................... A quem fez a requtstçu.o 

(commíssão de fazenda, 
pensões e ordenados).... ·168 

Do ~linl•t.erlo da Gue1.•ra.- De 12 do 
corren~e, em resposta ao officio n. 118 de 18 
do mez findo, devolvendo informado o re
querimento em que D. Anna Joaquin::t de 
Leivas Barros pede melhoramento do meio 
soldo que percebe como viuva do cirur· 
gião de divisão Dr. Polycarpo Cesario de .. _ 
Barros .................................... Idem de 18 ............... A quem. f~z a l'equtSiça.o 

. . ·· · · (comm1ssao de fazenda). 191 
Do ID.e•mo lUlnl•terio.- De 13 do cor

rente, transmittindo informado o 'l'equeri
mento em que o coronel .Toão 'l'heodoro 
Pereira de Il!ello, por si e pelos officiaes do 
20° batalhão de infantal'ia, que commando, 
pede que seja elevada. ao dobro, como têm os 
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ofilci::te~ das· gu::trni~<Jes tlo Amazonas e 
"'lutto Gl·osso, a gr~\ti!icaçiio ::tduicional qnt> 
p.õl'Cebem. ou :tu~ment~da a e::tpa, como se . 
pr;~licou com os 'Ua du Pará ............... Ses>iio de 18 ...... .. ...... A' co:nmissiio Llc o l' ç a-

mcn:o.................. t!)l 
D,.) l\linistet•io dn 1\lm•inba.- De 1-1 

elo c Jl'l'ente, em re~pos:a ao omc:o n. 1:20 
d<! 21 de Julho ultimo, transmit!indo copi:l 
üa informação prestada peb Inspedoria do 
Arsen:tl de ~Iarinh:t d:t CciL·te sobre o re
rpt~dmento em que os e~crcveu tes das of-
1icinn..s rb mesmo :trsenal pedem augmcnto 
de vencimentos ; ........................... Idem ••••.• 

Do 1\lluie(erlo da Fnzendn.- Da 
mesma dat·1, em re~po;:;ta ao o!licio n. 1:2~ 
de 21 de Janho ultimo. de;·ohenclo infor-
mada a repre:;entaçiio da Assembl~a. Pro-
' ' inci:tl d~ Minas Geraes sobre a reforma 
elo J•lizo dos Feitos. commettentlo-se aos 

A qncm fez n requis içito 
{commi;;siio tb ft\Zcnüa). 

juizes munic;ip::tes a · execuçiio do debito nc· 
tivo do Eõtado ........................... Idem .............. , .•••. , ,i.._ rJnem fez a reqni~ir;iio 

(commiss:i.o de f:iZ·!nÜ:t). 
Do Jnes1no 1\linisterio .- De 17 do cor

r~n;~, em resposta ao o1fido n. S7 de 7 (le 
Junhu lindo. devolvendo inform:tdo o re
querimento ·em qu"' a mes:t :tdmlni:;:rativa 
do Collegio dos vrph:los de ~S. Joaquim, 
113. Bahia, pede isençfl:o do impo.~to Lle tt·an-
smis>iio p:tl'a :ts apolices qn~ ll:e forem le- .. _ 
gatlas .... _ ................................ Idem ..................... A quc:n _f:!:r:. a. _ .1::.~~~-tçao 

(commtssa•J de· tazend:t.). 
Do Sr. J.o secrct:u•io do Scnndo.

De n elo COL'I.'en.te. commnaic:l.tlllO haver 
const:Hlo á.quea.~ {;;tm:n'l ter sido sanccio
n ad;t a resol:lçiio d_ :t A~s_.m blé:~ Gct·:ü q ne 
r elcY:l. a pres~t·ipç:'lo em q::e ia~:)rL'<lll D. :\Ia
ri:~ Deolind:t.de Azamlmja. p::l.l':L ser :~bon:ulu 
o rc~pectivo meio ~:ohltJ tl:t tl:lt:L d:L t'c;:;o-
ln<:.:'tu •l•: 8 de Setembru ele -l ~iij; , ......... (;lcm ................ . .... Imcil·ad:~ ................ . 

Do St•. 1.0 scca·ctnrio ela A~o~!lieutblén 
Legil!!'>lnth.·n l~t•o"incinl de l\li
nn~ Gez•&tett.- D,~ 1;:; du cOL'L'(~flt . e. tmn
:>mitt indo a. repr<~i\~nt:u::i.o em q:w a lll<'-'llla 
A:;~cmhlca. rroYinci:tl llC : l~ a :•Llop~:i.o til! 

alg-unw.:> medidas ......................... rú~lll. .................... .\. · c~ · H•trni~s:i:rJ de consti-

Do Sr. Manoel José 8onre•·- De 
1i Ll:> correnlc. commtmic:tnr.lo h:Lvt•t' to-

tui~:'Lo c lc:;isla.,.ii.o ...... 

mado assento i10 S:marlo como represen- · 
t:uüe da p:o,·incia d•; :\lin.as Geru.es ...... Idem ..................... Inteiratla, o!li.cianclo-se ,~,~, 

goverao para mandar 
proceder a nova eleiçito. Do Dr. .J. A ,.clino Gut~gcl do 

Atnnrnl.- D:t lllúõ!lla cl:tta , communi
c:l.lldo que p:lr acto de 12 do eorrenLe, foi 
nome:tdo direct:.•:- Llo Dia1·io 0/ficia,l, ha- · 
vendo entrado! em exerdcio no Lli:l. U ..... ld~m . . ........... , .....•. Inl~irarla .......... . .... . 

Do 1\linlst.et·io c.! o l!tnpel'io.- De I U tlo 
corrente, em r~spo3L~L ao onicio n. 180 tle 
17 elo corrente mez, cummunicando h:weL' 
expedido as convenientes OL·üens p:1 ro. que, 
no pt·a7.o da lei, s~ proceda ll '> 4° di .~ :l'iclo 
elei~oral cl:t provinci~~ da Pal':thyll:t :~ nov:t 
<>l~içào de cleptlt:t.tlo, afim de ser preen
chitla a '':tg-::t ueixad:t p&lo f:tl!ecimento do; 
Dr. Elin.s FrecleL'ico clr! Almeida e Albu-
querque: .................................. Idem da 20 ............ , ••• Idem ............. , .•..••. 

Do Dl.CS\'l\0 1\lini..;.t~a·io.-E u:\ Ulesma 
dai:t, em rcsp·).c;\a ao oflicío n. 181 de 17 do 
corrante, d~cl.n·al!Lb ha\·e~· commtmicado 
ao Jn·esio!ettle d:t prO\'inci:t t.lo !::.io th .Ja
neiro ~Ltlecis<'Lo tle~t;L C:una.ra ~uln·e a elei.;:'lrJ 
a rrue se pt·ocet.leu r .:cen:cm·mtc no fJo tliti-
lrlcto eleiLot·rtl da m.;:sma JH•ovincia ........ Idem ..•••.•.. :: .......... Úhim .................. .. 

i'Jl 

101 

U\J 

i!H 

i'Jl 

Wl 

218 

2!8 
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Do l\llnisterio . do lmperio.- De 20 

do col'l'ente, ~m 1·esposta ao officio n. 1\JO 
de i8 üo con~nte mez, comnm:'lica.mlo 
ha,·et· 'p1·ovidenciado para que, dent,·o do 
prazo le;;al, se proceda a. nova eleição rl~ 
clepat:tdo no 140 districto ela província de 
:\Iinas G?raes, para preend1imento da '':'!P 
do commenrtador Manoel Jose Soares, que 
tomou as3ento no Senado .................. Sessiio de 21. ............. Inteh·ada ................ . 

Do ntesmo 1\finilltet•io.- B rla mesma 
cln.ta, tranc;mittindo a petição em que o 
R"! v. director th Coloni:t Orpha.nologica 
Isabel s ,licita s ·ja consignada n:t lt>i cll) 
or,;:tmento a qu:.ntia tle 50:030.? par:t an-
Ãilio daqnelle esta.belecimento .•..•...•••.. Idem .•••....••.••.• .\.' commissiio de or~amc~:l-

to .•...•.•.•..•.....••.• 
Do Sr. deputndo .J'oão Hent~ique 

Vieira da ~ilva.- Datad) ele hoje, 
C0!1ll11\l :I icando não poder comparecer :'t$ 

se~sões por haver honto::m fallecido sea . 
1 

C) • _ 

p;u .... - ..•••....•..•...•.•..•....•..•.... Idem l•C -3 ••............. Desa!loje-~c ............... . 
Do 1\linist.erio da Fazenda.- De 21 

elo corrente, em resposta ao officio n. 61 de 
2S ele :i\Iai:~ ultimo p•·estando infonua.l:ões 
eoht·e o projccto desta Ca.mum, n. 8-1 de iSSi, 
l'; 0ht·e dispeo~a elo conc;1r~o ele 2" entranci~ 
<t~JS ea1prrgad.os das Alfar.cl.egas do Impe-
rw .. . ...................................... Idem .................... A quem fez a. rerptisiçiio 

(commissão de fazenda, 
p::msões e ordenados) . .•• 

Do tnesnto 1Uinlsterlo.- E ch\ mPSm:'l 
cbta, t'lll resposta ao o1Iicio n. 113, de .18 de 
Junho ultimo, del'olvendcdnform~.do ore
qu~rirMnto em que D. J<tcitüh<I. :i.\larLir.s do 
Cot<t'J Reis, filha . do folleciclo tenentc-f,"C
I:eral :\Ianoel Martins do Couto ReiR , pede 
ser relevada ch prescripção em que Íl!corrcu. 
p::l.l';l, :J, perc?pçfw d~ ro.rte do meio ~olllo qne 
lhP. eompetc .............................. Idem ...................... ldcm .. . ......... . ... . 

Da 1\linistet·io da Guer•·n.- De 1i 
tio carrcnt~ , em rP.~po:::ttt M officio n. 130 
de 2t tle Junho altimo. clevoh-ea clo iufot·
nw.tlo" l'c:'f!liCrin:cnto em fJIIC D . M:lri:t tlc 
Nn:>.relh de::; PMscs pede qne o mck-soltlo 
qne_perccbe Jlor f<tlleeimento ele seu tnariclo. 
o mnj<.• r re fot•maclo do P.:cercit'l .Toii..-, dos 
1,:1ssos NcpamtlC'no, f'ejo. caleulatlo pcl;,. 
iahell:1 de Sele Fe\· :~reiro tlc !Si.> .......... lue:n de ~'1. .............. Idem ..................... . 

Do 1nestno 1\linistet•io.- Uc Hl uo em
r :nlr,:, tran;;miLtinclo o r~qtret•in,ento em rpte. 
o ;:~)feres elo too JK,t;\lhii.o de inl'aniario .Joiió 
Ignacio cl:t. Sih:t. pede dispen:sa de exce~so 
de idade p::I.ra se matricab r em al!!tuua cl:tR 
esc,'))as milit:~re o ........... ; ..... -~ ........ Idem .................... ~ A' eommis:>ão tle marinha 

Do i\linistei•io c.lo limperio.- De 2-l do 
cor,·enLe, emr~sposLa ao ollicio ' de :l5 do cot·
ren:c, dc...-C!lvenclo informado o requerimento 
em qne os g:aardas da Escola Polytechnica 
pedem equiparação elo,; seas vencimentos 
ac.s dos hedei~ d:ts Faculdades ele l\Iedicina 

e g-nerra. •..••........... 

e inspector?s do Externato elo lmperirol Cul- .. _ 
lezio de Ped1·o li .......................... Idem de 25 ............... A quem fez o. rel'[tWitçao 

~ ( commissãn ele l'azeu(b, 
pensões e ordenados) ~ .•• 

Do na esmo 1\llnlet.erlo.- Da mesma 
data, emrespost:~ ao o !li cio ele_ i5 elo cor1·ente, 
de,·ohendo infornwdu o rctinerimenLo em 
iJUC os inspecLor<Js du Asylu de l\1~1t i nos Des-
valitlos pedem sejam cle\·atlo~ sem Yenci-
mento~ ................................... Ideut .... . ................ ·.Idem· .................... . 

Do 1\lhlieterlo da Guerra.- De 21 
do con~enlc, em l'esposta ao officio n. 176 
cb 12 do corrent~. devol\'cndo j1ifut·mu.do o 

245 

215 

2-lü 
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2Jl 

;?tit 

275 
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DESIC:s'AÇÀO 

requerimento em que os empreg-ados da 
Intendencia e do Arsenal de Guerra da 

iNDÍCE 

DI.~ DA .~PRESENTAÇÃO DESP.\CRO D,\ MESA 

Côrte pedem D.ugmento de Yencim€:ut{)s ..•. Sessão de 26 ••.•.•..•..•.. A quem fez a requisição 
( commissão de fazenda, 

Do Ministerio da A.~ricultura., 
Commercio e Obras Publicas.-

~6e J:.!~zcft~~J:t<Í~v~fv~~s~~~;fo~~~f,c~o r~: 

, ._ pensões e ordenados) .••• 

querimento em "que diversos cidadãos resi
dentes em Parann.guâ, província do Par:tn:í., 
representam contra a suppressiio da escala 
daquelle porto, nas viagens realizadas pelos 
vapo1·es da Companhia Nacional de Na>e-
gação ....••......•.•.•.....•...•.... ; ..... Idem •..•.•.•..••.•...••••• A quem fez a requisição 

(commissão de agricul-

Do Sr. 1° secretario do Senado. 
-De 27 do corrente, communicando haver 
constado á mesma Camara. ter sido sanc
cionada :1. resolução que n.utorisa o governo 

~::~!~d~ ~tÍm:n~~~~;i~~~n~~~~~~~ifet~~ 

tura) ..•.............. · .. 

(h E::i:posiçiio Universal de 1889 em Pariz ... Idem de 28 ......•.••...•• Inteirada. ..••.••..•.....•• 
Do 1\Jiniosterio da Agricult:ura, 

Com.mercio e Obrae Publical!l. 

;. DW51d~52o ~~~or:e~t;:e&~:I~r::d~ffic~~ 
aguarda. as infonn:tções que e::i:io-iu da 1n
s;pectoria. das Obras Pu"blicas soi>re a pe-
tição , dos propriet:trios da. estraíh de ferro , 
do CorcoYado, que pretendem um kilometro .. 
de1errenosptl.racadala.do daliuha .......• Idem ..••••••••••••••••••• A quem fez a. reqntstçao 

( o Sr. depttt:tdo Cesario 
.~h·im ) ................. . 

Do l'UJnisterl~ da Fazenda.- Da. 
mesma data, em respostü. ao offi.cio n. Sô 
de 7 do mez prl)::timo passado, devolvendo 
informado ó requerimento em que a Socie-
dade 1\lonte-Pio dos Artist:ts Cachoeh·anos. 
da Bahia, pede isenç[o do imposto p1·edial 
para as cas:ts que possue na ctdadc da Ca-
choeira e ta.mlJem que se desi:me o valot• 
que poderá possu.ir em prop!"iedndes ........ Idem .••.•..•••.••.•...••. A cpoem fez a. ref(Utstçao 

( commissão de fazenda.. 

Do mewmo 1\llnl&terio.-Da. mesma 
da. ta, em respo;;t.:t ao officio n. 1i5 de 12 do 
cort•ente, devoh·endo informa.do o requeri~ 
menta em que os operarias da. Imprensa 
Nacioua.l e do Dia1·io Of!icial pedem os 
mesmos favores~ garantias de que gozam os 
operarios da Casa da l\Ioeda, por virtude 
do decreto n. 5536 de 31 de Janeiro de 

pensões c ordenados) •.•. 

::1.874 ...........•.•.•........•............. Idem ..................... Idem ..................... . 

Do Sr. 1° secretario do Senado.
De 27 do corrente, participando que por 
aquella Camara foi adoptada e vai dirigir 
á sancção imperial a resolução que ap
prova o decreto de 20 de Novembro de 1886. 
elevando a pensio de Felizardo José da 
Silva a 500 rs. diarios .................... Idem de 31. •••••..••.•••. Inteirada ••••••••••••••••• 

Do 1\llnleterl~ da Guerra.-Da mesma 
data, transmittindo o requerimento em que 
o alferes do 13° batalhão de .infantaria 
Domingos Augusto de :c\f~ndonça R.ocb.a 
pede licença para se matricular uo curso 
preparatorio da Eseola Milital' da pl·ovincia 
ao Rio Grande do Sul. independentemente 
do disposto no art-. 239 do respeciivo regu-
lamento •.•••.•.••.••...•.....•....•••...• Idem ..................... A' commissão de marinha 

287 

325 

325 

325 

325 

327 

e guerra................ 327 
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Do mesmo 1\llnisterio. -Da--mesma 

~at~ir!~:~sd;ttis!0 b~::&1e;id:0{~r:~ta~~~ 
Luiz .José Pimenta. pede que a transferencia 
que obteve da arma. de cavallaria para 
aquella seja considerada sem porda de auti-
gnidade de posto ................. ......... Sessão de 31. ............. A' mesmo. commissão..... 327 

Do Ministerio da Agricul1;ura, 
Commercio e Obras Publica~. 
-De 31 de Julho findo, em resposta ao 
officio n. 194 de 20 do mesmo mez, pre
stando informações sobre a mudança de 
horario do ramal de Caldas. da estrada de 
ferro Mogyana ............. : .............. Idem de 1 de Agosto .... .. 

Do mesmo Ministerio.- Da mesma 
data, t_ransmittindo o requerimento d~ com

. panhia da Esteada de Ferro Cent'!'al das 
Alagôas, relativo :i concessiio de diversos 

A quem fez a requisição 
(o Sr. deputado Barros 
Cobra) ............... . 358 

favores ................................... Idem ..................... A's commisaões de ag"!'icul· 
tura e de orçamento. . . . 353 

Do mesmo 1\lini@lterlo. -Da mesma 
data., em resposta ao oflicio n. 197 de 20 do 
mez findo, communicando aguardar as in
formações qu~ reqnisi~ou :í. presidencia da 
província. do Paraná. sobre o requerimento 
de Carlos Gianelli e outro, que pedem pt'i
Yilegio para uma. estrada de fet·ro de Cury· 
iiba á trontcira daqnell:;. provincia com a _ 
Republica A'!'gentina ........... , ....... , . Idem ..................... A quem fez a requisição 

(commissão de agricltl-
c tura) ... , • • • • . . • • • . . • • . • 353 

Do 8r.1D secretario do 8enado.
De 1 do corrente, remetteudo com uma 
emenda, a proposição que fixa as forças de 
terra. para o anno financeiro de 1889 ...... Idem de 2 ................ A i!Upl·imir.. ......... .... 389 

Do DJ.e&mo 1\liolsterlo.- Da mesma 
data, rcmettendo, com emendas. a propo-

~~~~c~i:o1~:a 1~9~~~.~.:~~~~ .. ~~~~ .. ~.~.~~~Idem ..................... Ide1n..................... 389 
Do 1\llnlsterio da Fazenda.- De 31 

do mez findo, em resposta ao officio de 1.0 
do mesmo mez de Julho. devolvendo infor
mado o requerimento em que Melchet't & C."' 
solicitam que se tornem extensivos á fabrica 
de papel, qua fundaram no Salto do ltú, os 
favores concedidos pelo art. 3o § i3 da lei 
n. 3318 de 20 de Outubro de i8S7 ......... Idem ..................... A quem fez a requisição 

389 (commis,são de fazenda). 

Do mesmo.- Da mesma data. em resposta 
ao officio de 7 de Julho findo; devolvendo 
informado o requerimento de Antonio 

·Vianna, que se propõe a introduzir melho-
ramentos no bn.irro do Engenho Velho, me-
diante a concess~c. de certos favores ....... Idem .................... . 

Do l\llnls1;erlo do& Negocio• Es-
1;rangelroe.- Da mesma. dn.ta, trans-
mittindo cópia de uma nota com que o Mi· 
nistro das Relações Exteriores do Pa.raguay 
envia um:~. mensagem, · em que o Presidente 
da Camara dos Deputados dessa Republica. 
transmitte-lho a. expt'essão de sympa.thia e 
as congratulações da. mesma Ca.mara ao 

A quem iez a requisição 
(commissão de fazenda). 389 

Parlamento Brazileiro pelo recente acto da . . 
utincção !da escravidão....... .. .. .. .. . .. • Idem ..................... Receb1do com e s P e c ul 389 • 

agrado ................ . 
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Reqnerimentos de uepnt11rs 
Do S1·· .L\..tronso Penua.- Recjlteiro que 

!'õe 1·equi~ite do g,n·em;> pelo ?llin~stc!'io _da 
Faz~nd:t, com ut·geJtcla, as segtnntea lll• 
fornw.cües: 

· INDICE 

DESPACHO D.\ :I!J;SA 

Notâ elos p!'ejuizos solfddos pelo B:>.nco 
~lo Brazil desde :1. cre:tçin de sua c:~.r
teir:L hypothec:trio, com discrimin:tçüo 
dos que fo•·em devidos a estudos que 
tiverem sido determin::~.dos pelas ope
r::tções da carteira commercial, e men
cion:tndo-se as pl'incipaes op~t·açõcs em 
queRe t1e1·:1.m os prejuízos ...•....•..•. Se;:são Llc 4 de Julho ..... Appt•ovado. ..• • . .• • . . • . .. . 2 

Do !!!h·. Rodrigue!!4 Peixot.o.- Re
queir.) que o g-overno informe. por inter
media do ?l!inisterio da Justiça, que pro
videncias tomou para ClllC s~jn. punido o 
attent..1.do que deanndou :í. Cam:n::t, de 
l!:1ser sitlo sevici:tLl:t nma inQ"enu:l. de 15 
aimos de itl:tde n:t ciü:tde de Valença, pro
,.i.nci•• do Rio de Jo.neiro, depois de h:wer 
~iüo consarYad:t no tronco com um pes:tclo 
fert•o ao pes~oço, qn:~onuo já era. lei do Es-
t:tdo o decreto n. 3:35~3 .•.•••••.•.•••.•.•••• Idem ••.••.••.••••••..•...• Atli:tdo................... 2 

H.equeiro que o goYerno informe. por iiü~r
medio do nobre :Ministro d:t .Justiça, que 
motiYos determinaram n. demis;[o das an
r.oridades policiaes de Magt! e S:tpucaia., d:t 
província. do Rio de Janeiro •..••...•....•. Idem •.•.•.••••.•.••..•.•• !Llem.......... ••. . . . . • . •• 2 

D.~ Sr. Pedro Beltrão.-Requeiro q•1e, 
pelo ?lliniste1·io L1a A~rricnltul·:t, iuforme 
o g:oyerno qual o traçado adoptado para o 
ramalLlo G:tb~dello. d:t estra.da de ferro 
do C ande d'E11 .•.•.. · .•.••.•••.•••••.•••••• Idem ••.••••••..••...• - •.. Idem •••..••.••.•....••..• 

Do Sr. Lcn'los.- Reqtleiro que, pelo )Ii
ni.~Lerio da Auricultura. Commercio e Obr:ts 
Public:u;, informe o go,;erno si jnlg:t cozne
niente o proloug:unento do mmal tle Ouro 
Preto. d:t estt'<td:t de ferro D. Pedro li. n.te 
Itabi.t·a ele ?II:ttto Dentt·o, passando p<!los 
municípios de 2\l:l.ri:mn:t e ::lama Barbara e, 
no caso afllrm:ttivo, que providenc:bs tem 
dado p•tr:t :t t•eali:r.adi.o <l.::sta. idéa ......... Idem ..................... Idem... • •.••••.••••••• _. 2 

Do St·. -~tronl!!o Cel~o.- l{equeiro qu=, 
pelo ::\Iinisterio do Imperio, infor111c o go
,.e·mo qual o motivo por que niio foi :t.inda 
nom-e:tdo presidente p::tr:t :t provincia de 
:Minas Geraes ............................. Idem .. , .................. I dum •••••••••• ,.,........ !) 

Requeiro que, pelo l\Iinisterio do Imperio, 
informe o govemo si tem conhecimento dos 
moti>os que impedem ch~ funccionar a As
sem bléa Lcgisl:Hiv:t Provincial Lle Minas 
Geraes .................................... Idem ..................... Iúcm •..••..•••.••••••• , • • 9 

Re1ueiro que, pelo ~linisterio da .Tustiço.. se 
recpisile do governo cúpi:t das communi
cações ofrtci:tes recei.Jid:ts sok·c os clis
turhios nlt.im~mente occorridns em Pira-
peting:t, província de Min:ts Geraes ••... ." .. Idem ..... ~ ••••••••••••.•• Iuem......... •• • • • • . • •• • . \) 

Requeiro que, pelo ?l!inisterio do Imperio, se 
requisite do governo cópia ela~ razões c1e 
nii.o s:~.ncçii.o cÓhl que o JJresidcnte d:t pro
víncia da lhhi:t devolveu it. rcsp~cti\·:t As
scmblêa a lei r1ne suppt·imiu um ,[o~ cartorios 
do tet·mo de S:Ltllo Antonio de Jcsn~, infot·
mando o mesmo goYet·no si julga r~~ul:lr o 
acto darpwlle l'unccion:u·io prceuchemlo vi
tu.liciamente I) nlticio ue justiça suppt•esso, 
ante 'I que a. As~emblê~\ ctcliucr:lsse S(Jhrc o 
sett voto suspensh·o ....................... Idem .. •·., ............... Itlcm ••• , ••• • • • • • .... • • • • 9 

Requei.t·o que, pelo ?llini.~lerio da ,Tnstiça, • • 
preste informa~ões '' go\'erno, sobre as pro-
,·idencias tom:tdas }'l:tra conter e punir as 
autoridades da cidade ·de Grão ?.logol, pro-
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vincia. de ~finas Ge1-a.es, au~oridadcs, Clija 
ttnica. . preoccupa.ção parece ser provocar e . 
vexar por todos os meios o pacifico povo da. 
localidade . ................................ Sessi\o de=-L ..........•..• Adiado.................. . u 

Do 8r. A.ft"onao Penna.- Requeiro se 
requisitem do gove1·no, pelo l\Iinisterio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
as seguintes informações: 

Quaes os motivos por que os fiscaes da 
companhia City lmprovements con
sentem que esta deixe abertas vallas em 
diversas ruas da cidade, como na rua 
Buarque de l\lacedo e outras, com 
grave prejuízo da saude publica? ..... Idem de 5 ..... . .......... A.pprovaclo... •• • . . •••• .... 17 

Do 8r. Pedro Luiz.- Requei1·o que, 
pelo Ministerio da Fazenda, sejam forne-
cidas as seguintes informações: 

i· ~e~U:!t~~a e!f~~g::d~d~:~~-e~h~~~i:~ 
Nacional : 

2. o o nome desses empregados, com a 
indicação da data em que foram man-
dados addir ao Thesouro ............. Idem .................... Adiado..... . ............. 18 

Requeiro que. pelo Ministerio da Guerra, me 

sejf.1~ t~~~i~t; d! ~~~~~n~~s ~fi{~i~:i~~!: 
gimentados pertencentes a corpos esta
cionados fóra do Rio de Janeiro, e que 
se · acham nddidos a corpos na guar
nição d.'\. Cõ1•te, indicando-se nesta 
lista a data . em que cada, um dos offi-
ciaes foi mandado addir .............. Idem .................. . .. Idem........ .. ....... . .... !9 

Do 8r. Coelho Rodrigues.- Re
queiro . que ~e peçam informações ao go
verno, ·por intermedio do Ministerio da 
Agt·icultura, sobre os aeguintes pontos: 

i.~> Desde quando terminou o prazo da 
concurrencia aberta. para a execução 
das obras do porto de Santos : 

2. u Quantas propostas foram ofierecidas e 
qual a preferível n:t opin ião do respe
ctivo ministro : 

3.o Qnal o moth·o da demora <tue tem 
havido na decisão do governo sobre 
essa preferilncia ••..•.•..•••.•......... Idem .......... . .......... Idem..................... 19 

Do 8r. Maacarenbaa.- Re~ueiro que 
informe o governo, pelo Minis,erto da Agri
cultura, si tem algum agente l"emunerado 
na. Suecia, com o fim de m<mdar immi
grantes para. o Brazil, e, no caso affir
mativo, que despeza se faz com esse agente, 
e qu:mtos suecos nos tem elle mandado .••.. Idem ele 6 ................ Idem...... . ............ . . 43 

Do 8r. Cuetodlo 1\lortlne.- Requeiro 
que, pelo Ministerio da Justiça, informe o 
governo que providenciao; fnram tomadas 
para garantir a. ordem publica alterada por 
agentes da autoridade policial na. parochia 

~~r?e:~~. -~~~:~~~::. ~-r·o-~i.n.:i~. ~-e·.~~~~~~ Idem .................... Idem ................ ••... 4:3 
Do 8r. Pedro Deltriio.- Requeiro 

que, pelo 1\!inisterio da Agricultur:1., in
forme o governo por que restringiu o favor 
do aviso de 30 de Junho aos lavradores ser-
vidos pela cst1•ada de ferro D. Pedro 11 .••• Idem ..................... Idem..................... 43 

Do Sr. Coelho -B.odrlguea.- Re
queiro que, por int~rmedio do Ministel'io 
da Agricultura., se peçam ao governo infor
mações sobre o seguinte: 

1.0 Si existe na. secretaria. alguma. re
clamação ou L'eclamações l!Obre di
nheiro reruettido por intermedio da 
estrada de ferro D. Pedro II e extra
Yiado ou entregue sem a1 precisas 

V. III.- 4 . 
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cautelas a pe~soa~ estt·anh:t~ ao de~ ti
nal:tdo: 

2.o Ha qnanlo te!llpo e't:i. p ;•ndent~ c:td:t 
uma des:;:ts r~dam:w)~s de decisiio d:l 
ministro; · 

:3. 0 P?t:. r1tw tem sidrJ demor:tda~ es~as .., _ 
dectsuc~ ............................... ::scssac: th ii ..•....••...... :\lli:Hl<•. .......... . ....... 43 

1)(· Sr. Elpidio 1\lesquita.- Rcqueir,, 
cplf'. p~lo )Linisterio da Ag'l.·icultm·a, se 
informem cp:tes os mtJ:ivos pot· que não foi 
aimb. realiz:tdn o r<'sz:tte (l;t cJ>Ir:ula de 
fert•o lln Bahia. n Abgoinlw.s ............. Idem ..................... l..lem... .... .... .. ... . .•. . -11 

Do St•. Henrique Salles.- H.er1 nei ru 
se p~ç:un ao governo, por intenncdin do :\Ii
nis:.;,rio d:t Juo;tiça, as seguinte;; inl"cn·
maç\ies: 

Qtwntvs jtdze~ tle dit·e in se acham 
actn:tlmcnte em disj1on ibilidadc; 

Q·•:tl a importancia tot;ll dos l"enciment•>>' 
que elbs p3t'c~Lem ; 

Q·t:mt:J.S ren1nções c:)lll ac~es;;o t~m fdto 
o !Nverno a con•:Lt' de 10 (le )!:w:-o llo 
coi;tetne annn até hQje : · 

Quantas ttomeaçõe; nrn·as p:tt·:t vag:t.~ 
aberL:\s em cons"cluend:t. ck t::~e;; re- iu 
moções ••....••..••.•.•...•.....•..•••• [dem tlc lü.... . ... . . • •.• fd~m .....•... . .......•... 

Do l§r. 1\latta 1\lachado.- Requeit'o 
(JUi! o g-o,•erno iufot·mc, pa!o Ministerio da 
Agri~:nltm•a, si jnl[;:~ ou niio convenienk 
rl:lt• cnme\O dc:sde já ;'~ con;tt·ncção ele umn. 
g:t.leria. de a;;nas pl uvi:H~;; na rtt:~ :\Iall·ino 
1tei~ , r ·clamada pel:l Inspectol'ia de Hy
!;l<'ne como illlli•pe:t~:nel :i s:tlnJ.,ricl:ule dLl 
impot·:anlc e popnlosu h:tit·t•o .do Rit,C:nn- ~)i) 
prido ..... , •.•. . ... .• •. . .... . : .........•.. ltlcmlle ii ............... A]']ll'O\':Itlfl ............... . 

Do S•·· U.oth•igue~ Peix.oto.- r:.e
quúro q :c, p•)t' intermedio do )liuistel'io 
d:t. Agt·icultur:\, 83 inlorme tletalhatlamente 
o seguinte: 

Qnanto se tem g:t.;;io n:., ~:ort·enle exer-

~J~l;ficJ~v~ c~{~~~:~~a~fo ~~c-~·:~:~ .-:.::~~~:~~ Idem .•••••..•••••••••••••• Atliauo................... üt'i 
Do Sr•. Afl«:uu~o Cel!!oo.- Renlteiroqne, 

])elo :\Iinisterio •lo Impcrio, iniÔt·me o !!O· 
verno rpe motb·os 1letermin:n-:uu a. exoiie
raçiio do earg-o 1!e Insp~ctvr Geral rle 
!Indene Pul>~ic:~ 1lo illnstre c lJ~nemerito · 
cii!(\d:1o 13:tt·iio de Ibitut•ttna, que :1 ll i 
pt'•!ston e po•lel'i:t. ainda prestar relev:ut· 
t.i.s~i1nu~ scr,·i~os ao paiz ..•........•.....• IUe1n .. , •.•.••...•...•••.. It..lc!lll .. , ...... . • . , . . • • . • . !l:i 

Rerpteiro cpte, p~lo :\Iinistel'io d:t A~ricultm•:t.. 
informe o g•>,·et·no si jú. foran~ pa.zos os 
sa.lo.rios dos operados do cor rl!io ~ tlestzt l1.'~ 
et'a•te ...................... . ............... Idem ..................... :\.ppr:!rado.... .• . . • •.• • •. v 

Requeiro que, pelo Ministel'io tl:t .:\g·ricul
tur:L, informe o goYet•no que motivos jm
pedem de se etrecttuu·e:n na c.~tr:tda de 
l~rrn D. Pt>clro li :t.S exv~riencias req•.te
ridas s:>bre os app:tt'elhos itnentarlo> pdo 
:trlist:J. brazileirJ Antonio Jo;;<! M:u·tins. 
denominado nm - appa,•clho Rocha. p:tr:i 
abrit• e fechar automaticamente :t.gullw.s 
de eMradas d!.! ferro. e outro - cm•ro cor
~·do. p:u·:t r~ceLer, sem parar o trem, as 
m:t.las nas est:t.çôe>, :tpp:wel hos que· têm 

• merecido os maiores encomios elos or:;.i.os 
cnmpeterttes, 1pta.es a flcvi.,tu, do Clttb de 
Enn~nh~wiu, e a Jlcr:ista de Est,·adns de 
Fel' tO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Idr~m ••••.•• , .••....•••.• Atliaú(l... •. • . . .• . • . • • • . • . 97 

DJ .8•·· .A:fro~l.-o Cel~o--.lt•êCJ teiro (}til!. 
p:!lO i\lmlStertO ua Jtt;;ttça, mfm•me O go
vern.J !Jtle motives impedem o juiz ele direito 
fla 1~ Yo.:ra do S. Paulo de dar ll.lltlamcntn 
1.\ pe\içf\'.> oJ.c graça d<J prc;o T~ttir. Gorme-
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n:~le. a qn:tl, doc:unent;~da com. :t co\)i:t in-
leJra d:J processo, fo1 remet.tda. aqttclle 
.i :iz a 17 ele FcYcreil·o do corrznle :tnno, 
.pel:t presidenci:.l. da provinciit, cnja sect·e-
taria, ao q·:c consta, tem feito em 1·i"io 
t·eiteradas recl:unaçõcs a respeito da de
moro., so1n qne a anda se lll'lYO. o jaiz, a. 
desp~!tn de vivamente instigado na tdlmnn. • _ 
e n:t Lmpt·ens:t .. .. . , ...................... :Scs.;ao de 12 .............. Adiado................... · 121 

Rerpteiro rp1e, p~·o Ministerio da Agriculttu·a, 
infm•me o gvYern:J si é exar.t:1 que cntt·e 
vnri:ts nomeações infelizes, feitas par:1. a 
rep:n·ti;,:ii::> do C•n:reio de :1\Iinas Ger:~es, com 
pre:e!'i ç:i.o t.lc fLtnccionarios anLig-o;; e de 
met?cimento, foi ]WO\'ido nm Jogar de. 
:3o escrip~nr:J.rio p :H· i!ldividtto qne se achaYa 
cnrat~ladn ..................... ; ......... . Itlem ............... , •...• [(lem ........... , . .. .. • .. • 121 

Do S•·· Cnstodio l\l~u·tins4- Requeiro 
qae, p~lo l\linisteri.o <b Fazenda, informe o 
goYerno si· t.em conhe::imenLo da fttg-•~ <lo 
l:oltector tl::t citl:Hle ele Ponte :;:iio,·a.. em 
l\Unas Geraes: e, n:'l ca~o allit·rn;üivo, qtw 
pt':JI' itt~ncia~ t.omon p:tt·:~ a-;n·rttrtir cs i:~
L:: t·es .;es da Faze:1d:t entreg~ue;; a.o escrivão 
qnc nii~ est.~. aind:~ o.!iatlçallo ............ Idem ...................... Itlem .... ,...... . ......... 123 

Do St•. AU'hnso Pennn.- Requeiro :;e 
raqnisitem üo go,·ern.o, pelo Ministeri<) do 
Impet'io, as seguinte~ informn.~.ões: 

t,.tn:1es os moth·t~s por rpe foram t·edn:r.itl::ts 
:'t met:tdc ~$rações üe generos alimen
ticios, de primciL·o. nccessidatle, dio:;n·i
lnti<la~ aos alnmno;; do intarnato do 
coll:)gio de Pedro IL ................. Idem de 13 ............... Idem ........ ·............. 1-ll 

Do St•. Cut~todio 1\l:u·tins.- RN1neir•.1 
rpe, pelo ~Iini;;tct·io d:tl<'a.r.cnda.. se p~ç:~111 
ao :;<1\'t•.t'tW provicl·,.ncias m·.;cute~ para que 
~t:!.ia IH•me;tclu collector pat·:t ::t. collectori:t tl, 
m:tnidpio de Ponte NoYa, l\linas Gera<'s. 
a•:ctt:tllll<'lt te l" 'l' tct·-se C\":tditlo o <·xactot• e 
lr!NiC l'CCUS:L!!O :L rceelJet• :t cll<li"C d:t repu.r
t.iç:io tis:.·:tl o escl'il·ào, e·n:mdo a lllesm<l 
leclwda c collt :ts port:ts l:tcr·:ul:ts ........... Idem .. , ..... , ....... .. ... ltl()tll ...... ,, .... , ·....... .l-li 

l>o Sr. l!icbn ... tliío 1\ln,.cn••enbal!t.
R·.••ptcir" f{llc! infot·me o go•·er•u•1, pelo .\1i
lli1~1!<'h d:t. Fa:-.en•la. quunLfl d:• \'c a pro
•·iud:t ,),.:-;. l'attlva o 1~:51.a•l<>. p:>r ;n\i;ult.:o
lll .'IIL";; t''.'itos }ml'a p:t;.t:llll()lliOS 1le "'-tratlli:1 
ch1jur•o!; ;i cstt·:ula •h! ·r>! l'l'<'l de S. Panl•1 l! 

J~io, •• si t'O'LH :~t(llell:t JH'III'incin concnn·i•l•• 
co111 rp:llq,tct• rp:~nlia p:ll'a amnt' i i'l.a~ã r, 
tlc.s~a di\'idu ............................. lcl~m .• ; .................. I,!em..................... l-15 

U•J 81·· Coelho l~o'-lt·lguc~;.- Requeiro 
qne ~<: p:o>c;:.m :10 gnwrno, por intcrmedio do 
).iini~tedo lla AgTknltnra, ini'orm:u;Õi!S 
sohre o s~guinle: · 

l. •• Si, n :·1 me'l. pass:td•> ou no corrente, 
· t:ompt·on p:tra nnclel)5 coloniae,:; uma 

faz<'.ntla n•J municipin <le .Tac::~,rehy , . e 
<ntt:l. no de J nnlliahy, ela proYincía ·l~ 
~.Paulo, e no c~~o ::~,lllrmatíYo, ;.1. quem 
e p ·1r q ·;~ nto compron cnd:t uma Llellu.<;, 
tleYenclo Yil' com ns respectivas infor
mo.<:ões cópias elos ti\ulos de clominio do;; 
Yentl~llot·e·~ . 

· 2." SL no mesmo peri:•llo, ·concedett au
gmento de garantia de juro ao en;jenlw 
..:e ntra[ de J,orena. e, uo caso affit•ma
tivo, cptando e l)Oi'(1Ue· concedeu e~se 
~tugmento, e tlc qu;mto foi clle ......... Idem d~ 1(\ ............. .. lüem •. , . .. . . .. . . .. .. .. .. iG1> 

·RequeirJ que; p:;r btet·me:lio do !\linistcrio 
da Ag-l'iculttu·a, se peç:t ;10 !:"OYerno : ' ··1 

L o~ Cópia do edital que clJamou concnr-
l'entes para a execu~ão tlns obr;:~s uó 
p:>rlo J..: l::iantos; 
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2.o Cópia dn.s propostas que foram apre
sentadas para. esse lim; 

3. ° Cópia do Thesouro sobre as respe-
cti\·as vantagens e onus : . 

INDICE . 

D1A D,\. .APR.ESEXTAÇÃO DESPACHO DA ltESA 

~.° Cópia dos recursos, que tiverem s1do 
interpostos da. decisão do ministro para. 
o Cons~lho de Estacà>. si algum já foi 1,.~6 apresentado .......... ~ ......... .' ..... Sessão de 16 .............. Adiado.............. ... .. v 

Requeiro que, pot· intermedio do .1\Hnisterio 
da A.gricul tura, se peça ao governo que 
informe: 

1. o Quantas petições de pagamento por 
sttbvenções e contractos de forneci
mentos ou obras existiam na Secretaria, 
de,·idamente informadas ao tempo em 
que assumiu a administração da pasta 
o actual ministro: 

2. 0 Desde quando es.taYa cada. uma dellas 
no gabinete do ex-ministro ou preparada . ' .ôo' 
p:tra o respectivo desp:tcbo ............. Idem. . . . . . . . . .. • • • . . . . . . . Ide111.. .. . . . • . .. . • • .. . . . . . . , 

Do Sr. Coelho Rodrigues.- Requeiro 
que, por intermedio do !\linisterio da Agri-
cultura, se peça ao governo que informe; 

1. 0 Quantas propostas elo director geral 
dos telegt·aphos pa.ra as vagas dos 
respectivos subalternos existem pen
dentes da decisão do ministro: 

2. o Quantas e quaes são as pessoas pro
postas, pa.1·a que cargos foram apre
~entadas, desde quando o foram. e pol·-
que niio ti~·er:tru aind:t lagar as respe-

16
,: 

cti\·as nomea~ões ...................... Idein ....•.............. -, . Idem •• .. . .. .. .. . . •.• • . • . •• v 

Reque1ro que. por intermedio· do !\linisterio · - "'-" ·· 
d<~ Fazenda. se peç:t. ao go•·e'C'no que in~ 
forme: 

f. o Si c ex:tcto que cllc emprestou a um 
dos Bancos dest:.t. praça. um:~. somma 
consider:wel, e no caso affirmatiTo, 
'}Uanto, p:Lra que e em virtude de que 
lêi emprestou ~ 

2. 0 Porque ainda não deu conhecimento 
ao parlamento dessa operação impor
tante, apeza.r de achar-se reunid:L a 
Assembléa. Geral?. ................. Idem ..................... Idem..................... i(itl 

Do 8r. A.ft'onso Cellil'o.-Requeiro que, 
pelll Ministerio da .Tustiça. informe ü go
,·erno si tem conhecimento de que ·a..., auto
t•idades policiaes e os supplente~ do juiz 
muni~ipal da cidade de Cabo Ye1·de (indi
-víduos sem idoneidade p:~.ra os cargos que 
occnpa.m) têm pr:L\icado ultimamente graves 
irregularidades e :~.busos. e, no caso affir
matiYo, que providenci!l..~ foram tom!l.das 
3. respeito.. • . . • . • • . ......•........••.•..• Itl~ul ....••.•...••....•... Ide,m • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Hit} 

Requeiro que. pelo Mini~terio da Justiça. se 
reqnisite do gon:rno cópia do processo de 
respons:~.bilidade intentado contra o es
cri;ão de orphãos da Varginha. proYincia 
de i\:l:in:ts Geraes, major Hercul:~.no !\!artin'! 
da Rocha ................................. Idem ........... . ......... Idem... .. . • . .. . • .. .. • • • • 1ü6 

Req,ueiro se requisitem do governo, pelo :Mi
msterio da Fazenda, as seguintes mfot'ma.
ções: 

A quanto monta a divida hypothecaria 
nas diversas proYinci'l.s do Imperio? 

Quaes as taxas de juros. prazos e quota 
de amortização adaptados nos em-
prestinlos ? ........................... Idclll ..................... ldem..................... 1t)t)· 

Rectueiro <ple, pelos :'IIinisterios da Justiça e 
do Imperio, pr13:>to o goyorno as se~;uinte!! 
informações: 

i. o E' exacl<> que ~e 'l~~à etrectuando N
c:-uta:mentr.~ l!llll l:~.rr;a l!~cala. '!le~t~ 
Côl.'te? 
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2.0 No caso affirmativo, quaes as instruc
ções do gabinete a respeito? 

3.o Tem elle conhecimento de que têm 
sido presos para o alludido fim em
pregados de casa!l commerciaes, es
trangeiros reconhecidos, cidadiios, em 

IN DI CE 

DIA. DA. APRESENTAÇÃO 

29 

DESl'ACliO DA J.I:ESA. 

summa. perfeitamente isentos do ser- . 
viço militar 1 •• ••••••••••••••••••••••• Sessão de 17 ••.•.•.•••.••. Atliado.... ... .• .• •. ...• .• 169 

Requeiro que, pelo :Ministerio da Fazenda, 
informe o governo si é e:s:acto h a ver sido 
nomeado Custodio Vieira de Brito para o 
cargo de thesoureiro da Thesouraria Pro
vincial de Minas Geraes, e, no ca.so affir-
mativo, qual o moti"o por que não se dá . · 
publicidade a essa nomeação •..•••••••.•.• Idem ..•..•..•....•••.•..•. Idem............... . . . . • • • . 160 

Do 8r. Paelftco 1\lfll!learenhas.
Requeiro que, por intermedio do Ministerio 
da Justiça, informe o .-.overno si tem no
ticias de roubos e assa1tos praticados em 
diversos logares por libertos, e que pro
videncia.s tem tomado para evitar a repro-
ducção de semPlhantes factos •.•••••.••••.. Idem ..................... Idem ••.••... ·.,.......... 169 

Do l!lr. 1\latta 1\lachado.- Requeiro 
que sejam devoltido11 á Secl'etaria do Su
premo Tribunal de Justiça, por intermedio 
do respectivo ministerio, os autos, em ori
ginal, da. acção promoYida pela Fazenda 
Nacional contra José Teixeira Pinto, par:t 
que seja dos mesmos extrahido o traslado 
para ser cumpl'ida a requisição feita por 
esta Cama.ra. •.••.•••.•..•.••••••••••••••.. Idem ..................... Idem...................... 1i0 

Do l!lr. Pedro Luiz.- Regueiro, por 
intermedio do l\Iinisterio da Fazenda, a! 
so~uintes informações : 

Qual a importancia do credito aberto ao 
governo, em Pariz, pelo Banco do 
Brazil: 

Em que éondições t'ealizou-se esta. opera
ção, e quaes os seus fins e Ya.nta~ens, 
levada a effeito ao mesmo tempo que o 

f.~~d~e~ .• 1.e.~~~::~~ .. ~. ~~~~~~:~.0 •• ~~ Idem . . • •• . . . .. • • • • • .. . . • Idem. • ............ · · · • · · • · iiO 
Do 8r. A.ft"onao Penna.- Requeiro 

se requisite do governo, pelo Uinisterio da 
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas. 

~~P~t~:: J~~~.~~ td~ e~~~~~~~~~~~ ·r·e·f~~~~:~~ Idem . . . . • . . . . . • . • . • • • . • . • ApproYa.do ............... • 1i2 
Do llr. Atronao Celeo.- Requeiro que, 

pelo Ministerio da Fazenda, preste o governo 
:u; seguintes informações : 

R' exacto est.'l.r celebrado um ajuste com 
o B:tnco do Brazil, medi:tnte o qu:tl o 
~overno se obriga a lhe emprestar sem 
JUt'os a. quan\i!l. de seis mil contos de 
réis? 

No caso a!Ilrm:ttiTo, quaes :l.S condições 
desse ajuste ? 

Por que motivo, estando aberto o parla-
mento, nenhuma declaração nelle foi i"~ 
feita até agora a respeito do assumpto? Idem de 18 ............... Rejeitado ................ • .,v 

Requeiro que, pelo l\linisterio do. Imperio, 
info1•me o governo si não pretende promover 
as Jlro-.idencias necessarias para que se 
execute o decreto legislativo n. 3259 de 
30 de Maio de 1885, que ordenou a pu bl~- . . 
cação dos pareceres do Conselho de. Estado. Idem .................... · Adtado... ..... • .. ........ 193 

Requeiro que, pelo l\!inister~o do Imperio, 
informe o governo q_ual a. razão por que não 
sujeita. ã. · delibera.ça.o da. Assembléa: Geral 
a. pretepção do Sr. Conde d'AquiJa. •. eoncer-
1!-ente a.s ía:z:endas que possüia no Pta.uhy e . 
as ter~&ll Ilieilcionada.s no seu. cbntra.c0 . _ 
:matrimonial ......... ~ .................... Idem ••• :.-.~ .............. Id~ .................. ••• i93 
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111.\ JH .\l'ltJo:SEXT.\Ç:\0 DESl'.\Cl{l) D.\ llES.\ I , "'"' 
Do Sr. 1\:oda·igucs l~cixoto.- rtc-l 

rp1eiro rpc o govemu informe ;;i t•nlr.•a <!lll 

accünlo com o B:tnC:l tlo Drazil sol.rc emprc-1 
sti mo;; de tli nhcit•o :i Ja,·oat·~ ..•.•.•.•...... 

1

•sc,s.<:io d·-' 1~ ............. Atlhltlo...... .•. .• . . . . •. .. ülG 
Do S•·· Luiz 1\lot•ch·a.- Req:t<'il'" qne, 

pelo Ministerio ,b ,\;:t·i ::nllut·:•. s.· p.'ç:t a) 
!!'I)YernC' as S?!!'Hintrs inf,)rtJl:t("cjcs: 
~ i.o Si a en~wcz~ tle na,·c~:;.;:i.o •lo l.:lixn 

S. Ft·anc·i; ,·o 1<'111-!'; C ·h~~lnpenllaclr"da;; 
oLrigac<iies tlo ~cn ,, .,:1\l':•c·t,, ·:~ppt'•I\':1Llo 
pelo <lecrelo n. 712:3 de -l üe .T;tneit'" 
de 1<370: 

;2.o )in c:t~o :dlirmativo, p:•r qu:.: s:"l•l lt'!!
<p:en lemenl ·~ inlet·t·o:upida~ a:> Yiageu~ 
e:1cet::tl:J.s, niiu indo o~ Y:•j)lll'es ao pontt> 
terminal tl:~ n:we::t:w:i(•-'l'il·:•'lhas: 

;)."Si ar~zar tle iulel .. l'"lllJli<las as Yia
g.~ns, tem ~i t ln pa:;o. int~gTalmcntr.: :• 
snhYen<;iio : 

.l,u 1::, no c:•so C•)lllt·:n·io, rpt:tnl:t;; JIIHilas 
e em qne impLll'i:tncia l.;.lll sidn i:npüs
t :ts :i mcsllla empre~~, e r1uac,; " ·' mo
ü,·o~ tpte tletermin:n·am a impnsiçilo 
dello.s ............... ... ............... rdcm ele t• ............... ,\ppt'o)\'ZJ.\lu •..• •• .••• ,.. . .. 2;):! 

1.>11 !!it•. Cesaa·io ..''\.l,·hn.- Rcqucir.1 
qne, pelo ;,\Iinisl~rin tb. A;.::ricultnra, Cnm
mercio e Oltr;u; Pnbl il':J..;. forne;'a '' !!O· 
verno cúpia da pc•h:-fio r\c•;; pt•;,pl'ietarios 
tla es1.racla d~ f<'l'l'O •lo Core .. vacl" qn~. 
pr~íendem um kilom:•tt·n tl,~ t~t'•'•'no~ para 
catln l:ttlo da linha. e das infurm:w•j::::; :1. 
e;se t•e,;peiw J•res ,a:tias p<:-!•.1 eng<'IÍlll'i :o 
lísc:tl dos Can·i~ Urhann:; c ÍlHp c·~V-•t' gc·r:l! 
d::u; Obra:; Pnhl!c1s ...................... Ideal. ..... . .............. Ir.lelll .. , .... ,.. •• • ... .. .. . 202 

Dr.• 81·- Affonso l"'enna.- l{(.cliiCÍJ'•' ~a 
t~eqniF>ite d•) g ;.tYPt'llO-: JH ... l" :'.lini8le\·i .. d:1 
F:•,7.~nfh, :t.s sei-'1Üntc:; infm·uJ ;t~~,;C's: 

("-n:tdrn compill~a•ivo da. receila arrec,:ub
cl:J. na~ pi'incipa•·~ .\ll'antl~~;a~ .[., lm-1 
per i o nos prÍiueit·u<; ~cme,lrcs , lo ann" 
tle lS$7 e iSSS, tli~ct·iminantlo-sc- :•s tli-
vct·sa.s \"Cl'ha.s da l"t"'(!:'.!il.a .............. ltlc;n .. .................... ldc:u ..••.• z •• , •• . . ....... .;?L•.2 

lte•Jneiro ~~ requisite tln g-.. 1\·crno, pdos )li
ni~t2rbs elo lmpet·io e dn;; ::\c;:-odv• l·:~u·au
:;ciro.;, a;; segninl~;; infut'Jn<u;úes: 

Prudn:r.i•1 o des!.'jado ct\'eiln no anim·• li•• 
Sanb Paur<: a reqtli~ic;:'Ln que t••H' :t\'i;" 
de 7 ele i\l:do üo corrcnl.~ anno t'.·t. o 

~~;~~:.!~e,:i,o d~oion;.:~\~~.~;i~~-: .. ~· ~:\: .~:~;.~~;~"~~~~~ 
;;út•.:>s paro. •:>hlet' (l'a ::\ant:• :-3~ a'•;:mc.: •v: 
rf<J 11\llll('t'.') de di"'Jt<?ll!;:t ·1 1!0 Íllljoedi
mento mo.tdmoni:tl ('u:ws tli-<jJéll'ÍIH :' . 

:1liim dos <:llncedi•l•>S aos pt·elad~ts di"-1 
cl!s:uJos no Dra:r.il p~lo BL·e•;,, d•! 2-! •I·· 
:é'o;Jvereiro tlr; 1874. s"!' a <!Ollllll in:•l·iio 
da JWOI11lll.a. adollt;ii'o de: 111<:rlitlccs fcoisÍ.:r-
tit'as l · I 

:\ao ~ntende o governo rpc ,., meio COJ)l· 

minatcrio, adnptndo Jl:l.r:t <Jht~t· o f:t\'111' 
rpte se pretende, é incompn.t.i\·cl com ~,., 
l>oas relo.ç•)es do Imp:rio com <t Snutn 
SI!? 

Si s:i:o :;;nllicientes mediclas lcgísl:tli,·a-;, 
coniorme declara. o :n·:so de 7 tl·! )bio. 
quaes si~_o e!b_s! . Por q n~ ra:do o go..:. 
·"et·no nao :l$ llllc!n. no · p:•l'l:tllH!nlo, em 
vc•'!. rlc as fazer depender da tlcc:is:·lO U.a 
Santa Se? ...•.••.•.••••. -~ •••••.•••.•• Icl':m .... •.•... . . ...•..... A.<liad•J ... ; .•........••.. , 20:2 

Do S•·· Aflê,nsu Cel"'o--l~"'l"cirn rpc. 
pelo ?.Iini;,lerio do Impcrio, iufortn<: o :;c
v.:-rn(• ;,i j;i, e~tii:o cxccut:td:1s ;1~ tillaS ••J'tlcn,:; 
relativamente i ccs~açào 1lu a ln:;o ll·· JWr
manecc-rem no lcrr~n·> <-Spec'a.huenlc ceditlt• 
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para p:olong:tmcnto ch ra:t do .Dt· .• J•jfi:O 
H.icardo. n.nti;::a Sant'Anna. ne~l:t Cúric, di
vers:-t:; ~:i.sn.:;. 'nn dizer do rei:J.torio d • me':
mo Minist.e:·io des~e anno, em pessimas con
dições hyg-ienicn.~, cnnstruid:t~ sem licençn. 
d:t ~Innicipo.litl;tde e com infracçiio mo.ni-

IND!CE 

"'-' "·' ·"'"'~'-'-''''" I ""'·""" "·' M... I '""" 
-------·------- ------- ' ---

fe:::ta das NSpedÍ\':LS posLttra~ ............. S~:>;;i:lo tle [() .............. :\t]i:ttlrJ...... ... . . .. . . .•.. :21)2 
Do S1·.- AO'onso Celso.-lteq ueir:-. r1 ue, 

p:!IO l\Iini;:;lerio do Imperio, informe o g-::o-
Yct•no o !=;C!!"aint(~: 

J ~- csti•. ~ fo!'m nlado e sn hmetLido :'L t. na 
. appt•oyaç:"io o )H'üjecto de postnra ele C[llC. 

t rata o aclo de 27 de :.\Iat·c:o ultimo, 
relativamente :'Ls condições qne c·unpt·c 
obs~t·v:ll' nos the:uros p:tr:t evitar in
cenclios? 

NiirJ foi prevenido e~se proj .~ cto de p:•s
tara~ pelas pt'O\' Ídcncbs to:nacb.~ no 
mesmo sentido pelo :.\linist;et·io da .Jas-
tiça 1 .............. . .................. hlem •.••...•............. !tlem.... .. • . . . . . . 202 

Do Sr. Barros Cobt•a.- R~qneiro IJIW, 

pelo !llinisLerio d:L ,\gricultura, inf•>rme o 
g-.werno si concedm á compa.nhi:t :\I<igy
o.n~\ de cnwacb de f<!t·ro a necess:wia anto
risação para snppt·imil' os lr.:m~ di:1.rios no 
ro.mal Lle Pnç:1s de Calda~, da pt'')\'incb de 
:i.\Iinas Get·aes; e. no l)a~o neg-a L h· o, si 
approYa essa metlilh, p1sLa em pratica desde 
);oventbt·o de 1887, e rptaes as vantogens de 
sna ·adupçin ......................•....... ld<!m ...•....••••.•••.•••. ,'.ppt·ova.lo ... ;............ :203 

Do Sr. 1\latto 1\lacba(lo.- Re<rneiro 
cpte sejam llcvol \'idos ao cartol'ic, dos Feitos 
da. Fazenda, prn· interltledio dn ~Iinistedo 
da Jnst.iça. o~ :tutos e:n original rla acçiio 
promovida pela Fat.e:l(la Xac:ional .c:mtra 
.Jose Teixeit·a Pinto, para qne se,1a tlos 
mesmo;; extrahido o respectivo traslatlo a1im 
de_ qu~. seja t•c:netl_il!o_<i. Cn_mar::t. l'!lll cum
pruuento da t•eqlltSl\:tO fett;J. peln mesma 
aug-n;;ta Camar:L ............. . ............ Idem .................. ...... ltlem .................. :.. :201 

Do Sr. ~'\.tl'onso Penna.- Requeit·o se 
requi~ite elo governo, pelo lllin isLel'io do 
hnpel'io, as seguintes informações: 

1.a Si é exacto qne em ttma tlas ft·eg-ne
zia;; suburba:; as foi constitnido um 
Jnataclnuro, qae se acha flmccionantlo, 
~eg-ttmlo noticiam os jorn:tes: 

2." Qual foi :1. ant >ridatlc que fez a conces
Riio para semelhante cstalJelecimento; 

:1.a Si não honYc n.utot·isação de antori
Llade competente, qna.es as medid:1.~ 
lo!1latlas p:l.l':\ l'a:r.eL· (·e~s~n· t:'io escan-
cl:tlosC> e prejudicial ahaso ............. Idem de 20 ............... ':\.üi:.1.do................... 2LS 

Do Sr. -"'-ffonso Cel8o.- Re{JUeiro que, 
pelo Minislerio •la. JusLiça, SI! recptisiLe L\(1 
g-overno c:!pia do inqnerilo procedido na 
Bahia acerco. da. c:1 tnsa·ophe do vn.por Dolt$ • 
de .Tulh? ela companhia Bahiau;J. .......... Iucm ..................... Idem..................... 218 

Requeit'ú que, p~lo 1\linisteri? d:~. Agricultm·a, 
infot·me o g·rn·~rno o segtun~e: 

Tem conhecnnent > de que, pelo menos, 
na pt•ovi t:cia de i\linas Get·aes, não est:i. 
em execu~;'io a disp:J;;iç.iio da lei n. 33!3 
de -16 de Ou Lu hro de iSS7. art. 17. a 
qual estabelece o abatimetÚo de 20 •if o 
na taxa elo transporte dos jornaes pelo 
Correio? 

No caso alfit·mat:ivo, q:1al a. rat.io dess:~. 
anomulia?. _ ........................ ;·. l<lem ....................... Approvaüo ........ , •. ,.... :?18 

Do St•. Pedro Luiz.- Requeiro. por in
tet·medio do :iUinisterio do Imperio, as Se· 
:;-uint ~ s informações: 
- i.'' Porqne não foi aind;J. nomeudo di-

1'\!ctar ch\ Acnlemia elas 13~11:!. ; Arte;; 
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2.o Porque não foi ainda nomeado pro
fessor de arcl1itectura para à referida 
escola; 

3.o Porque ainda não foi nomeado C[Uem 
interinamente substitua o professor de 
estatuaria, que se ach:~ licenciado na 
Eu1·opa; 

4.o Porque ainda não foi nomeado, na! 
mesmas condições, professor de pai
za.gem; 

5.o Porque ainda não foi nomeado pro
fessor de xylo!:!Tapl1ia; 

u.o Porque aind'a niio se ma~ dou . abrir 

:~oE~r~~~~r!o q~!r~;: Jl~:~~~o os'·~~~ 
nos dessa escola ; 

7. o Pretende o governo extinguir a Aca
demia das Bellas Artes ; 

s.o Porque ainda não foi nomeado inspe
ctor el:fectivo para a Junta de Hygiene 
Publica; 

9.o Porque ainda não foi nomeado o 
lente da cadeira de hygi~ne na Escola 
de 'Medicina da Côrte ; 

10. Porque ainda não foi nomeado o 
a.djunto da cadeira _de th~rapeutica ; 

11. Porque ainda nao fo1 nomeado o 
substitu\o para a cadeira vaga na Es-
cola de Direito do Recife; -

iNníék-

D~SP .4CIIO Il.A. ::.tESA. 

12. Porque ainda não foi nomeado pre- _'>•(:j• 
sident~ para a província de Minas ..•. Sessão de 23 .••••••..•••.• Adiado................... ~ 

Do 8r. Cuf;lt.odlo Martlns.-Requeiro 
que pelo i\Iinisterio da Justiça, informe o 
aov~rno si tem conhecimento do officio di
;i~>ido ao chefe de policia de i.\linas Geraes 
pelos to, 2o e so supplentes do delegado de 
policia ae Manhuassú, no.qual pedem ex:o
neração por entenderem não deyer servir 
com o delegado ultimamente nomeado; e, 
no caso affirmativo, sancciona. o go,·erno a 
nomeação daquell~ i_ndividuo para o cargo 
de delegado ~e. pohc:1a, qua~~o os seus pro
prios co-rehg1onarws pobhcos n..flirmam 
em offi.cio publicado ser representante da 
autoridade naquelle munic1pio homem de 
maus co~tumes ? ••••••••••• .••••••••••••••• Idem .•••• _ ..•..•••...••.• lden1......... .. . . . . . . . . • • . 246 

Do Sr. AWon•o Celso.- Requeiro que, 
pelo l\linist.erio da Agricultura. informe o 
governo qual a razão porque, es-tando func
cionando regularmente toâos os dias o trem 
do ramal de Ouro Preto, continúa o serYiço 
do transporte de malas do Correio da Côrte 
a cargo de um indi,·iduo que o faz por 
meio de animaes, quando, pela estrada 
de ferro, poderia ser feito mais rapida
mente e com grande economia para os co-
fres publicas .....•. • ••................ _ •.. Idem •.•..•....•....•...•. Idem.................... . 246 

Do Sr. Aft"onso Penna.- Requeiro 
se requisitem do goYerno, pelo Ministerio 
da Fazenda, as seguintes informações: · 

Não julga o goYerno convenie1üe tomar 
meclída.s act>rca da cu~hagem de prata., 
visto como o depreciamento desse mé
-tal excede de 25 % do padrão estabele-
cido pela. legislação vigente? .......... Idem de 24 . ••........•.••• Idem........... ........... 2ô1 

Do 8r. A.ft"on•o Cel11o.- Requeiro que, 
pelo ~finisterio do Imperío, informe o go
v~rno. qual o motivo por que n_ão foi defe
ndo JUramento ao Dr. Dommgos Maria 
Gonçalves, que por carta de 18 do corrente 
na.turalisou-se cidad~o brazileiro e apre- ' I 
sentou-se para cumpr1r aquelle prccelto •.• Idem •.••••...••..•..•••.. Idem .• ,;.................. 261 
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Requeiro c1ue, pelo l\Iinisterio da Fazenda, 
informe o governo : 

Q1ta.l a quantia. ultima.mente emittitla. 
em moetla.s de prata ? 

A essa. emissü:o tem correspondido amor
tização de igual importancia de papel
moeda 7 

Porque não propõe a modificação do 
art. 2o do decreto n. 625 de 28 de 
Julho ele i84\l ? 

INDICE 

DIA DA AI'IlESE~T.'I.ÇÃO 

33 

DESPACHO DA :llESA 

Ha qmmto tempo ha. interinidade no 
cargo de director da Casa dal\Ioeda ? •• . Sessiio de 24 ••••.•.•••.••. Adiado................... 222 

Requeiro que. pelo Ministerio da Agricultura, 
preste algumas informa.ções o governo acer
ca do destino que tomou o credito de 18 
mil contos para constrõ.Jcção de estradas de 
ferro cstrategicas no · Rio Grande elo Sul, 
credito reputado, ha menos de nm anuo, 
pelo parlamento, de urgente necessidade .•. Idem .................... Idem..................... :2G~ 

Requeiro que, pelo ::'>linisterio da Justiça, 
preste o governo informações sobre o desa
cato praticado pela policio daParahyba do 
Sul, de que foi vict.ima o Dr. ::;Uva Jardim, 
quando, no uso de um direito gn.rn.nticlo 
pela Constituição, 1·en.lizava. uma. conferen-
cia publica. uaquella cidade ............... Idem ..................... Idem............. . ....... ~2 

Do 8r, R.odl"igues Junior.- Re
queiro . que se peçam ao governo, pelo ::m
nisterio do Imperio, as informações se
guintes: 

Si tem conhecimento do. emigra.ção de 
habitantes da provincia do Ceará p:~ra 
as elo Par;.i. e Amazonas, e dos motivos 
que a tilm detet•minado. . ./ ' 

Qurtl a lei do orçame1lto que ora t•egul:l. 
a receita. e despeza daquelhL provinda, 
e o motivo por que a Assembléa Pro
vinchü este anno a inda não votou novo 
orçamento. 

Quant:ts vezes este anno a presidencia da 
pL'OYinciajJ. designou dia pn.ra 1·eunião 
da · Assembléa, e quantas, e por que 
motivos, tem sido adiada. 

Si tem conhecimento de qne o presidente 
da. província ele\'Ott, ultimamente, de 
1:200$ a. 2:400S os ordenados dos pro
fessot·es do Lycêo; de haver elle creatlo 
a ca.tleira. de histori<~., separando e.;ta 
materia dn. de geographia, e nomeado 
para ella professor; si sabe haver o 
mesmo presidente ordenado obras no
Yas no Pnsseio Publico da capitn.l, e 
hem assim qual a impol·tattcia de taes 
despezas e em que lei se fundou o pre· 
sidente pa1·a autorisal-as .............. Idem ..................... Idem..................... :?G-1 

Do Sr. Pedro Deltrão. - Rel}ueiro 
qlle, pelo :i.\Iinisterio da Jnsliça, informe o 
governo si tem sciencia das graves occurrcn
cias que se dão no presidia de Fe1·nando 
de Noronha .............................. Idem de 25 ••••• • ••••••••• Idem..................... . 27:-i 

Requeiro que, pelo l.linisterio dn. Justi~.a, in
forme o ~ovet·no: 

Si continüa como S:Jhdelegado de policia 
da. villa de Leopoldina, em Pet·nam buco, 
Pompilo Ayres do Nascimento, desertor 
e criminoso de morte no termo de Patcs, 
na. província da. Parahyna. 

Porque não procura o governo garantir 
a vida. e a autm:ida.de do juiz m unicipal 
do termo de Leopoldiua, de Pernam
buco. bacharel Manoel Ferreira Esco-
lJar .Junior, o qual sob as mais terríveis · 
ameaças se acha refugiado na fazend::.. 
ele Parnameirim ...................... Idem ..................... Idem..................... 271.3 

V. III.-5 
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Do Sr·. ,,fronso Cel,.o.-ReqneiL·o que, 
pelo :Jiinisterio da llhritlha. int'o:·me o Q:o
Yerno qnal o numero de cmpreg:~dos :J.cldi-
dos {~Contadoria da refedda rep:~rtição .•. Sessão de 25 .............. Adi:J.do............... .... 2713 

ltequeit·o qne,p~lo ~rinistc1.·io de E~k:mgeiro;; 
informe o governo qu·~ pt·ovitlencias tem 
sido tomndtlS nliim:nncnte no intuito de se 
regubr a qnestiio de limites do norte dü I 
Impel'io com as poss?ssões da. Repablica 
Ft·anceza ............................... . Idem ..................... I(h~m ..................... , 276 

R:.,~queiro que, pelç, liiini:slerio d<J Estrangei
ros, infonne o governo o seg:linLe: 

Que providencias tem sido tonwda;:; ulti
mamente p:tJ:a se cobrat· a clh·icla da 
Republica Oriental do Crugnay ao 
Impel'io, a qual deve as..:ender a mais 
de 18 mil coatos? 

Tem sido pagos os juros tlessn. divida? 
No c:~so ne;;ativo, porque não promove 

o governo esse pag:unento? 
Jà se venceu a ultim(l. das let:·as :tceims 

pelo goycrno prodsorio da Rep·tblica 
do Paraguay pelas tt·an~acções relati
vas i e~lrada de !'en·.:• üe As:snmpç;:io, 
letras cuia responsabilidade foi trans
ferilb :í. firma Travassos. Po.tre & 
Comp., em virtude de desimdw üe 23 
de Setembro de 183-1? 

Qttc destiltO se deu ao dinheiro recel.Jido 
pelo consul brazileiro em :\.ssump~i:i.o, 
proveniente do pagamento da8 lett·as 
anteriot·es. pois nito se encontr·a uma 
1.mica pala.-ra a respeito no.:; ultimos 
balanços do 1'hesouL·o ? • • • • . .. ...... Idem... .. .. • , .. • . . . . .. . . Idem. . • • .. .. . .. • .. .. • .. • • 2713 

Requeiro que, pelo ::\Iinistet•io çlo Imperio, 
informe o ~overno cpte commnnieações tem 
recebido sobre a invas::to do cholera-morb•ts 
n:l. Repablica elo Pel'li, nas vizinhança;; Lbs 
províncias do Amazonas e do Pará. e q•te 
pro,·id•'ncia;; fot·:un tomadas para presen·m· 
aa epidi'mia as mencionadas iJL'•J\'incias .. [dem ............ ~ ........ idem..................... 2713 

Do Sr. ~~fi'onl!lo Penna.- Requei1.·o se .. 
requisitem do govem~. pelo :)Iinistet•io da 
Fazenda, as seguintes mformaçõ<"s: 

Xot:L ci:·cumstancialb. ch en•pr ,~ .::o dado 
au~ 3L •le Dezembt·o de lSSi {L quot:t 
dos 5 % addicionaes ct·eaths p~la lo>i 
de 28 de S:·tembro Je 1'385. •lesLill:tlla 
ao seniço de coloniz:tç:i.o. <lí><ct•imi~ 
nando-se a de~pez:t p0r pt·ov •tci:\~ ... Idem de 2G ............... Appt·ovado..... ...... ••• • • 278 

Do Sr. AfronsoCelso.- HPqrteiro que, 
pdo ::O.linislerio ll:t. ::O.I:t.rinha, pt·c~L'' o !:!'O~ 
vernO i lÍ ormaçües RObre :l. S•'g'llinle noti
cia inserta n'() Pai.; de hoj ·: 

«I~' sempre com certo co:tSLL'a r;imcnto 
que nos occupamo8 de as;m11 ptos rela
tivo~ :.'L administt·açii.o interna da Es
cola. i\':t.\'al, que de certo :-J.<·i'O a esta 
pat·te mais ue nma Yez L~m merecido 
reparos pot• parte da impr~n~a. 

Somos :~.gora int'IJt•mados de q•tc o ali
mento fornecido aos aspit·ante' é de 
má qnalidade. al.!m de di;;trilmido 
com parcimonia. 

Repetem-se as reclamações quanto ~L 
falta dCl asseio corporal <os ;dum nos, 
Yisto não lhes facult.'l.rem o~ meios de 
tomar b:~.nho d'agua doe~. apezar de 
haver banl1eiros apropt·i:l.llos no esta
belecimento e agna canali~a b à dis
crição. 

Não é só ao Sr. ministro <h marinha 
que endereçamos estas \'I'Ciamações, 
mas ao Sr. Yice-almirante :msiario 
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I I 
.Barboza, dig-nr> dir<!ctJr da mcsmal 1 
escola, pois é conviocção nossa qtte. 1 
ignora elle c~sas e outras irregulari-
dades. 

Apr:)Veítamos a occasião para Jem brar 
ao Sr. cons~lbeiro Vieira da Siha qne o 
regulamento dnquPll::t escol::t mat'c:J. 

35 

DESPACllO DA. ME~.\ 

])ara ,·ice-director um cn.pit.:i.o de mar · · · 
eguerrtt e nii.o um capitão d~ fragata.» Se~s[o de 26 .............. 'Adiado................... :t:s 

Reqneiro que, p!:>lo )!ini.>tel"io da Fazenda. 
informe o govt:rno o seg-ninte: · 

Que applicação tem tidu o ultimo em
pt·estimo externo de .f G.OOO.OOO? 

Q tal n.ct ·talmeule o saldo di~ponivel 
desstt '}ttantia? 

Qnala intportancia da diYida fiuctuant'l?jldem .•..•..•.•.•.•......• Idem..................... 283 
Recpciro que, pelo ?llinisterio cb Eslrangei-1 ros, inforntc o governo qtte pro,·idcncias 1 

tem sido t•m1adas par;~. ohter tlo . governo!! 
cl:\ Republicn. d<l Paraguay o pa~amcnto. 
pelo meno~ do; j:tros, cbs apoliees emit:i~ 
d(ls em virtude do tratado de n de J::t-1 
neiro de 1Si2 e de que são port.adores 
st•anclc n·•mero de srzhclitos lJrar.ileirvs 
prt>j:~dictldos pela im·as:to ........•..•..... Idem., ••••.•••.•..•.....• Idem..................... 28S 

Do Sr. Rodrigues Pef~oto.- Re
queit•o que o governo informe, por inter
me(1\o do Mi.tlis•erio dn. :\gricuhnr:t, ~i tem 
conhecimento elas recln.m:rções cln. impransa 
n.car~a da companhia do g-az, que conlrn. n. 
disposiçlio e:s:press:t elo art. iS elo !\e·1 con
tl·acto. pelo engenhoso meio de acções. 
qne não t'<'Pl'e-,mt..'l.m capital subscripto, de: 
nominadas 01·dinm·ias, dít aos seu~ :~ccio
nislas diddenclos ele 20 ° I o. quando estes 
não pocli:un exceder de S o/o, prejudicando 
nssim os int~res:;~s do consumidor. que 
,-ê-se ohriga(lo. ]Xl.rtl. que s~ :\I tinja úquelle 
re:;ultado, a ser,·ir-se de uma luz fr:~.ca. os
cillantli'. 1pal a extrahida de umn. carYiio de 
má qualid<1de e cheio de im]Ytrnas .•••... Idem de 27 ............... Idem..................... :30(\ 

Do Sr. Domingue8 da Silva.- Re- . 
queira qtte o goYerno informe. p-lo ;\linis-
terio da J:tstiça, si sabe que o juiz de di-

. rei to da comarca do Tury-assü, em ?II:u·a-
nhão, Dt•. João Francisco Pog-!i de Figttei-
r~do. continúa a :~.lliciar os JiberLos de al
guns esta1jelecimentos :~.gricolas pw:~. pre
jndicn.t· os pt·opl·ietarios destes, !:!~us de:;. 
:dfectos polit.icos ..................... , .... Idem .••...•••.••..••..••• Idem..................... 30i:i 

Do Sr. Affonso Celso.- Rcqu.ei1:o q\te, 
pelo iY!inist~rio do lmperio, informe o go
verno em que pé se <tcham as okas da 
prQjectada UniYersidn.dc na pt•aia · cl:J. San
dad~, especificando :1. qnantia q11e cDm dla 
se tem gasto 110 exercicio corrente ....... Idem ....................... Id~m ••• ,. ...•••••.•••.••. 30ô 

Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, 
informe o govP.rno si n5.o praten(l·' levar 
a elfeito no correr d:t presente sessão le
gisl:ttivn. alguma r~form:t das Esc0l:l.s de 
ensino S1tpetior, cuj:J.S conclições são as 

do~~~m~~R~~ra;ffii~i:fc~~s~~-~-i~:. ~~.~f~:~· .. c~~~ Idem ..................... Idem .• •• ••••..•• • ..•• ·• ·• 305 

Do Sr. Afl'nnso Penno.- Requeiro 
que se req·tisitem do governo, pelo 1\Iinis
terio da Fnenda, . M seguintes infórma
~;.ões: 

A quanto montam :tll despezas feita<; com 
as obras da~ Alf:t11degas . da Corte, 

~~~~~~as~rl :~;~~ t~ o~~~~~·m~~t28~~~g:? 
Q tal o est:tdo dest~s edificios ? •.......... Idem ..................... Approvado. .... •.. ........ 306 
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Do Sr. _4-lberto Dezntnat..- Requeiro 
que, por intermedio do )Iinisterio da JtiS

t.iça, informe o ~oYerno: 
Qual o resultaClo do inquel'ito policial :.i 

que se l)t"Occdeu n:l. >illa. de Santa. 
~lar1a. l\Ia!!dalcna, província do Rio de 
J:meiro, s'óbt·e o assalto {~casa do cida
d:Lo Electo Tavares da Silva ::'IIencles, n:1. 
noite de 10 de Junho proximo passado, 
e ferimentos praticados pelos assaltan
tes nas pessoas do subdelegado de poli
cia. command:mte do destacamento e 
praças. c1ue acudiram ao confiicto; e 
outrosim, que remetm a cópia do in-

INDICE 
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qu_erito e parecer do Dt• •. promotor pu- ~ __ ,_ . 
bllco da comarca a re5pelto •...••••••• ::::.es;:,,\0 ele ~•·· ............ Adu1do..... .• • . . . .• ••.. .• 307 

Requeil·o que, por intermedio do l\Iinisterio 
Ja Justiça. informe o goYemo sobre o as
salto á mão armada praticado contra a 
fazenda de Santa Clara, freguczia do San
tíssimo Sacramento ele Caniagallo, proprie-
dade do cidadão Antonio Yan En·en, em 

307 uma das noiles ultimas. . . . . . . . • • . • . • • . . . • Iden1 ...................... Idem.. . . . .. . • • • . . . . .. .. • . • 
Do 8r-l'\lac-Do''"ell.- Requeiro que, 

por imermdio elo :\Iinisterio da Jus·tiça, o 
governo ministre cópia da informação do 
promotor publico da com~wca de S::mtarem, 
Dr. Turia.no Lins l\Ieira de Vasconcellos, 
a t•espeito do facto que ultimamente alli 
se deu entre o dito promotor e o Sr. Joa-
quim de Freilas An1aral. .........•.•...• Iden1 ..................... Idem...................... 309 

Do S1•. Domingues da Silva.- Re
queiro que o govemo informe, pelo :Minis
teria da Justiça, si sabe que no dia 26 de 
l\Iaio deste anno, o juiz de direito do 
T1u·y-assú. em 1\Iaranhão, Dr. João Fran
cisco Poggi de Figtteiredo, negou posse e 
exercido ao escrivão nomeado. cidadão Be
la.rmino da Costa Freire. ,-iolàndo assim o 
art. 287 do r~gulamentó a que se refere o 
decreto n. 9.420 de 28 de Abril de 1885. 
sómente por não perlencer o nomeado ao 

R~{;~~?,~~;~\~~~ e~~~u~ c~~1~~;~a~~~~. ~1!~~~~ Idem <le 31. ............... Idem..................... 320 
Do Sr. Aft"onso Celso.- Requeiro que. 

pelo :\Hnisterio de Estr:tngeiros, informe o 
govet·no qne communica~ões officiaes re
cebeu úcerca dos factos narrados nos se
guiu les tel~grammas, publicados pel'O Pai:: 
de 2S e de 31 do corrente : 

Po.r{~, 27. Segundo noticias aqui recebidas 
elo Amnzonns, det•m11-se em Iquitos 
graves factos, que envolvem off~nsas ú 
no.ção bro.zileira. A alfandega de 
Iquitos c1uiz apprehender diversos gene
ros que conduzia o vapor brazileiro 
Aragtu~y ; o commandante oppoz-se, 
sendo preso por ordem do prefeito do 
deparlamento. O consul bra>.ileiro em 
Loreto interveiu, mas foi desrespeitado, 
e a bandeira nacional ultrajada. 

Pará. 30. As ultimas noticias recebidas 
ele Iquitos confirmam as que já demos 
sobre o confiicto provocado pelo com
mandante do vapor· Ara,guay. Carece 
de fundamento o ôoo.to propalndo sobre 
desacatos á. bandeira b1·azileira.. O 
consul do Brazil em Loreto est:í. sem 

, meios de transporte p:~.ra. Iquitos e pri
vado assim do reclamar providencias 
sobre os factos occort"idos ............... Idem ..................... Idem ......... , .......... , 329 

Do Sr. Rodrlguea Peixoto.- Re
queiro que o goYerno informe, por inter
media do Ministerio de Estrangeiros. si tem 
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conhecimento dos factos gr::wes que a in~
prensa. menciouo:t, occo1·ridos em Iquitos, 
onde foi ul trajada a bandeira nacional e 
pt·eso o commanda.nte do •apor 11-raguay, 
e, no caso affirmativo, que providencias 
tom~u p:ll.":J. que sej::~. rerarad::~. :1. all'ro.nta •. Sessi\o de 31. • ••••.•.•••.• Adi:1do.. ... • • .. ... ••• • • •• 32!1 

Requetro qtte o go,·erno mforme, por mter- . 
medio do Ministerio da Justiça, cpte motivos 
determinaram o pt·esidente da provincia do 
Rio de Janeiro a demitth·. a bem do serviço 
publico, o subdelegado da Pa.rahyba elo Sul, 
l\fanuel Venancio da Costa, e si essa de-
missão tem !'dação com a vistoria por elle 
procedida no pradio damni!icado no dia da 
conferencia republicana promovida naquella 
cidade pelo Dr. Silva J:u·dim •.• •....•....• Idem ..................... Idem..................... 320 

Requeiro que o govemo informe, por inter
media do Ministerio d:~. Agricultura, que 
providencias tomo1t paro. que não se l'epl·o
auza o acto abusivo que denunciou pela 
imprens:~. o benemerito cidadão :Nicolau 
Ribeiro da Siha, de haver um agente bra.
zileiro de colonitaçíio receuido, na Europa, 
de nmo. senhora belga, que pretendeu 
emigrar paro. o Brazil, a quo.ntia de 350 
francos, qua.ndo cst<\ não devi:~. exceder 
de 250 .................................... Idem ...................... Idem..................... 329 

Do Sr. Pedro De'ttriio.- Requeiro que, 
pelo Ministerio da A.g-ricttltnra. informe o 
governo si tem sciencio. de qtte acaba. de ser 
supprimido, com gro.ve deh:imento po.r:t o 
sét•viço, um dos trens diarios da estro.da de 
Limoeiro e :Nazm·eth .................. -· .. Idem ..................... Idem..................... 32n 

Do Sr. Ribeiro da Cunha.- Re.q\leiro 
que .sejam prest.tda.s pelo :Minist~rio . da 
Justiça, as seguintes informações. : 

Tendo-se dado no presídio de Fernando ele 
Norollh:l. um con:fl.icto escanclaloso entre 
alguns funccionarios, chegando o di
rector a prender o ajudante á ordem da 
presidencia. e o :~judante ao director ú 
ordem do i\linistt·o do. Justiça., e enten
dendo o Consell1o que o director não 
tinh:t. competetlcia par::~. suspend~r o aju
dantê, si o goveeL·no est~'t 1•esoh·ido :1. 
empregar, s~n1 demot·:l., medidas enet·
gicas para. combater a anarchia. e re~ 
parar as injustiças pratic:tdas no 
presidia ................................ [dem ..................... Idem..................... 329 

Reqtteiro que sej:t dada })elo governo a De· 
gulnte informação : 

Constando que são lnsufficientes os soe
carros prestados pela })resirlencia á 
população indigeate atacada de variola 
na provincia do Pará, qu:1.es as provi
dencias que pretende tomar o l\Iinisterio 
do Imperio em tii.o lament:l.veis circwn~ 
stancias ........... . ................... Idem ..................... Idem..................... 329 

Requeiro que seja.m dadas pelo Ministerio 
do Imperio :l.S seguintes informações : . 

Crescendo e apparecendo ·todos os dias 
o movimento Tepltblic:tno, como se vê 
dos manifestos publicttdos na imprensa, 
dos meetings, das indicações . das Ca
maras !11llnicipae~; e das eleições re
centemente l.'ealizadas, si o governo 
limita-se a dernittir subdelegado-; de 
P-Olicia, a consen~ir no apedrejamento 
uos . edificios, onde se fazem as confe
rencias políticas 011 si pretende ajustar 
contas de outra . especie para g-arantir ' 
as institnições n.meaçadas ............. Idem ..................... Idem..................... 33() 

Do &r. Paula PriDlo. - Requeiro 
que, pelo MinisteriodaAgricultura, informe 
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o f!OYerno qual o traçado elo ramal do Ca_\ 
hed,• lo, na ferro-via do Conde c!'Eu. :1 c•m-

lNDICE: 

DI.\. DA APRESENTAÇÃO DESPACUO D.\. :UE~A 

struir-~e na pro,·incia cl:t Par:tl1ybá ....... Sessi:lo de 1 de Agosto ..... Appro\'ado ............. , •• 
Itequeiro que, pelo lHinisLerio da Ju'\tiça, 

s= S•.)licite da presidenda da pr.)\'Ínci:t d:t 
Paral1yba as s~f!tuutes informações : 
i.~- Cópia dü ollicio q•1c acompanhou o 

preso illanoel Felipp~ Santiago, remet
ticlo de Campin:ts para a capit.tL e da 
orJem de solt ·1 r:t do mesmo Santia;o. 
expedi la. p2lo Dr. Chefe ele Po!icia. 

2. • - ~úpia da c rdem de· prisii.o do offt
cial de justi.;:t d~ Campinas cpe inti
mou a cSC'OILa que c::mduziu o preso 
Z..Ianoel Felipp' ele Santiag-o. a. ordem 
cl' ha!h~a.s CO~".JlUS <>m favor de:; te expe
di la pdü juiz ele dir,·ito d:t comarca. 

3.•-C•\pi:t da senlenca de pron:mcb do 
jttiz 111\lllÍ~ipal .!\lfreclo D. <le A. E~pi
dob por querer apt·opriar-se cl:l qnan
ti:l. . de 551$ pertencentes a Capúla.>. 

4.•- Cópia cl:r denuncia pe!o promotor 
publico de Campinas dada contl·a o 
mesmo j :ti?. IUttnicip:tl por ter clancles
tiaamente m:.tndado archivar um pt·o
ce~so de crim:' inaíftançavel pr.) ll10Yido 
t:tmbem por clt•nuncia do mesmo pro-
motor ...•. .' ...... . .................... Idem .•...••....••.•...•• .. Adiado .....•.•.....••..• 

Do S•·· R<)(lrigues Peixoto.- Re
queiro que o gov~rno informe, por inter
medio do )Iinisierio da J..g·ri:;ultura. si 
está t•esol\'ido a pNrogar o ,~r:tzo do con-
tracto (h Companllia Botnniwl Ga1·dcn, . 
conc~clenclo-lhe a lia l1a da Co})ac:.tbana ... ,. Idem ..................... Idem ............. . ....... . 

Do Sr.. Affonso Celso.- " 'Requeiro 
que, pelo ?.Iiniste1·io ela Agt•ieull•ll:a. pr~ste 
inf,)rma.;õ.•s o goYerno sobre o moti\'O por 
qae as comp:mhias d·? boncls desta cOrte 
ainda niio adoptnram em s•ns carros ap· 
]l:trelhos sa!Ya-vidas, com 1 lhes prescreYe 
disposi·: ii.o le~isbtiva ,,.,,. ....... .......... Ide1n . ............... , .... Idem ............... , .... . 

Do Sr. D :)mingues (}a Sih·a. - " Re
queh·o que, peb Ministerio (b .JusLiç:t. o ~0-
,·erno in forme si sab~ que o j•1iz de (lire!lo 
do Tur\·-asst't. em :O.l::tranbão. Dr. João 
Fr::tnci;co Po!i:c-i de FiC'uciNdo. exerce 
J)reõ~fio sobre àtg:ms SeUS jnl'i~dic;:ionados 
para olJter allestados em dc;al.Jono das · 
uemais anlorid:~tbs da comarca ,.., ........ Idem de 2, ............... ld~nL ................... . 

Do !!ih·. Uibeiro dn Cunhn. - Re- · 
quei!'O que. por intern1'clio da "ecr .~taria. 
informe a !\Lesa da Camar.\ d<)S Srs. De-
put tdos si da acta cl:t ~e~>lin el\1 qne s~ 
p2dm pr~encia p<lr;t discu tir-se o proj~cto 
sobre ~\ !J b !rdad.: d• >S c :1lt·•~. con~ta que a 
questão f,,i cvllocada no t~rr~no (la con-
fia.n~o. 'p ·,litica. como a({it·o~:ott no Sen:tdo o 
Sr. :'IIinistr' do Imperio ........ .. ........ Idem ..................... luem ................... .. 

Do Sr. Domingues da 8ilvn. - Re~ 
queiro qn,., o goYerno informe pelo :Minis
terio da J nstiça: 

1.0 Si t~m conhecimento d~ qnc a se
dição que na. noite de 26 de :\oYemhro 
do· a nno proximo pa~sa.do s61Jres:t ltou 
a população ela cirlade elo TurJ-nssti, 
em l\laranhii.o, obrigando a ser\·iço a 
;:u<>rda nacional para s:dfocal-:>, foi 
excitada pelo juiz de direit1 do. co
marca. Dr. João Fra11cisc:o Pog,zi de 
Figu~iredo, em cuja casa se r~uniram 
os !lediciosos ; 

2. o Si, jcí. havendo o mesmo Dr. Poggi 
de Figueiredo entrado em outra ~e
dição na capital da pro\·incia. do Es-

35" ,, 

:353 

35:3 
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I 
pirito Santo, como consta do ?.Iinisterio 
do Impet·io e dos 1lnnacs do Senado. 
púde elle continuar n:t rnagi;;tratur::t 
sem perigo p:~.ra :t or<hm publica .. .... Sessiiode 2 .•... . •..•..•. Adiado................... 390 

Do Sr. Ribeiro da Cunha.- Requeiro 
qne ~ -jam prest~das pelo ~liniaterio lht Ju5-
tiva as segtüntes inforuw.çõ:s: 

Conven<:iuo o governo_ d.~ que em Fer· 
nando de :\'ot·onha nao se culilpt·em as 
~en~enças, os réos de crimes o; mais 
a bomin:n-ei;; exercem aut,Jri :.ladc e iis
calisa.;ito sobt'~ os úelinque:. Les de me
not· crime e sem mai<'t' imputação 
dvem c co•wivem ~em respútar a 
propt·b nawreza, o> vínculos do ma
tL·imonio, os ·li~eitos a 'nda os mais 
sagrados, s~nilo .:e r to que dt~sde 1865 
sito mai5 vivos o,; cla.!Uores, mais ins
tante:; as queixas e maiot' u. verba tl~ 
de:::pez:~.: si o Sr. Ministro da Jus
tiçn. con lit1. na catechese :t qne werende 
recorrer, na. utilidade lb ~t1a ,·i:lg~m 
ao mesmo presidia, que reconlte.;e em 
conclit;ões desgr:1.~adas, on si acredita 
qne é urg-ente a suppL'essiio de um esca
lielecimento, q::.e tem sitlo um grande 
escandalo, nm 1'Cndc;;-cous de t'tdo o 
que h:t de ba':w e vil, se~;nndo a de
claração do pt·opt•io St•. :\IinistrJ, que 
mesmo de longe vG pel'fl~Hamente o pre· 
sidio .................................. Idem ..................... Idem..................... 3!10 

ReQmrimentos apresantado3 p;r ~ivarao3 

Dl1. Dit•ectoria doCiub Recreativo 
do Rio Pardo, pedindo para ser isento 

. o mesmo club do p::tg-amenlo elo impos:o que 
lhe lançou indevidamente a. Collcctoria da 
mesma citlade •••.••.•...••.•••......•..••. Sessão de 4: de Julho ...... A' commis~ão de f:~.zenda. 

De 1\lelcbert & Comp., redinJo os 
mesmos f<tvores antorisados pehtlei n. :3348 
em t•ebçiio :~ induslria. de tecer, tornando 
assim extensi,•o. :i. ftd•rica de p:t.pe1 que os 

pensões e ordenados .... 

supplir:•ntes pt•opoPm-~e a fnndar no Salto 
de Itti, província de S. Pattlo ............... Idem ...................... ILlem ..•.•.••••...•••••.•• 

Do CaJ>iliio bonornrio do exea•cito 
1\lanoel Cox•tez l.afnbeh•o, p·~dinJ.o 
pagamento dos vencimenhs do loqar que 
ex:eN~" no deposito ele artigo:; beilicos em 
Cot•an,h:í., q•:e a inda. niio foram pagos por 
falta. de vet·ba n~det de orçamento ......... Idem ..................... A' commJ.3sao de orça-

Do Or. Rtchard Flint ~elby, pe
dindo a concessão de um privilegio para 
constrttct;ii.o de uma. eslt·ada. de 'fert·o de 

metüo ................. . 

Sabar:i. :tLÓ Goyaz (capital) ................. Idem de 5 . ............... A' commissfio de agricul-
tura e obras publicas .... 

Dos oper•arios da Imprensa ~acic• 
nal e« Diario Ofticial » • pedindo os 
mesmo-; favct·es e garantias qtt · gozam os 
opet·arios da Cas:1. da :Moeda, por virtude do 
decreto n. 5536 de 31 de Janeiro de 1874 ..... Idem ....... -· ........... A.' commissfio de fazenda, 

Da Escola Domestica d~ Nossa 
Senhora. do &tnparo, P'"dindo isen
ção d•> impos~o de heranças e. leg~tclos. de 
tra.nsmiss:io de apolices e de rpme~q•1er bens 
de raiz. qu•~ por qunl'laer ti~ub veniJam a 
pertencer :~ m~sma. escola .................. Idem de i .............. .. 

Dos pratlcos do rio Amazonas e 
ii@u• nmuen~•, pedindo que, na dect·e
tação de uma lei e>pi!Ci.':tl, seJa concedida 

p2nsões e ordenados .... 

Idem .................... . 

1.7 

63 
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perrnissão pat·a poderem command:J.l' vapor 
das compan!li:J.s s~bvencionadas pelo Estado ~ .,. 
em ~avegaçao fiunal. ...................... :Sessao de 7 .............. A' commissiio de marinha 

Dos serventes dll Tbesouraria de e guerra ...••...•.• , .•. 
Fazenda de Beléu•, pedindo a equi
paração dos seus Yencimentos aos que per-
cebem 03 do. .A.lfn.ndegn. da mesmo. cidade ... Idem ..•.••.••.•.......... A' com m issio de f:J.zenda. 

pensões e ordenados ..• ; 
Dos fieis dos ar1nazen~ da AlCan• 

dega de Belélll, pedindo <>quipar:.~.ção 
dos vencimentos aos que percebem os 2os es
cripturarios nas Alfande!!":ls de P<?rnambuco 
eBahia ................ :-.................. Idem ..................... Idem .................... . 

De Alexanda•e Agt•ipino do Nasci· 
1.11ento, c:~rcereiro da cadeia da vilht 
d'Agua Pret:J., pedindo o pagamento a que 
tem direito e de que tem deb::ado de ser .·\.' 
satisfeito por falta de _quota .......•..•.... Idem de 9................ .:omnussao de orça-

mento ................ .. 
De D. 1\larin Innocencia Fernnn• 

des de Souza, pedindo uma pensão ... Idem de 11 ............... ,\.' com missão de faze nu:.~., 
pensões e ordenados .... 

Do Barão de Jaceguay, pedindo au
torisação lec-islati\·a para contractar com 
o c-overno o ~ser\·iço da Companhia Nacio
nal a Vapor entL·e o Bt·azil e Europa. c1ue 
se propõe fundar, de accõrdo com :~os bases 
que apresenta. ............................. Idem de 12 ....... , . , .... .. A' commiss:i:o ele or~a-

lnento ................ .. 
De Leonardo das Neves Fraga, 

pedindo o rest:~.belecimento da verba para 
gr:.~.tifi.car o emprego que e:s:erce, e que foi 
supprimiclo ............................... Idem de 16 ........ .-. ; ..... Iden1. .......... , ....... .. 

Do Dr • .João Pereira 1\lonteiro, pe
dindo um anno de licença para tratar de sua 
saude ..•...•......•.•...•........•...•.... Idem .....•...••..•....•..• A' commissiio de fazenua. 

pensões e ordenados ... : 
Do desetubargador Cnse1uiro de 

Senna 1\ladureira, pedindo um anuo 
de licença para trat:.~.r-se .................. Idem de 17 .............. . 

. De 1\lanoel Quirino Abbadia, pe-
dindo pag:~.mento do soldo e melhoramento 
de reforma ......................... . ...... Idem ..•••. , ............. .. 

Idem ..•...•..•••••••.•••• 

A 's commi:;-sües de f:tzend:J. 
e tle marinha e guerra ... 

De D. 1\la~•ia Candida de Axilez 
1\loreira, pedindo releYu.çüo da p:·cscri
ção em c1ue incorreu par:J. receber meio 
soldo ..................................... Idem ..................... A' C•)mmis~ão de fazenda, 

pensües c ordenados ..•. , 
Dos tuest••es e opera rios dns ornei· 

na"' da Es~•·nda de Fert•o D. l"'e· 
dro Il, pedindo a concessão dos mesmos 
favores e refialias que são concedidos :.'t 
cl:l.sse operaria dos ~rsen;:tes de g-uerr:J. e 
marinh:.~., qu:.~.ndo se ill\·alidam no serviço 
do Estado ................................. Idem ............ , ........ Idem ................. .-.. . 

Do _juiz de direito José 1\lanoel 
Cavalcan~i de Ahu.eida. pedindo 
um anno de licença com os seus vencimen
tos, para tratar de sua saude na capital da · 
Bahia oadePernambuco .................. Idem de 18 ............... Idem ................... .. 

De Leopoldo C'..abt•al, pedindo a consi
gnação de ,.e1·ba par:.~. pagamento do logar 
que exerceu na extincta commissão de açu-
des (pro\'incia do GElará)., •.........••..... Idem de 21. •.••...•••.••• A' commissã:o de ot•ça;. 

De Arnaldo Gon~ah·es Salgado 
Guimarães e Josél\laria Guedes 
Telles de Satupaio, pedindo privi-
legio exclush·o por 25 annos para abertura 

mento ................. . 

de uma rua e para. a construcçã.o de predios 
seg-undo o> conselhos da. bygiene .......... Idem de 23 .......... y-,···· A' commissão de obras pu-

bliea~ ..•••.••.•••.•••• •. 

63 
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164 

168 
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168 

191 

245 
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Do ~o tt'>nc~nte do 3(\ J•egbnent6 de 
aJ.•tilllaJ.•ia a cavallo Antonio 
lgnucio dn Cruz,. pedin<lo I•at·:t, nas 
pt·onwçüe' u~ tcneute d<ts armas de infan
t:trh\. e ca\·:dlaria, concorret· com o;; ~tlfer.~s 

lNDICE 

das refer..id!IS :u·mas..... • ................ Se;;si\o de z:.> • ........... , .\.· commi:>siio de mal'inlJ<t 

lh Dr. 1\laxilniano .1\lni•ítUes de 
Cut·valh.o~ representando sohre <~ ne~:~s-

c gucrt·a ..... ·: ........ . 

l'Í•\a!le 11rg.•ntll •lll ~e ext.ingnir :~ fclJre 
am:n·tll<~ ................................. ldcm ..................... A' co!luni:;~iio de ~aude p•t· 

hli,:a •..•.....•...•...•• 
}).! Duudugos i.C:aco!onty Guann• 

bar:\ l•'errch·a. p~tlin•lo parn sct·-!he 
::tlJ'IIWdo <J solch por intein tla patente d~ 
c;l.pitii.o, \'iE>Lo l~t· si• lo Nf•.>rm:ulo por decreto 
de 13 tle .Tunl10 Lles:c anno ................ ltlcm tlc 2·!. ............. , A' comnJis;fio üc i':tzentla, 

Do J)Orteh·o e eontinuos da Inspe· 
ctoria Gerl\l dns Obt•as Publi• 
cas~ pedintlo ciue ;;eus ,·encimentos sej:w1 
e:pdp:wado;; aos Ü·•S empt·et\'a:lt.s d,~ igaal 
c<\\eg'~ri.- tia Se::t•.;tal'ia cl~ l~slatlo cl<)S :\e-

pcm~ries c ot·clenatlo:> ..... 

p-.•cins d:t Agt·icult'tr:t, Commercio c Ol>r<LS 
l'nlJ!ica;;., .......•...•........••.•..••.... l•lem •..•.•.......•......• ldem .• . ..•..........•.... 

DJ Dr. Clhuaco Bai•bol!.l:t, p~dindo 
autot·isaçi.b pa. r:~. ot·gani:wr no Imperio 
ha.neo;; Ü•~ emiso:i.v ........................ Ll~111 de 25 ............... ltlem ...... , ...... , ••••••. 

De Sotero ... Jon(JUÍDl (lc .'~hncidn, 
pP.Üindo melhoralllcnLo u<:: sa:t rerorma .... lolcm de 27 ................ \.' commi~si\o ele m:triull<l 

Do~ cU.lJW~gn<loiiJ <lo .. ~t·senal de 
G•ier1.•u da · tn·ovincia do l~io 

e gnerea ............ ~ ... . 

Grande do !Sul, petlind•.' augment~• 
de Yencimelltl) .................. ,.,, ••• , .. Sess;i.(.> de :)t. ............. A· conani;;~fi.o tle fazend;'t., 

De F•·ancit!tlco .<'-.lexandre Cohubt•a 
de 1\lacedo, peuinüo t•elcyação dtL pt·c
sct·ipçiio em rtue inciJl'l'ett, alim de receber 
a p?n~·:i.o (!\\'! lh~. foi cunc:er\iüa ........... hlem ..................... . 

1.>.1 D•·· l.\l~tnoel Odorfeo 1\lendes 
e out.ro, reclamando coatl'tL a preten~~ã<> 
do engcuheit·o l3:·antl~ de Carrall10, c out.ru 
tla aherim·a de varias ruas n:t <i.re:L lilui. 
~:\tb onirc :u; ruas rlo Barão de {j"p•tnema. 
~anf.\.nna. Cont(c •l'f~t\ e Yi~cotHle de ~a-
puc:~hy .... · ... , ..... , ...................... lo.lc111 de 2 1l(' Ag0si.(• .... .. 

Reures~nta~es 

D G;; ope1•a•·ios do Ar•senu.l de 1\la
rinbn dn Ct'h•te,. l'ccl:tmando contm n. 
disposição do ot•ç:r.mento do :llini;;k~rio d<t 
::.\larinhu.. ora em üiscussi:i.o, que révog:t o 

pen:;õe;; e (Jrdenados. 

A' mei\ma commi:;;ào. 

~~~~.;~~Q tl~ 1 J~f~'\~~l;,11(\~ ris~.t. 1~;~~~~t: .. c:1.~~·: S<Js,ão tle 4 ds .Tulh,, .•••• A' cvnHtÜilAi'w •lc m:winht\ 
· e guerra ................ . 

J)n. Cnn1aro. ltfunicfpal de l"aro.
llRf(llÍ,,. ,;:~ht••\ a ni)Cc,~ir.l:ule tle !'\c f:o:er 
Jlltllhot·at· " "st:lllc't ~cttml tlu p·•t·t•l tl:t _ . 

.41 

2-lü 

2Gl 

:?75 

30G 

3
,,., . ~· 

Hlcsm:L dd<ttlc ... ,.,. _.,, ••.••• , •• , ••••• ,,. I<IC'nl •I e ;,, • , •••••... . •.••. \' comm•ssao .te ngt:wnl-
- · c11ltur:J. e ol.JrM pnhltc:ts. fi 

Do~ n.~l·lcultoi•Cti de Munt•Jt.nnn 
do Snpê, pt·ovincia •lt• l\lina:i GN•:ws, 
pedindo ind.mtnit.;,ç:i.o d:, JIL'"J•t•icd:~J,, e;-
ct·;wn. exUnc:a p~la.lei tle 1:3 de Maio •lt·~l ~·, 
~L~ttlO. . • • • • • • • .. • ........ .. • .. • • • • • • • .. • • • • • . • • • ltl«,lll •. ........ ' •.••. I ' 

De cidadão• t•e>~ídent(~'!' na cldutle 
de J~arbo.ceno., ;;obt·.~ n. ncces~ill~t.le 
d·~ se:· con,·v::a:la um:t :t5~:!1lll,}ê;~ con.>ti-
tuini:: ....... , .... , .•.•...•..• , .•.....•..•. L'en• •..... 

V. m.-G 

A' c.,·.mmi'>s;io •le: o r ç ;t-
ltt~nlt1 ••••..•.•..••••••• 

.\.' llHillllll~~;l,., ,J,. cv:l~~i
P.w:;w u J .. •gi.;la1;:íu ••.•.• 



Câmara dos Deputados - Impresso em 03/02/2015 11 :40- Página 58 de 70 

42 

DI::S!GX.\ÇÂO 

Da Camara l\luniclpal da cidade 
de Rezende. província. do Rio de Ja
neiro, ,;obre a necessid:tde d~t L:onvo<.:~tção 
de uma constit•tinte. e sol>re a nrgenci~t de 
ser decretada. um:t lei iudemnisando os 
ex-proprietarios de esct·~n-os com tel'l'iWOS 

INDICE 

DESPACHO DA ~lESA 

tlevoluto~ .................................. Sessiiu de 6 . . ............. Idem .... . ...... . . 
D(l. CniDa~·a ~luulcipal da cidade 

da Limeira. p>:'orincia. de S. Paulo, 
pedindo a con >ocaçiio de uma. constitninte .. Idem de 0 ...... _ •...••.•. Iden1. ................... . 

Dos n1oradores da f"reguezia de 
@anta Catharina, município d~t 
Cht·istina, província ue :Minas Gel'aes, pe
dindo indemnizaçiio elo prejuízo que sofl"re
ram com o resultado da lei n. 3353 de 13 de 
)!aio ultimo .. ............................. Idem <le 10 . .............. A' commissao de orça-

IUento ................. . 
Dos empregados do Arsenal de 

Guerra de Pernaaubuco, pedindo 
augmemo de vencimentos ... . ............. . lLlem ............. ......... A' L:Ommissiio de fazenda. 

pensões e ordenados •..• : 
Da Camara l\luoicipal de s .. Jo~té 

do Paraizo, província de lllina.:s Geraes, 
sobre a conveniencia de ser abolido o im-
poslo ele 5 °/o acldicionaes ................. Idem de 11 .............. • A' commissiio de orça-

Da Camara l\lunicipal de .Juiz de 
Fõ•·a, pedindo a decretação .da lei de 

Jnento ................. . 

auxilies ála\·oura com modili~'ações .•..••. Idem ...................... :\.' conunissão especial. ..• 
Da mesma Ca10ara l\luniclpal~ pe-

dindo a decretação de uma lei de locação 
de serviços domestiL:oS e :tgl'icolas .......... Idem ............. . ....... "\.' commi~são de consti-

tuição e legislação ••••.• 
Da directoJ•ia da .4.1!4I!!IOCia\:ào Com

Inercial em Porto Alegre. pe
dindo a construcção de um pot·to artiíicial 
n<tS Torres ....... . ........................ Idem de 1:2 ••••••.•••••••• A' commtssao ele obras 

Da Praça do Comtuet•cio de Port.o 
AJeg••e, reclamando contra o augmento 
do imposto de indusl·ria.s e profi~sõe:;, de-

publicas ..... · ........ ·· 

cretado pelo regulamento de 2:2 de Fevereiro 
ultimo .................... _ ............... Idem de iô ............... A' commlSS<~o de orça-

lllento ................. . 
Do Banco Hypot.becarlo e Com

merclal do l\la•·anhão, pedindo in
clcmnização dos prejuízos cansaclos pela lei 
de !3 de :\Ia i o llo corrente anno ............ Idem de i7 ..•..••..•..•••• 4,.' commissiio de o r ç a-

Dos negociante•~ ~Lgricultorcs c Jll'O
pde~:~.rios da província das Alagõas, pe
dindo a construcção de 11m ramal p:n·a a 
vilb d<t Assembléa. entroncando na vi:J. 

mento ................. . 

ferr~a .i~- existente na província. .... _ ....... Idem de 'lti .......... . .... A' commissii.o de agricul-
tura ........ . . _ ......... . 

D:~. Cn1narn l\lunlcipal de Cam
pinas, pNvinci:J. de S. Paulo, reiterando 
o pedido jit feito em 1886, para a.ugmento 
d::t l'epresentação d<t mesma ~-~o._ vincia ...... Idem de '19 ............... A.' comm1ssao de consti-

tuição e legL~b.ção .••.•.• 
Dos lnv1·adoree de ToJDbós de· 

Caraogola:t recbm(l.ndo indemniz::tção . 
do valor d~ seus ex-escravos ............... Idem de 20 ... . .•...•.•.. · A.' comm1ssao de o 1' c a-

mento ................. . 

64 

G5 

76 

\)5 

99 

125 

164: 

1'73 

195 

201 

219 
D::t Praça do Commerclo de Porto 
A.leg•·e~ contra o imposto de 5o/o sobre 
industrias e profissões, e bem assim os ofli
cios da Associação Commercial do Rio 
Grande relativos á supp~essã.o a l.oda.s a~ 
repartições das fronteira da província. de 
guias ás fazendas por alli introduzidas ..... Idem ..................... Idem..................... 2:2-! 

Dos habltant.e• da cidade du Ca
cboe.lra e p•rocblaa de 8. Fe· 

· lix e 1\lurltlba, na província da 
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Bal:Jia, pedindo o prolongamento cl:l ,. i:t 
ferrea Central e r~maes convergentes . ..... Sessão de 20 .............. A' commissão de agl'icul-

tur-a .............. ; ..... . Da lllma. Ca01ara l\lunicipal da 
Cõrte, contra a concl usiio do parecer 
n. 47, de 4 de Julho do COlTente anno, da 
commissii.o de administraçiio provincial e 
municipal desta Camara, que tomou co-
nheci~cnto ~e uma petição dosnegociantl~S 
Monteiro, H1me & Comp .................. Idem de 21. ............ .. A' commi:;:'>ii:o de admini~;-

Dos proCessores publicos de in
struccão pl'•imnrin do ntuni-

tração provincial e muni-
cipal .................. .. 

cipio da Cõrte, pedindo augmento de 
\'er1cimentos ........ . ................ . .... Idem de 2:3 ............... A' commi~são de fazenda, 

pensões e ordenado:,; .•. . • 
Da Sociedade Comme••cio da Da

b.la, pedindo jsenção de direitos para 
a.cquisição de predios que lhe sejam adju-
dicados por divida hypotheca:ria ou de 
outra sorte ................................ Idem ••.•.• _ .. . .•.•.•..... A' con1míssüo de orça-

De agrieuÍtores~ commerciantes e pro
prietarios do município de Caxias, pro-

mento ................ .. 

víncia do 1\Iaranh[o, pedindo indemnização 
do valor de seus ex-escravos .. . ............ Idem .................... Idem .................... . 

Da Assembléa. Provincial do 
Piauby~ sobt·e a conveniencia c utilidade 
de Ü\zer ~scala, pelo porto da Amarração da 
mesma província, os paquetes da Com-
panhia Brazileira de Navegação a Vapor •• Idem ................ . .... Idem .... .. .............. . 

Da me8ma Al!lsemléa Provincial~ 
sobre a creaçiio de um bispado naquella 
província ............ . .................... Idem ................ . 

Do Dr. Antonio .Joaquim de 
Barros Sobrinho e outros, prote~-
tando contra a pretendida. indelll nizaçiiJ a 

A' commissão de negocios 
ecclesias•icos .......... . 

e"t-senhores de escravos. e pedindo o caucel-
lamento dos livros da matrícultl. dos mesmos. fdem de 2-1 •.•.••..••..•••. A' comm1s~a.o de consti

tuição e legislação ••.•.• 
Dos commerciantea da praça dn 

Bahia, pedindo o prolong-amento da cs-
trauaCentra.l da mesma província ......... Idem de 26 ................ A· commissão de agricul-

Dos cirurgiões dentfl!ltas e8tabele
cfdos na Cõrte~ pedindo que o imposto 
que ~enham de paga.t "eja ignala.do no novo 

tura ••• . .••....•..••... •• 

regulamento aos que actualmente pagam os 
medicos e cirurgiões ..................... Idem de 2i ........... . ... A' comm1ssao de o r ç a-

n1ento .................. . 
Da Camara 1\luniclpal da cidade 

de Uruguayana~ pedindo que as 
al>olic_esdada~ ~e!•) Para~~:\y, como inde~l
mzaça.o do,, preJUlZOs softndos pel<:>s habl· 
tantas daquelle município, com a invasão 
paraguayn., sejam per:nntadas por 011tras 
aa. divida pub1ica .... . ............. . ..... Idem ..................... Idem .......... . ........ ;. 

Da Camnra l\lunlcfpnl dn vllla da 
Allillletnblt!a, d:t província das Ala
g•iu. solicit::wdo auxilio!! atim de ser con
struido o ramal que foi concedid(l p~>b. lei 
pro~incia.l de 28 de Junho de 1885 e con-
\ract~do com a Estr:tda de Ferro d:tS _ , ,., , . ~ . 
Ala.gu:u .................................. Sessao de <li .............. A comm1ssa.o de agr1cul-

. tul'a. .................. .. 
Da Camara 1\lunleipnl da vflla de 

Atalafa, proviucia das Alag•ias, pedindo 
se conced:un f:wort'!!; :í. Companhia Ingleza. 
para que leve a ef.lcito a conl'ltrucçà.o de 
um ramal qoe. p::~.rtindo da Unlw. em tra-
fego. vá itquella villa, segtdndo pelo valle . 
do Parahyba até á '\"illa da As~embléa .••• Idem ..................... Idem ......... ~······· •••. 
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Dos ·ln.,·radores e negoeiant:e!!> ele 
In1bit.uba, n;~ provincin. tl•J Par:LJd. 
recl:unn.ntlo indemnizaçiio pelos o!sc:·:wos 
de sua_ pt·opriechule, liberto:; pel;~ lei ele 1:3 .. _ -~ 
de .1>Ia1o ................ , .................. :s~~sao 1lc .,1 ••....•••.. , • 

Dos donos e opea·nrios de t'abr·i
cns de ch:tpeus da cidade de 

lJ!(SP.\Cl!O D.\ ~IE;;.\ I p""·' 

. \' cümmiss:io de or;::~-
men~o •...••.••.••....•• ~27 

Pelotas, socilitando va1·ios favores em . 
benelicio de sun. iuclustt·i:t. ................ Idem ..................... Ill·~m ........ , ........ ,. ,'.. :BL 

D:~. Ca1nara 1\lunicipal de Itaqui~ 
provincia do Rio Grande do Sul, peclmdo 
q ll<'l o g-overno chame a. si, consiolerando do 
Estado. a. divitht re•ultante dos prej 11izos 
que s:>ift•et·am os hr::ozileiros i'Om :1. inv:1s:io 
pet·ag-uaya naquella província. ............. Idem ..................... Idem...... • ..... . ....... :nt 

Da. C•uuara l\luniclpal da (~idaul~ 
dn Chrlst.ina, n:t pt·ovincia. de ]llina~ 
Get·aes, pedindo indeulni7.a~:iio do valor dos 
ex-esct·a vos. • . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . • . Idem d~ 1 de! Agosto,. • . . . [dem .•.•...•••...•.... , • . 35:1 

Da Sociedade .i•ronlotora ()e Co
lonisP.~ão e Immi;;ra~ão du Pro
'1tineia ()e l~ea•nalnbueo,solicit:uulu 
f:wores p:LI'a :t eon~trucçiio de um ramal 
da linha. ferr.•a., tle bitola. estreita, que, 
cort:~.ndo os \';tllüs de .Jacuipe, ligue a. ex
tincta.. c:"J!Cinia .. s~ccorro» á estaçil'l ele 
Ag-ua. Preta. ....................... , ..•. , • Idem de 2 ..... . ....... ~ .. A ' c;>mmissito de :lf;Tienl-

tura e ohr:t~ pnhli.;as. •• :3\)3 

Do 81•. -~ff'~neo Cel•o·- Indico que a 
commissão de policia reveja. o :•ctual r~~i
m .•tW> interno d:.L C::~mara, no iniuito de 'i·c
forma.l-o, ctltr.! oatros, nestes do:1s p •nto)s : 

:1. 0 Xos a1·>i!.!·o;; concementes ás intel·p~l
l:tções. de ~modo que lifp1e fôra de rtnal
quer duYid:t que ellas s:1o um tlireito do 
depn~ado, limitado apen:ts pela conv~
niL•nci:t publica, não podendo sc1· encer
rado o r .·~pecünl deb:tte, uma vez ac,·i
tas. si não lNr 1Hiueraçito exp:·es;;a. ela 
C:un:tra; 

2." )\as tlisp:>:~içües 1·cl~>ivas ao cscl'Uti
nio s.•ct·~t·• por meio de esph<'ra:; sobt·e 
ne::ocios de interesse pa.t•tieular. escrn
tinio e;;;~ rr:e de,·e ser snpprimidü, ji'1 
porcp1e niio tem pro.>\":ttlu UC!ll\ na pratica. 
j:í. porque é Mteatatorio da dignidade 
i):l.t'la.mentar .......................... Sessi:i.o de 18 de Julho ..... A' commi$~ilo de polici:t., ·J<J:l 

Pro.oo)t~s do Püder ExewtivJ 
Pelo li!il•. 1\llnist:l•o dotll Negoeios 
Esti·on~e:h•os.- Concedendo o credito 
suppl .. mentar de 73:3SS$45t:i, par:~ s~r appli
caclo :i.;; t!c:;pnas da rubrica. i"- Commis
~ito elo~ limites- tla lei uo or.:amento do 
exert.:ici::> d~ 18SG- 1887 c 2° scmeslre do 
:u111o d·~ iSSi ............................ Sessão de 5 de Julho ...... A'commis~ão de Orçamento 23 

Proia~to d1l1i aDrmntado D)f d~Dntados 

N. :;1.- U!188.o- Do St•. Za.ma e outros 
senhores d~putad01 sobre prolongamento 
das . ,.i<•.s ferrea.<> existentes e consLrucç:lo 
de novas- plano golr:l.l de viação l'errea li-
ga.ndo entre si ás pl'JI"incias e o litoral. ... Stlss:io de 1.0 de Jlllho ..... A's commis~;õcs de Agrl 

cultut·:1 e de Orçalll<!lllO. 20 
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Proíectos ~P. lei snnmetMos á àis:uss~o 

N. 8 D-l881iiJ.-Da. c:nnmissilo de cOtl
stltuicio e legi~bç:i.o, sobl.'e uma omenda 
Ruust.itutivn. apresent:lda. mi <liscttssiio do 
})I.'Ojecto n. 8 :\do Senado, 1·elativo ao exerci
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int~rvallo tla;; se~sô<:s, .................... Sessãl) de ·l tle Julho . . .... AppNvad~· em :;e;;;;rlo de 13 

:t reducção, e devoll'ido 

N. 37 - 1888.- Da commi:ísio de or
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o projecto emendado ao 
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da ).tu·inh:t par<L 188:,) ..................... lllem (conlinuon a ;'3~ c.lis• 
c:tssãn) .................. Sessão de r.i . Appl.'OYndo 

· para. ser e1Wi:tdo ao ~e-
N. 38-1888.-Da mesma conunissiio. 

conce(lendo cL·edito supplement:tr ao )fini~~ 
tet•lo da :l!aL'inlta às verb:1s- Corp:~ d' Ar-
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de i~~o- 18~' ..................... , ... . ... Idem {Lontumo.t :t - LltS• 

cns~ão) ................. Sessão de 12. 
N. 46-1.888.-D:~ me.~ma commis;;ito. 

Jixa.udon. despeza drJ :IIinistel.'iO cl:t Jm;tiçti 
para 1889 ........ , ..................... ,. [dem cte 5 (entL'Oil em 2" 

disctt•Bào) •..•••.• • ...•• Approvada a L'oê dacc;:ão e 
enviada ao Senado em 20. 

N. 49 -l8f'!l8.-lh com missão de fa-
zenda, pezwies c ot•r.lenatlu~, solJt•e t'<!tlncçii.o . 
do imposto predi:\l em favor . d:t Venct'<tvel 
Oruem t!~l·~eira do Cat'UlO d tL Côrta ...... . .. Idem de~ . . •.....•....... Em 2" di.~cnssão ...•••••.• 

N. 30-1888.- Da mesma com missão. 
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N • .C~-\888.-D:t commlssão esp~cial, 
sobt'•! a propo~t:l. tlo Pudel' ~::.:ecllli\'o <}\te 
dá nov:t ot·ganisaçãu aos Ln.ncos U.e ct·edíto 
L'C:tl .... .. ................... . ........... Idem de 10 (entrou em 2~ 

discuss:lo) .••.• , •••••.•• A.doptad•) em 2" cliscnssão 
N. :;a-J8t!U!!J.-Da. C!Jinmi .;;~io ol.eOl'r:a- 11(~ de 27 .............. .. 

manto, sobre Ji:l.::tc;.:lo da t.lespeY.:~ do Mil\ i,;- • 
teria Llt\ Gnct'l':\ paL":l. o cxeL·cicio ile 1SS9 ... Idem de 13 ............... Em a:. di~cnssão ........ .. 

N • .40-1888.- Dll. comnl'i~:;ão de t'a
r.entla, pen~ões e ot·u~IHl.tlos, concedendo li
cençn. ao de~emungador ConsL:~.ntino Jos~ · 
tl:l. ~ilva Braga ........... , ............... ldem tle li ... ,, .......... ApproY:>.U•J na tle 18 .... .. 

N. U~ -11!!'8~.- D:t m~sma commissio. 
concellcndo lic~nça ao l.tach:wel Joiio d,; 
C1tnh:t Pl:'tJira Beltrão, jniz ue direito dn 
comarca de Caçap3.va., no Rio Grt\\Hle dv 
Sul .• , ... . • , .. , .• , •.•.... , •••.•••. , ••.•••. Ofli:!L·eddo como emenda ao 

projecto n. 40 em sessão 
de 17 ................... ldem ................... .. 

N. ~~ - 1888.- D:t mesma commiss:lo. 
c•)ncedentlo lic<>uç:~o :~ ,J,mqtdm Francisco 
do X:tscimento, 2o escriptm·ario cb 'll1esou· 
l'~tt•i:t llrl Fazenda da. P:wa.livh:\ do Xorte. Olfer~cido como emenda ao 

• !H'o.iecb n. 40 em sessii:o 
d.! 17 ................... Idem .................... . 

N. I~ -1888.- D:t mesma. comuti.~são, 
conct!tleodo licenç<\ ao vigario colln.tlo cht 
fregue:tla de S. Francisco XavleL' de Ita
gna.liy, provincia do ltio llc J:~ueiro, c•J-
ne::o Diniz Afl'ons0 de Menllonçn. e ~ilva .• !J.em .••.••.••••.•.••.•••• Idem.·· .••••••••• ·.• •• • •• • 

N. :t.t-1888.- Da mesm:1. commissão, 
conced~ndo licenç:J.. ao Lle~cmbo.rgatlot· Luiz 
de Albuque1'qne Mat•tius Pereira .......... ~essiio de 1! ............... Idem •.•. •• .......... ·••· 

N. HO -1888.- Da.comroh~Bií.o de ot·ça
mento, !'lohre Jixnçi.i.o <la despc?.u. do ~Hnis
terío d;~ AgL'i~:altUl'll. par:L o exercício d.-
188) ...................................... r:em de 20 .............. Em 2:l discussãr .... . .... . 
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PrOi~tos uue ai.rula nao roram llisentinos, mas sobre 
os unaes jã na parrter das respeJ;tivas collliD.iSm 

INDICE. 

DL-\ DA A.PR.ESEXTAÇÃO DESPACHO DA :MESA 

N . .4')' -1.888.-Da commissio de ad
ministraçi.io proYincial e municipal, sobre 
posturas da Camara l\!unicip:tl da COrte 
relati"Yas a depositas de generos iniiam~ 
maveis ................................... Sessão de 4 de .Julho ...... A imprimir .• , ........... . 

N. 48 -1.888.- Da commissão de ma· 
rinha e guerra, sobre transferencia de arma 
ao alferes Jose Candido da Costa Maia ..... Idem de6 ................. Idem..................... 41 

N. 33 A -1888.- Da commissiio de 
constituição e legislação, sobre o projecto 
n. 33 do Sr. deputado Ferreira Vi:tnna-
repressão da ociosidade ........ _ ...•.•..•. Idem de :1.0 ................ Idem..... . • .. . • .. • •• • • • • • · 67 

N. ~~ -1888.- Dascommissões de ad
ministração provincial e municipal e de 
fazenda, sobre prolongamento das ruas das 
Larangeiras e do Senador Con·eia ...... . ... Idem de :1.1 ...... . ......... Idem .... ~................ 96 

N. 41 A. -1888.- Da commi~sii.o de 
fazenda. pensões e ol"den<~.dos . sobJ:e bens de 
raiz;). f:.tlJl'ica da. igreJa matriz da cidade de 
Cataguazes, na proYincia de lllinas Geraes .• Idem de 16 •••..•.•••..••• -\. imp1•imir......... •• • •• . 165 

:x. ~4-1.888.-Da mesma commissão. 
sobre aposentadot"ia. de Domingos da. Cost::i. 
Pereira, conservador do gahinete de bota-
nica da Escol:\ Polytechnica .............. Iuem ..................... Idem .................... .- 165 

N. ~3 -18!!18.- Da mesma commissio 
·sobre licença :to bacharel João da Cunha 
Pereira Behr:"io, juiz de direito da comarca 
de Caçapa,·a, no LUo Gr:mdedo Sul. ....... Idem ..................... Idem..................... 165 

X. ~6- I8t!U!iil.- Da commis:sito de orça
mento e contas, sobre credito !;llpplement:tr 
de 73:388$156 ao Ministerio dé Estran
geiro~ par:L ser :tpplicado :Í.'> despezas da 
rubrica ja-Commissi.io de limites da. lei de 
orçamento do exercício de 18~5-1886 e ;2o se-
mestre de 1887 ••.•....•••.• . •.•••••••••••• Iden1 dt'! ii.. . . . . . . . . . . . . . Idc1n. . . . . • . . . . • . • . . • . . . • . 175 

N. ~,.-1.888.-Da commissão de fa
zenda, p"t>nsõeR e ordenados, concedendo li· 
cença ao Dr. João Pereira Jl~nteiro, lente 
cathedraiico da Faculdade de S. P:tulo ...•. Idem de iS •..... . •.....•. Idem................ • • . . • 192 

:X. :Cl!l-1.888-- Da mesma com missão, 
concedendo licença ao bacharel Guilherme 
Cordeiro Coelho Cintra, desembargador da 
Relaçuo de S. Luiz ........................ Idem ..................... Idem.................... . 192 

N. 60 -1888.-Damesma commis!!ão, 
sobre contagem de tempo ao capitão-tenente 
:\.n\onio Calmon du Pin e Almeida ........ Idem de 3i ............... Idem ..................... · 328 

Pareceres de emnmiss~es 
N. 88 - 1.888.- Da com missão de con· 

stitniç5.o e legislação, sobre licença ao de-
putado José Marcellino de Souza .......... Sessão de 4 de Julho ..... ApproYado ... ·........ .• .. 2 

N. 89 -1.8~8.- D:t mesma commissão, 
sobl'e licença ao deputado Barão de A:r::~.- ·· · 
çagy .. ' .......... . ......................... Idem ..................... Idem....... . ............. 2 

N. 90 - 1.888.- Da commissiio de ma-

~~ffe~~i ~f~:r~e~~~~~ ~~v~~~~~l f:r:e~o~~l~~l&~ 
José Caetano d<L Silva ..................... Idem de 6 ................ Idem,.................... 40 

N. 91:- 1.88f!'.- Da commissão de fa
zenda. pensões tl ordén.ados, sobre isenção 
de direitos á fal.1rica de pa11el estalJelecida 
em Itú. proYincia de S. Paulo ............ Idem ..................... Idem..................... 40 

N. 9~ :__ 1888.- Da mesmn com missão, · 
sobre melhoramento de :~posentadoria a · 
João Baptista Marques Fogaça, ex-contador 
dos COf!-'eios de G?yaz .................. , •. . , Id~~-- ................... Idem..................... 04 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11:40- Página 63 de 70 

• rmiíCE · · 

DIA D.'>. A.l?RESENT AÇÃO l>ESP ACHO DA. MESA 

IW. 93-I888.-Da mesma commissão, 
sobre a.ugmento de vencimentos a.os opera-
rios do Arsenal del\Iarinha da Côrte .•...• Sessiiode6 ••.•.........•• --\.imprimir .............. . 

N. 94- I888.- Da mesma commissã.o. 
sobre augmento de vencimentos aos opera.:. 
rios de consh·ucção naval do .-\:rsenal de 1Ia- . 
r in h a do Pará ..•......•............. . .•... Idem ............. . ....... Idem ........... . 

N. 9~-I888.-Da. mesma commissão. 
sobre aposentadoria nos operarias do ])ia'f'io - ·· 
Official e Impr;;nsa Nacional.. ............ Idem de 10 ............... Approvado .............. .. 

N. 96- I888.- Da mesma commissi.io, 
sobre augmento de vencimentos dos empre
"'ados da Inteudencia e do Arsenal de 
fl:uerra da Côrt .......... ·•· ................. Idem ...................... Idem .......... . 

N. 97- I888.- Da mesma commissão, 
sobre augmento de vencimentos a.o thesou
reiro da Thesou1•aria de Fazenda de Per
nambuco, Franco Cavalcanti de Albu-
querque .................................. Idem ..................... Idem .............. . .... .. 

N. 88-I888.-Da. mesma commissão 
sobre augmento de vencimentos aos escre
ventes de 2" classe do Arsenal de Guerra da 
Bahia. .................................... Idem ....................... -\.imprimir .............. . 

N. 89-I888.-Da mesma commissã.o. 
sobre isenção de favores ao Club Recreativo 
do Rio Pardo, provincia do Rio G1·ande do 
Sul. ...................................... Idem ..................... Idem ..................... . 

N. IOO -1888.-Da. mesma eommissão. 
~:sobre melhoramento de t•eforma do i o ci

rul·gião reformado do Corpo ·de Saude do 
Exercito, Dr. Florencio Ft·ancisco Gon- = ".o.:--= 
çalves .................................... Idem ..................... Idem ..................... . 

lW. I.OI- I888.- D:~. me5ma commissão. 
sobre restituição de rru<\ntias :i. Sociedade 
Amante da Instrucçii.o ..................... Idem de ii ............... :\.pprovado ............... . 

N. IO~- I~88.- D:~. mesma comm issii:o, 
so?t·e auxilio :i. Companhia Vinícola Braú- . . . 
le1ra ...................................... Idem ..................... A1mpnm1r ............. .. 

N.103-I888.-Da mesmacommissii.o 
sobre tt·oco de nota de e~~ampa e set•ie jli. 
recolhida ..••••...•.•••.. , •...•.•.•.••..•. Idem .•....•.....•.•.•. , .• Idem .••••••••.••.••..•.•• 

N. I0-4-I888.-Da mesma commissão, 
sobre dispens:t. de pag-amento de imposto 
elll favor do Recolhimento de Nossa Se· 
nl1 ot•a d:t Glo~ia. do Recite ................ Idem ............... , , .. . . Idem .................... . 

~. 10:; -1888.-Da. commissão de agri
cultur:L, comtnc1·cio, industria e artes sobre 
melhoramento do porto de Paranaguá., na 
p1·ovinci:l. do P:Jranâ •••••••.••.•.• , ....... Idem de 13, •...•••.•••... Approvado ............... . 

N. I06- I888.- D:l commissiio de or
çamento, sobre vencimentos de Angelo 
Rolim de Souza Moreira, carcereiro da 
cadeia da Gloria de Goitá, em Pernam-
buco ....................................... Idem ..... . ............... Idem ................. · •.•. 

N. IO.,. -1888.-Da commissão de con
stituiç1io e legislação, sobre a eleição de 
deputado pelo go districto da provincia. do 
Rio de Janeiro ...................... ;· ..... Idem ...................... Iden1 ..................... . 

N. I08 - I888.- Da com missão de in
strucção publica e ne~ocios ecclesiasticos, 
sobre catechese e civíhsação de indios boto-
cudos das :florestas d:J. Bahia ..•••..•.....•. Idem de i6 •.....••.••.... Idem .. · ••.• ·.• • · • · • • • · · • • 

N. 109- I888.- Da com missão de fa· 
zenda, pensões e ordenados. sobre auxilio 
pecuniario em favor da junta administra-
tiva da Santa Casa da. Mi.sericordia do . 
Recife .................... . ....... : .... ; .. Idem ..................... Idem .................... . 

l"W. II.0-1888.- Da mesma commissã.o, 
sobre p~gam~nto de meio soldo a D. Maria . . . . 
Barbàra. Martins de Alb11querque_ .......... Idem ................ · .•••• Idem .••• · '·· •······ • ••••·• 

:N. lli -1888.- Da mesmacommissão, 

~~~~e. d~er:::r~~~~ d!mdir!~r dedeim~~sl~:: · . . . 
Amelia. do :Mirande. Trindade .......... ~ ••• Idem ..................... Idem •..••. · • . • • • · · • • • • · • • 
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DESIGXAÇÃO 

-· ~. 112-1888.- Da me>:ma commiss:io. 
~obre anzmet\Lo de ,·encimelltr·~ :~ Leonidi•J 

llC:SI'.\CllO D,\. :m·:S.\ 

Gtlima.t·!i:es, e;::;crlpi'lr:n·in·da t·epn.rüçiio Iis- w~ 
calll:L CStl\ttl:t de r~rro da. B:tll Í<L ............ ::)~S85•• •. I·~ w ............... \. imprimir..... . • • • • • • • .. v 

:N. 1.1::1: -1888.-Da mesma commis'lfill. · 
Robre isenção de direitos em fayor <lo col..: 
le~io de orphfis dirig-idn pela;; irmãs Anna 
e Ludgera, na. proYincia do Rio Grande do IGS 
::)nl. ...................................... Td~m de 17 ............... Irlcm ....... .. ............ . 

N. 114.-lSt!iU~.- D:1. mesma comm is~ão. 
sobre apose~tt:uhri;t de Manoel Cact.:lllÓ 
Vieira üa l'az, empregado tlo .\rse11al <le w·.l 
Gnerr:1. de Pern:uubHco ................... Idem ........ . ............ Idem .................... . 

~. J.I:;-1888.- Da mesma commi8qào. 
sohre iseaçito ele direitos em fa YOL' da f r~ 
Jnanüade fl<J Santíssimo Sacramento e de 
Nossa :::lenhora da Concei<:.fio da Prai:L, na ii'JJ 
proyincia ela Bahi<t ........•.• , .....•..•.• Idem ..•....•..•.•••..•.•• Itlem ........•.•••...••.•• 

N. 116 -1888.- Da mesma c:.>mmis;;ão, 
s~_bre 1;1~io. 5olcl<.l a D. Fortunata. Canditb .. iu'J 
l1n1o h.wen-.~ ............................. It.lem ..................... Idem ................... .. 

N. 11')'-1888.-Da commissfio de :l.!!:·i
cnHnra. cllmmen:io e nbras publicas, S•~brc 
coneessiio de te~r:ts (l•l\'•Jltthts á I·~o,·incia 
de Goya-z, p:tra o estabeleciment(l de nu-
deos coloni:tes .................. . ......... Idem de IS ................ ~\.ppl'O\•ado................ L!:l2 

N. 118-1888.-Da mc:;m:t comnlissii.o, 
subrc orertuerimento do Dr. Ricllar•l Flint 
\\'t.'luypara con1;trncç:i.o da estratl<l de fct·ro 
daci<.ladctle::i:.tlJ<>L':·,, aapt·oduciatle:\lin:•;; 

1
,)" 

Gcrac-;, ai~ :t c:tpital de Goyaz ............ Idem ..................... l<le111 ....... . ............ . 
N. IID-U!U!U!,.- u,~ mesm:-. conunis:s:"L·•. 

~ohre pt'<.>J>OSL<L de C:trlo;; Gianclti e •mtr,l~ 
p:n·a r~·:•nstt·nc~. :io da e;,lra.tla de fcn·o da 
capi la! da pr,,·inci:t do l'ar:tná a~c a frclll
tcira cout :1 ltE.'ptthlica .\rgen tina á mar~em 
rio r in Pat•:tn:i.. . • • . . . • . • • • • . • • . • . • • • . . • . . • [,[e!ll ••..•..•.•••• •• ••••.. Ideu1 ...... , , . , ... , . • . . . . . 102 

~. 120-1~1!&1!$.- D:1. me:;ma c:mtmb•ii.o, 
~•>hre pcti<::l" tlc Arll111r !Ienry Gal'iing c 
<~ltlrn~ p:tm inlt•otluc.;:lo. Yt'tHla e pesca dt• 
1;:•lmfw c rl:11rtü:· ..... , .~ •.•....•••.••••••. Idem ..................... I ~lellt. •• ••• ... ... • • • •• . • • • 1~12 

~. 1~1-lti>ltiU~.-Da meo;ma commis:;:i,.,, 
~ul.t•c fayor~.'l :t l'•llltl:t.;:l•J de uma faht•ica 
•le p:tl.trJl, }IL'clençiio de u .. noJ•io Lima .... , •• Idem ...................... ,\ imprimir,............. W2 

~. 1~0:2-lt!488.- Da c:~mmis~:i,; ele 
fazenda, pcns•ics c ot·d··nado;;. ~ohrr• i~cnr;iiv 
<Ir~ irup .. sto;; ~m favor da c'õcula d<~lllcstic:t 
de ~ .. ~-;a Scnh"\'a •l•) '"\mpnt•o, ·,,m Pclt•J- :!t;L 
po\is ...................................... hlem tk :n ................. \ppL'O\':Ldt) . ., ............ • 

~.t~:l-188~.-l.b. nr ~m:t eommiss:io. 
~.- .l,rr: ~·ugmenlo <le Y~ncimenl::>ri R(•S empl.'ê~ _.;.;.,

7 ~:tdo;; •la Dil·~ct•H'i :L Llc ()hrn Jnhlicrt.~ ... , , . Uent tlc: 2oi ............... . Idem .. . ................. · .., 

'-"· 12~-188~.- D;\ mesma commi;;s:io, 
;;~,bre 111ciu soldo u. D. Ann:t Coelho de Fi-
gueired(>........... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • 1~1e111 ..•.....••....•....•. I<1err1.............. • • • • • • • • ~8& 

x. 1.~:;-1.888.-Da me.qmn. commissfio. 
Sf)bre revoga.c:io do Decreto n. !327-l A cl,; 
1SSG- pet-ição üos opcr:.rios do ,\.rset\:tl üc 
:Marinha tia. C:n·tc . ..... ;; ••..........•.•.. Idem .•.•.•..•.••.•••••• ~. Idem............. . ....... 287 

~. 1~6-U!U!U!!~.-D;~. com1~iissão tle :t~ri
c!tltur:t, C0111111Cl'CÍO C obras publica.<;, SOb!'<! 
pcLi<;iio dos lw.uitan tes da cx-colonia <l•J As
:mn~tty. ·no Paran:i., Jlara. concessão de t~·r- . 
remos de\'(llntos :i C:ttnara :\Iuuicip:d rlv 
Sc\'l'Q ,\zul, naqnelb tJrovinci:t ............ Idem de: 27 ............... Idem .. . ............ •-·· •. 

X. l~'l'-lt!U§8.- D:t commis:;:'io d., f:t
zcr1dn., peni>Õ:!s c Ol'dcna.,Jos, sobre I iCI!llC:<L 
do jniz de di1•eit:> José )!:tu ou! Ca..-alc:w ti 
tlc .\lmeida, . . _., . . . . .• ..•. .....•......•.. lt.lcm •• . •...•••.•. · •. · ••.. ,. Idem..................... 305 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11:40- Página 65 de 70 

INDICE 49 

DESPACBO DA MESA 

Preenchimento de vagas em varias commissões 
Comml•aão de fazenda., pensões e orde-

nados .••.•.••.•.•..••.•..••.•••.•••.•••.• Sessões de 17, 26, :!7 e 28 
de Julho .......................................... 177, 288, 

IdeJD. de marinha e guerra .••..•••.•..•... Idem de 26 e 27 ••••.•..•••.••..•••..••..•.•..••••••• 2~~7~ ~~ 
IdeJD. de diplomacia ....................... Sessão de 27..... . .. . . . • . • • . . • .. . . . • . . . • • • • • . • . . • • • • . 307 
Idem de constituição e legislaçiio .......... Sessões de 2ô e 28 .................................. 288 e 325 

Movão ds eonnan~ 

Pelo @r. A.. Figueira. - A Camara 
appro-va a solicitude do governo em :~.eudir 
ás urgencia.s actuaes da lavoura, e passa á 
ordem do dia .............................. Sessão de 25 ••.••.•••..••• A.pprovada.. •• .... . • •• . • . • 279 

InterDella~ões 

Do Sr • .4.ft"on•o Celso.-Peço dia e hora 
. para dirigir ao Sr. Ministro da Estrangei· 
ros a. seguinte interpella.ção : 

1.0 Já terminou os seus trabalhos a com
miasão mi:s:ta internacional nomeada 
para explorar o territorio e os rios em 
litígio entre o Brazil e a Republica Ar
gentina ? No caso affil'mativo. qual o 
resultado de taes trabalhos? No nega
tivo, porque estão elles interrompidos ' 

2. 0 E' cxacio haver o <>overno a1·gentino 
apresentado ao brazi1eiro uma. proposta 
razoa\·el para solver a. questão t N:l 
hypothese affi.rmativa, que mo·tivos im
pedem o governo de aceitar ~ss:~, pro-
j)Osta. como base de decisivas negocia
ções? 

3. 0 Não pretende o Brazil tomat· parte 
no cong1·esao intarn:.tcional c1ue dover:'l 
1·eunir~se em :A!ontevidéo p:~.ra o !im de 
codificar o direito internacional pl'i
\'ado dos po,·os d:\ Anlcl'ica do Sul ? 

·1. o Pol'que niio promoye a l'atilicaçiio da 
convençiio sa.nitari:~. celebrada entre o 
Imperio e as republicas platinas? 

5.o Que providencias têm sido tomadas 
no intuito de se coaseguir do governo 
portuguez que acabe com as vexatori:ts 
quarentenas do porto de Lisboa? •.••• Sessão de 6 de 

Dos 8re. Lacerda 'Werneck, Pacifico 
Mascarenhas, Aífo:J.so Penna, Alfredo Cha-
ves e Alberto Bezamat.- Requeremos que se 
marque dia. e hora para o Sr. Ministro da 
Justiça responder 6. seguinte interpellação : 

i. 0 Entende S. E.s:. que a ordem publica 
e a. segurança individual estão g:~.ran
tidas no interior das províncias do Rio 
de Janeiro e Minas Gera.es 1 

Julho ..•.• Rea.lizou~se na mesma. ses-
são, ficando encerrada. a 
discussão............... 4.2 e 46 

2.o Julga sufficientes os meios de que 
dispoem os goTernos provinciaes para 
defenderem a propriedade e a vida do 
cidadão, que começam a correr perigo - . . 
naq11ella.s circumscripções do Imperio ~ Idem de iS ............... Realizou-~ na de. 20, ~-

Do llr. Afl"on•o CeJeo.- Requeiro que cando ad1ada. a d1scussao 193 e 229 
se marq,ue dia e hora para dirigir ao 
Sr. Presidente do Conselho a seguinte in;. 
ierJ;l!'lla.ção : 
· E• eucto ter sido :~.ssignado um ajuste 

entre o Banco · do Brazil e o governo, 
compromettenlio-l!e este a. emprestar ao 

v. m.-7 
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referido u:.mco, sem j1uos, a. qu~n~i:t 
de 6;).000:000~0.)? 

Q:uil :t r;~z:io porq ce, e>t:wdo · abet·to o 

INDICE 

DESP.\CllO D.\ )1.1::5.\. 

parlam.cnto. nii. ·l ter~ comtnnllica~::l" _ , i'"! 
deste a1 tste! ....••.•••.•.•..•• _ .••.•.• Se:;;;~w de 1~ .•.••••••.••.• Não rcaliso::~se.... .• . • .. . Jv 

D.t @r. Pedt•o Luiz.- ltl'cpteir) lti::. e 
hora p:trc.. intert)e\lar o Sr. Preaidcnt~ do 
Con~elho a respeito elo Sc'gninle : 

1.o Outiret·::.m :~s comp:lllhi:t~ estr.td:t d"' 
ferro Leopoldina, f'rincipe do Grão 
Pará e ;\lacahli e Campo.> autoriS."l('ii() 
1lo g.)\\'rno par::t tratHL'erit··~lll os s~:t~" 
direito~ e ohrigaçües a companhias in-
glezas? ·· 

2.u Sentlo prod1tciaes :ts con.:css·es de;
s:ts e::.lr:tdas, podem o~ seus clir~it?;;_,. 
obrigaçõe:; :s~r transferido.; sem prcr•:t 
:t.útoris:tçiio tlos poderes prorinciacs 
qne as decret~r:1m 1 

3. o );'o c:tso de ter sido dad::. :tntori~ac;.ão 
para ta.es tr:tnsferencin.~, pt'ocm·ou o 
góYerno resl!'ua.rdar o-; inl•'res.>es e as 
com·eniencias das províncias e do:; se ;s 
habitantes, e tleque modo?.; ......... Idem de 2:> ............... lllem.............. 27ú 

Do @r. Ao.tlebodo..-HequeiN :;c mar
que dia. e lwr:t para intl)rp:::llar o :Sr. Pre
sidenie do Cons~lho sohrJ o~ s2;;uint•,•s po:l
tos: 

Lo O :!O\·erno tem :;ci~ncia tlo;; mnt,irns 
qtle 'determin:~.r:\1\l o<~ SltCc~ssi r os a.tli:l· 
men~os da. As:;e:nhl~a L·':!i~lath·a. •lo 
Cear{,: o prmteit·o pat':L :'llàr~o. o~~'
~undo par;L .-\.l>t·il e o krceit·.; j>:tl'a 
:'>l:Lio deste o.nno : depC~ is de c•.>n'I'O<.::tda 
p:wa ';ot;Lr :t l·!i do orçamento l 

;2,0 Xr~ C:l.i;O 311irm:t~h·cl, rrue prod•.len
cias adoplo't o ;;o,·er :lo, ott quaC!;; :1:,; 
instrttcções que e:tpedílt :J•) :tctn:tl pt•e;;i
<lente <la.q,tella. proríncía, nu ínt:tUu 
de prevenir :L reprot\ttc<::i.u tle t:"to C!S· . 
~r:mho pre ·e,l·~nl·~ ? ................... It.!eut de 2 .•.• •• •••••...•. l!.eali~ I > \1-S'! n:~. d~> 2i..... . :)1\i 

Do s.·. l'"'ech•o Luiz.- l{erpteÍL'<) t\i:t. c 
hora. pat•a int·~rpelt:tr o :>:r. )lini:~H'Il tia 
.l•J:<ti•,':' a re~i'CiLI) •lo,; :>1';.: JÍ:II<'.~ P•mlm: 

t •0 :Si as \.li\'t!r<iaS ]~=''na~ uu t : ouuni~:o;·~t~:oi 
encat•re~wl:l;; pot· ~. l·:x. f!,l ··l:dJ 'l':t· 
L'~m wtrws uro.io?ctfl~ d~ ~·l'to1·uw,; t·.:fe
remes :t se:vi:ús pert.,:l\:::ntcs ::..u ~li
ni,:.t 'ri1.• 1h1 Ju~U\:.t ,i :.i. :qwe.•~n t:n·:tm o.; 
sens tr:dJ:llllos: 

2 ." Si :'ts mesmas Jlesson; ui L C~'lllllll Í'l~õcs 
rnr:un d:u.la.~ pr>l' S. l~x. ::1."- kt"-I'S Cj\1(' 
.(o,·cri~tm s~r,·il· .-. nl'3<tni7.:tt;:l•> 1h1~ al
lnl.lida,; r~:l'urm:v; , ~ c1u:1e> ess:l.'l b:tse~: 

:\, 11 Si •?ssa'S rdo.Jl' lll:l.s tl'n7.:0'Jll :w:tmenl r> 
de d<!~pn;t, a •tnant•> n:>cender:;· elle, e 
si o n · ·s~:1 cst:do Jiuanc:ciro <lCutnport:\ 
sem .'WCt'ilicio 1!0 cou~ribuiul ! : · 

·!,o ::)i foi f-,ito o ca.lcnl.• do :nip:mento 
da despe7.a, ue :ll;t:Í)r . .lo com 11 Jit•oic.:to 
t!e refortll:L judici:n·i:~ aprcsenia•(;J :10 
Senado pelo illustrc :'>hnistru ela .ht'lti~a, 
e a quanto sobe elle; 

5.o :S1 .1:i snggerh aos pri)Sitlentes Ll<t 
JWO~incia o;; meio' de prep;u·aNm os 
elementos necess:~ríos para ser exequi
v~l no_ l!uperio es~e bom i!.y~tema pe
nH:!l\Cl:trto, e <lll:les e:>ses meio<;; 

G.o Si j{L pn em rmtLica JW01'Íâcnd;tt; 
para au;;•nentõtr 3. renda t\a Casa Lle 
Correcção da Ctirte, e clnaes silo ellM: 

i. (I Si pretende m:unet' :L polici:t secre~\Í 
:~ cnsla. úo;; cüfres l~ul,!icos, ou }Ja::;s:u· 
·~st•~ cnca r;;o ao;; 1 n ((•r('SS:1llo:, ca.~:t .. ~ 
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cotmllc••ciaes, theat•·os e out,·o$ esta.belc
cime?ltos, e qual a ~omma com que e:Ies 
devem coilcorrer ; 

s.u Si não julga conveniente. ante;; d:J. 
,·iag-em cp1e S. Ex. prl•tende fazer a 
Feruanuo ele Norouh;~., mand;~.r proje
ctnr por uma commissiio de engenllel
ros as obras reclamadas, :tliu1 de es
cl:~recer e lmbili\a.r o Co'!"piJ Legi~la
iivo a votar o orcament' do .Ministerio 

INDICE 51 

DESl'.\C!lO D.\ :IlESA 

da Justiça .•.•••. -..•......• -..•......•• Sess:io de 3 ... , ....... . ... Re:tlisnn-s~ na de 31...... 343 
Do 8r. llodrlguea Pelxot:o.- Re

clueit·o 9.ue se marque dia e hoL·a para que 
o Sr . J\lmistro da Agricultura respo:Hla á 
seguinte interpellação: 

1. o Que t·azões o levar:m1 a pref.!rir 
p~1ra. a constr;1cçiio do C:tei< de Santos 
a proposta de José Pinto de Oliveira e 
outros? 

2. o Das seis propostas apresentadas, a 
preterida era a c1ue otfeL·ecitt melhores 
-vantagens ao Tbesouro 1 

3. u No caso negativo, por que nio fui 
determinada. no\'a concnrrencia ? ••••• Iclem de 1 de Agosto .. . ... Sobre a m~sn............. 3!:3 

Elei~ao da Mesa 
Elel~iio.- Da. ~!esa .... . , ............... Sessão ele 4de Julho ....................... •·••·•••• 10 
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PRESIDEXC!A DO Sn.. HAP..ÃO DE LUCEXA 

SU~L\IAR!O-~ Clwmatltt. f.t•itura o atpror:t~fio da acta •. - Ex
PEDte:n~.- Pu rccurc~ us. ~S d SJ. ,\pprorlçiio .- Hcqucri
monlos dcs .::irs. AIT: ou~v P~una. lt•Hirtguc; Peixoto , !'edro 
Boltrfío o Lemo~. A<li:un.,nto.--, l'r••ioclus a imprimir ns. 8 B 
o 47.- D~sislcnr.ia .Ja p:~.Jan.1 pelo Sr. C:trnciro dtl Gttnha 
sohre '' rcqucrimcnlu <lu Sr. ,\O':JJt:IO l'<!lllla.- Discussão e 
approvação tlu mo; mo rcttuurimoulo.- Bo.Iacç.to Jo pt·ojec_t~ 
n. 7 A. J{oqucrim~nlo ~~ •li~pcn~a tio imprc;:;iio pelo Sr • .Af
fon;o CiJ :so. Appro~a•;ão. Disr.u;•ão ''· ·al'lll'•Jvad'io <in t·o
dacçiio.- Hedac1:iio do pn>jt>cto n. S B. llequcrimcnto do 
diopons;l<lo im:1ros~iiu pelv Sr CJ.rlos l'dloto (f" Secr•·tario.) 
Appro"Vação. D iseus:~ :lo o :11'1•ro1·ac:1o .la r••,tacção .- UiJsl!r
,.açÜ~$ o roqllorimcnto~ tlo Sr .• '..R'onso Col:;.1,..;... OnoEJI DO 
Dt.\.- Obscn·açücs d·•s ~r~. Alli11uo l'euna o Prcsitlotilo .~ 
Eleição da i\lc~a . - Cuutiuuar:ío •h :.l• tli.;cuss:Io elo or~a
mt•nlo d•' l\iiuistot·io da Maritth:l. Et:eurramento. Ch:~m:uia. 
A<liamouto •la 'c~;çfi•>.- Contiuu:.ç:io d:-. 2a dis~ussãu do 
crctlilo surptcmcnl:u· ao ~fini,t~rio .ta Marinlta. Discursos 
~os :ir~. :iih·,, Tar~rc:< u l'ctlru Lui~ . .\,liatnouto. 

Ao meio~dia far.-se a chnmad;t, ú rrual respon
dem os Srs. Pnssos Mirnml:1, Chn·indo Chaves, 
Cantão, .l\lnncio Ribeiro, Cosb Agniar, Leitão da 
Cunha, M:.1c-Dowell, Sih·a. l\lnia, Domingues da 
Silva, Gomes de Cilstro, João Henriqtte, Dias Car
neiro, R.ibeit·o d;L Cunha, Coelho de Rezende, 
Jayme Rosa., Torres P1•l'tugal, Alcnc:•r Araripe, 
B.trão de C~llliutlé, Rodrigues Junior·, Ratisbonn., 
Al'ITtLI'O c .. minha, Tnrquinio do Somm., Carneiro 
dn. Cun!ta, Henri!JUes, Soriano dt• Souza, Püula 
Primo, Felippe de Figueit·ô:t, Jn\·encio de Aguiar, 
Pedro Beltt·ão, Hetwiqn~ .M:tt'rlnes, Bat•üo de Lu
cena, .Alcoi'cll'ado .JuniOJ·, Ros:L e Si!Ya. Bento 
Ramos, Gouça.lve;,; Ferreira, Alfredo CQl't'ê<L, Ber
tlardo de .1\lendonç:t Sobrinho. Luiz lVoJ·eirn, 
Mai·jaQllQ. d:t Silva, LourenÇ:c• de Allmt'Jucrque,. 
Luir. Freire, Oliveira Ribeiro, Coelho e Campos, 
Milton, · Amet•ico de Souza, 1\r\l.ujo Góes, Barão 
de Get'êllloabo, Junqueira .\yJ'.~S, Fern<uHles tla. 
Cunha Filho, Zama, Elpidio Mesquita, Mattoso Ca
mal'a, Costa Pereira, Ferreira Vianna, Fernand~s 
de Oliveira, Castrioto, Rodrigues Peixoto, La
cerda Werneck, Lemos, Cesario .Alrim, S. i\Ias-:
cn.renha.s, .l\lourii.o, Barros Cobra, Soure!õ, Pedro 
Brandão, .João Caetn.no, Carlos Peixoto. Afl'onso 
Celso, :AltnP.irla Nogueira., Rodrigues Aiv0s, Ro:
drígo Silva. Dt1:1rte de Azevedo, Cochrane, Ge
raldo de Rezende, Del tino Cintra, Xavier da 
Silva, 1\farconde::; Fi;,"Ueira., Esperidiito Marque.>, 

V. III.- 1 . ···········. · . 

Barão de Diamantin·:~, Visconde rle Nncat·. AlYo:; 
de Arn,ujo, Fern:mdo Haclua.dt, Pinto Lima. Pnn
lino Clw.ves, .Maciel e Seve :\nvarl'o. 

Comparecem, depois de al.>erta a scssii.o, O:ói St•s. 
Freire ele Carvalho, B,trão do IJuahy, Thcodot·o 
da SilY<t. Coelho Rodl'ignes, João Manoel. Barão 
do Rio de Contas, Joaquim Nabaco,Oiympio Cam
pos, Pedro Lniz, Bezamat, Alfredo ChaYes,Cu.;to
dio :Martins, AJl'onso Penna, Pacifico Masc.tre
nhüs, Henrirtue Sn.lles, Olympio Vallndão, l\latta 
Mad1<1clo, SilvaTavares, l\ii[·anda Ribeiro, Jo:t
quim Peclro, Bulhões Carvalho e Crnr.. 

Fntt.tm, com causa J?<trticipmln., os Srs. Josê 
Pompeu, Jag-naribe Filno, Rtriio de Araçag-r, 
Theophito dos S::tntos, Jose :Marcellino, Araujo 
Pinho, Joiio Penido, Montanuon e Conde tlo 
Pinhal. 

Faltam, sem causa. participada, os Srs .. Elias de 
Albuquerque, And!'itâe Figueira, Clu·i::;tiano da 
Luz e Elias ChaYes. 

Abre-se a sessii.o. 
K lida e posta em discuss.l.o, e sem uebate ap-

pt•ova.da a. a.t:t[l. ll.t sessão antecedente. · 

0 SR. }o SECRETAHIO {l!'OCOde Ú, leitUl'<l, do S~
guinte 

EXPED\ENTE 
Officios: 
Do Ministerio ria Justiça, Lle :?8 de Jnnho tlndo, 

em respost<t no officio n. 95 de ~ do mesmo mez, 
de\olven•lll informado o requerimento em qnc o 
l.mcharel OctaYio Affonso de Mello, juiz nmnici
p_al e de orphiios do termo de G ua.ra p~\ry. na pro
vincht do E:;pirito Santo, petle }Xt~;tnL~ J1to da 
gr•a tificnção complementar, de nccôruo com a. lo
tação <l!Jprovo.da. em 14 de Junho de lSl)-1, a 
contar dessa data. a. Junho de 1885.- A qncm 
i'ez a . requisição (commissü.o de fazenda, . pensões 
c ordenados.) 

Do Sr. conselheiro Rodrig-o Augusto tla. Silva, 
de 30 de Jnnho tlndo, : pai•ticipa.núo que pol' de
creto de 27 do mesmo mez foi uomeado Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias Estra.ngeiros, 
cargo qne OCCill)a.va interinamente, e do <JUal foi 
na mes'tna data ~::xonerado o Sr. c•mselheiro An
toniod<l Silva Prado:...., Inteir~d~-
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2 Sess&o em· 4 de Julho de 1888 

. Do Minister10 de Estrangeiros, de 3 do corrente 
mez, pedindo a designa~,;.ã.o do dia. e hora. a1im de 
aprtsentar umn. proposta. do Poder Executivo 
para. <t concessão de um credito supplementar, 
afim de occorrer as despezas da. rubrica 7"-com
missfto de linutes do art. 4° da lei do orçamento 
do exercício financeiro de 188ô-188i e 2." semes
tre de 188i .-l\la:-ca.-se o dia 5 do corrente, ás 2 
llot'tlS da tarde. 

Requerimentos : 
Da 1lirectoria do Club Recre::ttivo do Rio Partio. 

pedindo }Xtra ser isento o mesmo clnb do pa.g 1.:. 
menta do imposto, que lhe la.nçou indevidamente 
a collectoria da mesma cidade.-A' commissão ele 
de fazenda, pensões e ordenados. 

De l\!elchert & C.", pedindo os mesmos favores 
autorizados pela lei n. 3.348 em reLlção ú. indus
tria. de tecer. tornando assim extensivo á .th.bricu 
de papel, que os supplicnntes propuem-se a. fun
dar no Salto de ltú, província. de S. Paulo.-.:\' 
commis&\o de fazenda, pensões e ordenados. 

Do capitão honornrio do exercito,M::moel Cortez 
Pinheit•o, pedindo pn.gn.m6nto dos vencimentos do 
logar que exerceu no Deposito de Artigos Bellicos 
em Corumbá, qne ainda não foram P'tg-os por 
falta de verba na lei do orçamento.- A' com
missão de orçmnento. 

· São Edos e, postos em discussão, sem deba.te 
upprovado:; os seguintes 

l'ARECEP..ES 

N. 88-1888 

Licença ao s~·. deputado Josd ilia;~cellino ele Sot~;a 

A' commissão ele constituição e legislação foi 
presente a petiç;.1(t do deputado Josê ?IIttr·cellino d . 
Souza solicitando 40 dias de licença. para. retirar
se prt.r<t sua província, por motivos de molestia. 

Attendendo a Cumara no motivo que ohriga 
a. ausencia temporaria. do mesmo deputado, é de 
parecer que seja concedida a liceuç:t pedida. 

Sala das commissões em :3 de Julho de JS88.
Taí·qttinio da Souza, presidente.- J. L. Coelho e 
Campos.- Jotio HMrique.- C. F. Cast1·ioto.
Low·e;1~o de AlbttqHerqtte.- Silva T·r~Jm•es. 

N. 89- !888 

Licença ao S;·. deputaçlo Bani-o de Araçagy 

A commissão de constituiçiio e legislação, a 
quem foi presente a peti<;.ão do deput::tdo Barão 
de Ara.çagy solicitando 30 dias de licença parare
tirar-se para. sua. provincia, é de parecer qne lhe 
seja concedida a licença pedida. 
.-.S.al:tdas . commissões ... e·n 3 ele .Tnlho de 1888 .-

thecaria, com descrimiuaç;.i.o dos que forem de
vidos n. estudos que tiverem sido determinados 
pelas operações da ca.rteil'a commercial, e men
cionando-se as principaes operações em que se 
deram os prejuízos. 

Sala. clüs sessões, 4 de Julho de 1888.-
Li(fonso Penna." · 

Adiado por ter pedido a pa.lavra o Sr. Car
neiro da Cunhn. . 

«R.eqneiro que o g·overno informe, por inter
media elo ?llinisterio do Justiça, que provi
dendas tomou pnrn. que sejtt punido o atteutado 
que denuncL!u il. C.tmam, ae haver sido sevi
cia•la unr1. ingenua de 15 annos de ida.de nã. 
cidade de \'alença, provinch do Rio de .Ta
neiro, depois de ll .~ver sido conservada no tronco 
com um pesado ferro n.o pescoço, quando jà 
era. lei Jo Estado o tlect'ato 11. 3.:353. 

s~üa elas sessões, 4 de Julho de 1888.- R . 
Peixoto.>> 

Acliaclo por ter pedido a. palavra o Sr. Passos 
:Vliranda. ·· 

«Reqneit'O . que o go....-erno informe, por inter
media do nobre i\linistro da. Justiça, que mo
tivos determina.ram a. demissão do:; t\utoridades 
policiaes de Magé e 5<\pucaia, ela pr·ovincia do 
H.io de Janeiro. · 

Sala, dtts sessões, 4 de Julho de Issg, - R. 
Peixoto.» 

Adiado por ter pedido a palu;vra o Sr. Passos 
Miranda .. 
=«Requeiro que pelo l\iínisterío da Agricultura. 

informe o governo qual o tt'açauo adoptado para 
o ramal do Cabedello ela estrada de ferro do 
Conde d'Eu. 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1888. -Pedro 
da Cunha · Beltrao.)) 

Adiado por terem peclido a palavra os Srs .. Pas
sos Miranda e Carneiro da Cunha.. 

· <<Re11ueiro que pelo iMnisterio da Agrieultm•a, 
Commercio e Obras PubliC<tS, informe o governo 
si julga. conveniente o prolongamento elo ramal 
ele Ouro Pret , da. estt·a,.l<\ ele ferro D. Pe
dro Il até Itabira de M:tto Dentro, passanclo 

·pelos municípios de .Maria. una e S<tnta. B:~.rbara 
e, no caso alfirmativo, que providencias tem dado 
para realização desta idéa. 

Stüa das sessões, 3 ele Julllo de 1888.- Jl:f. J. 
de Lemos.» 

Adiado por ter pedido a pal:wra o Sr. Carlos 
Peixoto. · 

São lidos e vão a imprimi L' o:; seguintes 

PROJECTOS 
Ta;·ql{inio de Souza, presidente.- .7. L . Co ..... ...._. ___ ·-=-==~h·--tsss----· 
e Campos.- Jo,io Hem·ique.- C. F. Castrioto .-
Lourenço de Albwzueí"21.te.- Silva Tava1·es. Exe1·cicio das (uncçües elos mem.b1·os (lo Sttjn·~nw 

S~o lidos, apoiados e postos em discnsstio os Tribun.at ele Justiça, no inter"alto das sess~es 

""

. ·. . . . seguint. es d · A commissão . e constltuit;:ão e legislação 

~ 
Requerimentos tomando em consideração o requerimento votado ··,< · · . . pela Camara. 1)araque, devolvidoo projecto n. ,SA, 

1/ 

«Requeiro que se reqmslte do governo pelo do Senado, à. commi:;:;ão,. estendesse ella a 
Ministerio da. Fazenda, com urgencia, as seguin- outros funcc'onarios ,1 di;;posição .do projecto reh·;, 
tes informações: . . t Ya ::;ómente aos ministt·ós do ,Supremo· Tribunal 

Nota dos prejtlizos sotrridos pelo Banco do de Ju,tiça, vem, . como lhe cnmpre, satisfazer esse : 
Bra.zil desde a creação de sua. c<~rteim hypo- preceito, e · 
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Cousider.lndo que, si é conveniente limitar _ as 
incompatibilidades, desvantajo.:;o seria -revogai-as 
inteiramente ; e que, pois, a. deliberação da Ca-
111<-W<\. não \)OLlín. ser no sentit.lo dessa l'evo
gnção; 

Considerando que o requerimento votado · não 
especifica os fnncciGnarios a uttender na dispo
sição do projecto, e que, na. nece:;sidade de utll 
criterio pnra e::;s::. es-peciticação, tratando o pro
jacto de isentar de incompatibiltdade parlamentar 
os membros do Supremo Tribunal de Justiça, 
justo ê que sejam tmnbem isentos os funccioua
rios que tiverem por si as mesmas razu3s; 

Consh\e1·anclo que o prQjecto funcla-se na sem 
razão de.5sa incompatibilidade a respeito do:> 
memhros do Supremo Tribunal, a. salvo dn. 
depeu~ench\. do g-overno, e por outro lado nl\ 
necessid<tde de não difficultar o Parh'lmento a 
.funccional'ios qne, às suas condições de honcra
-bilictade, reunem certo cabedal ele luze.:; e expe~ 
r!enciu, como tanto importa á funcçüo legisla
tl\-a · 

COiisideranclo que, neste caso, se podem achar 
os desembargadores, que só a antiQ·uidctcle pro
move, e os lente.:; vitalícios, cpe, no attinente 
aos seus cargos, nada podem aspirar, que de
penda do governo ; 

Considerando _ que, neste sentido, fbi ja a pre
sentada por alguns Srs. deDutados uma emen
da substitutiv-a comprehentlendo essas duas 
classes de funccionarios ·; 

Considerando que a redacçü.o da ementh, 
como a, do projecto. pócle rlal' logrrr a dnvid.Rs na. 
execução, como foi !Jot;tdo na discussão, e que 
cumpre evita.r a aml:Jiguidade da lei pela clareza 
dos seus termos : • 

E' ·a com missão d·~ parecer que sej t • adoptach'l 
a emenda sul:ístitutiva ao pt•ojecto, feita nssim u. 
sua redacção: 

Art. 1.0 A disposição do§ 4° do art. 12 da lei 
n. 3029 de 9 de J a.neiro de I 881 fic::t extensiva 
aos ministros do Supremo Tribunal de Justiça., 
aos ; desembargt~.dores e aos lentes vit~ licios. 

Sala das commissües, 4 de Julho de 1888.
Tarqttinio rle Sntt:a, pre.sidente.- J. L. Ooelho e 
Campos, relator.- Low·enço de illbuqum·quc .
C. F. Castl'ioto.- H. Salles.- Silva 'l'avm·es.
Joíló Henriqtte.- .<llmdd(~ Nogtteint.-R. Pei
xoto. 

( PROJEC'l'O DO SEXADO ) 

.A Assemblóa Geral resolYe: 
Art. l. o Os ministros cio Supremo Tribunal t"W 

• 1ustiÇt\. ficam comprehendidos na. disposição do 
§ 4° do art. 12 da. lei n. 3029 de 9 · de Janeiro 
~1~. -

Art. 2. 0 Revog.~m-se n.s diSl)OSições em C0\1-
trario. 

Paço do Senado, 23 de Maio · de -- 1888.- Vis
conde de Serro F1-io, !0 vice-presidente.- Banto 
de 111amanguape, 1 o secretario.- Joaquim Flo-
1"iano de Gocloy, 2° secretario. 

medidas adaptadas p~la. Illma Camara. Municip._·ü 
da Corte, afim de regular o commercio dos generos 
explosivos e inilamrnaveis, julg-a que os peticio
nurios têm razão em presença aas considerações 
que pa: sa a expender: 

Em 27 de Novembro de 1882 a Ulma. Camara 
promulgou uma, posttlrn. na qual prohibia os 
depositos de materias inflanunaveís on explosivas, 
que não estivessem collocatlos a mais de 500 me
tt·os do littoral da cidade e 200 metros do ancora
douro habitu:\l dos n!\vios, permittinrlo sômcnte 
aos commerciantes desse genero a retalho terem 
em suas casas comrnerciaes pequenos depositas 
das quantidades necessarias p<U'<'l o consumo de 
cada dia. 

Vigorou esta mediua desde aquella. data até 11 
de Maio de 1886, mas sendo, como era evidente
mente, restrictiva e vesatorio, excitou constantt:s 
reclama<.{ões da parte _ do commerciú, e não foram 
baldadas taes reclamações, porquanto em ll de 
Maio lle 1886 a lllma .. Ca.mara promulgou uma 
outra postura.,-que nü.o só conciliava. os interesses 
justamente sobres<1lt~clos, como acautelava os 
perigos inherentes a semelhante g-euero d~ nego
cio. Neste intuito lou-vavel e de modo correcto a. 
nova postura di!l'erençou em umn, t<~bella anne:;:a 
os explosivos dos inllallJmaYeis, determinando que 
os depositas d•)S generos simplesmente infiam
maveis só teriam logar nos trapiches do littor.tl 
da cidade, devidamente licenciados pela Alfan
dega, ,julgados aptos pela mesma lllma. Calll•tra, 
o ficando a respectiv~ designação dependente da 
approvaçü.o do governo. 

Quanto aos e~-plosivos a al!udida postura man
teve as cautel:ts e seg-uranças das anteriores. 

Tudo, _pois, estava reg-ulado e o commercío 
sutisfeito, quando surge a postura de 27 de 
Març:.o de 1887, ap?rc,ada J)OUco tempo depois 
pelo governo imperial em 2 de l\Iaio do mesmo 
anno, um dia ante3 da alJertura do parlamento, e 
tudo isso para restaurar as restricções ante
riores. 

E' dillicil nehar uma explicação razoavel para. 
muda:1ças tão ra.pidas e radicalmente contrarias 
entre si em tão breve espaço de tempo! Dei
xando, porém, d:J parte a in vestiga~.ão deste 
ponto, a commi::;são entende que ó insus~~ntavel 
esta ultimn. po:.;tur<1, porque, mantendo alias acer
tadamente o depnsito <los explosivos tora. do litto
ral, tiio bem discriminados na referida tabella, 
sujeitO\t á mesma regra. os infhtmm::weis, exce
ptnanclo unicamente a aguardente do puiz, a.qual 
poderá :ser <lepositacla em um ou m:•.is trap1ches 
do littoral, allhnclegados ou não • 

A commissü.o coudemna est<t excepç;ão, que 
consagrn. um monopolio odioso, incommodo para 
0 commercio, sem uma. razão ele utilidade ]mblica 
que ao menos o attenne. 

Sabidamente na bahia do Rio de .Janeiro só ha 
duas ilhas em que, com cel'ta commodídade, se 
podem fazer estes depositas, e, si a. Illma. Cama:ra 
não teve em vista -fnzer um. t\vor nos -proprle
tm·ios ou arrendattwios destas ilhas, intenç._'io esta 

N. 47.---1888 que jnmnis se cle-vé presumit', toda.via é esse o 
- . .. . .· •. -.• -·. -- , resultado ine>'ihwel i o ;.ücoot e todas n.s aguar-

Poszw·as da Çamam Jr!wn~tpal da ü:rte sobre dentes importilc!as dv estt'<tngeiro não entram no 
-depostto . 'le ge;w;·os mfla1ltm.auet~. I mercado llesta gl'antle ci•ladc s1não aos \)oucos c 

~to conunissuo de aclreinistrn(~ão ·l)ro -i.ncia.l • e com demora. · 
municipal, exanii.'nando · .detitlatÚente o ·re 1neri- Fin::tllllente, SÜ9 intui.ti vas :~s razões qq~ excluet? 
mento de :Mónteiro, H1me & Comp. ;;obt•e as semelhante. medrda, p.elo q11e e em Vt:sta do ex-
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posto a commis~iio sn!.nuet~~ ~o juizo dest:t augusta 
Cn.marn. a segmnte 1·e:;oluç~,w. . . _ , 

Art. !." Gontitnh em ng-or n. postura ~le z, tlt: 
Novembro de ISS:! cou1 '" modi!ie;.·tç:<"io felta pel_a 
de 11 de Z..hio de lt:i86, e re1·ogada a tlo 2 do :'llnro 
de ISSi. . . 

Art. 2.o Ficam reYogaclas as dJspos1ções em 
contrario. 

Paço da C<U1u1·n dos St':S. Depntatl?s .em 4 ~~e 
. Julho de 1888.-.1. :l. Fe1·nmules de Olwe:?:<7 ,- pie
sidente.- L. R ctti,:ilona. relator.- .'1. .:.lltlton.
Jo!<.o Jllanoel.-cljfi.mso Celso.-Olivei,·a Ribei1·o -
Pauliilo Chrt~;es. 

f>R0.JECTO .l)E ro;:TURA SOnRE DEI"OSITOS DE 
)L\.TE!UAS IXFLDDIAYEIS 

Art. r.o Ficum prohibi1los os depositos ~e mn._
terias infiau1maveis on explo:;inls qne na? estl
veJ'Bm collocatlo;; a mai:; de 500 metpo;; do ltt~oeúl 
ela, ciilnde e 250 metros t.lo ancoradonro llal.ntual 
dos n:rrios. 

Art. 2. 0 .\.os commer-cit\.ntes desses genet·os a 
rctn.lho e permittido terc;11 nas suns ~ : .sas com
merciae:;; pequenos depos1tos de quantidade:; qne 
forem neces~n.rias para, o seu collsumo de c 1d<l 
iliL . 

·§ 1. • Presume-se a infracÇ<io dllSt_e ar·L1go 
qnando em suas casas für encoutt'i\da. m:ns mehl.de 
tltt quantidade recebida em nm dia, demorada po1· 
mais de cinco, si fór superior a dous v~!umes_. 

Art. 3.0 Aos exploradores de pedrel~'a:;,_ ~~ es
tiverem amai.; de 200 metros da cas<'t 111<U:S Y!Slllh~t, 
a 150 da, rua on c:ltl"<llln mais proxima, é per·
mittiuo terem deposito do . explosivo necessnrio 
p:u·a o consumo de tres dias; si esti>·erem a mais 
co 500 metros é permittido o depo::;ito on quanti
dade necess..1.rin p;:u·n o consumo de seis dias. 

§ 1. o Presume-se a infracção de >te artigo, ;.;i 
fôt• encontrada, nesses e:;tnbelecimeutos, rlemorada 
por mais de ·1 O dias, a. qua.ntidade recebida para 
seis. 

§ 2. 0 .\os fo~·uMeil'os são applicn.veis as dispo
sições de:;te artig-o. . 

Art. -1.v Nenhum dos dep.:•sitos permittidos 
pelos arts. 1'', 2° e 3° poderá :Set· e:;t<lbeleeido sem 
licença prévia da i lima. C<tll1:lra :\Inuicipal. 

Art. 5. 0 No littoral da 1:idade só éJ)eJ·mittido o 
desembn.rqae dcsS3:S g-eneros no cáes a Prnç:1 28 
ele Setembro, onde um empregaci(J ch llhna. C•l
nmra j'lnnicipal, qne de>erú ahi e:;tncionar, darú 
uma guia, em •-1 H~ :anca.ra o nome do ré~pectivo 
dono, <~ rpuwti.lade, qualidade c uestino dos 
a-eneros. 
~ § 1." Neg-ara a gni:l, si f'•Jt'em destina•los a de
posito na cidaclo.~, :1~10 não estiYet• licenciado nos 
termos do art. 3". 

§ 2." Si e~ses ,~·eJWl'•): prov~1·.:m de alg:m1 
gramle dep~s1to rt;J;,royaoo,_ serao acvm.imnhados 
p~r ama, g:t~~~l,_ '1_1:.'' :;.,~m obl'Ig"aclo a dar o . respe
cti,·u·Talnunr:>tt·atlut' ou gerente, e 1w::te C..'I.Sc• o 
empce;..aào, de rJiv trata. o pat•agrapho ante.;c
dente, se limita1·:L a fazer as veritieaç:ue:; ::c
cessr~.rias. 

§ il." A f<llta ·'cst·t g'llia, '!onstitu:~ infra:-:.,tio 
cb p:;~ ~ura. p:1r p ·te do tlrmn do,; ::;-''nm·os. . 

§ ~L" O enltirr.s •L•• e o lh(,osit:J.t·io, me.nci.om\<\1)::, 
neste <l.t'tigu, com · .. :unicari'ío di:.1.ri.1.u:ente i1 Po.lida 
e llh1<} .. Cn.mara. \.! .. wiéip il, •)Jll I'elaç:ã.;J, a::; qnan
tidw.les, lJUaliclail' ;, nomes dos 'il:mos \.\ destinos 
dos ge:ueros ass!m desemba!'cados. 

1\rt. G. o Os iofNctores inc~rrer~o na. nml ta de 
lOSOOO por volume, e na reinclclencu1 ~a m~lta de 
20:.:;ooo, ig-ualmente poe volume, e olto d1as de : 
prisiio. além da:; despezas da..re_n~o~~'Lo par<~ os de
po~;ito:> ~lpprov:Ldos, ~l~H~ ser·a fmt.L P.o~' ordem da 
lllm<t. Carnara :i.\Illmc1pal ou drt Pollcw .. 

Esta Postttr'<l começ:tl'<t a ter execuç:<.io seis mezes 
depois du appro·:ada. . . . _ · 

AI' t. 7. o FicJm revogadas :!:; d1spos1çues em 
contrario . 

Paço \la lllm~1.. Ca.mara ~rnniciprll elo Rio de 
Janei!·o em27 de Novembro de ISS~.- E eu, ba.
chnrel .Jo::;ê Antonio de ,\bgalhãr::s Ca.str·o So
IH'inlto. secrl'·ta.r-io <1. snbsc1·evi.- .Jose Fen·eiru. 
.Vo/J,·e.'- To1·2uato .7. Fcnumdcs Couto.- E. Xa
vier dn v·ciqa.- .'lntonio da Cos:rz Cf1aves Fw·ia. 
- ilJttonio ·Tho,;w:; Ql.!attim.- :Jlalvino úa Silva 
Reis. 

c\. lllmn .. Cam::tm l\Junic1paJ deste muito leal e 
heroic:t cidade de S. Se!Klstião do tUo de .Janeiro 
faz saber q uc em sessão de :24 do 1\l :~rço d? cor
rente anno adopton, e o g-o.-e~·no lmpcrwl em 
po1·bl·ia do ?II.inisterio do Imper:o de 2 docor1·ente 
approvou pro>i:;oriaruente, nos te~·mos •.lo rn·t: 2" 
do decreto de 2.S de Outubro de 1~31, a seg-umte 
moJilicaç:<.l.P á postura tle 27 ele NoYen1bro de 
l88Z sobre g-enei'03 infbmmavei,; .: 

:\.!'t. !•) Fica em Yigor a postura de. 27 de 
NoYembro de JSSZ pa.rn, to~os os generos m~am
nNvei:; que constam do eclttal de 16 ele. Ma10 de 
1884, com exclusiio ch1. ag·uarclente do pa1z. 

Art. 2. 0 A agu<~rden~e do p<~iz poderá ~er de
positada em um ou ma1s tyap1ch~s do llttor~ll, 
alf,mcleg-ado ou_ nü.o, precedendo ltcençn, · e:;;pect<l
da lllm. C:tnlal\L.: 

§ 1. o Niio serú, concedida, a licença de que trata. 
esse artig-o a deposito:; que llão_oft'el'eç~<.i.n~ ~odas 
as condições de segm·anç:a pubhcn. e n.ptt~<LO, a 
juizo tia lllm. Camara, com a a.ppronlçao do 
0 '0\erno 
;:, § 2." Õ presidente d't Ca.mara se ententler.á 
com o inspector· da Alfi.tndeg-a sobre o local rna1s 
<.Lpropriado p:U'<'l o desembarque da aguardente 
do paiz. . . _ 

Art. :~.o L{evogam-se as chspos1ç:ues em con
trrn·io. 

Paço :.\Innicipal do Rio de Janeit·o em 24 de 
:\I:&J\'t1 tlt:: I $SI. ~ 

E p:tra qne chegue it .noticia de todü~, mandou 
lavrar- e publicar pela Irnprens<t repet1d<•S ,·ezes 
o pre:Sente editaL 

Paço da lllm~. Camara, Municipal em 4 ele 
Maio de 1887. 

A lllma. Ca.ma.ra, Municipal desta muito leal e 
!teroh:a cidade ele S. Sebastião elo H.io d~1 .Janeiro 
f:tz s:tber que, em sess.i:o de 22 de Outubro do 
:.umo p~ls:>aLio, adoptou, que o g-overno imperial 
p9r P.cn·taria, de 1 de Maio de I ?Sô a.eut·ovou pro
\·tsor·J 'mente. no:; termos da le1 de 2o d,• Outubro 
d0 18:31, a iPguintc motliticaç:;.i:o :-,o art. l" da, 
postura. de 27 de Novemht·o de 1882 sobre gene
ro~ i · fl•mlmuvei .~ e explosi.-os: 

:\I·t. 1. ()..; tlepositos dos genen'3 idhmma
Yeis c explo;;ivos, ·constantes d;L ta.beli:t n.nnexa., 
t1cam pf'ohibidos lor-a do;; pontos dcsig-n:ldo::; nos 
paragrap1los .5eguintes: · 

§ l." Os clepo:;itos de gcmeros simplc::;::,.~nte in
(lfJ.,nn,.rn;eis · si• poderão !itzei·-se nos tr,, pi~hes elo 
littor:t: d:t eida.de que devidamente licenciados 
pela .Utandeg·a forem pela Illma. Cal1lti.l'8: ! • .iuni-
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cipal.h<lgados mais aptos p::tru. esse fin1 ficttndo 
a l'~Spectivu. d<~Sign :tção dependente ele' appro
Vüça.o do governo. 

. Posto em discussão o requerirnent•), é approvar.lo 
sem debate. 

O SR. R onRIGTJES PEIXOTO tendo hootem 
§_2. o Os ~Je_positos d?s generos explosivos só 

sera_o permttttdos em 1lha.s qne estej<lffi coUo
ca,du.s a. mais de 500 metros do littora.l da cidade 
e 250 do a.nçm•::tdouro ha.hitnn.l dos navios. 

E par•~ que chegne noticia. a. todos, lll:\ndou 
1:'1::rar e publicar repetidas vezes o presente 
ed•ta.l. . 

enviado á mes•1. um requerin.J:~nto pedin:lo infor
alaçõ_es ao governo ácerca do atteutudo com
m~ttJdo pelo 1leleg.~do dA policia. do log<H' deno
mm::do Desengano, provincL, do F<.io ele .Janeiro 
que 1~vadindo a. f,tzenda Je um cidadão, prended 
nm IJberto e destf.!rr-ou-o para. fót·;, da · c0rnar·cn: 
e n~o vend? ~nblicarlo :1o Dial"io rl_fficiat de hoje: 

P<~ço d~ lllma.._ Camara. em ll_cle !II~ io de 1880. fles~Ft ser m.lorm•tdo s1 ficou s(ll;r'~ a mesa para 
-~J • .T~·r.ta Pm·ez.-r;- Lo1Jes,_ pt:estd~tüe.- Att[JM.-;to s~r publicado ;:manhã. · • 
lV?lM.~ ae Sou::a. VIce-pi'eSldente.- Dr. Fem-7.1ulo · , . • . . 
Frrmci.~co ela Costa Ferra:; • ... Emc.~to Gel"íJwck! D? ~n.. Pr..F;:::IDE?·•;E. (leclara que e~ta pnbhcado no 
Pü.~:'oio.- Dr. AJq:cancb·ino Frei;·e do A.iJWJ"al.- \ u:tno Otficw.~ de HOJe. · · 
D~. Cm·lo.-; Clauclii'J da Sitva.-De. Joa1uim .:llve.d E' lida a :;eguinte 
Ptato Guedes.- Dr • . lntonio Jose da Silvcr, Ru-j 
be?-lo ·-:-Dr. Manoel · Lui:; rle Jlfonra.- Dr. Atfnulo i 
Pt1·agtbe.- Dr·. /~,;~<tio .Al'tht: J• RifJei·J"•J da Fon
secrr .• - .Joiio LHi:; r.la Silva.- .Jost.i Dias Pimo 
Alei:co.- l"iscmtde de Sa;!l·r~ Cnt;.- Fhcncisco Jose 
de O!iveim BriftJ.- Jose Ailtonio ele Jfa{lalh!.ies 
Castro Sob,·inli.o, secretario. 

TabeÜa a que se í·e(e1·e o l?rojecto de postwra re-
f ;r;nccw;lo o m·t. l <> da ele; 27 de .:V ovembro ele 
1882 .SOÚre fri1<3l"OS Ín{Útii~liWVCÍII e e:cplOSÍVOô. 

Iutla.mmaveis 

PhosphOl'O (corpo simples). 
Palitos e mecha,; phosphot•a•.las. 
Phosphoros de cer:1. 
Snlfnreto llc carbono. 
l!:ther orcUnario ( cthe1' ctllyllco on etlier sulru-

rico). · 
Collorlio liquido. 
Alcool v:iuico (a.lcool ethylico ou ordiõ.a.rio <'lg"m'lr-

dente). 
Espil'ito de m•1deirn. (nlcoolmethylico). 
Alcool amylico 
Oleo de petNleo, de schisto, de ;tlcn.tt'ão, es;;en

cins, l~ydro:-e •n·~ot·etos empcegado5 na indnsttia 
e n:t tl!unuuaçao. 

Alcatr·ües e mater·ia.s hetlllninosas liquidas. 
Acido nitrico (n.;;otico) ntono-hytlrit.t:tdo. 
A~ido nítrico (asolico) !'um,tntc. 

Explosivos 

Nitt'O-"'lYCCl'iüa,. 
Dyn:unlt"e e seus cougeneres, Yigorita. 
Sobr~~ti::nitn, etc. · 
Picr •to G fot'mi:ltos. 
Polvorn tle lJ:•se (](} picr;üos. 
A lg-oflão pol vm·a. 
... \lg-odii." nitrado p::u~a. collodio. 
Fulminatos ou mi:;tur(t. rle t'ulminatos. 
E~poleta.,; on c:tpsulns fulminantes. 
Cl1loe:tt•1s e nitr·atos : · · 
Mistu1-:1 de chlor·:.t()s rle nm:1. matel'iâ: êõinbusti ...-el. 
\ol v01·n. e c:1!·~nxos de . guerra, caça e mina. 
1' ogo:> de artifício. 
Estopim. 

Est:'t. conforme. Secretaria da lllma:. Camar:t 
Municipa.l, ll : d l ~In.io de 1:..;86 . ....:.0 :>ec.:l'~taeio, J. 
A. de Jlet[Jallu7cs C a.~t1·o SoiJJ"i,nlw .. 

REDACÇÃO DO PRO.mCTO X. 7 A- 1888 

A Assemitlél. t:hlr<ü resolve : 
:<\rt. l 0 • ~' ? g'OVtll'llO :i.UtOl'iZ:r fl0 a d•.:SpenrJer 

::te <1. qn:mtm. (le 30~:000$ pa.;·tt auxiliar a com
missão fr·anc•:-.-lwa.;:ilei:·a p;wa. a e':po;;ieiio univer
sal de Pariz, e os CXl.rOiiitores b·nr.Úeiros q_ne 
concorrerem a es::;:t exposiç:~o. 

1\rt. 2°. f! govcr·no p0derú. r.:nliznr pam t:tl fim 
as ueces:;.:rws opt.:r·ações ele credito . 
. Art. :3°. Revog-nm-=eas díspo:;ições em contra

rro. 
Sala das comi!1Í:>;üe.,, em :3 de Julho de 1888.

Affon:;o Cetso.-Fi(lueirôa. 
0 Sr:.. Ar,:FON50 CELSO (pela ordem) diz 

que lw. nJ·0encia em que o Poder· Legisla-tivo se 
pt·onnn~ie sobre o projecto, cn.i<~ redac~i.o aca.bn. de 
se1· lida., para que os iudu:;triaes bmzil8iros se 
possam prep~ra.r para. a. e-Xposição ; em vista. do 
rpw reqner dt:;pens:l de ímp1·essão par·a rJue imme
dbta.n~ente _se :ü1~'<t debate a re;;peito d<t rcdacç-.<io 
que fot euvmda. a. mesa. 

Consultada.. ;1 Camara. c0ncedP.a. dispensa. pedida. 
e, t~o:-t.:! em cliscussiio, _é sem debate approvado. n. 
l'edacç-M ptll'rt s~r enYwdtt ao Senado. 

E' em seguida lida. n. segninte 

1'>-F.DACÇÃO DO rROJECTO :-;. 26 A- 1888 

Emencln. appt'O''<Hla pela Camara dos Deputttllos 
á propostú tlo Pode1· Ex:ecutiYo rtne concede ao 
~linisterio do lmperio um cr·e•Jito supplement:tr 
(ie ::::50:679$46:'; <L vet·i rL « Soceorros Pubtic0s » do 
exercicio ele 1886-1887: . 

Accrescente-se no logar competente: 
A Assemhléa. Geral dc~creh : 
,\rt. 1." (Como na. propo~t:l.) . 
Al't. 2." (Como na. proposta). 
Saht das commissues em 3 de Julho de 1888.

Affon~o Celso. ~ Fi!]lttJÍ1"Ô!'t. 

O Srt. (:.-\RL0S Pr.: ~::To (fo sec;·et.ttl·io). pela. 
oPdem, requet· dbpen:>:t :le impressão pa.ea. .-,ue 
o p:1recer da !!ommis:>,~ de redacç.ão :;;·.:-ju. im
mecu~~t,~meute ~ajc~it~ n. <ieb~te. 

0 Stt. CARNIW:tO . DA . CUNHA . flC.->iste ,dlt pn.
la.vra. pa.r;~ qne s-~ja. vota•lo o requerimento do 
Sr. A!Tt.>nso Penn :~ a. respeito da. c<u·tdrt1 ltyvo-
thcm,ria do ~~nco ,do Brazil.. · 

Consul tád;l. u: Cn.mn.rü, ·concede :l. dispensa pe
did ~ ~ e , pnsb :~m di:>eu~:;ão, ê sem deoat~ apro
vada n. redacção para. ser enviada. ao Senado. 

· O 81·. _<\..if:'onso Cel~o pediu n. puJa.
vra .para envi:lt' à mesa alguus requel'imentos 
e para. ler uma. represr,ntaÇã.o. 
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Des;;es requerimentos alguns são dirigidos no 
Sr. Ministt·o do I1n perio e outt·o:; n,o Sr. 2\Iiai:;
tro da Justiç:t. 

Diz re:;peito o 1 o a um aeto praticado pelo il
lustre Sr. presidente da. Bahia, acto qne o orador 
não póde deixar de qunliti.t'O.r rle insustenhwel, 
não obsta.nte o r.,.speito que triuutn. aquelle H
lustre f'nnccion~n·iu. 

'Trata-se. n:1da. müs. nad:L menos, do seg·uinte: 
a Assemb!ê'a. LeQ"i:;l ;ti\·:t Provinda.! v-oto'l1 'llll<l 

lei, supprimiuciõ um dos c:,rtodos de um 
termo do interiQr; o St'. 1wesitlente da. prm .n
cin. de\·olvt•n essa-lei. com as razões de não s:~nc
ção; antes, pore1u, que n <tssemblêa se pronun
ciasse arespeito de seu vêto suspensivo, S. Ex. 
provou vita.liciamonte o offieio de ,jn,tiça que ha· 
via, sido suppt•imido. · 

Ao orador ntrignra-::;e que este acto do Sr. 
presidente da Bahia é um uttentado cc,ntra. as 
prerogativas elas assemiJl~as provinciaes. (.-1poia
clos e n'io apoiwlo.~.) 

Em todo o caso, como não qnet•, nem é seu 
lta.bito nccusar. sem todo:; os e~darecimcnto:; em 
qne po3sa. · ft1nciamentar as suas observaçüe.;;, 
manda it mes<t um l'Crtnc1·imento pedíllllo ao hon
rado 1\Jinistl'O do Imperio lwja de cnvinr-lhe as 
razõ3S da. não S:Jncçüo da resoluç•ão :ülmlicln. bC;ll1 
como informações sobre, si reput:L regnhtr ó acto 
do seu delegado . . provendo vitnliciameute . um 
cargo que . a'- asseml)lêa, provincial havb snp
primido. 

O seg-undo reqnct'imento ·e rclercnle aos dis
turbios ultimamente occorrido;; em Pír-apeting .. , 
na pronncia de l\Iin •S Gel'aes. · 

O oraclor hontem recebeu de pessoa conceitua•ln, 
res-dente em S. José de Além P;l.•·ahyba, nní 
telegrannua concebido nos seguiutes termus (tê): 

«Ao Sr. Atronso Celso .Junior.-Rua llo Ger,c
r::tl Cnmara n. 28.-:\cab~ J'ecebel' Pit·n peting-~1. tc
legramma. seguinte: H.ctil•aclo destacnml:'ntL; hon
tem, chegado subdelegado Pim<.:nta, chefe de:ior·
cleiro::;, procluzilwn quatro :t>:saltos, prop!'it·d:~tle 
Fernando Coutinho, meia-noite, aeh:\:> incendi:l
da.s, tieos. rogut!t.:s. Fl'ec:nezia al;n·mada. Yida 
,]e Coutinho ameaçada desde 1•1 de :\!aio. Falta 
providencias llc:cisivas trará gt·<we;; ,.toleneLl,-;.
P . . E.-Toledo. » 

Lendo da. trilJun·t este telcgTamma, o intuito 
tlo orador c chamar ni,ttla nma veh a :tttetwão do 
81·. l\linistro da .Tusliç~;,, para as occm·t·cnci~IS da
quella lo<'aliclade, •·OJIIO jit pol' yczcs têm l'eilo 
algnns rcprescnbntes dn. proYinch tle - :\linn~. 

Cumpre, por consequencia, con1 o seu dever, 
insistindo po~ essas providencias e reclamaDdo 
contra aquelles ·runccionarios, que tê.n abu-
sado n::> desempenho de seus dev-ere;;. . . 

Si, a. deSJkitocleste aviso, o governo não pro
v-idenciar de modo a. restituir a puz e a 'calma á 
população sobresaltada, não caberá rt?sponsabi
lidade üo que vier a. succedeP ao orador, porém 
:>ómente ao governo, que, prevenido em tempo, 
não soube ou não quiz usar de medidas deci
sivas. 

O 4° reriUCl'imento enderecado ao Sl'. Ministt•o 
.io lrnpet·io é C:e simple:; escla.recimento. O orador 
desejan'l. qne S. Ex:. inrormasse qual o motivo 
que impede o governo de nomear presidente pam 
a sua província. 

Sel'ia ocioso querer encarecer os inconvenientes 
que traz a. interinidade da. presidencia de pt·o
vincia de tamanha importancia como a de .M.inu.s 
<.iera3s. 

0 SR.. PEDRO Lt:IZ : - Apohtclissimo; é Ullll1 
quadra. anot•mtü. 

O Stc AFFo;:.;so 'CELso acha quo é uma quadra 
anormalíssima. Quando essa província. está á 
espera d t s .. luç~ã.o de sérias questões de adminis
traç~i'i.o, qun.ndo, mais do que nunca, se ütz sentir 
n. ueccssirlade de um:L nu toridade energic<'l. e ct·i
terio;;-.'1., é que n governo não encontra a quem 
contiar a sua dh·ecç."i.o. · 

O Sn.. l\Iotm.Xo :-Energico e lal:orioso é o pri
meiro vice-presidente, que inspira confiançt'l. a 
tod"s. 

O SR. AF.Foxso CELSo lembra que ha. dous annos 
o hoUI'a.do Sr. :1vlinistro da 1\ln.rinha ln.mentavn..a 
pobrezn de hom ns no p::u•tido cónservador. Dar:.. 
se-á o c:.1so qne esta pobreza dessa época. uté 
ngort'l. tenha lle tal maneira se ngg-r·avado que 
não se ncile um citladão apto p<tl'<t diz·ig-ir os des-
tinos ch pt·C>vincit'l. de ~1inas Geenes 1!... _ 

E' ne:S~e sentido o requerimento, que o orador 
'' ai ter a honra de envinr á mesa, esperando que 
o St'. !\Iinistl'o do Imperio se diguarit de fornecer 
:tS CXpJic:lÇ•ÕCS de '!UC OC(:eSSita. . . 

O ultimo requerimento diz ainda respeito a. 
ncg·ocios da província, doMinas Geraes. 

Sabe a Camn.ra, CLlW, não ob:;tante a phase 
dillicil que atravessa. ess:t província, como todo o 
paiz, a stm Assem!Jléa Provincial ha.longo tempo 
não se reune, tl'nta.-se de um facto c:r~l've. E' im
possível rgw o governo não tenlut rccelJiclo a. 
rcspei to inl'ormaç~ões do seu actual dele;;<tdo e:n 
Out·o Preto. E', por consequcncb, muito justa, 
n1llíto na.tut·al n. curiosidade que rnanil"est.t o 
ora<lo1', tle Si\llcr qual o moth·o porrp1e não func
ciont'l. n Assembléa. ProYincial de Minas Geraes. 

E.~fJCl':t !Jile S. Ex. toma1·ú pt·ovidcncias cuet·
gic:.1s e ]H'omptas, para !]tte não sejam ·leYado.:; a 
otreito os sinistros planos annnnciac.los no tcle
grammn .. 

O terceiro reque1·imento ú relatiYo tnmh~m a O SR. CusTODIO MARTiNs:- Os conservadores 
altt;!rações da tl'itiHjnillidnde puhlica, de que· tem não querem reunir-se; f~tzem pnredo. 
sido theatro ::t citlncle . dB Grão .Mogol, no distrido O SR. AFFc~so . CELso estit a.intl.J, certo de que o 
de. que o orador é immerecido represcntank St·. !vlitlisti•o -i:to Imper-io não terâ duvida de for-

Por mn.is de uma vez ja tom sulicit.'tdo a atten- IJecer-lhe esclarecimentos ;;obre este assumpto. 
(;[o do g·ovet·no, para. os ubu::;o:; commetlioios na- Teleg-r:Hnmns têm siclo expedidos cln.quella c..'l.-
quella cidad' pelos agentes da autoridade. pitd, ra~endo vel' os inconvenientes que traz para 

, O Sr . l\linistro d<• .• l nstiç~a. te,·c a. gentileza rle a proviucia. a a.uscncia d.t assembléa provincil'.!; e 
com_nmnicar. em particular ao orador, que ,ja h:t quem :dllrme com f.mdamento, que o unico 
JIMl.a expedtdo orJem pa.r.t que ce.5sasse am . o moti\·o desS<t tão prolongad<t falta. de ses~ão é a 
estado anormal. recusa dos ami"'OS do "'overno de formal'em nu-

E11tretanto, continúa. a. receber reclamações 1 mer·o. . . 0 0 

contra. as vjolencias pratiCadas ·pelo .juiz muni-j . Si assim é está nas mãos do ,.overno fitze1• com 
cipal c 11elo delegado de policia. . q1.re cesSe :;elllelhante e~tndo de t>cnusas, in te!."\' indo 
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pàm com seus co-religionaríos, atim tle que curn- tr:\hai !!adora-~ digna, .de toda a pr')tecção dos 
pram _~om nssuas obrigações. poderes publ1cos, cont;'j, 0 pl'ovidencia. odiosa 

Em ultimo logar o orador te111 que leruma re:.. tomada peh cornmíssão .te orç·1mento. (ripoiado.) 
]Wesentn.çü.o, que lhe foi enviada pelos operarias 
uo Ar;>en;ll de Mat'ioha, desta. Côde, recla;1Hndo O Sn. CASTRIOTO :-Protesto muito .justo. 
contl'a um arlditivo no orçamento da m'1.rinlh, . O !?.:.n· AT,fREn~ CHAVEs :- V. Ex. tem toda 
a.presentado pela honrada commissão de marinha a. ra.mv. · 
e guerra. O Sa. AFFOXsJ CEL-so nao teemin trà a serie de 

No regulamento vigente desse nrsenal ha. um reclamações 9ue ('oi le\·:tdo a <tpeesentar em ta-
arti!l:o <letermina.ndo que o~ operarias que con- rn·:~.u11a c1 1t 1 1 s d 
tare'in mais de 20 nnnos de bons e etrecth·o, set- ' · · U'~.l u ar e, porque 0 L'. presi ente da, 

Cam:tra. pwte testermtn!tar qw~ ha long-os dias 
vicos sejam remtmer;tdos emquanto servi!'em. faz em1~enho _em obtet' a p tltlvr:~., que :;ó ho.je 
além do v-encimento, com uma gratiticação extea.- consegtuu, nao poden•lo conlinu·w porque os 
ordinari<t eqnivn.lente á met;tde do respectivo· se:xs col~~g'<lS estão _v-endo r{ue. 0 estado da sua 
jornal, favor e.ste que e extensivo á. me.stranç<t. ~·tu:·lc nao ll~e pern!Itte esforço de vóz, poís está 

O SR. :\T.FR.gno CHA.VES : - Nesse sentiJo jú, ::s,,fl_renclo de m[ermtdad<> da garg:\ntn. que o tem 
apresentamos emenda, mas o Sr. 1\Jínistro não ultt~nam_ente afastado cb. tl'ilJutt<l. ; não termi
qucr aceitnl-a. nart~, lhz o OI'arloi'. sem pe·lir no mesmo Sr. 

O Sn. Ar-Fo~so Ctn.so obscrvit. que roi n. honr<<d~l P~'esFlcnt~ que de quanto antes Pai'a ordem do 
commissão de marinha e guerra quem apre.sen- dHl. 0 PI'O.Jecto do go.-erno referente á creaçito 
ton o ttü arlrlitivo suppl'imindo aquelln. me- d.Js bancos llypothec:trios. 
dida, que intuitivamente é de to(b lt .JUStiça e de 0 S~. PEDRO LUIZ E ,1UTROS 8~~:-Apoíado. 
torlo a vantagem, visto como constitne um ga- o Sr.. AFFoxso CEts0 observa. que 0 ,.0 verno 
lardã.o \)ara os operarias l:t.boriosos e ho•lestos, e apresentou es..:;e proj cto como medi1,tele ~üvaçã.o 
e um estimulo para que todos hem procedam. p·•raa.la.vou1·a,conwcl0 ru•gente necessi,la.de,l'eC!a-

0 Sn.. CAS'ÚtiOTO : - ·Já apr~senta.mos umit m~rh tnstanternente pelas elas ;Gs 1woductoras do 
emenda. neste sentido, mas consta qne o Sr. Mi- P~\lz, n. qne curnpre acmlit· CJU>tnto :111tes. Eutre
nistro não a aceita. - - . ütuto; ·J}a:renrlo a; commi:>::iào e:;;pecittl, notneada 

O SR. ALFREDO CHAVES:- A connníssü:o do p~r!1_01,1~Htlr . ~:~rer:et}· re?p,eito, s; al~l'e.3S<~~Io em 
orçamento deu parecer contra a emenda. . a ~~t<n <t prq · o~ta, .. nao_ fot ella at!:l hoJe de::stgnadtt 

O SR. Cu~TODlO MARTINS : - Entã0 as duas :par:tu urrlelll_d? (t\,'1.~ . • 
· commissões diver"'em. · 0 - orador e:.ta. ceito. de que o ~r. pres1de~te 

. . . o _ . deve ter pl'ocurado satisfazer a anc1edade publlc.t 
U~l~-~ SR. DEPUTADO : - Nao ; - as commisSões dando um ~oga:r n. bl propO::ih na .. ordem dos .tra-

' estao de accordo. (Ha outros apm·tes.) ··a.!l~o~; ··sta. ce1·to ele qtH~ da. parte de s. Ex. tem 
O SR. Ano:vsoCELso, comrpanto nc1.be rle ser hi1.v2do toda. <'1. 1-Jo:t vontade sobre o nssumpto. Si 

informn.do ae que o nclrlitivo ·abolindo o• artigo a o _n<t~ tem _ ~nclmdo na or·\lem tlo dhL é, sem dll-
. que se r-..ferc nã.o é da commissii.o de mar·inha.e vrd ·t, em vrr:tudo de perh•lo elo gon!l'llo o qual 
guerra, porêm :~l:l commissão de orç tmento, con- cl •ve ser ouv1Llo na. conrec~ão da$:ordons do dia, 
tinúa a impren-ar n. di:sposição que elle contem mo_rmrmte tratando-s_: de um;\ Pl.'oposta da ma.· 
senão u.bolindo0 

é \)elo menos restrinn·indo a g"ll!tnde rla em questao. 
mencionad<t urntifica.ç-ã.o. 0 

O OI':tdor não accn:;a o S1•. presitlente, apenn,s 
0 

• invocl\ n sna ttttençii.o, as-;ígn;tln.ndo ;.\ indill:e-
0 Sn .. CASTRIOTO.- ~ós apl'esentamos nm 1 renç:u!og-on:r·n, p •L' um pr(\jecto, 110 q1ul lJa-

emenrla, mas eSS<\ emend<L não tev-e o apoio dt'- ,-ea.vn. ta.nt;\.s e:;pemn~as. Xa l'G'\litll'-de é inncre
commi;;s;:to de m•c:tmento. tlit:wcl, qnc, dupois de ser apontado hn !ar;.:-os 

O SR. AFFON50 CELSO tlecln.r:t qu~ em tod0 :•nnos como o ::;n!v:ldor dJp:liz, d•~pois d13 ter-se 
o caso assiste razão nos operarias do ar.; ·n ·I d"' IOnf!':tmcntcJlrepu.rad.l p:tr~• ns·illlnit• o g-oYcruo, o 
marinhn. de repr·eseutarem contrn as m~cli•hs St•. Pre:;idente do Conscliho :tpreséntus:Se nquelle 
propostas parrt nca1)ar com este 1\.wor de intl:lir;• proj<Jcto como lhu:t•> ll =s :;ttts t•lt)cnt.rac;ües c se 
ustiçn. rlemnr'e tanto em :;;ubmeltol-o a chb•tte. D •r-se-it 
. O SR. CAsTRIOTO :- V. Ex. tem toda a razão. 0 caso rlc que 0 g'O\"Ct·no :enha. receio de qnc na 

mns jú. está <tttendido 0 seu pedido. · rliscn~sã.o elo projecto ::;c levanü) nnh\ questão de 
confianç.~ ?-

0 Sn. An~oxso CELSO o1)serva qne, t.levendo 
existir entre ns commissões dn. C;tsa toda a. solí- - O SR. PEDRO Lurt.:- O governo .iá disse que 
àar·ieda.de,. t(lda a cohesão de vistas, por i;>so r1ue crn uma qne~tão ~bCl'ta. 
todas os conmüssões d<t C;tl11(tl'n. devem rept·e- O SR. AFF·Y~so Cm.so JuxroR pondera qne, 
sentar o pensnmento d<l. mn.ioria e do governo, é· _ . ,. " , : '.Jir.i,c di;-r,;ltcdc du"'gtrn>r'lro---
estm.n1!avel que em mcüeria como esta se mn- convinha. a.press .~r qnanto ante:; a manil'e.:;taçã.o 
nifeste it ultima. hora uma divergencia tão sen- do:; l5eu.s amigos. ' 
sivel. D:\1'-se-ú., por outro ht.do, o c1so de que o 

Desempenhando a incumbencia quo l!:e foi com- lacto de h:tv"'rassumido o SL·. conselheil'o Pr:\do 
mettidn, o oradol' lu\ de let• a represeutaç~ão par:t ó sen log:tr no Ministeri_o, tenha tl'azíc\o como 
que esta seja incluicla no seudiscut·so. conse~uencia n prot~lar,:ão do deb.:tle sobre o pro-

Está ce1·to de <1rze a re11re;entnção dos pobres jecto?- Não ê de cJ·êJ', porque o Sr. conselheiro 
oper.:rios ·do arsenal de ma.rinha não terá forç:L Prado é, na opinião de todos, um dos esteios mni.; 
'JlO.ra tlemover a honra.da maioria de votat· o so!Hos •lo g-abinete~ nm ilos pro-homen~ da -:::itua
additiv-o. A representaçiil>, ' porém, 11carit nos çào. :1i>outiído na. sna província. como o vicc-pt~esi
(bU1aescomo um protesto daquelln. classe honesta, dente rlo Conselho; niio sendo po1• con~eque·~cin. 
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de presumir que o governo tivésse apreseJ;lt:"tdo \ &"ulan~cnto.que baixúu co_m o Decreto de 2 de Maio 
aquelle projecto sem a compleb anuuenc1a. de ae 18f4, vem, como mn.ts pr~fundo acn.!a.men~o e 
s. Ex. il'eSpeltO, apresentar as sesumtes- c~nstder~çoes, 

E', portanto, inexplic:tvel a, demora na. dis- que. provam_até a evi~encw,, o d1relto que lhes 
cu.3São do projecto dos b:,ncos hypothecarios. ass1stc, de mto serem prwauos do favor que aquel-

• · • o- le :1rtig-o lhes concedia. 
~ Su. .. ,Lou~:tEXÇ? DE. ~LUl"~UER~UE:-0, t:> 0-:- Em lSi-l, o g-overno compr·ehendendo a; neces-

vern~ '~1 epetl,l4lu-:.e, e do::s :.wrcp\"ndJdo:; e 0 reli1•J si•!:tde que tiniHt _1le possuir nos e~tabelec1~1~ntos 
dos ceo.. l1i1\':1 es do lmtJel'lO um pessoal ass1dno, habihtado 

0 SR. AFFO:'ISO CELSO:- Confio I]UC~ St:· rresi- e de bom CO!llt)Ol'tnmento, qt~eo pllZesse a coberto 
dente, com o :;eu costum;"tdo zelo e crlter10, 1\ade da5 diíficuld.tdes l!om que luta.r<t dnmnte a guerra, 
interpôr os seus bons otlicios para que, cm:n a do Paragna.y, determinou pelo :~rt. 159_já cit~do, 
maxima. brevidade, possa a Cam:W;'l pronuncl<r- que: «aos operarias, que conta::;sem ma1s de vmte 
se a respeito do as~umpto. . . annos de sel'viço bom e :ffectivo nos Arse!l~\es,_si 

Ain:ln se .apont<\. . outro mott vo para. o ndm- abonasse, emqnanto serv1ss~m. uma gra.t!11caçao 
mento d<l. tliscusflo n.lludida. E' á :1usench elo llon- extraor·clinaria ignnl á metade do respectivo jor
rado leade1· da mniori<L o Se. Conselheiro Andrade nal », e, tão nroveitosa foi a medida, que o novo 
Fi••neít\1., que, por motivo de sande, ao que o incentivo não· somente permittio ;Hlgmentar con
or~doi' é infot·mado e o que lamenta,, nã.o tem I sider:welmente os quadros, como org-anisal~o com 
comparecido as .se~sõ?S- 1\I:ts n mlt.im•ia. tem n. !eli- pesso.tl moeigel'ado e aevotado. . . 
cidade de possmr Inats de um lcaclt!l' O orador co- Parece que semelhante ra.vor coustüm~ u~:.. 
nheçe llf!.d;t menos llc tres; o ho~1r~tdo deputn,do olwigaçã.o de qne ja.mais o E::;tüdo se poJerut e:n
pelo ll" di~trido do Rio de Janeu·o, o. hom·ado mir; siio pa:;sados, porém, quatot•ze annos, desde 
depnt:tdo pelo "\.m,tzonas, o Sr. Pnsso;; Mtrand<t e a t.htta <hquella sole:nne prome~;,a, e exactamente 
o honmdo depnta.tlo pOt' S. P<lulo, o Sr Dturte de quando se apt'oxiln;;t o tempo em que deve toe
Azevedo. nm·-se em rea,licbcle para os que por ella ~mima-

0 SR. PEDRO Lnz :-Si Y. Ex. Jlzer um e~rorço do:;, SG dedie;'l.J':lm il e:n·rP.ira <trti;:;ticn, IJOS Ar.5e-
ainda. encontl'<t ontt>os. uaes de :\1a.l'inlta elo Imperio, se trata. ele revo-

-· 0 ;;~: AFF-;XSO CE-LSO r;epliC<\ rjue, á .. vist:1. ~lis:;;~. g~\;~~~ dis:lipa;ntlo as espemnças que tl:zert~ con~ 
a f<ll\.a, de .con'Ípitrecim:·nto do illn:;tre deputado os oper;wio3 do Arsr~nal d<t Cõt·te sn.bem que se 
pelo 1 J<> llistr-ictn do Riu tle Janeil'O, comquanto apl'e~_e nt:t como razão pn.ra semelhante ~11edida, 
seja nnlito sensiv~l :Ã. Camara, porqne V. Ex. com ser 0 · prec~o ,.Ja mão de ob.m nos estabe!ecnnentos 
as suas luzes e co1~1 a. sua, _exper·lencia, muito ceE- do Est 1do, muito snpel'ior ao preço da ue igua.e3 
t<tmente conc?et·e['Ja P<tm lllustr.~r o deb: ~te ; nao prodnctos na inclu5tri:t p:wticula,r, e que ..isso .é 
é razão pln.uslVel lJ<W•t_ que o pr·>JeCto S(~.l<t <l.l't·e- 'l<:viclo :10 facto de acll;w-~e 1o ~·overno ex-vi da
dado da ordem do 1.ha, po1·quanto . o lugar ele qnelle :n·tizo, obri~·n.clo a <Ht~1nr~ntar os venci
s. Ex. póde ser dig-nameute preeoclmlo pelo hou- mentos dos~ operarias qti :.tni.lo,~.iú em idade avau
raclo depntarlo pelo :\ma.:~onas, peto homwlo rlepu- ç~at.la, meno.,; podem prodazir : petlem venia, sn
tado por S. Paulo, ou pot· ontl'o qllnlquer tec~der... ú·ctanto, para pondernr: 

O SJt. Lom~c:~ço UE ALUt:QDER~uE:- Que se l . L ,Que taltHig-~nen_t?, ll.U;\udo mcsm~ fosse ve.r-
improvise na occüsiiio. dnden·o, :tpe!la.S .JnSt~ltcarta ;t l'd:·os·açu.o daqneUa 

O S '. '\FFOX'O CE.r.so ..• rine de momento <t}.l[):1- f';~vo;:· p<tt' ;1 os ~nc [o:o;sen~ ;Hltmttalo::; de-Ol';l, e~ 
h. • • => d tn.ntc, nas oth<:mas do !~stndo, mas n;w teJ'lt'l, 

reç:<l.. tim;.n, JXll'il. de:-;tt'Uit' e a.niquilm· um direito ::;an-
O SR. Jo?.QUDI 1\'.\!lr:co:- El'n melhor qne n. ecion:tdo por nm:1 pos:;,; de qT.tol'ze annos; 

C')nJmi;;siTo tÍ\'<::;Sc lev;ttll.l e . .; te.; di t:s n. ostudat· o 1 ~. Qne e:;':• theol'ia. nii.o é re ·d, nem mt>smo 
projtcto. tl'atnnclo-:;c de pail.e:; como·~ Ing·luterra, ;t Ft·anr;;t 

O s:~. PEn:w LUiz:- O proj'3cto t>5tit esturln.'.lo. c- a ltalia, onde a iocltt:-:tria pnl·ticubr, nuxilia.d;L 
Foram onvida~ tantas nota!Jilidade5, que deve es- llOrlerosamente palo ;;oveeno, t·~ · (, n.ttingido elc
t:w bem estu·iado. ~' : 1do ~'i'~tu tle :tdhtntn.mento, o ihlsein, completn.

;n,mtc ~no lmperio do Brazil, OJHle lliiO existem 
o sr:.. AFFoxso C!.,r.so diz qne rtiuda lhe resta- ~~stalJelecimoat.>s c:tpazc' de enear-1·egar-s,3 das 

.-~wl outras p·) ~lderil.çues :l litwr, em rclaç~:to ao ohl':t" impOl'ttl!1te5 qne _c:.td;t ditt prorluz o :\rsenal 
assumpto, lJttt~ se lhe atrigut•a. o mttís importante ·~ Côrte, por exemplo, e onde não é poii"ivel 
na ncti.1a!idn.de. E~ti~ conve.ncido dll que a CttllHI.l'tt, oh ter oper,Lrios h;tbilitado~ p:u·n um:~ emer;;enci:.l. 
não obstante o inc:Jmmodo de ouvil-o, · lhe t·ele- 0 
va.rin. o_cc:~pur-se n1:\iii l :~rg.tmeat.~~ di!: mlterh,, in~~l~~;~\j\;,,r estadado seriam<::nte ~~ ora-•~nização 
em ra.;~ao de sua o ·,not·tuntd ·tLlc. :'.l:1:> v: ti sent.u•-sf.! • . . . ~ : . 
':"ISto .c~n:o ~'1_11.~: .q u~ ot~tr·~>: .~ol.leg- ~~- Ul:5:'.i<\rn . oc: · ~~ ;·tde'" ciue'' ~~:;a di.il'~r~t;ç~a,_ lon:~·~-" de ac:ta.I: su~ 
c~p~l-~ .ttt.r~~· ?·tO l~·l CànUI·;.~~n: :'i:;u.~npt~s ma_, t'<l.Ziio de ext:;toucH\ nas e:~ngn;·ts recompen~as r1ne 
d~Lner::.. AnL:, porém, rle tLlX:·.'- 1 " tli!JUn.t •• ler.L conr:ede o art. 159 do Hr1 00Ulamento de 1::;,4 ttos 
<~ rc,pr~sentn?a,o ,;? .,qne ~l!;\ pouco :t!l~llto. E elh oper:t!'ios que se·.esl'.;rça!rfpor.bem sct·vir du~ante 
concebida no, ::se~u .nte ... teru1os (lt!) • . vmte annos, res~tle n:t essencm, e na n::ttnre7.rt do 

Augustos e dignissimo.;; Srs. RCPl'esentantes da prop1·io . Estado, trahalhando pflm si ffi@Smo, e 
Nação. . . . .. · ·· . oht'iga.do, portanto, a fazer entrar em sen modo 

Os a.haixo a:-signados, oper~lrio;; tlo A.l'senal rle 1le n.gil·, 1leterminnr\.<1.s considern.ções, a que nãQ 
Mal'inlia da Côrtc, c_ommissionarlos pOt' ~ens com- tem uc attender.os iudividttiJS em suas tmnsacçues 
plLOhCll'OS, lesadoS em Sf.•liS diruitos .· pe\:t : dispo- COHlllWI'f:Í:l.CS. 

siç;io da. lei de or-çamento Ol'<t em discussíí.o na Ca- Real meu te, seja. qual fôr a. resoluç;1o da. Au
mn.ra tempor:U'ia, qu'~ revogrLO ar·t. 159 dQ Jte- gusta. Cnmru·a fios Senhores Depntntlos em relação 
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iLquelli1 recompensa, nã.o trará outro restÍltado 
que não seja peiorar consider:-:wehnenle a jit tão 
precaria sorte do opera.rio brazileiro; e por mais 
que se procure, nunca. poderá íà.zer com qne a 
prouncção dos .t\rseuaes do Lmperio guarde com a 
despeza a. mesma relação que apresenta no!5. esta
belecimentos particnlares: 

I porqne, aqnclles têm necessidades, para pre
venir ahusos, de subdividir a:S funcçües; restl·in
gir a~ competencias; exigir o concnr·so de muitos 
indivíduos, t1scalisando-se uns ao.; outros; linal
meute, multiplic-ar as Yigilancias c que não se 
obtem sem avultadas desFezns : e nas otiicinas 
pal'ticnlares dir·igidas por quem nellas possue 
interesse immelliato, todo es3e trabalho se con
centr<t e se renne. 

II porqne os Ar·sena.es,se propoem Mtes de tudo, 
á perfei~.ú.o e solidez das obras, condição iudis
pensavel em material a empreg-a e em combate, e 
a industria só é movida pelo de.;;ejo de produzir 
o mais possivet, no m:ds breve tempo, ohter o 
maiur lnct'O pecuniario com o . menor t1·abnll10. 

Ang-nstos e Dig-ni5simos Senhoees H.epre~entan
tes ua. Naç:ão ! O titvor concedido pelo artigo cuja. 
revog-ação pede o pt•ojecto da. Lei do Orçamento 
do I\Ünistet•io dn. ::'lla.l'inha, p:trece iL primeira. vista. 
um absurdo; p<\J'ece realmente, que dever!.<\ per
ceber mn ior :;alario o opera.rio mais moço, que 
maior qaaütidade de trabalho produzisse, e ele 
facto as3im seria, si nos Arsenaes outro fosse o 
systemn. de serviçlo, · si não existisse um quadro 
permanente, si o operario ahi fosse admittido ga
nhando desde logo um vencimento que corre
spondesse ::..s suas habilitações ; o leg-islador de 
1874, porém, sabiamente visou este ponto; com
prehendeu:;as vantage.ns. de. possuir-se um pesso~l 
devotado, estavel, dtsc1phuado, preso por obr-I
gações ccintrahidas em troca. de certas regalias, 
arregimentado, por assim dizer, em um quadro 
para. o qnal somente se póde entrar ainda menor, 
e cujas difterentes c1nsses ::;ó podem ser percor
ricl •S por elevação gradual e snccessiva. Para 
cndn. unnt tlessas clas,es, :estabeleceu um venci
mento lixo e Jetet•minado, nõ::; disse, poróm, pelo 
art. 159 : - trabalhae emqnanto moços bnto 
quanto poderdes, esl'orça.e-vos pa.ra que vossa ·tle
clicnção corresponda no limite maximo de vossas 
forcas; não ganh<ll'eis mais por i::;so, visto como 
a lei OI'g-anicn. dos Arscnaes o impele, qu 'ndo 
completàrclc.;, porem, vinte nuuos de serviço, si 
dm ante esse longo prazo não f1·nqnenr vo~sn de\·o= 
tarnen to, ohtereis :t recompensa ; dn.r- vos-he1 
mais a metncle clojormtl que tiverdes. 

E' essa recompensa, que tem sido nossa. e!:iperao
ça. durante quatorze annos, n. que om discn!is. 

Angustc,s Senhores Represent mtes da Nnç:ao! 
Os .opern~·ios dos Arsenaes de ~m·~n~l<~ do llll-

mais quanto elles sabem. que, como bem o disse 
um elos mais . eminentes Ministros 1le Marinha.:
não está, não póde estar no interesSQ do Estado, 
qne deve saber elevar-se acima de considerações 
de ordem pnramente industrial, preparn.r seme
llmnte fnturo n. sms leaes e devota.dos servi-
dores. . . . . .. . . . .. 

Elles esperam qne a Representa~.ão Na.cionnl 
lhes concederá 

Jnstiça.. 
A commissão, Lui::; AntoniiJ da Sitva.- Dom.in

f/OS Joaquim de: Mene;;es.- 'TTatentim Ant011.iq :j'..[a~ 
r..ltallo. · 

V, IU.-2 

O orador conclue mandando á mes:>. os seus re
querimentos, e a representaç:ão que acalJa de ler, 
para que sej:1. submettida aos tramites regi
meotaes. (iiiwto bem, m~~ito bem.) 

Vem á ú1esa, é lida e re111ettida. á commissã:o de 
marinh't e guerra., a repl'esentnçiio etn ~·que os 
operarios do Arsenal de .Marinha da Côt·te re
clamam contra n. disp0sição do orçamento do Mi
nisterio ria Marinha, or.:'l. em discussão, querevog:t . 
o art. 159 do 1·egulamento que baixou com o 
decreto de 2 de Maio de 1874_ · 

Vêm igualmente á mesa, são ·-lidos, apoiados e 
postos em discussão, os seguintes 

Requerimentós 

. Requeiro que, pelo Ministerio do Impe1·io, in
forme o governo si tem .conhecimento dos motivos 
qne impedem de funccionar <t Assembléa Legis
hüiYa Provincial de Minas Gerues. 

Sala. das sessões, 4 ele Julho de 1888.-Aifon~o 
Celso. 

Adiauo por ter pedido a palaYra o ~r. Carlos 
Peixoto. 

Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, in
forme o g·o>erno qna.l o motivo porque não foi 
ainda nomeado presicle11te para a provincia ·de 
Minas Geraes. 

Sala das sessões, 4 de Julho de l88ll.- Alfonso 
Celso. 

Adiàclo por ter pedido a palavra o,sr. Carlo;; 
Peixoto. 

.Requeiro que, pelo Ministerio elo Imperio, se 
requisite do governo cópia das razões de não 
sancção com que o presiclénte da provincht ela 
B<thia devolveu ú. respectiva assemblea, a lei que 
supprimiu um dos ca.rtorios do termo de Santo 
Antonio de Jesus, informanclo o mesmo governo 
si j ulfía reg-nlp.r .o. acto daqnel!e. funcc~ona:-io 
preencnendo YJtahcmmente o ollic10 de J ustJça. 
suppresso, antes que a assembléa deliberasse sobre 
o seu Yeto suspensi\-o. 

Sala das sessões, 4 uc Julho de 1888.- Affonso 
Celso. 

Adiado por tei' peditlo a palnxra o Sr. Americo 
de Sonzn. 

Rcqueil•o que, llclo Ministcrio da. Justiçt\, se 
requi::;ite do governo CÓI!ia. d:1s cvmmnnicaçües 
olllciaes recebidas, sob1·e os disturbio.; ultima
mente occorriclos em Pirapetinga, província de 
Minas Geraes. 

Sala dos sessões, 4 de Julho de 1888.- :1/fonso 
Celso. 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Mourã.o. 
Rcc[l~eiro que, pelo Ministerio dtt Justiçn;, pre~te 

informaç:ues . o governo, sobre as prondencms 
tomadas Jlara conter e punir as autoridades da 
cidade de Grão Mogol. provincitt de Minas Geraes, 
autoridades, cuja unica preoccupação parece ser 
provocar e ~exar por -todos os meios:o·pacitlco 
povo d<\ locn.hdade. · . , · 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1888.- Affonso 
Celso. 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. B<trros 
Cobra.. 
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ORDEM DO DIA 

:ELEIÇÃO DA . :\IESA 

. (O S1·. p1·esidente deixa a 1·cspectiva cadeim, que 
passa a sc1· occttpada pelo S ·1·. Barito <lo Gttahy, 
1" vice-p?·esiclente.) 

O Sr • ..:-\...:ff'on,;;;o Penna (pr!la o;·dem) 
propõe ao Sr :':'esidento a seg-uinte duv!1.l:1: o 
regimento determina qua a me:>tt serà eleita 
quando servir durante um mGz. 

A eleição da mesa desta camam, sempre se 
fez no difl. 3 ; entretu.nto o orador vê mudada 
essa l_Jratica porque estamos h-je a 4 de Julho. 
Perguntas\ llouv~ alguma razão que determi.,asse 
semelh;;nt•.;l mudanç~, ou :;i ha modilicaç,ão no re
gimentll, qne a alltoJ·ise. Que a elei\,'.ü.,, sempre se 
procedeu no dia :3 não resta lbvida (~J.pviado.~ e 
l)Ode dar tastemunho disto o nobL·e dt•putaclo pelo 
.Maranhão, que o anno passado pt·~:>idiu ostra
balhos ütt casa. 

Nas legislaturas pas::;adas os estylos não fo
ram outros ; e, por ser <t:5sim, c orador considera 
de seu dever pedir á mesa explbação a, respeito. 

Ten,.lo sidoa eleição da mes.ntdiada de hontem 
para hoje, não é muito que ainda }J0.5Stt ser adi
ada p:1 ;·.). outro din. ; e, como está em moda o adi
amentv das assemtJ!éas provinciaes, não será par-a 
est:r mlur que a eleição ela mesa dE~sta Camara. 
deixando de ter logar uo dia 3, como determina o 
regimento, tique igualmente adiada. 

:Ju Vice-Pre.~idente 

Recolhem.;.se 70 cedulns . 
Obtêm votos os Srs.: 

Araujo Pinho................. 63 
~Elton .. - .... ·-............... i 
Em branco..................... ô 

to Sec1·etario 

Recolhem-se 71 cedulas. 
Obt(:m votos o Sr.; 

Carlos Peixoto................ 64 
Em branco.................... 7 

2° Secreta1·io 

Recolhem-se 69 cedulas . 
OI.Jtêm votos os Sr. : 

Jayme Rosa................... 67 
Em branco.................... 2 

3, e -1" Secretw·ios 

Recolhem-se 66 tednlas. 
O htêm votos os Srs.: 

Esperidião Marques............ 52 
Luiz Moreira; ............ ;._.. 50 
Alfredo Corrêa................ 9 
Seve Na varro.. • . . . . . . . . . . . . • 6 
Bento i{amos. . . . . . . . . . . . • . . . • 3 
Eiti branco . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 8 

0 SR. PRESIDENTE a. informaç,fio que põcle dar 
ao nobra deputado, é qne a eleição da, mesa., no 
mez passado, deu-se no dia 4, e como os eleitos 
devem set•vir por üm mez, entendeu-se que a 
110V<'l . eieição tivesse hoje logar: E' a praxe que ORÇA:\IENTO DO :IIINISTEH.IO DA )IARINHA 
encontrou e cuj:t responsabilidade pertence ao 
illnstre presidente, a quem snlJstitne ·neste mo- _ Continua a, 3* di~cussão da proposta. elo governo 
mento. ·convertid<~ em projecto de lei, lixando a despeza 

Va.i se proceJ8r ú eleição tlepi'esidente. do Ministerio dtt Marinhu. pa1'<1 o exerçicio de 

Procede-se a eleição de 
1889

· 
Ning-uem pedindo tt palavm, é encerrada. a dis· 

p,·esiden.te cussão · 

Recolhem-se 80 cedulas. Indo proceder-se ú. votaç,ib, reconhece-se nü.o 
hiLVer numero, pelo que raz-se a chamada, á 

Obtêm votos os Srs.: qual deixam de responder os srs.: 
Barão de Lucena •..•... ·..... G4 C~st<t Aguit~r, ~il va .Maia, Gomes· ~e Castro, 
l\laciel · ....... · · •. ·...•. . . . . 1 Barao de Canmtle, .José Pompeu. l<.at;sbonn, Ja-
Em branco ........ -.......... 15 g-uaribe Filho, Alvaro Caminha,· Enriques, Elias 

E' eleito o Sr. B:trão de Lucena, qne volta a de Albuquerque, Paula. Primo, Theodoro da Silva, 
occupar a cadeira da llresidencia.. P:dro Beltrão, Ba.riio do Ari>.çngy, l\Ia.riano da 

Procede-se em segmda ás eleições tle Stlva, L0urenço de Alt>uquerl}ue, Theophilo dos 
Sttntos, Luiz Freire, Oliveira. Ribeiro, Coelho e 

1° vice-preside11te Campos, Barão do Rio de Contas, José .Ma.rcelino, 
Recolhem-se 65 cedulas. Americo de Souza, Arv.ujo Pinho, Araujo Góes, 

Fernandes dtt Cunha Filho, Zama, . EI pidio 
_o~b..;..t~e;..m_•_-o.;..t_o_s_o_S;,;;l'..;.·.;.,: ----·--------+=~~nita FerrehJ. YÍilDil'l castriota Perlra 

Barão do Guahy. _ ....... _ .• _ 61 · Luiz, Rodrigues Peixoto, Bezamat, And{·ade Fi. 
Em branco.................. 4 ~ueira, Custodio Martins, Affonso Penna, Paci

fico Mascarenhas, Cesario Alvim, S. Mascarenhas, 
Henrique Salles, João Peuido, Barros Cobra, 
Christiano da Luz, Monta.ndon, Matta Machado, 
Pedro Brandão, Affonso Celso, Elias Chaves, Ro
drig-o Silva, Cochrane, Geraldo de Rezende, Conde 
do Pi.:lhal, Delfino Cintra, Xavier da Silva. Mar
condes Figueira, Vh:conde de N<\Car, i'l.lve:;; ·de 
Aranjo, Fernando Hackradt, Pinto Lima, Ptmlino 
Chaves, Maciel e .Toaq1xim PedJ'o. 

2o vice-p;·esidcnte 

Recolhem-se 72 cedulas. 
Obtêm votos os Srs.: 

Alencar · Araripe..... . . . . . . . . 60 
Milton...................... 2 
Barão do Guahy ~ . . . . . . . . . • . • I 
Araujo Pinho ......• ;........ 1 
Henriques................... 1 
Em branco_ .. . .. _ .•. _.. . . . . . . 7 

O Sr. Presidente declara que, por falta de nu-
mero legal, fiC(l, atliadaa. votação. · 
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PRESIDENCIA. DO SR.. BAltÃO DE : LUCE~A 

. I o Sa. l.• SECRETARio i>1·ocede à. leitura. do se
guinte 

SU~UHRIO.- Chamada.- Leitura e approvação da acta..
Esi'~DIB~TI .- Roqu~rimonto <.lo Sr. Alfonso Penna.. Appro
Y!lç:io - Roqucrirnonto do Sr. Pedro Luiz. -~·lia.rncn l o • . 
Ohsern~üc~ dos Srs. Carlos Peixoto • :l" Secretario) o Ces;1rio 
AITim -Bcqu~rimontu do Sr. Codlho Bo lrigucs. A•lia•nentoJ. 
-Observações dos Srs. Lemos, Honriquo Salle~. Rodrigues 
Peixoto o Affonso Ccls'>.- OnoxM oo 1>1-A.- Votação do JlfO
jecto do 01·çamento d•> Ministori" da Marinha, r.orn as 
omondas e os at!Jilivos a.pro,;eutados. Obscrmçõc3 11o> 
Srs S•ln TaTaros, llo>.:unat, Olympio V :•lladão, l'rc~idcnto 
c Aralljl) Góes. Adopção tio projec o. Declaração de voto 
pelo Sr. C;1ntão.- Co!nlinuação da 2>. discu~sãu .to ~rctlilo 
•upplemcntar ao .Ministcrio ·J,, ?lbrinha. Discu1·so ofo Sr. 
Jayme Rosa.- Susr-ensão e rcabarlur:L da so;são.- Conti
nuação do dioeursJ tio Sr. Jay111o Rosa. Adia1nonto.- Pro
posta •lc cro•lilo supplcmont:~r ao ~fini torio de Estrangeiros. 
- 2a di:!cnssão do orçam•Jflto do Miuistcrio da Ju;tiça.. Dia
e urso do Sr. :\la.c-Dowcll. Adiamento. 

EX:PEDlENTE 
otncios: 
Da Ministerio da Fazenda., de30 de Jttnho findo, 

em . resposta. ao o!ficio de 15 do mesmo mez, 
devolvendo informauo o requerimento em que a. 
Sociedade Amante da. [nstrucção pede restitui
ção da importancb que pngou de tr>"l.Dsmiss;lo de 
propriella.•b pela. compriL r1ur~ fe7. de Utn(t ch::JCn.ro 
a rua. tlo Ypiranga, onde está. estü.belecido o Asylo 
de OtpiJãos, que u. mesma sociedade mantem lw. 
mais de 40 a.nnos.- A !plem fez a. requisição 
(commissão de fazenda, pensões e ordenados.) 

Do mesmo Ministerio, de 3 do corrente, em 
resposta ao officio n 119 tle 18 de Junho findo, 

Ao meio dia. faz-se ach;unada., á qnal respondem devolvendo in('orma.cto o reqnerimento em que o 
os Srs. Passos l\-Iira.nda, Clar:ndo Chu.ves, ex-gunrtht da Alfanclega. rle Pernambuco Díome
Cttntito, Maneio Ribeiro, Costa Agnia.r, Leitão da des Ber.erra de Mello vede sua reform :.t.- A 
Cunha., Mac-Dowell, Silva Maia. João Henrique, quem reza l'el}uisi.ç1i::> (comnüsS<l.o de fazenda, 
Dias Carneiro, Coelho de Resende, Jayme R.os:1., pensões e ordenado;;.) 
Alencar Araripe, B.trão de Canindé, Rodrigues Do Sr. Jo secretario do Senado, de 4 ,.lo cor
Junior, Ratishona, Tn.rqninio de Souza, João rente, participando h<wer constado ilquella C:t
.Manoel, Carneit'o d•• Cunha, Soriano de Souza, mara. :t saucção · utt resolução da Assemblétt Geral 
Paula Primo, Theodoro da Silva, Felippe de Fi- Le~isla tiva. que mantl:l contar ao tenente do 3° 
guerôa, Juvenci-o de Agui:n•, Henrique l\hrques, reg·ilnento de ca.vallari,t lig·eira Antonio Fa
Barã\) de Lucena., Alcororado Junior, Ros..'l. e cundo de Castro Menezes a antiguidade elo posto 
Silva, Bento Ramo:;, . Gonçalves Ferreira, Al- de 29 de Novembro de 1880; e bem assim que 
fl'edo Correi-l,, B. de :O.Iendonça Sobrinho, Lniz pela mesma Camar;~o toi a.doptada (l vai ser diri-
1\loreira, Mariano dt1. Silva., Lourenço de Albn- o·id:~ :1 sancç-.ão imperial a. resolução que releva. a 
querqne, Luiz Freire, Oliveira. Ribeiro, Olympio· prescripção em que incorreu D. :Marht Deolinda 
C;:tmpos. Coelho e Campos, Barão do Guahy, Azaml>nja., viuvt"l. uo capitão · Jeronymo Pacheco 
Freil'e de Carvalho, i\liltou, Barão do Ido de de Aza.mbuja, para lhe ser abonado o re,;pe
Contas, Americo de Souza., .Araujo Góes, Jun- ctivo meio soldo da. data d.a resolu~ão de·8 de 
qtteir'<.t Ayre;;, Ztlma, Elpidio 1\Iesquitu, Mattoso Setembro de 1875. Inteirada. 
camara, Costa. Pereira., Ferreirn. YhwD<'-, Fer- > t - :l c M · · 1 1 p 
nandes de Oliveira, Pedro Luiz, Lac~rda ~\Ver- h.euresen aça.o ul. amara unrcipn. c e ara-

nag-tü, sob1;e tL necessidade de se fazer melho
neck, Lemos, Custoclio l\I;wtins, Atl'onso Penna, ra.t• 0 estu.tto actua.l do porto da. mesm<"l. cidade.-
Pacirtco l\Iascnrenhns, S. Mascarenhas, .Mour·ão, A'com.missã.o de agricultura e obras public;\S. 
Henrique Salles, Btrros Cohra, Soares, João 
Caetano, C<\rlos Peixoto, Rodrigues Alves, Ro- Recluerimeutos: 

· dr·igo Silv·a, Dmtrte de 1\zevedo, Cochrane, Ge- Do Dr. Richard Flint \Vellby, pedindo a con-
ra.ltlo ele Rezende, Delfino Cintra, Xaviet' tia ces;;ão de um privil~gio para construcr;ii.o de 
Silva, Esperidião Marques, Barii.0•lo Diamantino, uma. estrada de ferro de Sabará até Goyaz (capi
Visconde de Nücar; P tUlino Cllave.s, Se\·c Na- tal).- A' commissã.o de agricultura c obras pu-
vtwt·o e Silva Ttwares. blicas. 

Comparecem depois de n.herta a. sess~o os ~r:;. uos operarios ela Imprensa. Na.cionfl.l e Dia:io 
Petlt•o Br;ul •lão, Antlra.de Figueira, . Crur., Do- ·o(ficinl, \)edindo os me;;mos t'avores e garantias 
ming-ues da Sil \'a, Gome;; de Castro, Coelho Ro- qno goz:un os operltrios da Casa dt1. Moerl~, poY 
drigues, Henrique;;, Joaquim Nn.buco, Pedro Bel- vít·tude do decreto n. 5.536 de 31 de Janetro de 
trão, Castdoto, H.odr-igues Peixoto, Bezarrmt, l8i4.- A' commissão de fazendo, pensões e m•
Alfrerlo Clmves, Affonso Penoa, CesRrio Alvim, denados. 
Olympio Valladão, Bulhões Carva.[ho, Afl'onso São liclos, al)Oiado5 c postes em discussão os 
Cel:;o, Fermtndo Hilckraclt, M:tciel, Joaquim 
Pedro, Torres Portagal, Miranda Ribeiro e Barão seguintes 
de Gercmoabo. Reque1·imcntos 

F 1\ tam com ca.us.'l. parti c i pnd<1. os Srs. José 
Pompeu, Jaguaribe Filho, Barão de AraÇ!Ug".\', 
Theophilo dos Santos, Jose Marcellino, Araujo 
Pinho, João Penido, Mont<l.ndon e Conde do 
Pinhal. · 

Faltam sem causa. participada os Srs. Alvaro 
Ca.minhn, Elias de Albui]uerque, Ferun.ndes d~1. 
Cnnha Filho, Christhno da. Lnz, Matta Machado, 
Elias Chaves, Alm<>ida Nogueira, Marcondes Fi
gueira e Pinto Lima. : 

Abre-se_ a sesStío. 
E' lida. · posta. em discussão, ' e ·sem debate 

appr.,pv~da a acta. da. sessão antecedente. 
V. UI.- 3 . 

.:Requeiro se l'equisitem do gov-erno, pelo Mini~ 
tcl'io da. Agricultura., Commercio e Obras Puhlicas, 
as seguintes informações: 

~Qtu\cs ss moti.-os pot· que os tiscaes da. Com
panhia . City lmprovem~n:s conscntenl qu~ esta. 
deixe abertas valias em dtversn.s rua.s da ctdade, 
como na. rua Buarqne de Macedo c outras, com 
grtt>e prejuizo dn. sande publict"l. ~ · • 

«Sala. das sessões, 5 de Julho de 1888.- .4..ffonso 
Penna.» 

E' sem debate appt·ovado. 
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· ~Requeiro que pelo Ministerio da Fazenda em! o procedimento inconfessavel, qual o de au-
sejam l'oruecidns ;.\.S seguintes inlormações: gmentar o numero de voto:; par:t asua reeleição. 

~lo, qmulto5 empregado:; 'das repartiçGes da. Fa- Prevalece-se ainda o orador ela p:l.lavra para 
.zend:t estã.o ru:ldidos ao Thesouro Nacional;» accudir ao appello do no!Jre deputn.d0 pelo 5o dis-

<<2", o nome desses empregados com a indica- tricto 1lo Rio de Janeit·o; pede e e:;pera.ndo Sr. pre
ç~io d<t dat~ Q.fll qne loraJJJ mandados t1ddi.r ao sidente, permissão par<1 issu, :ittento :10 modu por 
· Thesonro." • que roi vrovoc,tdo. 

· cSah das ses;ões õ de Julho de 18SS.-Pedro I Dirá. ao nobre deputado que antes do mais seria 
Ltti:: .s. de .Sou:; a.; conveniente S'tller-::;e de qut:m pmtiu <t provocaç~l.o 

Adi:tdo por ter lJOtlido a. pa.l<wm o Sr. Ju
. >enciú de Aguiar. 

dtt:lqneiro C]Ue _pelo Ministerio da Gucrr.L me 
~Cj:.\1 I I fQl'lleCidaS n~ Se;nü_n teS Í !1 rorlll: ÇÕe5 : 

«1°. Urna nsta. de todos os otficiaes arregimen
tados pe1·tencente:7- a cot•pos estacionados fõl'n. tio 
Rio de Janeiro. e que se acham ad·lirlos a. corpos 
na. gu<lJ·niçüo da Cc'wte, indicando-se nesta. lh;ta a 
do,b.t em qne cad:.t um dos olficiaes foi mau
dado n.ddir.» 

<<Sala dns se .• sões, 5 de .Tu\ho de 1888.-Pcdro 
L ui:; .S. de Sott~a. >> 

Adia1lo por ter pedido <t pala.n>a. o St·. P.tssos 
.Mit'<tUda. 

O Sr. Ca r lo$ J.::>~ixoLo (1° sec1·etm·io): 
-Diz que mais de uma .-ez tem apparecido re• 
clamações . infuudalhl s por parte ~le algnns do.> 
membros da, opposiçã.o relerentes á::; eleições á que 
mensa.lmente se pl'ocede dos membros da mo:::::;a. 

. Hontem, qnando ora.va. o nobre deputado pelo 
Rio Gr.mde do Sul, o Sr. Silva. Ta.vares, S. Ex. 

. pondo em relevo o iitclo lle haverem-se retira elo do 
reciuto os membros da. qpposiçã.o libernt ·e alguns 

. conservadores para assim não hu.vel' numero para 
votnr.-,se o orçmnento tht marinb<1, cuja discussão 
fôra ·encerrada, á - ra.l+a de oradores, alguns Sr:;. 
dep11taclos dechu~mm1 que já quando ~;e procedia 
ú eleição dos membr"s da mesa. não havia nu
mero ; é a estt\. recLnnação que o or.Ldor vem 
reS)lonrter. 

O nmnero •le cedttl;\s recolhidas á. uma demon
stra n. e.xistencia de nnmero legal (apartes); en
tretanto o fücto de ter-se Jll"Occdido à chamada e 
de terem a ellil. re:>pondido 60 deputados, não se 
podendo contestar que de lZ á 14 depatados se 
retinwam para não responder a ess t cl1amada. 
(Apoiados), evidencia-se que haviam na casa i2 
deputado:; pelo menos.. (Cru:;allt-sc muitos · ápar
tr;s.) 

O orador pede queteuhnm a. boutlade de eu vil-o. 
. Não e possível dar a e.xplicnç~ão que (le>e á. Ca
marn. in errompido a todo o momento. 

Tendo, como Lliziü, respondicto á chamada 60 
deputn.tlos, e sendo inueg<tYel q:1e retil'ar.lln-se 
nessa occasião do recinto mais de 12 deputados, é 
evidente que llavi:t no recinto mais de 70, si as
sim é,clnro fica que durante n eleiç:ão,bonve sem
pre numéro s:tperiot·.ao que exige o regime.nto ... 

Respondendo à ohjecçã,o de um nobre deputat.lo 
ele que lt:niam membros desta casa que não vo
tava.m, o or,tdor chama n. attenção de~. Ex. tnm 
.a. votação 11âvida. Em todas r-s eleições, a.lém tlos 
. >otos dados aos membros dn mes·•, que ·foram re
'e1eitos, e a algnn~? outro:; deputado;;, for-J.m sempre 

., recebidas cedulas em branco, vkivelmente t1a cp
posição, ceduhts I'Jlle computadas ~1o numero des 

. ~otos apurados, é superior no qne exige o Regi-
mento. · 

Parece ao orador ter usslm provado quão in
usto foi o nobre deputado âttrilmindo it mesa 

que, quando fez ·e::;se a-ppello, tivesse i:ssig-nalado 
OU t·epro•lUZldO [LS pala \TaS que~ lll"Oferltl ll:l. OCCa
SiãO e üs qu<H:!S teve s. Ex. em resposta. as mes:1ws, 
que servir<tm de iJ<~se a :;t!n convite. S. Ex., e:n 
aparte.; virulentos, ·como são sempre os seus, 
quando o orador coutestw<t uma propo..iição sua, 
convidou-o n. oc~;upar-se da. eleiçãp do orador. 

A um aJ..mrte replic .t, pedindo a.o nob!'e depu
tado que deixe-o concluir o seu pensamento; 
que não o inter·r·ompa. nest:.L ex.plicu.ção que pro
vocou. O orador não go.:;ta. de azedar as discus
sõe:', poz•que não salJe conclui!·~ !'indo-se, como 
faz S. Ex. (Continuam os apa1·tes .) 

correspomleudo a um aJ:>pello, dL;:::;e ao nol.Jre 
deputado que não st: iucommo:hLSse com a re
eleiçü.o do Ot'ildor; pois tem slllo eleito tn.nto 
em sitn<tções con:S<:lrvador;ls como liberae:; ; que 
S. Ex. se occupasse tht su .t re-el.dçã.o, que o 
or.tllor achava. muito duvidosa, desde que S. Ex., 
como se diz, para ser eleito, comprometteu-se a 
não ser mais candidato por aquelle di,;tricto. 
E' isto o que . disseram os jornaes J'or occasião da 
eleiçã.o ele S. Ex. E' o que tem a izer o orador; 
nada mais . 

O Sr. Oesario Alvin1 diz qnc o seu 
fim, tomando a palavra, é simplesmente trazer ao 
conhecimento da Ctumm dos Srs. Deput.tdos uma 
representaçtio dos agricultot·es de Sant'Anna do 
S l[lé, lo.:::didade que fi.\Z 1)arte üo dL:;tricto que o 
oradot• tem a honra de representt\r nesta casa, 
em que pedem indemnização do valor de seus 
esrraYos, libertados pela. lei de U de :\laio. 

Remettendo á mes:\. e:;s:t. rept•e.:;entação. o or.L
dor espera que lhe darú •> destino conveniente. 

E' ell<t concebi ;a nos seguintes termos (lê) : 
Augustos e Diguissimos Srs. Repre~entantes da 

Naçilo. 
A lei de 13 de .Maio do corrente 'lnno, que 

lil.Jertou a escmYiclão no Imperio, instituição leg-al, 
propz·ied:Hle fir111ada pelo direito escripto, ga.
rantí<l<L «lu sna plenitude pelo governo do E::ltu.do, 
que della aufel"iu proventos dirccto.; e indirecto.:;, 
deL-.;:on por su:t ••Cçilo immediata, em situação 
prt:C<crh }la.ra UU:; e desesperadora para OUtl'OS, 
u.os agricultores, que, á falta de br.tço~ livres, se 
S(:.rviam do escru. v o par:-. o custeio ele seus ser
viços. 

Por não deverem o.s lavradores esperar que 
~o violento golpe lhes fosse vibrado agora, por 
isso que da escola politica, a que pertence o actuu.L .. 
govono. on.-iam sempre promessas, sinão a!llr
rnrtç!àes, de qne o problema. social seria reso:vido 
com toda prudencia, é que todos, em geJ·a.l, aguar
d~>am um prazo razoavel, dentro Jo q:m.l substi
tuiriam com vantagem o.s seus elementos de 
t1ab::tll1o. 

Assim não accontecendó, recorremos agora, 
e em circumstancin.s apuradissim.as, á. s..'Lbedoria e 
patriotismo de VV. EEx::;., pedindo remedio ao.; 
males, que nos affiigem. ' 

Augustos e Dignissimo.> Senhores.- Em ne-
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nhum pn.iz do mundo realizou se :i extincç~ão d:t doso de Aranches - :\1anoel .Tosé Furtado de 
escravidão pelo modo, porqae a decretou o Brazil :.\Iendonç t.- José d<t Rocha. Reis.- João An-., 
com a lei de 13de Maio. tnnes Pereira.- Quirino àa Rocln Reis.- José .. 

A' cxcepç.~o rlos E:;tados-Cnido.~ da. America, Fideles de Souza .• - .Jo:;é Francisco Pinto.- An
em que uma revoluç:lo rlecidiu a gr·anole questão tonio Leon·~rrlo rb, Si! veir:'l..- l\11.\noe\ Leite ela 
socia.l, todas as nações decretaram a líber·tação Silva.- Roque Lope.; Cattete.- José Francisco 
dos escravos, re.:;oeitando os direitos dos ex-se- Coelho . 
nbores, concedendÔ-lhes jnsta e deviela in ~lc:nniz :.t- E:; ta ~ssi.gr~•1da. por cerca de 50 ln.vradores, 
ção. dos ma1s du:tmctos d:: quella locn.liuatle. 

Nem se diga que a inrlemnizaçiio não é tlevitl:1 Aproveita.udo o ensejo, tr,1z tambem ao conhe-
aos ex-senhores, ::;ob pretexto de qttl'l o c.lireito cimento rio governo nm tel~"'r,,mma. qne recebeu . 
natm·al jámn.is permitlln a rlo~inaçã.•J do lwmem l~e um cltere li_hel.:":ill ds ~a"'nt'_Annn. tle l'it•,tpe
sobre o llomem e. ]l::>rta:ltl), nao recoullec:J c;lffi::> tmga., o Sr. ;rn::;tao Peren·a D:a~. em que an
legilima :1. propr·ie•lade escrava. Não e,tamo3 no nuuch qne as deso!'(len:> continun,m a.lli :t dar-se. 
terr-eno elo direito philosophico, do direito natt1ral, 

1 

sem qn~ nenhuma providencia se,ja torn vb .. 
mas no terreno rlo direito constituído. Todas n.s O telegramm:t é coocelJido ne:;te; termns (lê) : 
nossas leis. mesmo 1tS o.le ~R de Setembr·o de 18 . l «Quarto n.rrombamento n:t prop:·ie lade de Fer
e 1885, reconheceram e lil'm~mun a. propriedade na.ndo Coutinho, a meia noite. Tiro.;, f,JQ'tte'es e , 
escrava. . fo!;!'ueira. com as achas do :ll'romhame!üo~ a.:nca- · 

Sem in•lemiJiZ:lçiio n. extiHçiio da cscr:LYidiio çtts. Peç•' provideJ:cins energicas. 7? 

decretada. pela le1 de 1:3 de Maio, é urna. verda.- "\gol'a mesm0, contint'n. o OJ';tr.lor, ac :~oho ele 
deira extot·çã?, n~roz, tevollante, contra a qaa.l recebel' de Catagnar.es tm~ oatro telegr,~n~ma, 
clam;~o ;t cconscrenct;t n:wwnal. pa.ra o qual cham;~o a. :ütenç-ao do uohre i\Jm1stro 

A' inde:nniz:: çã.o está obrignclcl o Estado por ela .Tnstiçn.. Trtüa-se de nm racto gr,tvc; e tanto 
força. da lei. Nilo podemos act'<}dit:tr qtte s;~ja iàéa mais g-rave qt1anto se ,lá elle em n n período de 
repellida. pel L :1lta. a 'lminbtraç.:1.o, p1los p:xler·e.> agitação conu este que atravessa o paiz. Eis o 
publicos, que nti.o podem desejar a rnin:~o de ta.ntos telegramma. (lê) : · 
~idndãos, :~ mizel'i.t completa de tant:\s !'amilhs, «O reda.ctol' d~1 Povo foi peeso soh prete;;to de 
violentamente espoliada:> pel:t lei de 13 de Maio. uso de armas prohibidas. Xiio enc:mtrar·,un :~rma.. 
A indemdiz<lÇ.ti.o é ele justiçtt e equirlade, além de O delegado de pol icia, seg·m1do ·dizem os bete
ser um l.Jalsamo, um a.llivio a tantas dôt•es e la- g-uins, é qne o ma.nr.lon agarrar . . Não tem !!'ara.n-
grim :s. tias com t<tl autoridade. Peço pr·0viclencias.- . 

Não é só. Sentindo sobl'e nos;;as cabeça.s o golpe (hssignaclo) Jliranr.la Camei1·o.» 
clesCeixado -peln aboliçito . immedi:Ü<'·• e.;pet·avan~os E' um · fücto gra\r.e, repete, pois dá-se justa
ao meno-s o u.mparo prompto e effica.z i:lo CJ·edlto mente em uma locl!Hlade onde acaba de ferir-se 
do Estado a.o nosso crec.l.ito, que nü.o nos permitte um pleito eleitoral, e corri >ímtag ·m pn.m o pttr..; 
lto.ie haver C<tpital com qne possttmos occorJ•er tido repnblic::tno, sendo a violenci:.!. feita a um dos 
ás m·gentes necessidades do momento e ás que membros elo mesmo pn,rtido. Cham· ~ poi~ n. a.tteu
virão amanbiL, pa.t'<l. reot'g'<lnizaçü.o ele elementos ~,;.ã.o Llo nobre ?llin:stro ela Justiça. [Jtr'3 o caso 
de tral.Jall!o, que nos forain tirado~. E.;p::H'avam e espera qne S. Ex. o tome na devida. conside
os a.h:dxo assig-n<ulo.5 neste sentido, t:lo }H'Omptas ração . . 
vrovidencins, eomo pt·ompt 1::> rc~ra.m as que o Vem á m~:l, é lich'l. e remettida á comolüsão 
governo imp:!rial Üf;!creton para. ,,lJoliçã.o da ele orçamentn <'1. rept·esenhçi\o dos a.gt·icultoJ·es de 
esct•o~vidão. S:'l.nt:t Anna do Sape, província de Minas Geraes, 

H.eclamn.nrln peLt indemuiz:lção dn. pl'OJWiedacle pedindo intlcmnisaciio th pt•oprie<larle es..:ra.va ex
I.}J~e.lhes !'oi violcn.tamc.nte a.rrancaclt, _Pela .. ~!Te- tinct<~ peltt lei ele 1:5 de l\bio deste nnno. 
c~n·Jcla•:~e d:1~ ~ll'~\'tl!onct~~ e :\uc~na;l:'~. a .; .. c~ttlc:~: ~· lido, apoiat.lo .e. postt: em di:SCU5:;:.to, foi 
CJrcutn::.tanct,\~ d.t .l,tvom ,l, provtrle.l~ ... ncJ<ts fo1 ::tdtado por ter pedHlo a palavra, o Sr. Pnssos 
malmcnte fii'Omel.ttda.s na Fall:~o oi~ 1ht·ono,,,con- :\:lira.~dn 0 se"'uintc 
tam OS :tbaJXO :lS51g'U<!dOSOhter.]UStJÇ:1.-E. t\o. :\1. 0 

Sant' ,\nna do Sapé, 29 de .Tnlho 1l.e 1888.- .Jose 
Justininno Carncil'o.-Silvestro Antoniolle Arn.njo 
Porto.-Camillo An~u~to cht Costa Mattos.-nfa
noel da Rocha. !Jia.S.- .Jacintho Ga.hriel Pereira. 
cl:,,Silv<t.-Manoel Affonso Rodrigues Junior.
João Cnrlos de Araujo 1\loreir;t.- .Joã.o Antunes 
Vieira.- Jnsé da. Roch.\ Reis Sobrinho.- Vir
criJio de Araujo Porto.- Modesto Rodrigues Pe
~eir<t ela Silva.-Antonio Ferreira de Ma!·nl1!5.es. 
-Antonio José 'Marianno.-Fr:tncisco José Coelho. 
-M:tnoel Teixeira de Mendonça. -Antonio Mar-
tins d:~o Costa Cruz.- José de Freitas Guimarães. 
-Luiz de S<tnt'Anna. Gorlinho.- José Ferreira 
Maciel.;._Ga.briel Pereira d:t SHva.-Jo:1quim José 
Perei!'<t da Silva.- Aulemo Ba-ptista da Silva. 
Cruz.- Manoel do> Santos Gotta.- Augusto 
Alvaro de Oliveir•t.- Candido José da. Silva.
Joaquim. Alvare:; d~ Oliveira.- Al~lino Ferreira. 
de ArauJo.-- Joaquim Alves de Faria~- D .. Can
dida Cassimira. Ma.ciel.- Henrique l\1. Maya.ll.
José Fa.ustino <le Almeida.-Roclolpho José Car-

Requeiro que se peçam informações no governo, 
por intermedio elo 1\Iinisterio cht Agricultura, sobre 
o,; seguintes pontos: 

1° Desde quando terminou o -pr;tzo d:t concnr
reuci<~ aberta para a execu~,;ão das obras elo porto 
de Santos; 

2° Quantas prop::>stas foram otrerecicbs e qu1l "" . 
preferível na opiniü.o do respectivo ministro; 

3° Qúnl o motivo da. demor:1 que tem h<wido 
na decisão do governo sobre ess~ preferencia.. 

Sab das se5sões, 5 de Julho de 1888.- A. 
Coelho Rodrigue:;. 

o Sr. Lem.os :- St•. presidente, tive 
hontem n. honr<~. de enviar à mes:~ um requeri-· 
mento em que pedia ao goyerno, por intermedio 
do Ministerio da Agricultlll".l. Comrnerci.:> e Obras 
Publicas, informações rel:itiv.ls ú opinião que tem 
o actual Sr. Ministro dessa pasta sobre o prulonga-. . 
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menta do ramal de Ouro Preto da Estrada. de Ferro Sih·a, em relaçã.o a esses melllora.mentos mate
Pedra U; rnns, o meu ilhz:::tre comprovinciano, o riaes da. pro\'incia.. 
nobre Sr. 1° secretario, Jev;~do, sem dnv1da, pela. Eu fiquei~ Sr. presidente, >erdadeira.mente ad
sua dedicação ao nctu:tl gabinete; entendeu inter- mirado de que tivesse ba.vido tant;t demor<t em 
r.-omper _;L votação de:::se r(;;querimento, pedindo s' prestarem as informações pedidas a. respeito 
sobre elle a pala.vr;l. desta questão pelo representante do Ceará na 

Cumpre-me declarar a. S. Ex. e ú. Cnm;wa qne Camara vitalicia. 
n.iio eram intuito::; de rna.nitestar desconíhnçn po- Conheço os factos e· sei que as reclamações 
titica, ou C)uae.5quer outros moti,·os dessa natureza pendentes, que, segundo a opinião àe um dos 
que me lev,wam a apresentar aquelle requeri- meus comproYincianos, tinhnm sido feitas por 
:nen to. arl voga• los administratiYos e por in teressn.do~. cuja 

Entendo que :t mim, nssim como no 11obre 1° se- filnuci>~ nmenç.av;~ a, consideração de funcciona
cretnr·b e aos meus ont1·os illustres adversarios rios do Ministerio da Agricultura, er-am de tacto 
t>ept•esental1t•'S da província de !l'linas Gei'<"te,;,deve reclamações positiv<tmente feitas, não por um 
ser igualmente sen::;h'el a muriança que se operou ;1dvogado administrativo, mas por um brazileiro 
no g.tbinete em relaçfto á p:~st: ~ da agricnltur:1, distincto, ad\·ogado e representante ch na~.ão, 
porqnanto eu me reco1·do de C)Ue.n::t sessão p ssada, que as rirmon todas com o seu respeita.veluo1ne. 
nií.o :só o nobre depnt<Hlo pelo H)• t!istricto de Mi- E parece-me que, si o i\Ünisterio ch Agricultura 
:1as Gentes, como todos 0:-; outros mePs compr·o- houve.;se desde logo enviado no San:tdo ess;ts re
-:-inci:tno~, se mostrnnun muito de~contentcs c0m ela-mações, como informações, t1cariam immr.dia
•> acto pr<tticado pelo nobre sen:tdor, o Sr. Anto- talllente justilicado:>' os actos do nobre ex-l\1inis
nio Pt•utlo, então Mi:rstro d<t A~ricnltura, relo1- tro da :\.gr·icultur:c P-111 relação .ao p~ssoal dtt es
tivamente ao prolongo tmento d~ linlu principal trad;t de ferro D. Pedro ll e á suppressão da 
da. Sstr ,·ela. de Fert·o PP.ni'O ll. directot•itt do prolongamento. cujas fuucções 

Postt::I'iormente, snbstitnido af]uelle caYalheiro S•.!rão pcrf"eitn.mente exercidas e com g'l'<tnlle eco
pelo Sr. Rodrigo Siln\~ depnt~ulo paln. pl'ovinc:a uornin para o Estado pelo actnal director, cuja 
de S . Panlo, cumeç••u e:ste illnstre ?\Itnhtro n. cap·,cidacle profissicna.l, tino administrativo e 
prcstnr muita :1ttenção nos negocio; d<t viaç·ão incans[lxel ;1ctivilLtde notorhtmente conhecidos 
Ier1•ea c da. naveg:1~~iio rlos l'io;; da provincia de e conrprovados pelos releva.ntes serviços que tem 
:Minns Geraes, o qne rez com qne S. Ex. rlesde prestado a.o 1xüz em todas as importantes com
L<'go c·1ptns,e vet·tl:Hk·ir·as symp:tthias rle torlos os mis::;õe-5 que lhe têm sido inenmbidas. 
:.·ept·es~>ntantes tl'e::;s 1 !WO\incia. (:1poiaclos.) O nohre i\linistr-o da Agricultura, si continuar 

S. Ex .. em }H'imcir·o ll'lg:w, ncccleron e act:cle- n. prestar a estas graves questões :t mesma at
:·ou d ·~ modo muito ~cnsh·el ns o1Jr:1:5 do prolon- ten~~~1o que lhe.:; prestou 9 sett illust.re autecessor, 
g·;1nwnto ol:t E-;lt·acl:'t tle Fer-ro D. Pedro !1, na h t de ver (]Ue essas reclamações não são imper
i.H'O\·inc:a olc l\Iinas, tomnno.lo. entre outras deli- tinentes. e \l;t de dar-lhes afinal n. soluç~ií.o que 
i)el·ações mui.to nccrtnrlts, a de ligar a. director·ia fót• ele accô1·do com os pl'iucipios ele justiç-~t. 
dc::st' p1·olongamentoáoJa Estt·ncla.de Ferro D. Pe- Precis·nnos, porém, que S. Ex. dê '" sua. opi
:lro ll, e tinlia o.lc l'e:-oh·ei· qncstlit~S, nliit,; imp~r- nião a respeito das dtt;ts questões princip:tes: o 
'•lnt.-·,;. qnc se pt·en·lem ú,.; olw;l,; jit cxc:::utacl:ls 11.1 l'll'Oiong-arnento das obras elo ramal da estrad;l. de 
:'nmnl rlc ()nro P!'elo, ela lll%lll:t Esli':Hin de I"Cl'I'O rerro de D. Perlro n, e igualmente sol,t•e n per
D- t•c:·lt·•) 11. :1 cnj() !'""Peito pe·lin ha clia;; in foi'- mancnchL e clf<}ctivo cnmprimento do cont1·ucto 
:n:~çij .. :; no S·~nnolo o no•.rc ;;c:n:Hlor pelo Ce.1rú, o celn .• r;~tlo para a n:wegaçii.o olo S. Pranci:;co 
;~!·. \"ir·iato ele :'\hi~C-ir·os. e do Riu d •S Yelhn.s, contr·a o qual .iú se co-

Ora. St'. pi'csidc:ltt>, P.;tan•lo ainrltt de pe to•l::ts me\"11n a l'e\·ottar n.lgnns dos nobt'es depuhclos 
·::s~a::; rtti<'~:"t cies, niio tl'nrlo () i,!'O\-(·rno tt•.tnsmitt ido da pi'Ovinci:t ch B:thia.,·que entendem que d~\·cm 
1,; infor·m:Lçõ~,; r1ue lhe cnmprht tr·nnsmittit• e I')Ue t:.~er con\·ergil• pat•a alli o commercio dn. pro
·~ntr::-~do que om seu propr·io itlte1·e;;sc rhwia ter vincia de ?\linas, que, cntt·ebnto, mnito mais ·na.
<3nvi:•uo ÚfJlWll·~ representante tlo Cc:arü na c:- tnral e que a n tYegaç~1o :se conv·c~ a estal.Jelecet· ' 
:nar:1. ,-ih !leia: e uão ten•lo ignalmentc o nolJt·e tio Rh dn$ Velhas, nas pt·oximidades da chlade 
depnt:ttlo pê!la pro\·incia de S_ Paulo, ~linbh·o de de S:::tb-.rú, tal como foi contra.titch com os em
zs·ra.ng~i:·os, porlirlo re.~pondel' ús observnr;üe::; prezario: . 
. -iue thr:~m feitns p~>lo n1eu nobre comprovinci:tno, Devendv, entretanto, notar-se que a n:weg:-tção 
:lepntado pelo 3° distr·icto, no seu pedido de infor- contrat-tda. não tem nem nunca teve absolnta
lJ1(lçõ·:s, en julgo que era. de gr•1nde vantagem, mente por fim impedir o prolongamento da es~ 
::1ii0 só para a justa soluç:iio de todas cs;;a.s f!~es- tradn (!e fl.lrro rle D. Pedro H <llê n.s aguas fl'<tnca
;:ür?s. j it conhecb:ts e estudadas pelo nobre ex- mente mwegüYeis do rio S. Francisco. 
['.lin!stro da ~\gricnltur:J , f]Ue S. Ex. permn.ne- Qnnndo o nnno ptssaclo foi aqui npresentndo o 
cesse ne;;sa pasta Ltl que-fOsse ;-o ta do o reque- projectoautorizando o governo a. !~tzer umcontracto 
rimento qne tive a bom~J. de o.trerec.er; ou, ·pl.ra de nwegtç;1o do Rio S. Frandsco, tanto por· 
que o nobre ~Iinistro n.ctuaJ po'"8::t descte já contar parte do .Ministerio, c0mo dos ~ust-ntadores desta. 
r:om todo 0 apoio dos rept'esentantes da pro\•incia medi!la. um dos qnn.es era o Sr conselheire Matta 
de ?IIin:os Geraes em relnção its mediclas, de IJUe Mt,chado, ticou p;~rfeit;unente provado que tt na.ve
llotlVei· mister r1ara consezuir esse prolongam·ento g:nção, tal c:1mo P.r:l. pla.ncjaua~ não tinha por fim 
•In: e:;;tradn. de ferro, do qnnl não podemos pres- absolutamente sinão servir aquella. zona qne mais 
cindir, ou então pa.r:,t. qne s·t.ibn igualmente que ·pr-oxint:l ttCll do l'io, visto que o vrolong-amento da. 
•)S meus uohres com provincianos e adversario~ estr:1d:t de re1-ro D. Pedro li afasta-se · consiclera
o:stariam promptos a fi1.zer causa. commum com velment.e pt·ocnr·ando a barrn. do Paraüna. 
os membros do par·tido liberal para exigirmos de E, recordn.ndo-mc. a.ind<L de que o uoico neto 
s. Ex. que continue a trilhar n. mesma. senda de praticado pelo S1•. conselheiro P1·ado em relação 
seu illustrc u.ntecessor-; o Sr. Conselheiro Rodrigo ao prolongamento !!lesta viacção ferren. causou : 
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pes-ima impre.,s:io entre todos os dignos repre
sentantes d'" ruinha. província, tendo sido enapenas 
o unico que :sustentava a conv':ln'encia da. qt.ebl'a 
da uitoh da e:::-tl•ad;t de :et·ro O. Pedt•o li, de La
fayette em d'atlte ; e:;pero, pois, que o nourc Mi
nistro prot:urara a opportuuhlatle de vir manifes
tm· ne:sta casa a sua opinião a respeito dest:ts 
gm ves qnestõ~:s par•' que todos nós, representantes 
dt\ Jll'OVlll\.:i • de Minas, po.;8a.mos tomar a deli
bet· · ç~o qu~ nos p tJ'eça. mais de accôrdo com os 
no•sns -entimento::; de pro\'inciali:stas. (Apoiados, 
muito bem.) -

O 8•·· I-I~urique Salles :-:-St'. pre
sidente, cento e vinte um ci<L•dàos illustt· ... s pda 
su:1 indepcndencia e posiçiio sochtl, pet·tenceLHes 
ao corpo eleitot·;tl d;t adiantacht cidade de B .• rb t
cena, me ih-eram portador de uma represen taçii.o 
que vou de po~itar nas mii.os de V. Ex., :t tim de 
qne tenha.o destino pre..;cripto pelo regimento dn 
Camara. 

:N·~sh represent=1C,;ão qne peço permis~ão para 
le1·, alim de qne SE>ja publicada do Dim·io do Pcll·
lamento, lembram <~quelles illustres c\tl;t,lãos a 
coiWt·niencia. de que o pnr1n.mento pr'lcerl•t de 
accói·do e nos termo., dos arts_ 17-1 e liG da Con
stitni;:.:Io política do Imperio para que os elei
tores elos depnVttlos da nova legislatura lhe con
fir<'tm ftcrtl lades especiaes pal'<L n. rc\·i::;ão da 
Constitnição, no sentido de satisfazerem-::e as 
exig-enci. .. s ela democt·acia. chs províncias. 

Eu IJem sei qne o reqnel'imento uão me per
mítte c.l;tr m·,ior desenvolvimento no pensn.ment•> 
contirlo nesta repre:Seutação, porisso aguardo·me 
l?t!l':t em JiCCasiü.o opportuna dizer o que penso no 
:5cntido do qne pedem os illustres cidauão:; da 
cid·,de de B:tl'bncena qne como S. Ex. sabe c uma. 
das m·tis tradiccional li •ernlismo. 

En Yon ler· :t rcpr·esentação, mas antes f'JUcro 
tlzer um pedido. DeseJo que V. Ex. use 1l::L sua 
inflnoncin.jnnto da commis:;ão j'l:lra que cll<l não 
n, vote n.o ol \"hio, como u'J costnn11, trancando-a 
uns suas P''stas, Il'\ cc tez' de qnc si uatlo um 
ce; lo prazo l'n:;o•tvcl não fôt• apresent.1do o p:tl'(•
eci' no seatitlo em que pctlem os mcns illustre:s 
comntiltcntcs, cu trarei á Canura em prl~jccto 
aqnillo que aqni se leml!t•a . 

Passo a ler a represcnbção (lê): 

ltEl'ltE~E~T"\(~ÃO DOS CIDADÃOS RESIUENTES NA 
ClDADI': DE BARUACE~A, Jl.EPRESE~TA~DO SOBH.E 
A Nl'JCl,::'iliDADt<; DE :mn, CONVOCADA u:IIA ASSE)[• 

]3J.}.:A CON~l'ITUlNTl;;. 

cional r:ão e a traducção fiel das aspirações elos 
nos.;os maiores. 

Para que elle fossd tido como um evangelho 
sagrado e iuviolavtl, fôt·a. mistér que recebesse 
antes o:; applausos uoaoimes dos deputados da 
Constituinte (lO qne a sancção r1ue sõ a artilharia 
conseguiu. 

Est~ facto grave no. stw essencia, jà firmava 
evidentemente a n• cessid:;tde de uma revisão 
c .• nstitucioual. Al]nillo que não foi conseguido 
pela fo,.ça. da conscteucia, deve sêl-o agora pelo 
rJireito uo tempo. que consult:lndo os interesses 
publicas, creou as nece:ssida.des urgentes da nova 
::;ituação. 

A::s Camara.s Municipaes, pedir.do em nome da 
lei ;~ rel"orma indicada, representavam a a,spira
ção olficial em nome dos podel'eS udmiuistt>ativos 
do:; município:.;, o que podia não ser tomado em 
con:.idet·açilo do parlamento, attendendo ao nu· 
mero limitado do,; repeesentantes das edilidades; 
porem ag01·a somos t1ós, collecti'Vamente, o povo, 
que jal'.!·amo:; de impt·orog-avet dever indicar a 
execução d .. L patt·iotica rt::t"orma. 

os direitos e deveres, cre;ldos pela ci vili:;aç.ão, 
for·maram por set\ turno em cada provincia, em 
C<~da. munir:ipio, necessidades tão dilferentes, que 
eacln. p•·ovincia, c:tda numicipio, esta pcdinrlo o 
outnrg;tmento de legblar, de accõrdo com o seu 
meio e ns sua~ regionaes aspirações. 

I mpor·ta. ao p<ür·iotismo do parlamento virifica.r 
que a coutrnli.za~;ão ntlministrativ;l, sob o ;;ctun.l 
regi meu politico é uma chave de bronze, fechando 
a couscieucia. nacinnal n;L cella do despotismo ! 

De:>de que o nosso pacto fundamental declara. 
que todos os poderes são de•egados pela n <:~'io, _ 
hoje, mais do qtte nnocn, queremos> toenar eU'e
ctiva essa intct•pt·etação, b•tníndo da legishtção 
vigente nqnillo qnc ate ao presente sõ tem sido 
uma. mc11tit'.L constitucional. 

Ut·ge que o po,·o seja o legitimo e directo fiscal 
do; sen:; repl'escntantes pela. força do Yoto em 
m:•i· •t·b; m·gc t')lle a. conrtuista. da lib~n~ml~ núo 
se,j:L m:1is 11llltt th:·çã.o para o povo l ·raztleu·o,~ que 
o p:u•lamento int·!l'prelando a vont.ule nac1onal 
sa.il.m. hatct·-sc pelas re!brmas Yerclaueirameutc 
lli!ICI'ÍC:l.ll<IS. 

Sem ns g-t<l.lldes ~ uteis medidas contidas nas 
]loucas cun,;idet'il<;.~õ~s expostas, não podemos con
tar com a. colltthl)ra.c;ã.o ilo progresso par•• o nusso 
engr•ondecimento; tudo será fictício_ e vão. e. os 
nossos g·t-.wes pt'oblemn.s nunca sera.o r~~olv1dos 
sinão peht triste llumilllu.ço.ão dos empr~5tuno:5 es
trang.·iros,c assim em vez de uma. pa:r-t<t de llber
d,lde. de que somos dignos, teremos eternamente 

A ngnstos e Dignissimos Srs. Representantes 0 imperio do de(ic:it. 
dn. Nação. conve .. cidos de que c;>m as citadas reformas 

Como cida.,lãos brnileit·os e com o direito que pode remo.~ g-•1ran!ir· _;• integ-ridade co. paiz. espe
nos assiste de velar pelo desenvolvimento e pro- rc.unos que o patr•Jottsmo e a sabedort~ do parht
g_re.~so de no!';sa. patria ...... i!J.lzamos opportuno nut- . tne.n.1:o n :cionr.tl, pr~starão toda adllesu.o nos uos
nifesh\r respeitosamente ••s .justt\S eausas que nos sos.justos reclamos! _ . 
obrigam a lembrar ao parlamento nacional .a Barbacena, 15 de Junho de 18~8.- Dr. Jose 
necessidade de ser convo~da. uma AssemlJI!3<'L Non-ueira Nunes, medico.-Lino l\1arques li<L Silva 
con:;tituinte. Pt:lrcir'a, 4° juiz de paz.- D1·. l\laximo. d~ 1\Iaga-

l~.;se direito firmado pelo§ 30 uo art. 179 do lhães, medico. - João Manoel do Ohvetl'<\ Brt\
nosso Pacto Fund:uuental e pelo art. 58 d;\ lei zil, •ercador.- Joaquim Jo::>ó Theodoro, rn.w~
de 1 de Outubro de 1828, tem sido usado com a. deiro.- Jose Son.res l~erraira. Franco.- A!1tt)UIO 
formula. dn. leç;-a.lida.de por muitas e respeita.\'eis Lopes de P;tíva Junior, negociante.- Cat~ullo de 
camaras Mumcipac•s do Imperio. . C<tstro Leite, 3° jniz de paz. - J?se Ma.r-

A historia. que não mente e ahi està cheia de ciano Fet•reit·. ~, fazendeiro. - Fra.ncrsco Hor
lic~~ões que o proprio despotismo firJ?OU, gara:nte menen-ildo da Costt\.- José Herculano de Cas
á luz da verdade, que o nosso · codtgo constttu- tro • .!. Joã.o Climaco de Cnstro.- Jcronymo 
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A-nos F~rreir.1.- Jose Feliciano de Castrü -
JÕsé Thomaz de Castl'o, advog:tdo.- Vict or Ro
,Jrigues de Oliveira, pha.emaceutico.- José Pinto 
de Souza .. tabellião.- Martins Carneiro. eleitor. 
-C:1r1os Pereira da. Silva, eleitOJ·.-!11'. Hl'nri<yue 
Au.Q·nsto de Oliveil•;t Diniz .- Dr. Joviano ltodt·i
gnes (h Co.:;ta J :lrJim.- Vit•gilio de At·nnjo Qnin-
tão. negociante.- Antonio de Ar.: njo Qnintão 
Junior, negociante.- José Fe1•reira, de Ca.stro, 
neg • .~cbnte.- Aatonio de A. Coutinh' Olberant, 
phat•maccutico.-FI'c l~t·ico .\l';tnjo~ eleítor.-Sil
vcstre Fcneirn de C <Str·o. eleitor.-Paulino :\'unes 
de :O.!ello, viec-pre:-irlente d't C:tmat·a ?llunidpal. 
-Fr;1 ncisco H. Ro~l!'ignes Valle, eleitor.- .Joa
quim Teixeira de :\ltreu ,crtpitalist<L.-Ju\·enal An
l!nsto d:\, Silva.-José Jo:1~uim Lconel.-Dr·. Ga.l
dino Jo::;é Cal'doso ue Alll·anches.- Antmio Car
neiro de :.\Iiranda.- F.d,ricio .José Fct'l'eir':1..
Dr·. Joiio .-\ngnsto Rodrignt'l;; Caldas.- Dt•. Ca.
millo lllarht Ferrei:·a d;t Fonseca. m~dlco .-José 
de Ar:1ujo Qintão, negociatJte.- :'\L:olàn de Oli
Teit·,, C:tl'l1eil•o.- Conrado Alexatlllre :\Iiclde::l-.e. 
-José Pe•lro Vidkal.-Ernesto Monteiro elo :'\ :t s· 
cimento, f:tzendei1;o.-Joaquim CarYnlho Campos, 
idem.-.loão Bihinno Junior, negociante.- Ft·<m
ci:;\:o de "\ze,·edo Coutinho Olberant, eleitor.
.1o5é da Hocl1a i\lendes, l:t\Tadot·.- Leopoldo 
Cesal' Gomes Teixeir.1.- .Tose .Jon.r1uim de Castr·o e 
Sil\':l.- Jaciutho Cm'neiro rle l\!iran•la, nego-
ciante.- Fra.ncisc::> Ferreira de C;)rv:llho, idem. 
-Ernesto Antonio Ferreir 1.-Ft':lncisco Camillo 
de :\s~is.-José Roberto Francisco dos R<'is, par
tidor;-Victorino José Ferreira. de C trva\ho, es
ct·ivilode paz.- João rgnacio (h, C.1Sh Santos.
José Fhvío de !\Jcdciros.-SeYeriano José Alfonso. 
-Gustavo Rodt·igues da. Cost:l. l:•zeudeiro.-An
tonic) Fr<"mcisco Coe I h o Dna.t·te.-Bet'nn.r·do Lo1:es 
de Fi!.."ueit·edo. -Edgard de Castro, pr·ol'essor.
Jo:1quhn Fl'ancisco C!> S·dle:s.-G:nlos Pet·eira da 
Silva, fazcndcit•o.-Franc:isc:ode Paula Rodrigues. 
-H~·ppolito D. de Aibn"]nenne .\lello, ad\'ogado. 
-Dr. Leopoldo Gnstayo Rorll'ignes th Costn .. me-
dic') Yet·ealor.- Leonolrlo de Bt·ito Yie!t·n. Pinto. 
-"\.lft·erlo Ro<lrig-ncs ·cost:1, negoci•lttte.- Anto
nio Thomaz l.ic Castt'o.-José l,znnc:o de Almeida. 
Bot'f!"'S, n.th·og-ado.-:\fanocl At1tonio Fct·reit>:\ . 
Joa(juim :\!ltcmio Pet·eir:t Lobo, Yerendor. -.To -é 
Antonio Fct-rcira.razendeiro.- :\ntonio Teixeira 
de Carvalho, neg·ocia.ntc .-.\ntonio ,Jo~ê Gomes 
1ka.ndão Jtmiot',negoc:ia.nte.-Carlos Bapti:;to, de 
Cnstl'o. industrial. -Arminrlo Gome.:; Bl·andiio,ne
gocinnte.- Alvaro ele Ca:stt·o G·r·;1ça, metlico.
Firmo Caminha. Fínsa. Lim:1, negociante.- Hen
r!qnc d:t Sil.-a. Bor-ges. emp:·egado publico'.-Hen
rtqne Bor·g-es ela Cunha ?\lamerlc:. C'1tnmerciante. 
-João Gn ·lbet·to Tcixc.>ir·a de Cnn·a.lho, l):ltm·a
Iista.-Antonio Lopes de Fm·in.-:\lf'l'e•lo FcrreÍJ'a 
P:1es.- Dwid Bem fica Pin heir·o-:=-Cltl'istiano de 
Oih·eira Carneiro.-Palmeil'im José do Arnarai.
Joiio Rodrigues ele Souza, fazendcir·o.- Dr. João 
Penido Filho.- Mm1oel Cu.rlv,; Abrnnches, Timo
theo Josê Bittencourt.-Antonio Ferreira (la. .:;osta. 
.Manoel dn. Costa. Braga.-Gabriel Fen·eira Paes. 

·negociante.- Joa<pim Pedt·o da. Silveira: Junior. 
-Martinlto Jnstiniano Pereir·;t.- Mnjot· Timo
tlteo .losé Cardoso ALranches.-Antonio C:.tl'Vttlho 
Dnarte.-Ca.ndido José Furtndo.-Joaqnim C l
mil lo de Castro.- Pedro l~ernnndes Rod1·ig-ncs, 
elcitor.-.\ntonio Fronci::co de Fnt·ia, eleitor. 
-Dr. Sih·ino Fcrr~ira de Cnstro.-Prnncisco Do
mint;nes 1\lai<l, eh~it<n: .• -Jose Porpltirio Gomes.-

Antonio José l\!ai:1 Zic<J, eleítot·.- Estevão Teí
xeir.t no Nascimento, eleitor.- Felicio C. de 
P•m\a, Uoreira. eleitor .-João :\uLmes de Cat·
qneit·a, fazendeiro -Sin1plicio Jose de Campos, 
i<iern.-Jose Rodl'ig!tes de Campos, idem.- José 
N:n•ci'lo :\lor~il':l Campos.- Al1tonio Gomes de 
Aqnino.-,\ntonio Rodtignes de Souza.- Manoel 
Cado.s de ,\nJrade, n~re:~dor·.-A. c. Riueit•o de 
Anr.lt'LHle.-Df'. Carlos Pereira 1la Silva. Fortes, 
Yereador, medico.- Fmnciseo Ferreir.L :\hortins, 
eleitor. 

Esta representação esta assigna<la por cid:vlãos 
os mais illustres pe!') s~u saller, inleg-ri<la•le ele 
carat:ter e independenci<~, do mnnicipio úe Bar
l.lacen<\. Envio-a a me.;a. 

Antes de deixar a tribnna, peço permtS3<tO <t 
V. Ex. l) ;IJ'~ oppór nma contestaç.1o as pa.lavms 
elo Sr. l" seeretario reln.tiv<lmenre á nã.o votaç;lo 
rio nrçamento da m·,rinha na se,;sii.o de hontem. 
E' certo que qnasi todn. a opiniii.o liberal rleix:ou de 
concorrer p:n·a aquella votação p:·opo.s italmente e 
fel-;t para (]ne se sa.lientas:;e que se estava jwocé
d.entlo <\ eleiç:'i.o da tncs:t sem numero de deputados 
no recinto. (Ap:Jiados.) 

Ot>:t, cles,le que é pcHsivel angmentar o numero 
ele ceda las na nrn ,, tnettendo cada deputado 4, 
5 e 6, só no; rest:~v.1. nm meio de veriticar que 
nii.o havia nnmero. e J;,i o que realmente se vel'i
rlcoa ·pela nhalll:ld ·t. .Ag-ora de\·o tliZt}r ao nobre 
depatado que a cnliK'- não recahe somente sot re 
a Ojtposiçito liber-al ; retirou-se a. opposição con
serv::ulorn, retirar;llll·Se membt'os d<t maioria e 
ató a\guu-3 St's. mi,üstros. 

O Sa. AFFOXSt'PE~:u:-Retira:ran-se dons, o 
Sr. ~1inistro do-5 Negocies Estrangeiros e o Sr. 
Mlllistt·o d:t Justiça. 

O Sa. Ht·:XRIQUt~s SALLES: -Posso mostrar a 
\'. Ex. r1ue U<\ lbtu, dn. c:hnm;td<~ e:;tão c:o ;Jo 
ausente,; e.~te3 dons St•s. miuistt·os. Logo a res
ponsabiliclnde do r.,cto nÜO C:\be somente â, op
j)OSiÇii.O liber.ll, mas sim a tod•t :t Ca.m<tra. 

\'em ú. mes;t, é lilln. e remettitLt á commissão de 
cou::;titui<,~ã.o e legis\açtí.:J a repres<mtação de ci
dalli'ios residentes na. cidade 1le B<wbacena. sobre a 
nece-;si<l ceie de ser con·vaca~.b um<\ assem!Jlt:~ 
constituinte. 

O St·. Roclri;.! ue~ Peixoto:-Sr. 
[We:;irlente, tenho apr-asent <do alguns requerimen
to3 qne, pvl' \•ttr•io;; Srs. depnt :rios tet·em pedindo 
a palavra, têm fi::atlos nba.fados.Um desses rer[lte
rimentos versava. sobl'e os ca,;tigos ioflingido.; a 
uma menot· ing-enna, r esidente no logar de V<\
lenç;~ , provincin, do Rio de Janeiro, e que, depois 
de seviciada, fui mettidn. em um tr0nco com um 
gra.nde ferr.:> n.o pe.scoço. O 2° requer'imanto ver
sava sobre n. prisilo de _um li!Jerto no Jog-ar do 
Deseng-ano, por um subdelegarlo de nome Car~ 
vnlho, o qual invadir<t a fazenda onde se achava 
Clll}lrega<Jo esse liberto, senrlo este depois remet
titto para esta cidade, e não se sabendo mais o 
destino que tivertt_ O 1° reqtrerimento versnva 
sobre as demissões de- empregados da. cidade da 
Sn.pucnia e Mage, e p \ra que fossem apresen
tados os motivos des:;.."\S demissões. Etl desej .·rria 
s.tber a respeito destes requer·imentos a opinião 
elo nobre Ministro da Justi~.a., porque, tendo S. Ex. 
rleclnrado no Ctub BeetiLotoen que o ministerio 
nctnal era um ministerio de justiçn. e de repa
raçã.o, p<l.rece-me que estes attentados, que se 
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têm commetthlo por torTa. a. parte, principalmente 
na. província. do Rio de Janeiro, não têm merecido 
da, parte do m!nisterio a reali.:;ação do seu pro
gramma. 

decimento e admiração pelo grande feito, JYali
sado em bem da honra e d:.L Jelicidade da paria. 

Deus Gua.t•de a V. Ex.- Cidade do Paracatli, 
8 de Junho de 1888. 

Quizern. ta.mbem que S. Ex. me explica::-se os 
motivo::; de coocentr.1çã.o de rorça.s em diversa::; 
localidades da p1·ovincia. Si o miuisterio ._suppõe 
que :L ordem está pert"eit<.'menle garantida, I]Ue o 
movimentu republicano nada. signilic . , não sei 
por qu~, ll :lS resperas de um<t elei~:ii.•J ge:•al, S!l 
manda acctimular (i)rças. Si não é pnra e:n
bnl'<~çnr :.L manifestação livre do voto ; ::;i 11ão 
ê pam fazer hiumjjlur o,: candidatos do go
verno, ni'io sei pnt'<t que se faz este m::>vimen to 
de trop<1S, e ao rue::;mo tempo por que se fazmn 
estas dembsões de empr·egarlo.;, que não têm ca
racter politico, corrw s;i.D os e:upre,;nd•J::; dt.> Cor
reio e os empt•eg.1do:; de ~~a.zen1b. 

lllm. e Exm. Sr·. Dr. Affonso Celso de Assis 
Figueiredo Junior, muito digno Deputado GeraL 
- Franhlin Botelho, presidente intet•ino.- v·ir
gilio Ra/Jello dê Souza.- Joaqtdm Antonio Pi
·meutez· Burbo:;a.- Feiisbino ·da Costa Braga. -
Francisco de Paulo e Sou:::a. 

Côpia.- Sesstio extrao1·dinál·ia. ·e acta especial, 
como abaixo se dec_lçr.ra 

Portanto. o nour·e l\linistro da Justiç·t presta
rhta minr pessoalmente um gr·ande sel'viço e tam
L:em à minha província. ::;i viesse explicar estes 
tl::;Sumpto~, q:te não p:)(li:ltll ficar por· mais tempo 
111 ohscuPidaciJ ; e pu r isso tlesuja n1. ou vu· a, opi
nião d~ S. Ex. 

~~·o qne tinha a dizer. 

)IEN:lAGlDI IJE CO:SGi~ATULAÇÃO 

O Sr. Affonso Celso:- Sr. presiden
te, a. Ca.mnr~ Municipal da cidade de Paracatü; em 
minhct província, fez-me a honra de endere!:.ar 
um officio, que acabo" de receber, encarregando
me de n.peesentnr a. esta. Cama.t·a. ;t nct<L de uma 
sessão especial daquella corporação, convocada 
l)ar<\ commemorae a. pas::;ugem da lei qu_e ex
tingui n a. e:;cra vhlão no Braúl. 

N:!quella, longiqua..e prosper;~ cidnde de Minas 
Gerae~, a noticia da 'abolição foi receuida com a 
maior alegri a. 

A população, tendo á frente a sua digna edilida
de, deu. toJas;as manilestações. de t~eg-osijo i•Ublico, 
e n. Camam Municipal, entre onlt'.IS resuluçües, 
tomou esta de enviar á Camat·a dos Srs. D~pu
tados a nct<t da sessão ex.traordinnritt ;L que me 
referi, p 1ra. que no:; seus ;~I'chiYo:.> tique constando 
para St:!ll1f1I'C lll<liS este~ bello documento d:t histeria 
il<t extincção do c.tptiYeir,a. 

Eu leeei o otficio, que tive a honrtt de ret'eber, 
e <L <aCta ria ~es:><i.O, pll'êL que sejam })UUtiC.L•IOS 
~::stos escriptos no diario d,L Camam. .~ntes, po
rém, de terminat· agt•atleço do alto r\esta tribnna 
a m:tnirestação honrosa. de que fui· objecto por 
parte darrnella Gamara Municipal, e :t SU<l genti
leza, encart·egan•~-we d~L entt·ega. de tão impor
tante§. documentos. 

O officio ê c \ll(lebido ne}tes"ter.,o> (lê): 

ll!m. e Ex:m. Sr.- A C :mara Municipal d·L 
cidade rlo Pa.racatú.. província de :.\1inas, possuid<\ 
do 111ai; -vivo prazer e enthn:;iasmo pel•· çrlorioso 
facto th extincç;io da. escr.tvidão no Br<~.ztl, reu
niu-se a. 7 do corrente mez em sessão extro:ordi
nario, e, entre · outras delibernções, to.non a de 
remett~r por intermedio de V. Bx. a inclusa 
cópia au thentica d<l. memora vehtcta · o essa. ses:ião~ 
á A ugust<t Camara ·· dos Senhores Deput 1dos, e 
as.<>im rog.\ á V. Ex.. se digne de aceitar, de ac
cô:·do ~om os sentituentos ness:t act>L expo.;tos, a 
incttml::ência. de apresent.LI-a iL Camara dos Se
nhol'es Deputados ~m testemunho de seu agra-

Aos sete dias do mez de Junho de mil oitocentos 
e .oitenta e oito, nesta cidad:: do Pat•acatü, co
marca do me::;mo nome, em ;~ s:da dJS sessões ela 
Camar;t Munidpalno res[.e:!tivo paç:o, ach·tndo-:Se 
á::; lO hor<\::> da manhã pres:mt~..·s os vereadores 
abaixo ussigoados, sob a presitlencia do -rice-pre
siLlente da Ca.rnara. !\lunicipal, Ur·. Fra.nklin Bo
-Mlho, lJOl' estat• gr,Lvemente enfermo ll presi
deute etrectivo, sendo abertà a sessão, declarou 
o vice-presidente que o motivo da reunião ex
traot·dimí!'ia parn, que a havia. convocado era 
lev, r ao conhecimento (le todos os seus munici
pes que o correio cl1egado hontem ã. tarde trottxe 
a aure~t e maguauima Lei n. 3.353 de 13 de Ma.io 
ultimo, emanada tio parlamento:nacional, á que 
Sua Alteza Imper:a.J a Excelsa Princeza Regente, 
em nome do Lmperaclor o Senhor Dom Pedr·o 
Segundo, Houve l.JOr bem sancciou:w, extinguilll.lo · 
a e;;cravidão no Brazil, segundo constava do Dia
,·io Olficial de 14 do dito mez de -Maio; e convidar 
aos verea.dol'es para em corporação «Ssistire:n _ à 
so~emne missa _e Te-Deiim que se ia celebrar 11:1. 
igreja watriz em acç.i.o de graç-.as por tão fausto 
e glorio.:;o facto, que c' balurente satisf'uz as us
pir.H;ões do Povo Br<tZlleiro,justas e grandiosas, e 
depois da solenuüdaúe religiosa termina a Ca-
mara esta memoravel acta. . 

Effecth•amente, suspen::> L a sessão, dir-ia-iu-se a 
Camara Municipal acumpa.nhad;L de tJdo.:tos seus 
empregados á. igt•eja watriz, onde assistiu com o 
Dr.Joã.o Emilio de Rezende Co~tu, Juiz de direito 
Ja comarca., autoridades locaes, irmandades reli
gios:u;, e num2I'Oilo conc:u·s • de ciJuc.lii.o;; de todas 
as classe::; e distinctn.:; f'amilias,à. tui::;sa com o San
tíssimo Sact·amento expu::.to, C<.l.llt.ttla, pelo vene
r.tndo Yiga.rio da vara, l{.evm.conego Miguel Ar
cltanjo Torres,a.que seg·uiu-~e a leitura. e publica
ção tl.u. uurdaLeida o,b_,l,ção,em vozaltH,peloltt:vm. 
couego Antonio . de "\.t·aujo Pt•reira, p 'rocho da. 
!i•eguezia, depois d;t qual teve log-.tr o 1'e-Deum, 
Lawlamus. 

Terminndo o acto religio5o realisado com. 
toda. •~ P"utpn, em que runccionou a corpor-Jção 
musical Euterpe, a. cam:u-a, voltando ao sell 
J..I·~O, deliuer·ou unani_me e accordemeu_te: QUª-.Se 
transcrevesse a glono::;a e magna Le1 Je 13 de 
Maio ne.:;ta ::ct:t, da. qual se extrahirhm copias 
para serem rernettidas ás diversas antoridades do 
município ; que St:l registrasse em logar especial 
no livro de ·registros a grantle Lei, nrclüvando-se 
cotu todo.o caidado o numero do Dia1·io Olficial~ 
que a pul>licou ; ·que se ·convidasse a população 
tlesta. cid<\de a illuminar a testada. de suas casas 
e:n demonstr~.ãç>· dE> regosijo geral,põ!rcorrcndo <t 
Cam<lra comas corporações musicaes Fra.ternida.do 
e Euterpe eeid·ldãos que quizessem concorrer a 
este acto às ruas da cidade,a fim de que mais gra-
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_ vado na memoria. rle todos e_ mais publico se tor
nns:>eo auspiciosoncontecimeiito,rJile a Camam com 
todos os seus concHadiios de,•idamente a]JJ'eci:l, 
nelle enx:el'g"n.ndo a in,:tnglll'l1Ção de uma nova éra 
de prosperidade pnra a p!tl•ia livre; e finalmente 
que. por intermeciio dos Exms. St'$ . coni'elh·•i1·o 
Dantas e deputado geral Dr.:\fl'onso C,:obo .Junior 
se enviasse ao governo imperi<1l. ao Sen·,do e :'1 
Cnm:ll'<l dos Srs. Deput:1dos, cópin. dest-1 nctn, em 
sig-nal de respeitoso tributo tle g-t•:•tirlãn illrlelevel, 
reverente homenag-em á Excels • Pr·inl'eZ:1. Impt.'
rial Regente com os dons altos poderes de I'JHe a 
mesma Augustn Senhora. faz parte, por haverem, 
interpre-tat)do os mnis ·1rdentes sentimentos e vo
tos dos Brnileil'oS. levado a effeito a grandiosa 
obra dtt reclempçiio dos c:1pth·o.s. 

o que feito, o vicP.-presidente, depois de breve 
e expa,nsiva alloc.nç~o, el'~Ieu viv:l: a. Sna A.ltezn. 
Imperial Regent~. a Nnç.1.o Br:lztlell'n, forte e 
livre, :\ que cor-re,ponciernm todos 03 vr•reaàores 
e pessoas prc~sentes com delirante enthusinsmo. 

Seg-ne-se a cõph da Lei (le IR de ~Iaio de 1Fl8R, 
qne declarou extin~ta a. escrn:virlão no Bl'azil. E rle 
tncio tm•a constar l•nTO't-se a presente <lctn, que 
"Vai nssig-nada, pelo vice-presi•iente e veJ'endores e 
por mim Ca~siMo Gonçn_lves Lima, SP.Pret.'\rio dn. 
Camnrn. Mnnicipfll a esr.revi.- _ Fra~~klin Botelho, 
presirlente inte1·ino.- Vir.qilio Raf1ello dP. S.ow;rt,.
Jonguim . .-tntonio Pimentel Bm·bosa.- Felesbino 

.da Costct Bmga.-F'1·wtcisco de Paula Sou:a. -. 
Erit o que se continha na refcrid:>. neta, da 

qunl extenhi bem e fielmente a. preseTlt3 cópia, 
que coníerr com o origin'11 e por esbu• conf()rme
assigno. ~ E,;11l. conforme, Oxssi«no Gonçalve 
Lima, secretario. 

PRlMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO ORÇA:\IEXTO T>O :'>IIXISTERIO DA :'t1A-
- R.INHA 

O SR. PRESIDEXTE declara que ni proce
der-se á votn<';1o rlo p1·~jecto de orç·1mento das 
despezas do mini:;te1·io da nw.rinlta vnm o exeJ·
cicio de 1889 com as emendas apreset1tadas du
rante as 23 e_ :3a rliscnssões do mesmo pro.jccto, 
começando pela dns emeodns. 

Silo rejeit,\das: n, emenda sob n. S. do Sr. Cas
trioto, M n. l- Secrettwia de Estado- e a. ,;oh 
n. 10, ele Sr. Alfr·eüo Chaves, ao n. 5- Conta
dorin. da .Marinh:t -,as quaes ti\-et'aln parecet·
cootrario da commissão de orçamento. 

-ó Sn. PRESIDEXTE declara, que ú. emen(la sob 
n. 3, r1ue ao n. 16 do pro,jecto offerecera.n~ o Sr. 
Sil vn. Tavares e outros senhores depntados, a 
com1nissão propõe um substitutivo, sendo a emenda. 
a seg:uinte. 

« N. 3.- Ao n. 16- Pharóes- 264:828$500 
- digu.-se- Plutróes- sendo para o estabeleci
mento de um phnrol de sexta ordem no crtbo de 
Santa Martha 30:000$ ;- para o estalJelecimeuto 
de tres estações semaphoricas, sendo uma em 
Santos,' ontl'<\ ern Santa. C<üharina, ()Utra na. ci.:. 
dade do Rio Grande do Sul21 :OOO$-::n5:828$500.» 

o snhstitutivo dtt commissilo e o seguinte: 
. ( -~o n. lô-Phnróes- em vez tle 264:828$500, 

•ltt;.t;..se 294:828.~500, elevaudQ.Se a verba por 
necessidade do desenYolvimento deste serv-iço.)) 

O Sr. Silva Ta vare~ (pela ordem): 
- St•. presidente, em \"i:st:t do parecer da c··m
mi~s·1o dando uma outra. {()r·nH a emen•la. que eu 
e meus amigos apresent:lmos ao § 16 do orça
mento da marinha, e estando de perfeito accôr·do 
com o par·ecer d • co·nmrs:;ã::J, peço a V. Ex:. que 
consulte a. cas:L s1 pos~o retir-.lr a emenda. 

O Sr. Bez<tntat. (pela o1·dem): - O 
nol.~re deputa•Jn pelo 1\io Gran•le \ll) Sttl parece 
lat.ora,r em um eu:..-ano. Ha so'•re esta verba uma 
emenda. suppt·e;;::;iv·a. da comrnissã.o, qne não vai 
unicv.ment~: a! terar a fórma da emenda .. 

O Stt. OL Y:'tiPI:) VALLADÃo : - Não altera o 
quantum. 

O SR. BEZA:'trAT: -V. Ex. f<trit le1· o par·ecer 
par:.t Yer-~e que o lledido do honrado deputado 
p<u:n. retit•ar sna emellCl•., não tem Jogar ; · pois 
assun não seriL admhsivel o sul.Jstitntivo. 

O SR. SILVA .TAVARES: - Nii.o apoiarlo. Eu 
aceito a re<l•cç:ã.o da. commissão, e, portanto, o 
substitutivo. 

O Sn.. BEz.uiAT:-Snstitutivo de qne 1 Desde 
que retiea a sna emeud<.t, o substitutivo pe1·de a 
l'~tZã.o de sel'. Eu suggiro :i m.es<~ estas consi
deraç0t:s. 

.o Sr. Oly:m.pio Valladã.o:- Pa
rece-me -que não procedem ns observações do no
bl'e depnttdo que me precedeu. A commissão de 
or·ç·amento não fez mais do que dar uma for·ma. 
diversa á emenda npresentada llclo nobre de
pntndo pelo Rio Gr:tnde elo Sul. A commissão fez 
somente o seguinte: nttendendo ao qn<lntum da. 
emenua, addicionou essa, qu<1ntia. á verba consi
gna,da. part o serviço e deu mais amplitn•le á 
retlacçiio da emenda. Não é exncto, como di5se o 
nobre deputado. que a emenda da commbslio au
g-!llenton ~ quantt1m da desper.a; deu ap·mas 
forma ma1s ampl:t h emenda do nobre deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 

ACJ'Ctlito Cltte. qnet• n C:unara ''ote a emenrla do 
nobre deputado pelo Rio Gmn,fe tlo Sul, quer Yote 
o snbstitnti,·o da commbsão de orç1111r:>nto, rlual· 
qnel' tlestes dou:; meio~ con1luz a.o mesmü fim. 

() Sa. PR1~:5rnE:\"TJ~ :- Vou suhmetter it vo
ln<,:üo o substitutivo, que põrle assim set· con
sidet·ado I'JUCr ú emenda apresentada, quer ao 
rcspecth·o numero cl~t proposta.. 

Pt·ocede-se à Yotaç-.ão e é npprovado o sub
stitntiYo da commissão. 

São em segnidtt approvarlas as seguintes 
emendas do Sr. Olympio Va.lladã.o, com as qunes 
a commi:;são concordou, segundo declnraç~ão feita 
pelo Sr. Duarte de Azeveclo ao procecler-se á sua 
votaç:ão: · 

Ao. n. 21, em Tez de ~<etapas 355$ », diga-se 
«:\·Ieteorolog-hl 29:850$» ; ao n. 22, em Tez de «ar
mamento 1 00:000$», <.<diga-se etapas :3'i5$>> ; ao 
n. 23 em vez de «munições de bocca 1.500:000$», 
digi\-se «armamento l00:000S>> ; ao n: 24, em vez 
de «munições navaes500:000$>>, diga-se «munições 
de boc<.'<l. L500:v00$»; ao n_ 25, em vez de «ma
terial de ~onst\·ucção naval 700:000$•, diga-se 
«muniçües uavaes 500:000$>~; ao n. 26, em vez 
de ((combustivel300:000$l>, diga-se «material de 
construcção naval 700:000$>>; ao n. 27, em 
vez de «fretes 60:000$>>, diga-se «comlmstivel 
300:000$000. ~ 
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E' a.pprovado igualmente o seguinte substi
tutivo da commissão ao n. 28- Eventuaes-: 
«em vez de 108:850$, diga-se 129;850$, augmen
tando-se a verba. parn. melhoramento do serviço 
meteGrologico », sendo rejeitada a emenda n. 9, 
do Sr. Castl·ioto. 

E' t'11nbem approva.da a seguinte emenda do 
Sr. Olympio Valladão, que se acha nas mesmas 
con,Jições das precedentes do mesmo Senho1': « ao 
n. 28, em vez-Eventuaes, etc., 108:850$, diga-se 
n. 29- Eventuaes, etc., 100:000$000. )) 
· Não é approvado o substitutivo apresentado ao 
§ 2° do artigo nnico elo projacto pelo Sr. Castrioto 
e outros Srs. Deputados. 

Entram em discussão os additivos. 
Não havendo quem sobre elles peça a palavra, 

dá-se por encerrada a dis(;ussão e procede-se á 
votaçã.o. 

E' rejeitado o auditivo do Sr. Affonso Celso. 
O SR. PRE:siDENTE declara. que vai submetter a 

votos o additivo relativo aos vencimentos dos 
operados do arsenal de Pernambuco, o qual teve 
parecer contrario da commissão. 

O ~r. Arau.jo Góes (pela m·dem) :
Sr. presidente, V. Ex:. declarou que esse additivo 
tinhl1. tido parecer contrario da commissão, mas 
creio que isto nã.o é positivamente exacto, porque 
a commissão não se oppoz a este augmento de 
vencimentos,( apoiados); declnrou sómente que, es
tflndo o governo · autorizado pelo regulamento a 
revêr de tres em tres annos a tabella. elos venci
mentos elos operarias, julgava uispensavel o 
mesmo additivo. 

VozEs:- Logo oppoz-se. 
O SR. PRESlDENTE :-Não se póde entender 

de outra fórma. 
o SR. BEZAl\IA.T:- Esta condemnado. 
0 SR. ARAU.JO GóEs:- Perdôe-me V. Ex:. jul

gar que o governo tem attribuiçiio para. resolver, 
não quero dizer rejeitar a idéa. O corpo legis
lativo, porém, póde, na. sua soberania, decidir em 
contrr~orio, isto é, equiparar os vencimentos dos 
operarias das o!llciun.s de construcção, como é 
de toda. a justiça: 

Espero, portanto, que a Cá.mn.ra, inteiraclt\ de 
que a, commissão não cleu parecer contrario, se 
digne não só approvar este aduitivo, como os 
outros relatiV"os aos diversos arsenaes elo Im
perio. (.4.poiaclos .) 

O SR. CANTÃo:- Que estã.o no ·me:;;mo caso. 
ProceJe-se à votação tlo additivo n. l do Sr. 

Alcoforado Junior, o qual é rejeitado. 
São tambem rejeita(los os dos Sr5. Cantão 

( n. 2 ), E5peridião Marques ( n. 7 ), do Sr. Alco
íorado Junior ( n. 4 ), e dos St:>s. Freire de Car
valho e Esperidião Marques ( n. 6 ). 

E' approvado e separado para ser considerado 
nos additivos da receita geral do Imperio se
gundo o parecer · cu\ commissão, o seguinte addi
tivo sob n. 5 do Sr. Alcoforaclo Junior: 

« Poderão os operarios do Arsenal de Marinha 
de Pernambuco organizar monte-pio, sob as 
bases que julgarem · convenientes, ~ep~ndentes 
de approvt\ção do governo, cabendo a. L1ga Ope
l'a.ri:i Pernambucana as attribuições que compe
tiam ao corpo conectivo unm.o Operaria da 
Côrte » 

V. III.-4 

E' adoptado o projecto assim emendado e re-· 
mettido á com missão de redacção' com as emendas 
approv;1das. -

Em seguida, vem á. mesa a seguinte 

lJeclaraçao de 'lloto 

« De~laro que votei a fa Yor da emenda n. 1 I 
offerec~da pelo Sr. Alfredo Chaves, relativa aos 
operar10s dos ar.enaes de marinha cvntinuarem 
a pel'ceber gratificações depois de 20 annos de 
bons serviços.-Dr. Cantao.)) · · 

CREDITO SUPPLE!tiENTAR AO :r.!INISTEIUO DA 
:MARINHA 

Continúa a 2a discussão do credito supplementar 
de 442:303$129 ao l\1inisterio da. Marinh<l, para <1S 
verbas- Corpo da Arma.da-, Força Naval- e 
-Etapas-do exercício de 1886-1887. 

Entra no raci.,~to o Sr. ].1i.nistro da .:1Ial'inha, q~1G 
occupa o respecttvo loga1·. 

O Sr. Jayllle Rosa :-Sr. presidente, 
dou parabens ã. minha sorte llOr me haver che
~ado a. -vez de falar neste ~redito ao orça.mento 
un. marmha, em resposta a provocação formal 
que recebi do nobre deputado pelo 2° districto da 
minha província. 

Não sei si deva começa.r dando parabens ou pe
zames a S. Ex .. 

Quizern. poder felicitai-o por ter encontrado 
afinal ensejo para editar o uiscurso que havia 
prepara~lo desde o debate do voto de graças, dis
curso que adiou, a princípio l)Ura a segunéla dis
cussão do orçamento do Imperio, mnis tarde para 
o crédito do mesmo ministério, e por ultimo para 
o orçamento do l\iinisterlo da Marinha, cujas. 
verbas pretendeu discutir com a manifestaç;í.o dru: 
suas queixas, e exposição de factos relativos á 
politicn. da província do Piauhy. 
: Quizera poder felicitai-o por este motivo. Pa

rece-me, entretanto,que, em vez de parabens, ctt 
devo dar pezames n. S. Ex., não só por ter pro
vocado uma discussão imprudente em que o nobre 
deputado, mais do que qu·1lquer outro, tem n. 
perder, pois está na. posic:.ü.o de reu e tem de 
Clefender-se ; müs sobretudo pelas singulares. 
revelações que fez na tribuna, quer da primeira 
quer dn. segunda. vez que falou, umas re1erentcs 
it ti;nide.: das seus ne1·vos (são palavras suas), 
outras ú. convicção em que S. Ex. está de set• 
prejudicial a SU<\ intervenção nos negocios dtt 
repnblica. (são n.ind<\ palavras suas) sempre que 
[l.ssoma à trihun:.t, outras, finalmente, ao ,juizo 
severo, quasi cruel, externado pelo nobre depu· 
tado " respeito da sua propria individualidade 
política e intellectual. 

O SR. CoELHo DE REzENDE:.;;::..,__ Peço a palavra 
para responder. ~ 

O SR. JAniE RosA:-Foi com pasmo que a Ca
mar<\ dos ·Deputados ouviu o representante do zo. 
districto da minha província declarar que estava 
convicto da sua nullidade, que ninguem o queria,. 
nem de um lado nem do outro. (Apartes.) 

Foi summamente penalis:\do .•. (.4partes.) 
Foi summamente penalisado que eu .•. (Apa1·tes.) 

As interrupçõe:;; constantes que tenho soiTrid<> 
desviaram-me, Sr. presidente, da orclem de con
siderações que ia fttzendo. 
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. 0 SR. COELHO DE REZESDE:-V. Ex. dava pn
rabens ao paiz por ter reconhecido eu a minha 
nuilidade. . 

d Sa. JA Y~1E RosA : - O discurso pronunciado 
1)elo nobre dcputa(lo divide-se naturalmente em 
tres partes. 

Na primeÍ!'a,S. Ex:. teve a habilidade original 
de applaudir enthusias1icamente todos os repre
sentantes das opiniões divergentes na que:;tiio do 
elemento servil. 

Não pretendo acompanhar o nobre deputado 
neste ponto. 

O SR.. COELHv DE REZEXDE : - Acho que faz 
mal. 

o SR. JADIE RosA. : -V. Ex. não é juiz elo 
meu procedimento, não tem o direito de encami
nhar a discussão, indicando-ma os assumptos so
bre os quaes devo fallar. 

Não sendo azada a occasião para discutir-se 
uma quest;r.:> já. linda, e teudo o nobre deputado 
se conservado silencioso, e:nquanto se debati' 
qua.l o melhor meio de se da,r solução a esse 
momentoso problA.ma, pareceu-me que S. Ex:., 
vinJo à tribuna resuscitar essa questão, quiz ape
nas pre>alecer-5e da opportunidade pa,ra. fazer 
praç:t de abolicionismo e alardear os serviços que 
prestou a essa. c msa, quer c:~mo advog<tdo de so
ciedades libertadoras, quer pela iiberta\.ão de al
guns escravos seus. 

Eu não tenho, Sr. presidente, conhecimento 
dos primeiros serviços, tenho, porém, dos se
gnn,los, e po5so ministrar a V. Ex. uma infor
mnção que escapou ao nobre deputado. 

Quando=s ;:Ex., o anuo p1.ssado, libertou dous 
dos seus escravos, impoz-lhes a clausula de pres
tação de.ser>iç~s por quatro annos. 

0 SR.. CoELHO DE REZENDB dà um aparte. 
O Sr.. JAD1E RosA:- SI'. presidente, V. Ex:. 

nãopód.e permittir que o nobre deputado se me 
dirij<t por esta fórmtl., (.4.poiados.) 

0 SR. COELHO DE REZENDE dã, UUl :l}larte. 
(A sessa:o tom<Ne trmwltuaria.) 

O SR. PRESIDENTE :- Estit suspensn, a sessão. 
(E1·a u,;ta ho1·a e 32 min•1tos d<l tarde.) 

O Sn. JAY:>IE RosA (continuando):- Sr. presi
dente, V. Ex. e n, Ca.marn. f<)ram testemunhas da 
a.ggressão insolitn. lapoia,los), do insulto brutal 
(apoiados), flUe me roi n.tir<tdo, com menospreço 
do decoro da CamarJ,. (;lluitos apoiados.) 

O Sn. JAYME ROSA:- Nessa occasiilo, Sr. pre
sidente, ainaa não tinha sido chamado ao poder 
o gabinete 1 O de i.\lârço, e ainda. não se sabi<l. 
ao certo, si a abolição do elemento servil se faria 
ia11nediata e incondicionalmente; presumiam, 
porem, todos, que si se fizesse com a clausula de 
prestação de serviços. seria inquestionavelmente 
com um l)razo muito mais curto. Isto serve para 
prvvfl,r a magnaninJid<ule · do coração do nobre 
deputado; e como eu r~conheço que S. Ex. pre
stou, por essa fórrna, um re1evantissimo ser~'iço 
ao abolicionismo triumphante, p3Ç) a V. Ex., 
Sr- presidente, que interceJu. perante o soverno 
impe•·ial par.~ que a() nobre doputado sej:un en
tJ·egucs as apolices que reclamou da tribuna como 
indemnização dos serviços de alguns ingcnuos, de 
que em tempo desistiu. Dest'arte ficará S. Ex. 
g-alarJoado pelos bons e valiosos serviç0s que 
prestou á caus t da abolição. 

Tenho, Sr. presidente, :.ün:!a um outro pedido a 
fazet· a V. Ex:. O nobre deputado, eatre as mui
tas queixas que a.rticulou contra, a ::;11>1. infelici
dade, declarou que esta chegava, ao ponto de nüo 
ser a sua pessoa aproveitada,nem ao menos lem
brado o seu nome para as commissões tle~ta casa, 
ainda as de menor importünch\. 

O Sa PaEsmENTE:- Peço a v. Ex. q,te ar
rede da discus:São toàa a questão p3ssoal. (Apoia
d ,Js.) 

O Sa.JAniE RoS-"- :-Sr.presidente, v. Ex.com
prehende que eu, respondendo a accusac:ões feit.'ls 
à minha pessoa, e (\ alguns mnigns · meus, não 
posso deixar de occupar-me com persontLlicl.ldes ; 
teuho apenas o clc\~ér de nã.o desceL" á vida pri
vada, de limitar-me a actos da .vida 1)olitica, que 
não podern escapar ao dominio da critica. (.Apoi
ados e apartes.) 

Mantendo-me neste terreno, o nobre deputado 
(dirigindo-se a um Sr. deputado, que deu-lhe u.m 
apw·te) uilo tem o clireito de chamar-me á obser
vancia do regimento, sobr~tnclo não tendo recla~ 
mado contra. u. expmssiio com que eu fui injuriado. 
(Apoiados.) A o!Jser\'a~,ão de S. Ex:. é intempes
th-a. 

Contilllt:tndo, Sr. presidente, eu direi que o no
bre deputado, a flUem respondo, não tem razão 
p<l.ra m·ticular queixas, put· que eu tenho Yisto o 
:;eu nome contemplado mn,is 1le uma >ez nas com
missões nomeadas pnrtt lel'<1rem ao Paço tt res
posta á Fttlla do !hrono, e nas que recebem os 
;\liuistros, quantlo aqni >êm ler propostas elo 
Potlet· gx:ecutivo. 

Eu não rettl.lio insultos, porque sei o que de>o 
a mim mesmo e á dignidade desta Ca.mara, par l 
niio rebaixar a discussão com uma troca inde
cente de doestos e injurias. Estou acimtt de. taes 
insultos e injurins; 1n:ts diJ·ijo-me n v. Ex. pe
dindo que. me garanta a palavra.. (Apoiados.) 

Embor<~ não tenha n, responsabilidade tlos factos, 
de que o no·:r-e deputado se queixa, não duvido 
interceder pera,nte V .Ex., a.pPesentar-llle mesmo 
a minha bnmiltle supplica. para que d'ora em 
diante cousitlere os talentos do nobre deputado e 
con templt3 o seu nome na:; m:l.is importantes com
mis:>ões da casa. E' a unica. forma porque lhe pos-50 
ser agradavel. ·, 

Não irroguei in,jari:t alguma ao nobre deputado. 
(Apoiados.) Articulei u :J facto que se passou com 
S. Ex. quando, por deferencia a um convite que 
f~z-lhe a Camara Munic.ipal de There;dna, resol
veu libertar dous esc:-avos seus,sob a condição de 
prestação de ser•·iços por quatro anno;. Enunciei 
um fado verdadeiro e que nada tem de i.njurioso. 
(Mtdtos apoiados.) 

0 SR. DOMINGUES DA SILVA:- E um facto que 
não contestou. 

Na segunda parte do seu discurso, o nobre de
putado occupou-se-com uma serie de. melhora
mentos e reformas, em beneficio da 12ro-vincia do 
Piauhy, que aml)(lS representamos. · . 

Comquanto esteja de accõrdo com a maior parte 
rl.as observações de s~ Ex., r~ferentes a esses· me
t\1or tmentos, não me occupa.rei dessa parte do 
di5curso a que respondo,por não julgar opportuna 
a occ<tsião, tanio mais quttnto, referindo-se 
S. Ex. aos serviços de diversos ministerios, que 
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não e:stão actualmente em discussão, considero o 
seu discurso- como unia carta de recommendação 
dirigida á província, para melhor merecer o 
nome de g-rande pacr€ota,.: como já. se qualltl~u, 
em artigo que ·escreveu sobre sua pessoa. 

0 SR. COELHO DE REZENDE: -Onde está isso 1 
Mostre. -

O Sa. JAY:'IIE RosA:-Não tenho aqui .4. Re-
fo,·nw. . 

A pagina conservadora desse jornal era. escri
pta. sob a. exclu;;i va responsa.Lilidade de V. Ex. 

O Sa. CoELHO DE H.EzENDE:-Não era escri
pta por mim só. 

O Sn .. JnniE RosA:-Mas era sob sua exclu
siva. responsabilidade. (Ha out1·os apartes e o 
Sr. p1·esirlente reclama attenç_~1o.) 

Occupar-'-me-!1ei simplesmente com a pa:te do 
discurso de S. Ex. relativa às occurrenc1as da 
política da minha província. 

Já o disse : sou, por índole e por educação, in
fenso a essas questões pesso:1 es, que ordinaria
mente deixam vestígios difficeis de se apagar ; 
mas V, Ex., Sr. presidente, ha de comprehender, 
pela continua.ção do meu discurso, que eu tenho 
necessidade de defender-me j 1S aggressões que 
recebi, e que foram tambem dirigidas aos meus 
amigos, directores du. politica conservadora do 
Piauhy. 

Tenho, além disso, o dever c_le historiar os mo
tivos do rompimento .do partido conservador 
piauhyense com S. Ex. 

0 Sa. ·DOMINGUES DA SILVA :-Apoiado, é um 
direito e um dever. 

o SR. JAniE RosA:- Hei de comprimir a 
minha magu t o mais que fór possível, hei de 
conter-me, p:~.ra não incorrer nas obse1·vações de 
v. Ex., hei de dizercousasque doam, mas sem 
nunca descer ás injurias e aos insultos. A.pez:1r, 
porém, do -proposito em fJne estou, preciso perlir 
ao nobre deputa.do explicação de uma palavra 
que pôde envolver insulto muito pungente. 

S. Ex., quando orava disse, não sei a que pro
posito, voltando-se para mim : <Eu conheço a 
sua alta linhtl.gem, a sna. progenie. '> (.!partes.) 

Não é atrevimento, rliz o nobre deputado. Pois 
bem ; e11 que não tenho na mmha vida acto ne
nhmn qua m~ desdoure (apoiado.'1), eu que não 
tenho no seio de minha. família nodoas dessas que 
acabrunham um homem, estou no direito de pedir 
uma explicação, de exigir que o nobre deputadt> 
aclare seu pensamento, e decline um facto~ Si é 
uma calnmnia, eu quero def1·ontar-me com el!a; 
para poder esmag-al-a ; si é uma insinuação de3:. 
leal, dess,ts que só serv-em para. gerar descon~ 
fianças e suspeitas, que. as reticenciasco~port?m, 
o nobre dep!ltado perm1tt:1.-'me que lhe dtga: t:;to 
·é indigno de um: homem de bem. (Apoiado~r.) · 

0 SR • . COELHO DE .REZENDE :~Alú está. 
o Sa. JAYUE RosA. :-Si é •. : Eu nunca. deítci a 

calumnhr, nem a 1;1nçar insinuações sobr·e a· fa
milia de ninguem. 

O SR. CoELHO DE REZE~'"DE:-Não :fiz referen::. 
cia à familia. · · . - · ': 

o Sa. JAntE RosA :-V. · Ex~· faÍiou .em _pro~ 
o-enie em linhagem, o que despertou o repa:ro da. 
Parte 'de alguns dos nobr~· d~puta~os. En não 
podia ficar .sob o peso dessa msmuaçao. 

Sr. presidente, os motivos do rompimento do 
partido conservador do Piauhy com o nobre depu
tado, representante do mesmo partido pelo 2° 
uistricto daquella provincia,. demandam uma 
explicação minuciosa a respeito da Companhia U.e 
Navegação a Vapor no Rio Parnahyba, compa
nhia que é mais uma potencia política do que uma 
ernpreza commercial. . 

Essa companhia, desde muitos annos, desde 
época remota, promove por todos os meios e 
modos uma. hostilid,,de permanente, continua., 
contra os interesses do partido conservador piau
hyense. 

Si o tempo é de eleição, recebem os comman
dantes, os empregado~ e os mestres de seus ba~
cos ordem pn.ra estacionar nos logares onde sao 
ali::;tados eleitores, alim de concorrerem ás urnas; 
recebem os seus substitutos ordem para trans
portar gratnitamente todos os eleitores co-rel.i
gionttrios que pretendam comparecer nos comícios 
eleitoraes. Servem-se desses empreo-os para ten
tar corromper o eleitorado conservador, a uns com 
promessas. de logares, a outros,. ~quelles qn~ ~o 
menos ex1gentes, até com a famhdad~ de VL;lJ<l,r 
gra~uitamente ~os barcos d<:_ comp~nlua .. 

St ha necess1dade, esta nao duvrda arn:;car os 
seus proprios vapo~es, afim de tra~~p?rtar a .toda 
a força agentes ele1tora-;:; aos mumc1p10S do mte-
rior. · 

Ainda. na ultima eleição, quando estava em 
litigio a candidatara d_o nobre deputad? p~lo 1° 
districto do Piauhy, CUJa. derrota o part1do liberal . 
desejava, por saber que nelle tinha o seu ad.ver
sario mais temi' el ..• 

0 SR.. COELHO RODRIGUES:- Depois de V. Ex:. 
0 Sa. JAYl\IE ROSA:- ... não SÓ pelo Seu 

talento e pel ~ sna illustraç.ão, mas, sobretudo, 
pela Sll<\ fé de officio llonrosissima, tão honrosa 
que poucos memb~os do partido co~servad?r po
derão apresent.'"l.r 1gual; a compa.D;h1a, p:emsnndo 
reunir todos os elementos de res1stencw. contra 
a candidatura do nob.re deputado, maod~:m ~uscar 
o juiz de direito de Parnahyba, Dr. Frrmmo de 
Souza Martins e fel-o embarcar em vapor ex
pt'esso até a cidade de Amt\mnte, proporcionando 
dest'arte todas as facilidades a este chefe liberal 
para transportar-se com presteza ao term? _de 
Picos, onde foi perturbar o resultado da ele1çao, 
desenvolvendo activa e infrene c.'l.bala cootr.t o 
c:mdidato conservador. _ 

Não é este, poréai, o unico mal que ess;t com
~anhia. faz ao partido conservador _do Ptauhy. 
Si ha libe:.."'a.es desoccup:1dos que prec1sem de em~ 
pre('J'o, crê.t-se ; si alguns de seus empregados 
p~e~tam serviços elei~orae~ relevante~, sã,? :e7 
compensados com gratrficaçoes extr-aordmarxas, 51 
o · oro-ão "liberal precisa de um redactor, man
da-s~bu-;car um bacharel do interior, paro. redi
gil-o, com a brga remuneração do cargo de ~e-; 
rente da empre7..a ; em summa, cbegn-se ate -a 
murmurar que dos seus cofres sabe dinheiro pa!a. 
remunerar um dos actuites redactores do orgao 
liberal. · · · · · · · 

i\: isto não se limih a inte~v.ençii.o . da comp·l.
nll;a cont~ o partido cooservad.oJ', vai nlém- -~ 
poi.3.que a ultiJ!la_lei eleitoral, a Teforma de 9 de 
Janeiro, perm1ttm que os pos~mdores. de acções. 
podassem, por meio dellas, se ahstar elext~res,_ c~
me_çou a <:O:npanhia., por uma transferencl:l. !ictl
cia .de acções, a yiciar escanda!osameote. o -a~a.~ 
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mento com uma enxurrada. annual de 20,30 e mais · fnndamentos do volte, o nobre depntado, - até 
phosphoros cleitora.cs. então identificado com os interesses da província. 

Enc 1rregado, como fui, de recorrer desse alis- e com as vistas politicas do seu partido, escreveu 
tam~nto na. primeh·~ tentativfl. da, fraude, eu não o seguinte num artigo editoriallla Epoca, para o 
podia, Sr. presidente, apresentm• uma pro>:1 p:.-.1- qual chamo a attenção d:\ Cama.ra: «De feito, e 
pavcl, docnment..1.l, de_~sa. simulaçiio. V. Ex. com- admiravel que em uma mesma. peça, um presi~ 
prehende que, fa.zendo~se a. tra.nsferencia. réser- dente de província. de sã consciencia, que zela o 
-vadamente, entre o comprador e o vendedor, seu bom nome de adrnini~trador escrupuloso, co
~mbos igualmente interess;tdos em gnardnr si- mece neg :mio sn.ncção á lP.i m~is importante de 
g-illo, um, porque se alistn.•·a. eleitor por es~e meio, uma, sessão legislati•·a província.!, por·rtne essalei, 
o outro porque tlcava com um adller·ente na. decreta. n. construct;ão de dois repositorios de ag ua. 
pessó:~. do alistando, era absoluta.mente im11ossivel que devem mítign.r a sede das victim'\s d<\S perio
u.presentar uma prova documental da. fraude. dicas seccas da província, ao passo que conclue as 

O Sa. COELHO RoDRIGUEs:- Mesmo porque a razões do mesmo v<;>lte pela S';lppressão ae n ;;ut _ 
comp<tullia não tinha fiscn.l. r;rn·ba a!'ttUada, pel·fetta_m.ente dt.~pensavel; att_entas 

O Stt.JAY:o.IE RosA:- Entret'lnto, eu 1iz o que 
era humanamente possivel: provei com as pro
prias n:Jtiçõ~:> dos alistados, com os seus proprios 
docnn1entos, cil·cumstancias que bastwam no 
conjuncto para demonstt>;tr a verdade do que eu 
alle~as:~ : proYei rtne todos os compradorea ha
-viam feito essa trn.nsacr;fLO no mesmo dia, justa
mtnte nm :111110 antes, pat'<t assim serem alistados 
frandulentamenb~; que todos compr::tram o mesmo 
numero rle ac~~ue;; e que e<.te ern. exn.ctn.mente o 
preciso p::tr<t produzir n. prova. da renda. legn.l ; 
pro>ei qtte nem um só estavn. nas condições de ser 
eleitor: que todos eram agentes ou aggregados 
de liberaes ; provei, tinalmente, que muitas du.s 
petições apresent'l.das eram e.;criptas por uma 
só letra, . 

Produzi todas est'ls provas, mas ellas nü.o ba.s
taram, e a companhia de navega~ão a vn.por con.,. 
tinún. todos os annos a alistar n.rteirameute de
zenas e dezeuas de Uberaes. 

Por esses motiYo.> e põrque a tn.l companhin. 
tem recebido dos poderes pnblicos, quer ao go
verno geral. quer do provincial, favores exces::>i
vos, o partido conservador do Piauhy viu-se obri
.,.ado a collocar-se na. defensil"a, tra.tando de.srJe 
~ntão de colligir documentos e provas para mos
trar que ella nã.n merecin. ess..'l. protecção. 

Entre aquelles que mab trabn.lharam pelos in
ter-esses do vartido C(tnservador neste . assumpto, 
enü· ·~ nqueUes qne tiveram ocrosião de m;\
nit'est:w-se, quer !!-O jornalismo da província, quer 
na tribuna do parlamento, contava-se o nobre 
deputn.do. _ 

Fiz tambem -peh• minhn. parte o que pude, 
tanto n!l. Assembléu. Provincit\l, como na redacção 
Q.a Epoca, orgào conservador do Piauhy. Qaa,ndo 
deput~do,consegui _por duu.s yeze~ que se in~l~isse 
na let orç'\mentarta uma d1spos1çao suppr1mmdo 
a subve1ção annual de 12:000$, que ainda hoje n 
'Provi.nch dá :i. rnesma companhia, e por tal motivo 
l'oram duas leis orç,amentarias rlevol vidas ú. As
sembléa! 

as condtçiles de p1·o:;penr.larle da companhta, c~ que 
c applicada f f.bs o que querem~ A companhia 
ftur;ial c potencia política de prim.eiraotden~, ten~ 
os seusba1·cos á disposição de S. Ex. para as suas 
repatidas viageús ele recreio ; constitue o melhol· 
vi1Jei1·o lle eleitores desoccupaclos, o casulo mais 
bojurlo de todas as crysaliclas eleitoraes, que con
tribue annualmente com wn contingente ele qum·enta 
lJhosplw,·os, Jlelo menos, e S. Ex. não ê homem qRe, 
por causn. dos melhoramentos dn. depauper:ula 
Pl'ovincia, que tem 100:000$ do deficit, subtraia 
à bolsa da venturosa. compn.nhia o pequeno obnlo 
de 12:000$ ditos. E o que é mais:-S. Ex. assim 
procede a bem dessa p1·ovincia, qv.e jci n!!o 1iócle 
comtJ01"lm· 110 seio uma companhia, que e.~gota-lhe a 
força do Ol"[Ja~1ismo como à tenia â do c01·po lw
m.ano. Uma tal protecçiio seria um escarneo, si 
não resumi:>se descarnada hypocrisia. » 
. Era por .esta fórma, Sr. presidente, que o nobre 

deputarlo, na. qualidade de redactor da Epoca, 
analysavo em 1884 as razões do volte; com que' o' 
Dr. Victorio da Cesta negou sa.nr.ção a .lei orça.
menta.ria,--por conter a suppressão (la subvenção 
da companhia. A isto, l)Orétri, não se limitou a 
ooposiçã.o de S. Ex. ás pretenções desS<1. em
preza. Eleito deputado á AssemlJiêa Geral na 
legislatura de 1885, occupaudo-se s. Ex. com eate 
assumoto, expl'essou-se nos seguintos te1•mos: 
«Então o St•. Visconde de Paranagua era conser
« vador e n. sua influencia politica era tn.lve:~ me
« tade da. que é actualmente, coinqua.nto os li
« bera .. es jà . a, considerassem insupport;1.vel. Essa 
« mes!lla companhia de navegação a vapor foi por 
« mttito . tempo ene1·oada pela acçao nefanda dl~ 
«política liberal e-ainda hoje, posto que melhorada, 
« resente-se da presst10 qtte aba(a todos os . or[Júos 
« vitaes . da p1~ovinch. Rica e poderosa, llesfh~ctando 

· Não mereceram a sancção do ])residente na. 
situ~~o liberal, apeza:r: d? delegad_? do. gover?cr 
-âdmm1strar umn. · provmcta nas ma1s cr1tlcas Clr
cumstancias financeiras. 

«pingues subvenções, foi outr'o1·a o vivei1·o dos 
« liberaes ociosos e dos consetvadores- coni:Je1·tirlos, 
< e hoje constit·ue wna (ab1·ica de eleito1·es. por meio 
c da transmissiio ficticia de suas acçües. 2:000$ de 
« acçõas e o espaço de doze mezes são bastantes 
« para. fazer do phosphoro cidadão politico, ren
« dendo as fornadas annuaes de 36 a 40 n.uxiliares 
'do Santo Officio. Conseguintemente esta mr.sma 
«companhia e$tàdesvirtttada e se acha divorciada 
« do fim pal·a que fora estabelecida, ,!~as pode1·â. 

O Sa. CoELHO RODRIGUES:- Apoiado. 

' O SR. JA nrE ~osA _:- ~ropun!1a-se uma redu
~o de despeza mutll, nao JUStificada, e essa re-

- ducção servia para fundamentar a recusa da 
sancção! 

« su de grande utilidaie ao Piaul~y desde que for 
« bem regularizada., conve1·gindo e applicando settS 
« 1·ecu1·sos unicamente ao commercio e á na vega~:ão 
4. do magestoso Parnahyba até à. villn. de:s. Phi
« lomena. Eis ahi a verdade como ella é e deve 
«ser dita.» 

- Foi, Sr. presidente, o Dr. VictCirio da Costa um 
dos administradores que negaram sanc.,'l<1o as leis 
crçameat~rins, a que me refiro. Analysando os 

Sr. presidente, creio que uinguem pode m:mi
festar~se a respeito da prétençü.o de uma empreza 
<le modo mais iormal do que o ~z o nobre depu-
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·ta do, quer analysando as rasões do volte . presi.
·dencial, quer combatendo como excessiva a . sub
·venção que o governo geral concedia . àquella 
-companhia. 

Pois bem, Sr. presidente, o nobre deput<tdo até 
então mantinha a attitude que o seu dever lhe 
impunlu ; até então advogava os iote1•esses do 
partido conservador piauhyense e e3pecialmente 
os dos cofres pnblicos, porque a verdade é que a 

·Companhia de Navegaç-ão a vapor no rio Parna
:Jlyba acha-se em tal estado de prospel'idade que 
não precisa. nem de subvenções geraes nem de 
subvenções provinciaes. 

Para. dar a prova do que avanço, servir-me-ei 
do proprio balanço da companhia, feito em 31 de 
Dezembro de 1887, e publicado no orgão liberal 
·de 25 de Fevereiro de 1888. 

Esta companhia tem em material íluctuunte, 
tres vapores e tres barcas, 195:000.$000; em im
moveis e moveis, consistentes em bens de raiz, 
macltiuas da fundi~:.ão e serraria, moveis do escri
ptorio e armazem, material de vapores substi.
·tuidos e salvados do vapor Conselheiro Junqtteira, 
50:3i7$050; em diversos objectos em deposito 

·7:226$-SG6; em numerario e titulos publicas, con
·sistentes em dinheiro em c:tixa., em quantias de
positadas no Union Banh r.le Lil)erpool e em a.polices 
da divida publica .205:859$752; em dividas de pa..;, 
gamento certo, em que figuram como príncipaes 
-(leveclores a Thesouraria de Fazenda. c o Thesouro 
Provincial rlo Piauhy. 18:934$174; ao todo, se
nhores, o activo consideravel, enorme mesmo, de 
:504:497$542. " ,. 

O SR.. PRESIDENTE:- Peço ao nobre depu-
.. tado que interrompa o seu discurso para que 
.o Sr. Ministro dos Neg-ocios Estrangeiros venha 
apresentar uma propost.'l. do Púder Executivo e 
.em seguida nomeia os Srs. Coelho e Campos, 
Milton, Americo de Souza, Elpidio Mesquita, Fe
lippe de Fig-ueírôa e Leitão da Cunha para, em 
·commissão, receberem a S. Ex., que, sendo intro
duzido no recinto com as formalidades do estylo, 
toma assento na mesa it direita do Sr. Presi-
1:lente e procede á leitura da seguinte 

PROPOSTA 

Augustos e Diguissimos Senhores Represen
tantes da. Nação. 

A lei n. 3314 de 16 de Outubro de 1886 conce
deu para as despezas da rubrica. 7"-Commi.ssão de 
.limites-do Ministerio dos Negocios Estrangeiros 
no exerci~io de 1886-1887 e 2J semestre •lo anno 
·de 1887 a quantia de .•.• ~..... • • 195:000:000 

Importando a despeza, como ve-
reis da demonstração ,junta, e1n. •• 268:388$456 

reza, . como podereis · ver da alludida demons-
tração. -

Assim, pnis, tornando-se necessario maior cre
.dito, venho, de ordem de Sua Alteza o, Prioceza 
Imperhl Regente, em nome de Sua l\Iagestade .o 
Imperado.r, _submette_t' á vossa _approyação, :1fim 
de sulJStiturr o pedrdo de cred1.to . ferto na época 
acima citada, a segui o te 

PROPOSTA. 

Art. 1.° Fica. concedido ao . . l\1inisterio dos Ke
gocios Estrangeiros o credito supplementat' de 
73;388.$456, para ser applicado às despezM da ru
brlc..'\. 7a-commissão de limites-(h lei do or~.a
mento do exercício de l886-188i e 2° semestre do 
anno de 1887. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
contr-a.rio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Junho <.le 
1888.-Rodrigo Augusto da Silva. 
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPEZAS DA RtTDR.ICA. 7:~,-CO::II

l\IISSÃO DE LIMITES-DO ART. 4° DA 'LEI DO ORCA.-
1\IENTO DE 1886-1887 E 2o SE111ESTRE DO AiNo 
DE 1887. 

Pessoal 
Ajudas ele custo 

lo commissario Barão de 
Capanema., para. ir a 
Montevideo, esta ela 
alli e regresso a esta 
Cõrte. . • . . . . . . . . . . . . 3:000$000 

2° dito capitão de fra-
.· gata José Candido 
Guilhobel, idem..... 2:000$000 

3° dito tenente-coronel 
Dionysio Evangelista 
de Castr·o Cerqueira, 
idem ........... : .... 2:000$000 

1 o commissario, para. ir 
definitivamente para 
os trabalhos. da com· 
missão ..•..•••. . .•.. 

2° dito, idem ..•••...... 
3o dit .•. idem ..... . ... . 
1° ajuchnte major José 

Jardim ..•• . •....... 
2° dito, 1° tenente Fre

derico Ferreira de O li-
- veir-a .............. . 

3° dito, 2o tenente João 
do Rego Barros ..... 

Secretario, pagador e 
chefe do fornecimento 
tenente-coronel Este-
vão Joaquim da Oli
veira sa~tos.- ....•. 

3:000$000 
2:000$000 

. 2:000$000 

l :400$000 

1:400$000 

1:4000$00 

1:400$000 
. -verifica-se o deficit de, .......... ~ -73~88$456 ~ledico, ·2o cirurgiãq Is· 

mael da Rocha .•..•. 1:000$000 
--~=~ Pharmaceutico, C..'J.l;Hão 

. Pela proposta que vos foisubmettida em 13 de Antonio . Ribeiro de 
Julho do .. anno proximo findo, tinham sido pe- Aguiar •...•.•....••• 
didos . 65:000$, por .estimar-se_ então que . esta Cap!tão , Joaquim Fer-
-quautia seria bastante para· occorrer aos dispen- nandes de Andrade e 
dios da . . eommissã.o até findar o ex.ercicio. Actual~ Silva, commandar>te 
mente, .porém, r~conhec~se ·a fusufficiencia da. da escolta ..• : ... _.,-. . 
somma pedida, em vista.dos documentos justifica~ Terieute Antonio Leite 
·tivos de despezasfeitas com abertura de picadas, .Ribeiro Junior .•.•••. 
. desvios de ·nos, sa.larios de ttaba.lbadores, manu- Dito. Antonio Seb:Jstião 
.tenção de grande pessoal e outros . ditrerentes ser- Basilio Pyrrho .••.•• 
-viços indispensaveis em · com missões . desta. na tu-

l:OQ0$000 

400$009 

3oo$opo 

300$000 22:60.q$OOO 
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Vencimentos 

lO COmnliSS~rj()! de 27 de 
Março a 31 de_ Dezem
bro de 1881-. ..•.• _.. 

zo dito, idem ......... . 
3o dito, iflem ........•. 
I o ajndante, idem ..•.•. 
2o dito, idem ........ .. 
3o dito, idem ......... . 
Secretario, de 3 de Mar-

ço a 31 de Dezembro 
de 1887 ............ . 

Medico, -de 27 de Feve
reiro a 31 de Dezem
bro de 1887 ........ 

Pharmaceutico, de 3 de 
Março a 31 de Dezem-

11:067$222 
9:166$666 
9:583$277 
6:111$111 

-6:111Slll 
5:822$361 

7:ô4l$1ll 

6:714$280 

tores e outros ol~ectos 
-para-a -escolta ......• 

. :-\.bertura de pica.das, 
desvios de rios, canôas 
e ferias de remador•es 

Generos alirnenticios , 
a1ut,"Uel de casas para 
deposito de viveres, 
díto de ditas prm ha
bitação de memb1·os 
dacommissão, dosoffi
ciaes e praça::; da es
colta, u t e n si 1 i os, 
transpor-tes, l)nssa
gens, -objectos -pnra o 
expediente, medica
mentos, aluguel e 

16:941$363' 

18:600$862' 

bro de 1887 ........ . 4:152$7ii 66:371$916 
compt-a de ãnimaes, 
alimentação dos mes
mos, montarias, peões, 

Encarregado do deposito 
de vivere€:, ele 2 de 
Março a 31 de. De-
zembro .......... . .. . 

Fiel do dito, idem ...• ;. 

Auxiliares d<:l. commis
são, de Março a De-
zembro ............ . 

-Salmios de trabalhado
res enca,rregn.dos da 
exploraçõo . dos rios 
Urugnay, Pepery
guassü, Chapecó, Cba
pecósinbo, Chopim --e 
Sa.nto Antonio ...•..• 

Escolta: 
Gratificação ao capitão, 

de Março a Novembro 
ultimo .........•... · 

Idem ao . tenente, de 
Março a Dezembro ul-
timo ....•...........• 

Idem ao alferes, idem .. 
Idem às pritC<'l.S, de Mar

ço a. Agosto ultimo .• 

2:266S;OOO 
1:812$.:02 

714$838 

695$482 
611$115 

4:393$'500 

Material 

Instrumentos : Theodo
litos photogrammetri
cos, barometros, ther
mometros, t r e n n, s , 
sondas, sextantes, 
bu:;solas prismatica.s, 
fitas metallcas, con
certo de chronome
tros, fretes, carretos, 
encaixotamento e dif
ferenças de cambio so
bre . os objectos que 

, for-a.m com prados na 
Europa .......... ~ .. . 

Barr~ca_s, saccos, espin
gardas, ·1istotas, :cla
vinas, polvora, freios, 
arreios, estribos, -cal
ças, camisas de lã e 
ste baeta; éhnpéos, sa
-patos, capotes, cober-

tropeiros, cargueit·os, 
cam:waclas, estafetas, 
inver·nadas, etc. etc 67: 316$530· 

Adlliciona-se : 
4: 078~-902 A gmtiâcação ao capitão 

comrnandante da es
colta, no mez de De
zembro, das -praças 

6:297$655 nos mezes de Setem
l:ro, Outubro, Novem
bro e Dezembro, cujas 
contas aind<\ não che
garam a esta. ~ecreta
ria, e outras despezas 
·que possam npparecer 

37:643$368 

6:417$935 

12:119$925 

credito ...... . 

lo: 000$000· 

268:388$456 
195: 000$000 . 

Deficit .•• • 1... 73:388$456· 
Secção de Contabilidade em 25 de Junho de 

1888.-0 director, Ped1·o Pinkei1·o Guimarc'ies. 
Finda a leitura o Sr. Presidente dec1am que a 

proposta ser-~ tomada pela Camara na devida con
sideração. 

o Sr. Ministro de Estrangeiros retira.-se comas· 
mesmas f'ormalidades com . que fôra. recebido e
a proposta é remettida á respectiva commissãCI. 

0 SR.. PRESIDENTE :- 0 nobre deputado póde 
contiuuar o seu discurso. 

o SR.. JAYMR RozA :- Prosigo em minha . de
monstração. Provei, fazendo a enumerar;.ã.o de 
cada uma das ve:·bas do balanço ]?Ulllicado em 31 
de Dezembro de 1887 que esta. companhia, que ;;e· 
orO'anizou com o capital de cem contos de ré1s,. 
augmenta·'o mais tarde para 150, só com.st;tb
vençõe: e lucro; auferidos o tem elev~do a lnl
portancia de 500 e tantos contos, atora o ·seu 
fundo de reserva e:amortizaçiio. 

-Creio que isto é bastante J>ara . demonstrar que
el ht não está no · caso de supphçar dos poderes 
publicas a subvenção crescida que actualmente 
desfruda. _ .... _ · .·· . ._ .. 

Si; porém, estas razões não bas~m, ~~ lem
brarei a V. Ex. · ·uma circumstanCia · deC1s1va ; é 
que as .suas acções Tepresentam o valor nominal 
de cem mil réis., e em minha província rara. mente 
se -encontra :quem as queira -vender .por du_zentos. 
São compradas -pelo duplo do seu valor e tanto· 
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basta p<lra :provar que a companhia está nas nie
lhores condi(:.ões de prosperidade. 

Elladistribue aos seusaccionistas, annuale inva-
. riavelmente um dividendo de 12 °/o. Mas não 
acredite V; Ex. que este dividendo correspon•ia 
.á realidade. A escriptur .. ção e ageita.da para se
melh'lnte fim~ e a compn'nhb., si não · distribue 
maior dividenao é para poder faltar á fé dos con
tractos, á le$ldade da sua palavra empenhada no 
que celebrou com o governo em 1882, em vh•tude 
do qual obrigou-se, desde o instante em que o 
dividendo excedes~e de 12 °/o, a reduzir as tarifas 
de preços de passagens e fretes. 

Desde então tiveram o mnior cuidndo em que a 
·escriptumção se fizesse de maneira tal que o divi
dendo nunca excadesse de 12 "fo. A compa.11hia 
llortnnto não se limita a locupletar-se com as 
subvenções, que os podere:; publicas lhe dão, para. 
~ntervir na luta dos p:l.rtidos; ella vai além ; ella 
nem no menos honra os seus compromi.5sos, e 
falta á te e á lealdade dos seus contractos. 

Est,, abuso, senhores, ja foi ·denunciado em 
18fl3 pelo coronel Frnnc·sco Mende3 de Souza, 
.digno e honrado administrador dos Correios do 
Pinuhy; quando fez p:1rte de umacommissao re
visora de tarifas. Elle o denunciou no presidente 
da provincia, que provavelmente o levou depois 
no co_nhec~mento do governo geral; mas nenhfimn. 
providencia se tomou contra. esta ·infr;1Cçào do:; 
compromissos contra.hidos pela ·· companhia. no 

. eontr-:1cto, que firmou com o governo Imper·ial. 
· Vem ao cnso, Sr. presidente, uma observnçã0 
curiosn. 

p,,ra os at;cicnistas pririlitivos, os que obtive
ram ns acÇões pelo seu valor nominal de 100$, 
·O divirlendo de -12 Ofo representa ,realmente o juJ'O 
·de 12. 0 lo ao anno; mas para os que as compra.ram 
por 200$, isto é, pelo duplo de seu valor, é chlro 
. que o dividendo de ·12 "> j ., representa na realidade 
apenas o .i uro de 6 °/ o sobre o capital empregado. 
Ora, senhores, em uma província em que a falta 
de numeraria é excessiva, em· que os capitaes 
-disponíveis encontram n. melhor colloc;1ção, ~"Om 
todas as garantias desej ;tYt:is, a juro de l, I 1/2 
e 2 °/o ao mez, não se comprehende a procura 
·daquellns acções, que comparativamente rendem 
ti'io pouco. ~ 

A rn.zão, Sr. presidente, é que os comprad.,res, 
conhecendo as condiçã~s especiaes da comp:tnhia, 
11ão igno1·am que a limitação do dividendo provêm 
·da clausnla. do contl'acto, á que alludi ainda. h t 
11ouco; s:tbem que o lucro liquido si fosse na 
tot:1li ·ln.rle repartido pelos acciouista.s,maior seria. 
o quinhilo de cada um, mas que o excedente é 
gunrdndo para ser convertiuo em apolice;; da di
vida publica, em depositas nos bancos e, até se
gundo me consta, para ent!'nr em especulaçães de 
cambio na provinciade M;tranhão. 

M11s nã.o é só isto o que desperta reparos. O fundo 
·de amortização, polo bala.nço de 31 de Dezembro, 

--Meende á quantia de -280:751$085. Como sera 
constitui•lo este fundo · de amort.ização ~ 

Procúrei ler os estatutos da. companhia.,appro
vados pelo decreto ele 16 de Setembro de 1862, e 
lá encontrei a _ seguinte disposição: , 

«Dos .lucros líquidos de cada semestre se fa.ra o 
dividendo da oompanhia. nos mezes de • Janeiro· e 
Julho. de cada. anno, dedu~indo-!>e primeiramente 
um por cento para .fundo de reserva, e cinco por 
·cento do valor empregado nos·.barcós de vapor e 
de reboque, que ficarão em éaixa applicados á -r~ 

forma dos mesmos · barcos calcularla em I o annos 
de duração. Estes cinco por cento ser-âo emprega:
dos em fundos publicas de mais segurança :e ren~ 
dimento.» 
· Não. comprehendo, , senhores, · este fundo de 

amortlzação,tal como se acha ~scripturado no ba
lanço, desde que procuro . conciliai-o coni a dispo
sição citada dos estatutos. 

Tenho por isso necessidade de figurar hypo
tlieses. 

Ou · esta porcentagem é cal~ulada sobre o valor 
empreg>'~do nos b..trcos ou sobre a totalidade dos 
lucros liquidas. . . 

Si ê sobre o valor dos barcos, desde que estes 
representam apenas o capital de 195:000$, a. con
sequencia forçosa é que o fundo : de amortização 
apenas polerá augmentar, de um semestre para. 
outro, na razão de 4:875$, entretanto que, co.l
frontnndo-::e ns dous ultimos balanços, verifica-se 
que no penultimo, o fnnrlo de nmortizaçiio era de 
252:556$IOO, ao passo que no ultimo elevou-se à. 
somma de 280:751$085. . 

Si é. porem,a totalid<1de do:; lucros liquides, que 
serve de base para o calculo dos cinco por cento, 
tendo o fundo de amortização no ultimo seme;;tre 
se augmentado com a importancia de 28:194$985, 
fóra preciso que o lucro liqnido da. comp:lnhia, de 
Janeiro a Junho de 1887, tivesse sido de 
563:899$700, o que é ma.nifeshmente impos-
sivel. · 

Resulta desta demonstração n. · impossibHidade 
de qualquer das hypotheses figuradas. ~ turl0 faz 
crer que as subvenções do · góverno geral e 
provincial são exclusivamente destinadas ao aug
mento do fundo de amortizaç-ão . 

Mas si é este o seu destino e si, sem o auxilio 
dos cofr•es publicas a. que dã. applicação especial, 
tem a compnnhia podido distribuir sempre aos . 
seus a.ccionistas o dividendo de 12 °/o, é claro que 
e lia estâ. no ca:.-o de dispensar a snbvençiio do go-
verno. (Apoiados.) _ 

A • amara, Sr. presidente. jà. teve occasião de 
ver a maneira. por que o nobre deput:ldo expri
mia-se, no jornalismo da provincia e na tribuna 
p~wlament;~r, ácerca da cornp::mhia de Dtl.vega~.ão 
a vapor no rio Parnn.hyba, que S. Ex. descreveu 
em 1885 como um viveiro de libera.es ociosos e 
conservadores convertidos, como fabrica de pbos
phoros eleitoraes e p'ltencia política de pr·imeim 
ordem, subsidiada por pingues subvenções da 
pi·ovincia e do Estado. Vai agor<t · surprender-se 
com a mudtl.OÇ'l. radical da opinião do nobre depu
t.'l.do que, de um momento para ontro, contra
rhndo os seus precerlentes, tornou-se o defensor 
extrenno d 1 con~panhia. cujas sulwenções começa
ram a lhe pat•ecer peqn~nas. Qual n. raziio dessa 
mu tnnça? Não ·entro nessa iricla;mção. Não de
sejotorno.r o debate irrit<1.nte e violento. Quero 
apenas I)Ue s~ s·tiha que S. Ex. não podia prati
car neto de maior hostilidade aos interesses da 
pre'Vi.ucia e pll'ticula.rmente aos do pa.rtido con
servaclot· piauhyense. .· 

Foi na sessão- d~ 27 de Julho de 1886 que o no
bre depufndo, sem sciencia minha ou do meu 
digno collega do ] 0 districto, apresentou n se
guinte emenda ao orçamento d.a agricultura, que 
entii.o ·se discutia: « Fica o governo autorizado, 
na in novação do contrato coma companhia a .va
pordo rio · Pa.rnahybn., a contratar uma. viagem 
redonaà pol' um mez do porto de ; Therezinn. á 
villa de Santa Philomena, augmentando para isso 
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a su/Jvi)Ci1f.{ió em p;·opo1·çao ~-a;oa'tel. No contrato Em consequencia desta resolução, da qual tive· 
o governo imporá_ a clausula de que tal vino-em conhecimento em vingem, por um telegrrunma, 
seja feita em barco a vapor dos tlenomin~dos «Centro Conservador,~-em artigo _editorial o 
fwulos ele prato,. e com roda. tL popa, com accom- da. Epoca, provocou o nobre deputado a e:q)licit.-
modações pn.ra pnss:1geiros e força para reboc<W ções. Em vez, porem, de acudir a esse appello, em . 
dous on m:ti:> barcos. O governo poderá isent:\1· sua legitima. defe:>a, S. Ex., cl:cga,ndo á provinci<t, 
dos direitos de importação o material preciso 1)ara não fez mais de que atir<\r injurias e mais inju
" constrncção de um va-vor e dous bJ.rcos." rias a. mim e aos meus amigos, não poupando 

Como era natural, Sr. presidente, foi ,zrande a aquelles a quem devht a sua. posição, nem mesmo,. 
surpreza que C.'\.usou-nos a apresentação desta Sr. presidente, n. memoria de meu pai, de quem se· 
cmendn, e o nobre deputado pelo 1° districto; mais dizi<1. amigo. 
directamente ameaçado pelas suas conseqnencias 0 SR. CoELHo RomuúuEs:-E que era um con--
J?OlitiC<lS, encnrregon·se de fornecer ao go:\"erno servador muito distiucto. 
todos o_:; esclarecimento$ precisos. · 

Foi ella rejeitada pela Camara de nccôrdo com O SR. JA nm RozA:-Deu-se o nobre deputado 
a com_missiio do orç<~mento, que impugnou a sua a ingt·ata taref<t de colligir e transcrever quan
adopça,o, mas segumdo a propo.:;ta do g-overno tas injurias e calumnias tinham outr"vrasido irra
para o Sen::tdo, c Sr. :l\Iarquez de Parana.guà, que g-ados à meu lla.i pm· seus inimigos e na eiTet•ves
tenbalha.vt1. como o nobre deputado pelos inte- ceucia. das lutt\5 política::; ! 
resses dtt compnnhin, rcpr·oduziu-a n,:;t sessão de Para o.fl'endcr-me e lllngu.nr-me, n[o hesitou 
10 de Setembro daquelle ::tnno, apenas com cliffe- em lnnç:1r mão desse recurso, até então nunca 
renç..'l. de vn,hwras, e obte'e sua. approvnção. aproveitado na pro,inck\ pelos dê:;varios da pai-

Qunndo, Sr. presidente, -volton ú Camnraoorç·:t- xão partiuari:1; feriu-me no que eu tinha de· 
mento en1endado l)elo Sena'lo, envidamos aindn mais sagr<-:.do e respeitavel e ainda. se julg<t com o 
todos os esforços para couse.zuir a rejeição d::tquel- direito de insultar-me pela maneira porque a 
}(\. emeutla, pr~iudicial aos cofres publicas e fata- Camara ainda hoje presenciou! 
lissim:• nos interesses do -partido conservNlor do Factos da ordem dos que tenho narrado, Sr. 
Phtuhy. Bahlada~ porém, foi a nossa tentativa, presidente, de tam:mha, grnsidadc, qual o rompi
porque a. J'e.jeiçã:o traria como consequencb. ne- mento do -partido conservador do Piauhy com o 
cessa.rit"l a fusiío das Cmn'~ras, metlida constitu- nobre deput:tdo, 11ào podiam passar indilfe:
cional raramente empregada, e sõ em questão de rentes ao animo do presidente da província. ; mas 
alta import'l.ncia. -politica. posso garant~t' a V. Ex:. que, apezar da. c_onside:-
. ·O go,erno não concordou comnosco, mas pro- ração que prestamos ao · Dr. Viveiros de ·castro,. 

mettetLsalvnp-uarilar os interesses da. provinci<1 não teria. elle força _ bastante par~• conter o justo 
n::t renovn~n.o do contracto com a companhia. .. desafogo dos nossos brios como homens politicos. 

S<1be V. Ex., Sr. pre.sidente. que os governos o illustre administrador não tomou -parte na. 
de tl.mbos os 11:u•tidos. tanto liberal como cónser- lucta.; foi neutral, como pass:\rei a demonstrar,. 
:vttdor, não tem a.dmittirlo o recurso dn. fusão dns quando descer à analyse (los factos . . 
Cn.maras par::~, a solução de questõe3 desttt na- Approxima.ndo-S0 a eleição provincial quiz o 
ttueza. - nobre deputado ser contemph1.do na chapa do 

Ainda. o anno pnssado, deve estar lembrad<1. a 2° di.stricto em nome · da direcção do partido
Camara., os de1mtanos dn. provinci•• do Cearà conservador. 

7 3presenta,ram nmn. ~menda, consigna.ndo a tJUan- E' fttcil de comprehender, Sr. presidente, que 
quantia de_ 400:000:; pnra o prolongamento dn, nü.o era isso pos:;ivel n::tqueila occasião, não só 
Estrad~ de Fer•ro ele Batnrité. A Camara. rejei- porque tratava~se de uma. eleição tle mero luxo, 
tou ess.'l. emcnd:."l, naturalmente de accôrdo com o visto que o nobre deputado, devendo estar·.occu-· 
gli'Verno ; mas, no Senaclo, um represcntt\nto vi- pado nos h't\balhos desta Ct\mar::t, não podia no 
trdici•> ela. mesma provinch reproduziu a :111tori- mesmo tempo funcciona.r na Assemblêa. Provin-· 
s~•ção, o Senndo app1'o•ou-a e o mesmo fez a chtl, mas até r>orque a sua, insistench\ era um ca
Cnmnra por sua Yez. pricho, que tml1a por objecto t1. noss:t humilha-

Não -podia.mo;; -porisso f:tzer questão perante o çilo. 
governo da rejeic;1o rla emenda. n. qne me refiro, O partido conservador do Piauby não poclia 
e ficn.mos satisfeitos com n, declnrncfio de que os evidentemente . apresentai-o ao eleitorado como 
interesses d ~ provinch seriam salvaguardados no seu c.-u~didato na mesma occasilío em que o incre
contrato. pavn. de ha,ver violado seus compromissos com 

o contrato da companhia finuon-se em Novem- inCrnccão dos seus deveres políticos. 
bt•o do anuo pnssatlo. Eu não est"wa presente :!a Nü.o conseguindo sua apresentação em nome· 
córte, e o ·nobre deputado pelo 1 o districto, que do parth.lo _conservador, alliou-se S. Ex. aos acl
representa·nt.af!ui os interesses do partido conser- versarias, que o inclniram n:t sua chapa,depois 
vador do Piauhy, explicará, quando lhe chegar a de haverem arredado do pleito um outro candi
-vez tle fala.r, o mouo porque as cousas se passa- dato liberal, jà. officialmente apres~ntttdo , em 
Sl\m. . nome do seu partido. 

Devo, entretanto, tlizel' que chegando no Pi- Durante algum tempo . contestou S. Ex. que-
~nhy n. noticia telegt·aphic:! de que o nobre de- houvesse sido c:mdid;tto do partido liberaL Con
putado pelo 2° districto havia-se demorado na testou-em quanto pôde. Hoje, porém, jú. confe.5sa. 
Côrte -para trabalhar, pela renovar;.ão do contracto, a verd:~.de porque; tendo .enviado um cat·tão de· 
.comaugmentodc subvenção, o directorio dopar- agra.lle?imetlto ao Dr. !ir_mino de_S?u~alllartins, 
tido conservador reuniu-se e resolveu protestar chefe hber<l.l da pro"·mcm, seu 1mmrgo pessoal 
contra o procedimento daquelle seu · represen- a.té o momento da eleição, e juiz a quem o nobre· 
iante, que por esta fórma faltava. às idêas e com.:. tleputado já fez desta tribuna- as mais grn.ves ac-. 
]_)romissos em nome dos quaes tinha sido eleito. cus..'l.çOes (apoiados),este lhe respondera que S. Ex .. 
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não lhe devia agt·adecimentos, e sim ao partido 
libet•al que havi:1 a.doptado a sua candidrLturu .. 

A deliberação tomadn. pelo « Cenrro Conser
vador )) do Pia uh~-, em relação á ca,ndid:l.tUr<\ do 
nobre deputado. o foi pela unanimidade ele votos 
dos que compuem aquella corpor"ção. 

Peço n, · attenç~"io da. Carnal'<\ para um trecho da 
Cil'Cnl:.r, que entiio rlirígimos ao p:• rtitlo consür
vadnr do 2° dbtl'ieto, motivnudo a exclu:,ã:.l do 
nome de S . Ex. rla ch<•pa do pat•tielo. Eil-o : 
« FHitns esta~ recommendnçõe;;; de aceót·do com· o 
novo reg-imen eleitor-al, -passamos a dar sciencia. 
a VV. SS . dos motivos que levaram o Centro " 
não iucluil' na cl, pa o nome do Sr_ Dr. Simplicio 
Coelho de Rezende. 

<< Trt\balhando n C·•ma.r-a elo::: Depnt:vlos dP.srle 
l\•Iaio até :)etembro, e em pror·ogações, !JUil;,;i sem
pre, até Ont.nbro ou Novemhro, é cl:\ro que elle 
não puderia tomn.r pnJ·te no~ trn.balhos da assem
blé:), qne funcciona em .Tunho, por· ·estar nesse 
tempo occnpndo com os da Camara. 

«Sua eleição seria uma verdadeira inutilidade, 
um voto perdido para o partido, que não .estit em 
condições de eleger dtputados por mel'o lnxo. 

« Attcndendo a esta impossibilillncle mnnife;,ta, 
qu e S<1]Í:l :1os olh•.>S •le todos, resolveu o C:cntr.-. 
não inclnir o Stlll nome na chapa, dn. qual f'oi re
tirado t:mbem o do Dr. Jayme Rosa quP, por 
ser deputado geral, ja não funccii'·non na ultim<~ 
sess;."'Lo da ussembléa provincial. 

« Corre como certo que o Dr. Coelho de Re
zende iu<:iste em apresentar-se candidato extra~ 
chapa. nüo obstn.nte snber que sv;l. npresentaç-~1o 
irà tal ver. c·n1snr a. derrot\ de importantes chere~ 
consei•vadores do 2° districto, que nella foram in
cluídos. 

ção, habilitando as5Sim o partido liberal a derro
tar-nos no3 pleitos futuros! 

Therezina, 7 de Dezembro •le 1887.- D .·. Ray
mundo tle Arêu Leü.o. -]C!tfliW da.-\ Unr r;;! ~JI'rwc 
RosQ.- Theoclo1·o .4JvtJs Pa~1wco.-J1frmoet Rêcy
munr/o rla Pa::.- Honm·io Prtr.~nttJ.~.- .J.w e.-nias 
.JosJ ria Si.tva ~ :Mello.- .Jose F~lix All;es •P,wheco_ 
- Jo.~e .LllttJ'tin~ 1'eix ··i1·a.- Gr:b1·iel Ltr.i; Fé'r1·ei1·a. 
- A. Gentil rle Soto:.a 1\{ emles.- Poli(lo1·o Ce::w· 
Bw·Zamaque. . 

Sr. presidente, não adm:r~ .. que o nobre depu-. 
tado. tenclo sido u.pohdo pelo P<'-!'tillo Jil:t:mtl, c1ue 
o su IIragou em sua eleição, (•lJtivessc n. votação 
que lm din.i: :1lardeon n;\ trif ,nnn_ S. Ex. rccel;eu os 
suJTrag-ios de todo o v1rtido iilJeral e o~ :ie _uma 
p ·r te tlo p:wtit.1o · ·onsrrv;t~lor, que ~!n o: :l uwJ es
tav-;:t snffidentemente osclarccidu. e :·scu:;·x\·a-sc 
ndmittir '" hypothe:-·1 tl ·~ ter · o nobre ct .,put::(!O se 
pron}.leeido do mMldato tlc r~_~presentante rlrt n::ção 
pnrn hostilizar o partido qne o havia. ·~leí : c •. l\ão 
admira que no 2° districto fosse dert·otndo o par
tido conservador, de~tlo qne S. Ex. raeommenchrn. 
:1 seas amigos mais dedica tios qne votassem nos 
candidatos libe-:-ae.:;. 

0 SR. COELHO RODRIGUES :- Fez-nos perder 
d.;us deputados_ 

O SR. JADIE RosA:- Es~ou certo, como ha 
pouco dizia. o meu nobre n:::::go e colleg~t., qne, si 
S. Ex. soubesse dess:1 ciJ·cumstancia., nfto 'i:erh.~ . 
·reco.11memlndo no Centro conserva.dor queo ud
mittisse mi sua chn.pa. 

o SR. CoELHO HODH.IGl:; E:S:- Eu não sab:a, e 
não acreditaria sem prova.. 

o SR. JAniE RosA:- S. -Ex. referin_;se a uma 
carta, que receheu .do capit:i.o BE)nedicto José t.lo 
Rego, i.nfinencia politica do municipio dn União, 

«E' uma insistenci:\ C1prich0S't com a CJU'll ~~m qne elle, commnnicando qne o nobre 1\I'Dutado 
não póde o Cr.ntro por modo algum conformar-se, ia ter nn.C]nelle collegio 12 o:1 16_ Yotos,lle•lia seu 
sobretudo nn occa::_;iilo pt·esente em que ncaun. de as::;e:Jtimento par<\ essa. combma~ao. 
conr!emnar o seu procedimento na Côr·te, onde Si o !lobre deputado referiu-se a essrt. ca;·t:\ com 
tornou-se o defensor extrenuo dos inte1·es.ses dn. 0 intuito de mostrm· o animo concilh1clor rl.tqnelle 
companhia, de '\':.\pores do P:•rnahybn. COIÜJ'n. os che!e, tpw, á semelhn.nçn d1~ outros. mnitt• s:~ es
do seu partido. forçou p:ll'fl, conciliar as divcrg·encias qtw ent~o 

« 'Não é estranho a vv. ss. que t>st:t comp:\llhin. ;.pparectnm, nada tenho a. o;•pôr; mns. se tllnchu 
e e tem sirlo o mais pod(•roso i:1imig·o do nosso a e:;te r:-~cto com o intuito rte prov;n· : jne os em
partido, contra, o qmll não ponp:~ hostilidades u~ 'rlicl:üos elo Centro conser.-ador só ol1ti'\'ct·am votos 
natureza al,!;lllllll, e qne de alguns n.~:lO=' p:w:t ca nn,qnelle colleg-io por que o nobre t1cpuk·lo on
tem até recorrido a transferencins SU11Ul:•cbs de tor~·on O sen consentimento , dechu·o (Jlle a, junta 
acçues para. encher o :distamcntn ele 1)hospho· os, conser·va.•lora. desse mnnicipio nos commnnicou a 
em tnl qnantirlade,qr~e torne impossivel a victorin mesma resolnç~rro, pedindo n nossa ''cquh·scencia 
do partido consen~~dor·. Nii.o se ig-nora. tn.mhem par·a. qne os votos fossem diYididos pela, maneira. 
que e lia, para inflg-ir-nos a derrotn. em toda a. por que o foram. 
llrovincia.. e não soment~ n<;~ I 0 districto, está di::;- Sr. presidente, o tempo está a te~minn~ e não 
post~ .:". usar dess~ me~o H~decen!e em todos. os posso alongar-me na. ot•dem de cozmder·açoes qne 
~umc1p10s onde em mmorm esttve!' .~ p:trtlclo ia. razcudo, sem pre,jnclicm: a. defesa rtue devo y:o
ltberal, como aca.l>::t rle succeder em l:n1ao, onde . duzir em abono dos credll:os elo nctu;1l adnmns
.iá íornm alist1dos a.l~<uns em taes condições! trador do Piauhy, a. · quem em boa lto;·:~ ~or~m 

« Qnnndo, entretanto. soírremos tnrla.s estas confiados os destinos politiCO:'.rJ(I, mesma~ pronncta. 
hostilida.des da companhin. de navegaç.ão a vn- (.t111 oiados . ) E' um moço cli-; dncto, de m ~áto ta
por no r1o Parnahyll<l, que, long-e de ser uma. lento e criterio, (npoiaclos), qne tem 11rovndo pela 
empreza commercinl, é sobretudo um elemento moralidnde da sua a.riministr<~cão, estar llit altura 
de . guerra. nas .mão.; do visconde de Pnmmt- do car"'o qne lhé foi conlhido. 
g-uá, opr. ~oelho tle Rezende: qne ::tté :-pou,co 0 S~. LOUREXÇO DE Ar;:TUQUERQUE :~Neste 
tempo reagw Ct;>muosco contr.t ella e tao :se- c~ e um. di"'no herdeiro do nobre deputado reto 
v~rnme!1te profh~n,va os seus abusos - nas co~ ,.so _ :::. .· 
lumnas da. Epoca, de um momento p::m1 outro Maranhao. 
muda de nttitude, torna-se o seu ae:!Yogudo. e es- O Sn.. .TA 1:-.m RosA: - E', con1 toda cer-
força.-se pela. renovação do contracto de subven- teza. 

V. III.-5 
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0 Sn.. COELHO RODRIGUES:-E' um :fi.lho ·que 
honra. o 1)üi. e o enche de orgulho. 

O Sn.. THEODORo DA Sri.vA:-Ainda, bem. 
O Sn.: JADIE RosA :-0 nobre deputado figu

rou-se nesta Camara uma. Yictima de ima.g·inà:ria 
perseguição. promovida pelo p<tl'tido consel'Yador 
d? ~hluhy c pelo digno administrador da ·pro
Ylncw; e, para provar a:; suas assevernções,desceu 
á enumeração de factos, á cuja analyse vou pro
proceder. ·.~ 

Esses factos são, uns anteriores ao pl~it.o elei
toral, outros posteriores. · 
. Portanto, quer me parecer que S. Ex:. n,en

é:lonou os primeiros como significativ-os da inter
venção elo presidente no pleito eleitoral, e os 
segundos,como obrn. da vinganç:a contm aquelles, 
que não acomp:mharam o pensamento político 
dominante no seio do 11artido. 

Entre os Jn'imeiros mencionou S. Ex: a exone
ração do carcereiro da. Parnahyba, a remoção do 
1 o e~cripturario da, altitndega, a demissão de 
um o~c~l de descarga. da, .refericla [j,lfnnclega, 
a dem1ssa.o ·do promotor pnbhco de Pedr•o II e a 
elo agente do correio da mesma localidade. 

Examinemos, senhores, cada um destes factos 
pelos quaes tão acre·:!ente fJi accusado o Ex:m: 
Sr. Dr. Vi•eíros de Castro. 

As nome:~ções - e demissões ele carcereieos são da 
comi?etencia exclu:>iva dos chefes de policia. Con
segum~ement.e, q_uanrto. mesmo o aeto, a que_ 
S. Ex. alludm, nao se tn-esse fund:vlo em razões 

justificativas,a respons,•billdade delle re:Sult:1llte 
n;ão podia ser ln.nçada á conta do di.Q"no pre
stdente da.l:n'OVincia. E' um facto que eleve :;er 
eliminado d<1. sun, conta de cltegal'. 

A remoção do 1 o escriptuJ·m·io da. .Alfantlen-n. da. 
Parnahyba està nas mesmas condições. D~u-se 
por se ter etrectuado sua. nomeação pam contador 
da Thesoumria de Fazenda da província. Reclnz.;.se 
portanto, a -perseguição á um accesso, á umt~ 
promoção para rep:.u:tição de c..'l_tegoria superior, 
e na mesma pronncta, onde restdc o fnnccionario 
1mblico. 

0 SI~. COELHO RODRIGUES :-E deu-se sem par
ticipação do directorio, nem dos conser>n.dorcs 
diYet·gentes com o Sr. Rezende. 

O Sa. JAY:m~ R.OSA :-E, si alguma ctllpa hou
vesse nesse accesso. a responsa.IJilifla.de calJel'in. 
a.o lligno Ministro dn, Fnzend<t de então, e não ao 
presidente ela provincia .. 

A demissü.o do olllcia.l de descn.rga da Alfttllllega 
d:1 Parnallybn. tm~1bem foi feit-1. pelo Mini::;tro ela 
Fazenda. O pt'eszuente ni'Lo tern a respomabili
daue .. do facto. 

. O nobre deputado :\Iludiu a. um reset;vado, que 
t~zzem ter fun~<tn~en tudo e;;sa ex:on,n'açiio. SP. pre
Sldente, eu nao lt tal reserv::tdo nem posso dizer 
o que elle contêm; a.pena.s sei qne, si é verdade 
que a damissão desse . funcciona.rio se deu pelo 
mot}vo que c::>rria IH\ provincia do Piauhy, nrio 
dev1a. S. Ex. provoca1' a discussão sobre este 
ponto.~. 

O SR. COELHO Rom:.rc;.-u-es :,-Apoiadv. 
O SR.JAniE RosA:- ... porque a elle pren

de-se o melindre de uma, familia., que o nobre de
putado, mais ainda do que eu, tem o · dever de 

:respeitar. 

O SR. CoELHo -RoDlUGBES .·: -Era' de tal na
tureza o motivo que, tendo sido eu quem pediu a 
nomea\:.àO desse liomem, ·concordei, á primeira 
vista, com a demi:Ssão delle. 

o Sn.. JAY!IIE RosA : -Restam, Sr. presi
dente, a. exoneração do promotor de Pedro Se
g-undo e a. do agente do correio: 

O promotor de Peclro Segundo foi exoneeado 
para se nomea1' em seu logar um bachaeel em 
direito, pertencente it uma família conservador-a. 
do termo de Cn.mpo-maivr, que acompanhou nas 
urnas o nobre deputado. Não comprehendo como 
possn. S. Ex. fazer tão vehtlmentes censuras a 
um presidente, co-religionario político, porque 
este, '" ··m leigo, emboea intelhgente, preferiu 
um ba.charel em direito, idoneo, recentemente 
formado, a quem o partido c:.>nservatlor tinht\ 
obrigação ele dar uma promotoria, de ajudar em 
sua carrcirt'L. · · · · · 

O Sa. CoELHo RoDRIGUEs : - Era obrigaçü.o do 
presidente 1àzer isso. 

O SR. JADIE RosA : - O nobre deputado ac
cusou o_ presi,len te dtt provincia de lla ver abusado 
da sua elev,tda posição pam ameaçar c:sse funccio
mrio publico. Eu não estava na província, mas, 
pelas informações que tive, posso gn.ra.ntir que o · 
Li.teto não é verdadeiro. O doculllento que S. Ex. 
leu na tribun:t nad<\ prova., porque, alem de 
tratar-se · do testemunho de uma pesso:~ · sobre -
facto que lhe dizia respeito, accresce que a sua 
publicação só se cleu depois de lavrada a. exonera
ção, quando o despeito de que devia achar-se 
possuído 0 demissionario podia influir para se
melhante_ resultado. 
. Quaes for;tm os outros actós · siguidcati Yos de 
intervenção no pleito 1 

A exoneração (lo t\Q;ente do correio de Pedro . li 
reclama.d<L pelo adrninistrador dos coreeios em 
proposta quo servio-lhe ele b:tse! Este c:1.rgo é 
tiLo _insig-ninc:a?te que- o seu ordenado mensal, 
se n.~o é de lO;s, com certeza não excede'" 20~, 
e só por e5ta circumst;mcia póde V. Ex., Sr:". 
presidente, njuizar da importancin. política da 
pessoa qu? occupava o lugar. 

Aproveitando-me agora. do quarto de hora d<~ 
tolerancia, pois é aperi.as o que me.resla, passo a 
aua.lysar os actos prutlcados postez·10rmente pelo 
dig·no p<>esiuente da próvincia., e que foram aqui 
teaziJos como prova de vingança, de perseguição, 
que o nobre deputado sotrt·eu, mesmo deJlois de 
,jã. se haver arrefecido o ardor cltt luta. 

O primeiro destes actos é '" exoueraç:.i.o tlo col
lcctor de Campo :Maior. 

M~cs, St'. presidente, o uiguo administradot• da 
mesma pl'OYincia hweou essa exonera.çã.o por so
licitação do inspector do The.;ouro, nosso corre-
ligiona,rio muito di:;tincto... -

0 SR. COELHO RODP..lGUES:-Muito . intelligente 
e muito honesto. 

O Su.. JADIE RosA:- ... muito intelligente e 
muito honesto, incapaz de phantasiur fu.ltas para 
attribuil-as a um funccionario, cuja demissão de
SE-jasse ; e foi allegando faltas commettidas no 
exercício de seu emprego,que o inspector doThe
souro solicitou da presidencia a sua exoneração, 
que foi concedida.. ··· _ 

O collector da •.. Batalha tambem foi exonerado, 
mas, por que? Por ter abandonado o logar, por
que ret_irotH~e do municipio onde exercia o seu 
. Q 
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empreg-9 ~ foi viajar. pelo interior ela província, ; por infundadas, as arguições do nobre deputado. 
sem solicitar uma llcença dos. poderes publicas, I Eil-o : 
se~. L'lzer c_ommunicação da doença, sem dar a · ·· · · · · · . r-r ··· · · . . · .·.. . 
nnmma satisfação a seus superiores. . « Pal_ac10 do ,..,overno da provmCJa do Pw.uhy. 

. _ . . . . Therozmn, 22 de Novembro ele 1887-la secçiio-
L~vr~~aasu~.demJssao,.comp:t~a-1heentregar N. 33.-lllm. e Exm. Sr.-Te.ribo a honra, de 

oexerc1c1~ ~cargo a~ seu sub::;tüuto legal, que accusar o recebimento doa,viso-circular de 19 de 
era o esc~JV<:l.O; elle o fez, mas resentido este pela Outubro ultimo, em que V. Ex. c11ama a ·minha 
exo~e1•aça? do seu che~e, ab::wd<:uou l)Or s~a vez a.ttencção para o Diario Official daquella. data, no 
o lo:,ar, provoca?~O a 111tervença.o do pres1dente qual acha-se publicado o decreto n. 9790, r.ln.mlo 
da Cmnara ~1umo1pnl, que, usando de uma facnl- instrncções para execução do Decrete Len-islativo 
d?-de confer1da em regu_lamento ele leis proviu- n. 3340, de 14 do mesmo méz, alterand~ 0 pro
craes, nomeou um substrt~lt~ p:~rn. funccionar na cesso das eleições dos membros das assemhle~s 
falta do collector e do escrrvao. legislativas provinciaes e dos vereadores das 

O que <~e!ia fazer_ o presidente ela p1;ovincia em camaras municipaes. Tendo, em virtude do tele
taes concltçoes 1 Podra conservar um fnnccionario gt•ammtt de V~ Ex:., acUado a eleição dos mem
queabandonn.va ~ ~xercicio do emprego, deixando bros d::t n.ssembléa. legi:;lativa desta província, que 
acep1w.ln. a l'epnrtJçao, que estava entren-ue a seus clcverra. ter se procedrdo, no di<l 3 do col'rente 
cuidados? Não podia, nem devia, e, co1fseguinte- mez, ate que t"o.:;se conhec1do na província. o texto 
mente,. exonerou-o. dnquella lei, marquei hoje o dia 31 de .Taneieo do 

F . anno vindouro para. ter· lugar a mencionada 
. •oram estas, Sr._ r~esrder~tc, as violencin.s pra- eleiç5.o, visto como s_ômeute hontem foi que . aqui 

t1cadas contra os chrertos e Interesses dos anüo·os 1 de s. Ex. ::- c 1egara.111 os supracitados decretos. Não pude, pois 
J~Or isto, designar clia d~l~tro deste U.UDO para Se 
fazer a mencronada eleiça.o, conforme é expresso 
no a.rt. 170, :33. parte,do Reguln.mento que baixou 
co n o d~cret? n. 821:3, de 1:3 ele Agosto de 1881, 
porque ~1 assun pP.:<ticasse, cot>reria risco de haver 
eleição por dons systemas nas 1nrochias mais 
remotas da p~oviJ!Cia, porque,clist,1.nclo d~1. ca.pital, 
algumas, ma1s de 200 leg-uas, não chegariam n. 
tempo as necessarias comrnunicnções para se fazer 
tt clciçito pela fól'ma estn.belecidt1. 11os Rnpraci
tados Decretos. Convem, entretanto, declarar .. a 
V. Ex. que, de\"endo reunir-se aassembléa pro
vincial em 1" dP. .Junho do .anuo . vindouro, con.,. 
fo1•me ó de lei, não ha. o menot' inconveniente em 
proceder-se á eleição no dh 31 de Janeiro, porque 
antes rb.quelle tempo já Lle've estar concluiclo o 
respectiyo processo. 

. O nobre depu~ado, querendo .i ustificar a possibi
lJdade de sua mtervenção nos trabalhos da As
semble<1. Legislativa Peovincial ; querendo justi
ficar a pr·etenção que tinhn. de cle,.er-se membro 
daquella corpor;lção; declarou qu~ era canrlidato, 
porque e_;;pern.va uma conYocação extmorclinaria 
da Assembléa Provinci<1.l para o mez de .Janeiro. 

Rctot·quiudo~lhe . eu em aptwtc que, tendo se 
feito a. eleição a 31 de Janeiro, não se podia dar 
uma convocação extraordtnaria, para este mez. 
ttproveiteu-se S .. Ex. do enseJo para titzcr uma 
censt~t·n. ao digno president~ da província, á quem 
argmo por haver commettJdo uma. violaçü.o de 
um elos preceitos qoregulamento clt1. t•oformn, elei
torn.l. 

«Deus g-uarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. con
selheiro Barão de Cotegipe, Ministro e Secretario 
de Estttdo intcl'ino dos N3gocios do Impel'io.
Fi'Cmcillco Jose Vivci1·os de Castro. » 

Sr. P1•esidente, si o Dr. Viveiros de Castro 
marcou n. eleição pn.r:~ esse din. foi por motivos 
superio!'es à sua. \""Ontn.de : e os funr1:unentos do 
seu acto jú; foram submetti,.los it apreciação tlo go
verno impcrhü que o approvon. . 

v. E.x. su.be que 0 anno passn.do nlleron-se 0 Tenho me visto obrig-ado, Sr. presiclente, a mu-
proccsso dtl. eleição dos membros dns assembléas tilnr :1. minha arg-umentaç;.1o,reduzindo o mais flue 
provinciMS, e, portn.nto, 0 presidente ,la pr-ovíncia é possival n. anatyse dos factos, por cansa da es
uão podin. marcn.r diu. para. a eleição antes do treiteztt do tempo, que não me deixa pro:;eguir. 
chegarem as instrucçiJes, que lJai.xamm pat•,t a O SR. Do;\Irxaos Srr.vA:- Tem ttt'Q"Umentado 
execução da lei. hrithan temeu te. ' ·· 

0 SR: COELHO. RODRIGUICS:- Apoiado. 0 SR .. L\.Y:Im RosA:-E' possível que CU llÚO 

o SR. JAYUE RosA :-Estas instrucções só che- tenlm a.companhaclo o uolJee deputado em torbs a.s 
garam a 21 de Novembro, e,sendo a distttncht das particul:n·iclaclcs, em todas as minucin.s da. sua ac
localidadcs mais longiquas de 150, 180 e 200 le- cus 'ç~ão. 
g-uas, o presidente da província viu-se na con- Si, entretanto, me ltouvol' escn.pnclo alguma 
tingencia de nutrc.'\r um prazo um pouco afastado tle import<tncia, me comprometto a \·ottm· i tri
p:tra não preterir a observancia ele formalidades hnua. par:.1. discutil·a, comp1etm11.lo assim a dereza 
eleitornes, que deviam ser guardadas pelo tojuiz de-digno ndministrndor daquc.ll<1. província. l~or
de paz e outros, que tinhtun r.le inter:vir nas çado pela hora vou concluir, mas não sem occu
eleições. par-me primeiro de um(l. in.terpellação do not:r~ 

Ao 1°juiz de paz cn.he, entre outras, a obri- dep_ntado. 
gação de convocar os meml)l·os d<1. mesa c o e lei- Perguntou S. Ex. ao honrado Ministt·o da Mn.
tnrado nm niez antes do !lia marcado pam a e lei- r_inhtt si o pr·esidente dn. província do Piau11y me
çfio ; esta formalida.ue, porém, teria de ser neces- recia. '" confiança tlo Governo. Achei esta pergunta 
sarinmente preterida, sL por acaso se tivesse mar- exdruxnla c ociosa. (.tipoiados;) . 
cado o. eleiçü.o para Dezembro. - Um presirlente de província. é um delegado rlà 

Do documento que passo a ler constam circum- confianÇ!aimmediata .. do Governo; a sua simples 
stanciadamente os fundamentos clesse:n.cto presí- manutenção no exercicio do cargo é resposta it 
dencial, contra o qual· não podem prevalecer,. interpelação elo nobre deputado. E esta prova ad-
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quire ainda. mais fort;~t desde que a. camara. tiver 
conheci?Hento.de .qne aquellc adrninistrador.rtuan
do se de1t a. mu.hnç~; de gabinete, solicitou a sua. 
cxoner·ação qne não foi conct~dida. 

O Stc RmEIRO DA CüNHA:-Sem n. cou!iança 
do Govet"uo ellc niio se demoraria lá nma 
hora.. 

O SR. Lurz FRt'!Iln::- Apobdo. 
O St~. JAY:.m RosA:- Considero esta 1V31"g'lllltü. 

• tlo noure deputado ttaD. injuria ao goyerno e ao 
seu deJ,~,:;<;dü; uo g·•),-e:·no, porque elle uão te!'ia 
a ft'ül)nezn. clc . mant0r· um presideutP-, qae não 
lhe me;·,·!cesse conliauça, ao seu àeleg: ~do , porque 
o Dr. \iveit'OS de Castro tem l.li't:;tnnte 1Jombl'i
tlac1c e a!th-ez p:tra uãn se conservar 11" cxer
cicio d,J um ca.r·~,:·o de conti.<mç:,t, si della hvnV<!SSe 
desmer:'cit.!•). (.4.poimlr.J$. ) 

E po, . .:-o tu~cz· .iu;.;t;<,a. <'t int.::irez::t do c::traeter 
do Dr. \-l', t.!ir·os de cn.st1•u por·que o couhcc,~o desde 
os han r~o:; ·da. aead t:JIJÍ::. (.Apoiados. Muito bem. 
Nt~ito be;u. O ora.dvr J feLícitr.crlu.) 

A ui~·~ussão Ô.C:<t ~t<lhuhl [J0la hort'l.. 

SEGC:\'OA P:UUE D.·\. O::WEl\1 i.JO DlA 

Oi{.ÇA::IIE~TO DO ::lllNISTEmo DA JUSTIÇA 

Enh'h eUl 2"- di:;c:us:5':Í.O a p:·oposta do go'..-81'110, 
co!lvtn·tida. em lJI'O.i~cto de lei, tlxautlo <L des
peza do l\lini.sterio t.l~~ J ustiç:t para o exercido 
de 1889. 

O St·. ~.faê~-Do'\.veli diz que, ao en
cetat· o presente rlcbate, -niio pode deixar Je sen
tir-se: opprimidv t.le v~nla.deil'es 1•eceios e vacil
laçl)es, di<l11Le do vultohomerico do nol)l'e 11linbtro 
dn, .Justiça. ~ 

'Nnnca, exclama. o or·:1.dor, foi chn.mado aos 
cons~lil cr:;; tb Cor·ó:l nenhum p;wln.ment:w. ne
nlmm o:'t:Hli:;t:t. r1t1e assnmi::;s•.? :1s rede 1S dtÍ alta 
g'OYel'U:~ monhtÇ~Ü·) do E:;tado, mais rcste,jildO elo que 
re:d tnelt(: 10i o uobt·t: i\linbtro. 

:\C:o:"t·Hil:tdo n. ouv:1· a. :;na. p.da.vr:t altivamente 
•l:ls lJ;rne. ~da:; lhl opposit,·ii.o · ~ onseJ'\'adot•. , . n:-. si
tna·~ii.o i.':,;:;:stda, \) or·.tdor U•;;clnra-se Ulll uo,; .mais 
hnmil•i •~"' ;"l:nit':ldot·.-:s t.lo .~ clowlubsimos dotes do 
lwm·wln .i\linbtJ·o tl · .lu~tiçn. 1-'arlamental' nde
strado. t;tlento l'OIJusti:;simo, Jlitla.nn. fluente, ê 
S. l~x . ., Yet·thd·~it·o pt·incipe d:L eloquencia. Dá 
testem•wl10 prop1·io, ·~mborn e:d~·uo, por td-o ou
vido m•,; m 1 ni!'e:;ta~ões tiio VUl'ia~, da. tr·ibnm~ ;Hu·
lament:.J·, d' tr·ibuna. Jitter::win.. fallanflo co!:n 
admit\rvel l1131lezu :>otlec :lssnmptos de esthelfca: 
e 0 rp10 e maiS, tta tribnna. i;i:\.0'l'QC!a, fn.lJ:mdÓ 
como Ulll ver·dadeir-o rtscetn. sobre m1•ti vos· de ex
piaçiio ~·et-cil e ol.ltl'os, um sac:.: r-clote dos mais il
lHstrarl·'-' ( ! Yir·tno~t)S n:i.o o f'aria melhor. Si por· 
Cltllt·o bdo tonsit.lera-o como jul'iscousulto c Yer
t.hvh=dt'0 (JI'!MJll.:: nlll do mro dn. c:n:pital Jo It11perio, 
ainda. vr! 0 noll!'C :\li:liStl'O sn1ll'esnhit· em relovo ú 
fl•cn tl.! ,; _: [(1dos ]><.it' E::;~t! :> rcqui ;;_ito;; exímios u n.rl
tnira\'!}: ~. qne n to:·nam ct·edc·r d!L YeJl.'3l 'itçii:o 
pnl;lica. . . . . 

Cnní'·~~:-i:l.o nr·;1 . ~hú:· rtue, :10 titar neste mmueoto 
o Ynllo "::li ente: 1lo. nolH·e )linistt·o. com tnntn, 
prnprierlade <ippellitLulo de Jllinisli'O~mini.~tc;·<o, o 
:;entimen to q ne ~e "podct·;t tlc si, ~ :lrJuclle mesmo 
sent11nento de 'tcrn•l' I)Uc :.;e aposs:Lva. dos Is
ra.elita:s, qnando uo . il ppro;\:imar-se o legislador 

do ~ovo l1ebreu, depois de ter recebido do Senhor 
a. iticumbencia. de restil.urar as tn.bou.s da Lei, que 
havia..m sido despedaçadas, irradiu.v.t da. fronte 
af]uella. tt11reola luminosa de uma. luz, que com
movia, que perturbuv,t, que causav;~, tez·ror a 
todos o:; lsrn.elitas. 

Pede, lJorem, ao nobre Ministro que pertence á 
escola. do oru.dor, cn.ridoso como é, que não deixe 
de ser inclulgente para com elle, e que releve os 
et•ros, as lacun tS (Jne 1JOSS<11Utver na::> <1preciaÇ;ões, 
que se propõe n. l'<tzer. · 

O mo ti I ' O pelo q ua.l o orador- sa.he do desü.uimo 
em que se acha.vn. para ser o pr·imeiro a levantat' 
a discussão, roi que, em ses;;ão (le lô de .Junho do 
corrente a.nno, quitnrlo t'a.Jlav<'l. o honr·ado depu
t:ldo pelo 20° dbtricto de Minas Get•aes, comri
dando a elle ora.Jor a. justificar-se d.~ accnsaçües 
,grn.ves que ll<wi.;m sido feitas á sua n.dmini:;
tra<.~ã.o, com p 'l'ticular rerer·encia ;'\.;; solitari:1s, 
t!enom!oadn.s esctwas da cletençrlo, respondera ao 
n• •bre deputn.do,em a.pa,rte; quo o raria em occasião 
opportuoa, is~o é, na cliscussão do orç,'l.mento da 
Justiça. 

Tomado este comp~·omisso, nüo lhe e hoje licito 
declinar di.:;namente (l• dis;ussã.o. 

Para Q·uardar melhor ot•dem da deducçã.o tlas 
observnÇ'ües que pretende üazer sobx·e os uegocios 
da. JustiÇ(~. se occttparil. primeiramente de tt•e:; 
pa1 te:; referente.;; a sua administração: o:; aconte
cimentos que se dern.m na Córte nos primeiros 
dias de MarÇL'; as S•)li t:1ri:1s e o Asylo de .Mendi
cidade. Em seguida., se occupãrú. rapidam•·nte do 
orçamento da. Justiça, nn parte proprhmente fi
nanceira. e do Cl'erlito pedido pelo nobre Ministro 
para as (lespezn.s orditHrias e extra.ordin··rias; ·· e 
por ultimo do~ dons projectos de reforma de que o 
nobre l\Imistro dett conhecimento ao pal'lamento 
e ao p<ÜZ. 

Si as ·palavr:'s attribuida.s ao honrado Ministro 
pela. imprensa, de um modo mais 011 menos 
nuiiorme, naquelle as:;ignalndo lnnquete do 
Gluh Beetho\~en, c logo a~ós, em artigo que tra.zia 
n. cunho o!Ticia.l, reproduzi las, não h.1uvessem 
,;irlo rep,.·oduzid:.~s no Senado sem qu.:. o hunra.•lo 
Ministro as co·•1küesse, o ora1or não ns invoct\ria 
n.g-orn. para cotejar com aquelh1s que se lê no seu 
rela.to;·io. 

Diante das palavras que o nobre Ministro es
creveu com calma em sea relatorio, o oz·ador 
julgn. que tem a. contl.t'maçã.o de que com e!Teito 
S. Ex. entendeu q're succeclia. a uma situação 
an':lt'm:d, qne em necessa.rio restabelecer o Im· 
verio da Lei, que em pt'cci:>o reparar as iujus
tiç:tLS, que cmt preciso debelar· a ana.rchia, na sua 
fórm., mnis vil e baixa. 

O or·aclor· lê algttus topicos do l'elatoriu do 
Ministerio da J :tstiça e cooclüe que ficn. pn.tente o 
pensamento de S. Ex . . na censura que faz no Mi
nisterio de 20 de Agosto, a.ccusundo de causadnr 
ch anarchi<'l. das ruas. 

Sente bastant~ dizer <.lo nobre Miui;;tro que não 
pôrle (:oncorda.r com S. Ex. na n::~rt•}üiva que faz 
t··~lativnmente ao~ acontecimentos dos . ultimos 
Jias de Fevercir0 e primeiros de Março, be1u como 
na. gloria qne rt'ivindica pn.N o actual ga.binete de 
haverrest.alwlec,do :1 ordem pulllica.. · 

Pede permiss<lo ao nobre Ministro pa.ra con
testar c0m to,!a a rranqne~n.uma, asseveração do 
seu relatorio concernente ao facto origin<~rio, t~ 
cn.usa. remota dos acontecimentos que ~:e deram 
no dia I de Março. Diz não ser exacto, que o in- · 
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feliz louco capitú/:..tenente Ant···nio Jose LeitP 
Loho houvess•.:: sido espancado velas pr -r;as tla 
patru!l.ta qu-e o coudu~iru.m 110 xa.dt·ez: 

Narra os facto:;, apreciando-os i:·m suas rli
versas plwses, pedindo a1) . Ministro da Justi<;•l 
que ponha ás claras toda essn. que!)tão p:tra que ,; 
verdade appareça e se f<tç:tjustiç~ àquelles que 
passavam como motores dessa perturbação da 
ordem publica. · 

O govtlrno que vein na séssiio ultirnn. pedir e 
obter com gran•les •!ll"üculdades o accresc.itno rle 
300 l'eiS no pret da,.; praças r!e policia, e j'l::tl'a Vt'!r 

se preenchia o numero de 1500 praç,!S do corpo 
policial, não pode <tpresentar prova m>lis C<• h:.tl 
da im;n1Ikiencia da forç~a, do que as p;davr.::..s do 
nobre ~liubtro l_Xü'<"l. o augmentó lh rm·ça de po
licia e de C:1V:Lll:!rü~. O nobre Ministr:l e;t<i com
penetrado de que com a torç., instiffieir:nte que 
temo:; não se pode manter a ordem pablica neata 
grande cidade. 

Não será o orador quem negnc ao nvl1re ~'linis
tro os recursos que possa julgar nece~s:1riQS _ pa.r·u. 
o bom desempenho do seu car(!o, m::s é preciso 
que S. Ex. n:J, aprec'ação dos f';:wtos aquilate a 
diversidade das condições. E dirá de passag·~m 
que mesmo com es,;e a:1gmento ele força que S. Ex. 
pede, não podet·à di::;pen::;ar o concurao dn. força de 
linha nas occa~iões graves. 

Va.i entrar ;,.g-ora ?O a.:lsumpto d<\S escuras, pro
curando pol-o -bem <\S claras. 

Diz que o nobre deputado pelo 20° districto·c1e 
Minas Geroes requereu copi;~ do inquerito qne o 
nobre Ministro mandou instaurara respeit-:l d:-ts 
cognomi.Mdas escuras; que estas peças e:;tiio pu
blicadas, mas não se acha.m complet>LS. 

PrimeiramePte fa.lta. o artigo de S. Ex. deter
min<mdo o ü1·1ner·ito; '~m segnndo log-at· o o !fiei o 
que devia tr:tsl ·•d:tr os o\iversos intet'l'oga.torios; o 
officio quo de' h conter a. opi.nião d.t nut01·iolade 
policia.! qu-· presidiu o inquerito, .ácer·ca flo !im 
que ile teve ·~m mir<L; em terc·~iro . l.-g-n.r not:t-se 'l 
l'lo.lt:! do officin ··lo -lireetnr. da Casa d~ ::orre:·ção. 
entt·e:.!'an·lo <t :' . Sx. '-' o r·a tl1s e::;cur•:1s. 

0 or~ulor slo\•:· d.:sejoso ele Ci)!l; e~e1· essas 
peç~as cotn\Jle!nenta.t·-a, <1-· instr-tlt:çã.o ._To 1_:woc~sso, 
que o nobre \l:nistr·o d<'!chrou a. um ·los depu
tados da. hanc .da libe,·al tinha pot' rim. le:>oi-; q•1e 
perder:\ todo SPU fim, erlnc:tr :L Cam=,t·a ·· S. Ex. 

O orador : dev~, antt>s de tudo; .teclar:.11' qu<J e-tà 
tomando g-rae os:olll•·::lte um•t incutn·:enda que 
po•iia, po1· - fa··i:id:~de ·~ cnmmodo, rlei:\::,T' a o:ttt•o. 

Nunr:a vLt as est~'.()•rt .~, nem :tS recc~i;o..>u. 
Deve, ~·orér:;, expVL' r o . qne tleter·n'nou ess~ 

acto. qne· te.n )::ido ci ~sificad;; sob ,,;: titctlo:; "'S 
mais horrorosos. 

Em 24 de Utütlbl'O do anno pa.:~sn,d .. dirigin-s" o 
orador· pela. primeir·a vez em compa.nhin do citefe 
de polkia á Cas:~ de Ddençií.o. Ahl '!hegada::;. foi 
essa :outoridtlde recebida pelos detentos com uma 
formidavel vai 1.. ' -

O orador mandou cham:lr o :1tlministrador, l'..'!z 
percot"re1· as ga.lerhs afiin de ve1·ificar quu.es ·os 
culpados. Nada se pôde colligir; todos ne~arum o 
f:, c to. 

Terminad~. a vis! ta, oorí'lllor declarou a.o chefe 
_de policia. que não podia v >ltar ::lli _sem que fos
sem tCim•da~ medi,l:~s as ma;s ener·gtcas lJara que 
tal facto se nã0 r.:produzisse~ 

Devo dizer ~16 nobrt~:Ministro que discorda pro
fundamente da base de sea syste~na penal. Pam o 
orador, que n:ão vem das torturas· nem da Ba.sti-

lha, o systema. penal basêa-se no temor e não no 
amor. _ _ 

Sej:~. qual fôr-~~ escola. 0m qu~ n nobre Ministro 
se baseie, ha de encontra!' sempre, eomo prirneira. 
necessidade da. pen:~, a J·ep::raçã.o do mal causado 
a sociedade; e essa repar:tção é . devida. I')Ua.lquer 
qu~?. st:ja o esta.clo de 4\l'rc~pendimento ll.o culpado, 
··lvo a. attribuiçiio da clemencia. 
n.epresentando-lbo~ o chefe d'e pol ich nã.o só 

:sol.rr~ a uece;;sidadt~ <le constrnir mds a~g-m: t:•s 
SQlitadas, jJ'Wqne a" duco.s tW' exbti::t.m ·~!'arn j.u
,;uffici<-!utes pür<~ o úf'lrtdl> de insniH)J'diu ;; •;üo .::~é'm 
que se ncltavarn osddentos,,gente;comu se sahe, 
Ll:t peior e::;pecie, como de fazer o)S re1•::~ros indis
ren:;aveis lH c ,~sa. d-:J Detenção, quer t]lli\UtO ~,0 
<\S~eio, quer ú. :i'~gur.;nç:~; m:,1eo -.>u o Ol' ·nor que 
a.:; oin·.ti; se fizessem, :i. yista de nm slm[Jl13i> orç:t
me!ito que lhe ('oi pl'esente. 

Nií.:) estranhnn qne o honrado Ministr-o ao en
trar na c·;sn. de Detenção e, Cl1•!in':"tndo com as 
esctmJS. se possuis:;e !e tamal-1.!10 hor'!'ot·. · 

S. Ex. ~~stavtL dom.in,t-!o por· uma pt·-~venc;:-"'o l.le 
~spiriio. Q=Ian•lo, h- algnns n.nuos, íez S. Ex. 
pül'te d0 nma. commi>-~Üt• incumbida. :;el0 goveruo 
de e:x;J.minu.r n. C:,,sa, d·~ Correcç:<io, !1c,-,u de tnl 
fõr·ma horTorisado (:O!U uma · solit:1ria que lá en
contron, que algue.a que nuviu as ionpree<tçües 
do nobre Ministro Jbse: «0 Sr. Fer!·eir·n. Viauna 
está dourl:). » 

O orador é o primeiro a respeitar estas exf>:lll
sões de amor e c ,riil· · d~ do nobr·~ Mini:>tro, mas, 
aqui é caso de pat'o<.! i•tr o dito do Sr. Lafa.yette
'JlW a politica. não t(:m entr" nh<!S e cL justiça não 
pócle tl:ll-c.s quando 13 necessario punir os refra-
ct .rios. . -

O qae c •USn.ria hot•ror, per~;•mt<l. o orador, se
ri- m effectiva.m•~nte ''.S escur(~-~ ? 

O ortd0r::;ó ouvi:\ . ;~;u,r n::~.s .. flsc.uras, . qne -pa
r:·ciilll] urn;) uoviolad'=' no Brn.zil ; m;1s J·óde r!,,_ 
cl:1rar •ju·~ a <'~xp:·t!Ssi.i.n c•stá con::; ·g-r•ad· ll'" le
gblnç-.::i.o de todos 0s ~:dzes o:; mn.i-; ad·;tnbttl0:>, 
•m1 algun,; do . .; 'lll e:; ~ão elhs teneiJr.•s:ts. 

:-3::·rá .POJ' ser:•m e,,~ ;ra::; ? P .• i:; o e.::cm\' 15.:) tnm 
o :;'e'l ôin e.;p,.ei >!, file é eonvid:tl' ú lll -ltlit :çii.o 
o espirito re elo! e •>. t·•~fl'aet • :·i o ·~ 

·\ no~s.1. leg-i:-;laçiil> relatim ao ·~x:erc!to e à n.t·
m:.1ola, n.o cot· ·o de IJorniJeit•o::;, e ;:os cor·pc•s ele 
pnli~ia, inclnisiv•• n r·eg-ul.·mento de ~8 de Fe,·e:
I'(;)Íl'O de 1875 · 1n•~ ·•cabo 1 ·~ · ,-u o c .:;ti ·.!'·• corpn
!';:l no t~Xer·cito, f .!L na prisilo tigfli"ON ou so(.i-
trtritt · 

si. p01'tanto não . er:1. . a escm•i:lã0 q·1e t;u;tn 
hnrl·or·1su v a o ~10 1: e Do![Htad .• , :;e ri .,_ il. capaeid::tJe 
CU iC'l do lO!!; l' '! 

o ,~ar·ec· :!·';L! l ' llP ' >'ia.l :\c de ' : : ~ q !\1e :ich:t, 
Ill•~ S='J;,,!'Imcto cont'es:. '· db foi d:. r[,, ;;o:u . ill~lli.u. 
regnnc:a, rtiz q:.1e o .. r era re: ,lm~>llt' con da a do. 

E' ver,h:le 'llle o no\,re Miui.~ti'() cousn tona 
lmpe1·ial Academia de Medieina ;· tn<'s o fez de
pois r\e ter l:tn<;.ad(' ~em coudemn ção á.::; 80litn.
rias, c ... nclemmtr,iiv e~ta qu·~ foi rep•··Yiuzida pela 
imprensa e teve echt• naquelht associ;tçã.o: 

O nohre Mini5tr-o cr;n;;ultou a. I:operial Aca
demJ<.;. :;i al'}nellas ;irisõ·~s podiam s:)rvir parn. 
hll.biiaçãn or, in tl'ia.. . · . 

Sa::r JtlXilll) algum •.le seiench, o nr~,clor 0~tâ. 
convmcidv que' a resp(i ;ta de qualquer· por mais 
illu~tt-auo que fos:o<· seri~1 negativ:1. Nenbumn. das 
prbões rigorõ.c:(ls, c•:n cadê:1 .. alguma, serve para 
llnhit:'l.c,;tio ord:na.ria. · 

Lendo o pétrecer da Academia, o orador não 
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póde deixa,r de sorprender-se com a o.ssigna tuea O ol'ador está de perfeito accôt-do · com () nob1'e 
ae - seu digno . n.migo o chefe do corpo de saude :'l!inistro em que o orçamento deve ser organi
da a.rma.da, Dr. C<trlos Frederico; porquanto si zado de modo que possa. attender . a. ·todas as 
as solitarias que S. Ex. condemnil. n.üo siio cotn- Yerbas, sem s·:lr necessaria a abertura de creditas 
pativeis com a -vida humana, como e que consente supplementares. 
elle na conservaç;.1odas que existem nu, llha das No que, porém, o orador não estã de accôrdo 
Cobras, na fOJ.•taleza ele Villeg:tignon, os navios é com a. S<3gunun. parte das alle9ações feitas na 
de.guerr<l, sem reclamar do ;\1inistro d<L Mariull il citada p;lginit do relatorio, porqu<ulto a doutrina 
as providmcias necessarias pura extinguil-as? da escola a que o orador per'tence e que foi por 

Em seguida passa 0 om(lor a ler uns aponta= muitas vezes proclmmtda. pelo nobre Ministro, é 
mentos que tomou sobre ns solitarías da. marinha, muito diversa daquelht que hoje n.pregon.. 
no intuito de demonstrar que essas são mnis hor- Como, porem, si isto bast•tsse, o nobre Ministc~ • 
riveis do que ·aquellas qu.~ foram construídas m ainda pede 800:000$ pa.ra reorg<tnisnçiio ~lo Corpo 
Casa de Detencão, e tal condemnação merecer<1.m, de Policia, -cre<.lç.ão de mn.is duas companhi;,s de 
e desenvolve l::l.rgas considerações sobre este a.s- inf<tnteria, duas de ca.v:lllaria, e 10:000$ para re
sumpto. paros nos quarteis de Barbonos e de Estacio 

de Sú.. 
Passando a occupar-se com <t questão relativa o oeador não faltaria tt S. Ex. com o seu apoio 

ao :\sylo üe M ·ndig-os, o orador diz que, quando quando, na quttlidade de Ministro da Co!'ôa. e l'es
o nobre Ministro entrou pat,<t o galJiuete, o orador pous tYel pela ordem publica, dissesse que não 
teYe occasiiio de communicar a, S. Ex. não só o podia assumir essi}. responsabilid<tde. si o parln.
estado lamentavel do asylo, como tarnbem o pen- mento lhe negasse os meios ; mas o que s. Ex:. 
sarnento que tinli<t em relaç>.:."io ú reform:t desse lhe e.1sinou, fundado na lei do orçamento de 
estabelecimento. l83i, é que nã.o se póde vir pedir ao parlamento 

Disse a S. Ex. qne não f.creditava, nos pro- creditas para obras sem se tr:.tzer platlOS e orça
digios ela caridade merceuaria, e que esses insti- mentos . 
tutos são mn.is proprios pa.ru. serem sn:-;tentados Não comprehende como a commissiio de orça
pela caridade auxiliada, embora pelo Est;Jdo, do mento colloca na. rubrica.-Corpo Milit<tr de Poli
que por tributos, e nestns conctiç{íes p1·eteudia. ci<t-tlespezas com a conSt1·ucção de .um quttrtel 
entreg-ac' o cuidado dos velho; alli recolhidos ã.s e rep ros em outro, _deL'ntndo a verba-ubras
ú·nW:Sinltu dos pob·;·es, institnição esta muito co - eJl 20:000$000. 
nhecida em torht •• parte do g-lobo. Refei·e os o nobre Ministro não se contentoU: com os 
passos que neste sentido deu e que esperava IOO e ta.ntos contos de ~ugmento dn. proposta, 

_ ; fossem: . coroa~los .d,e successos : si o ga.binete de nem com . os 800:000$ rle creditas ordinario ,~ ex
que fez parte não se tive5se retirado do poder. traordin;trio parti. i•ecrganização do corpo cl~ po-

Occupando-se dasnccnsa.ções feitas a. esse g ;1- licia; 1)ede aind<\ pa.ra reorganizar e melhol'ar 0 
bjnete pelo estado do as,vlo, diz que ellas siio p_residio de Fernando de Noronha os saldos .dos 
contr~"lditorias. Invocava-se entre outras cottS;1S exercícios em liquidação e do exercício vigente, 
um parecer antigo da Junta de Hygiene, que niio isto é, 200 e·tantos ·contos. 
condemnou o estado do estabelecimento, mns o 
loc..'tl e 0 edit1cio, que era. então 0 aluergue de O orlvlor pretendh tambem or>cupar-se com os 
St\ntu Luzia. _ planos de reforma do no re Ministro ; suns idéas 

Mostra que, além de nüo ter 0 edifJ.cio a cap<l- .iá são conhecidas ; não sabe, porém, como se en
cidnde 11recisa par;1 nlqja.r os individuns I'(Ue alli tende S. Ex. com o nobre Presidente do Con
estão reeolhillos e qne excedem em mais do 1luplo selho a. respeito da applicação dos 5 ~/o addi
n. lótnç:iio mar•cada, a verba ,·otada para o custeio cionaes. 
do estabelecimento apenas e com dillicnltl:.ule Concluinuo, pondera. o orador que no interesse 
attinge o. 10° mez do a uno. Recorda. o que disse o commum da Constituição em que os conserva.
St·. B;1riló c.lc Ibitnt'nna sobt•e a cotweuiencht de dnres progressistas e os Hberaes adiantados dispu
con:;trnir-.~e um editicio apropriado pn.ra. a.g-ns:::tlho tam a primazia das ret'orlDas. amadurecictas na 
e tratamento dos alien:vlo::; que, de mistura com opiniiio ·publica, ha uma. ditficuldade i~nmensa de 
:lS triancns, velllos, enfermos e sitos, n.lli estilo discrimin:n' os limites, as fronteiras de um e 
recolhidos. outro partido. Não sabe mesmo si será licito, 

Ad1ht7. ln.rgns considerações sobre este nssum- uestt~.l)Ot'fia de opportunismo, a cad:~ um de nós, 
pto e passa. a. occnpar-se com o orçamento. a. posi('.ão chquelles troyanos que sorprendiclos pelo 

Antes de í't1.zel-o, porém, perg-unta. ao nobre simulacro de divisão grega, para mais facilmente 
Ministt'o porque condei'lllU. o projecto de reorgn.- l'•>clwssn.r o inimigo, trocaram os escudos e o:s uni
nização ela guar(la nacional, que o orador~ no form~"s; si poderemos tambem metter-nos sorra
snmr do ministerio, entregou a S. Ex . Leu nos teit-amente pelos arraiaes <.los adversaríos em 
jol'naes qne S. Ex. havia nomêado um tenente do idéas e adopt<•r est:1s parn. mais facilmente lhes 
estado-maior de 2"' classe parn. fazer um proj ecto fazer a.g-nerra. Em negocio de politic..'\ não eu
de rerormtt; mas, pergunta a. S. Ex:. si con;;erva. tende muito. Tem ouvido fil.llar sempt•e nas 
ainda a.quella opinião qu~ . aqui o orador ouviu grandes rerormns e "especialmente na. reforma 
quando S. Ex., f.lcompanhando o Sr. Prado Pi- que acabou na Inglaterra com os llireitos sol•re os 
mentel,-se d.eclar:.vm abolicionista da guarda. ua.- cere:.1es para se justificar o seguinte : que as 
c\on:ü. idéas não são . pa.trimúnio . de nenhum partido ; 
_ Entrando no orçamento, diz o or!tdor q_ue o que quando vão calando no espírito da nuç~o e 

-nobre Ministro, ú. . pàg. 2 do seu relatorio, pro- vão sendo julgadas .. uceit:lS, . qualquer purtido 
metteu fazer as reducções possi v eis · ~em sacl'idcio pôrle se apossar dellas para realizai-as como . seu 
dos altos interesses que se prendem á politien. e programma. 
justiç.'\ de um paiz livre ~ civilizado. A· respeito dessa -memoravel eo.mpn.oha nota• 
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vel de Cobden contra Roberto Peel, a . co usa é 
muito ditrerente_ Comprehende que em certas re
formas, que suppoem verdadeira evolução social, 
da ()Ual não é licito mais voltar atraz, os partidos 
desappareçam;não assim quando dons partidos dis
putam com progrã.mma ·diverso, quando ambos 
querem attingirao progresso, que na opinião do 
ortt~lor é fim e não meio. Mas nunca pôde acre
ditar que seja possível partidos fortemente orga
nisados, com uma política patriotica e de resulta
dos beneficos para o paiz, sem que esses partidos 
tenham delimitadas as suas ideas de t.l fôrma que 
qunndo um partido está no poder e uma idéa que 
não lhe .pertence não é aceita pela massa da po
pulação, uma. idéa que constitue lemma de;partido, 
o dever patriotico desse partido e ter isenção de 
anit~o de dizer ao seu antagonista- c;~,be-vos 
realtzar a reforma. · 

A esse pro1losito, o orador recorda uma histori:l 
que o nobre .Ministro contou ha tempos: dons 
prcprietarios de terras contendiam entre si, 
quando um terceiro veiu metter-se-lhes de pel'
meio, intrigando de um lado e de outro, do que 
resultou acabarem os dous completamente pobres 
e 11 possa1•-se o terceiro do terreno, palmo a 
palmo. 

A proposito das reformas que o nohre Ministro 
acena à Ca.mara, o oraelor não poderia refel'ir 
sem quel'er tirar o merecimento dos trabalhos de 
S. Ex., que são ve!'dadeir;tmente scienti ficos, 
aquella graciosa anecdat~ da reforma du_ pada.ria 
~G~ri~ · : 

Seja, porem, como fôr, a verdade é esta: si 
não hn. mais umn. questão social que tenha _lle 
esperar um·.~ evolução no paiz, ou o partido con
servador · Stlstente as ideas conservadoras, as 
idéas de organização, as de eçonomia . preconi
saclas pelo nobre deputado pelo 11 o districto 
do R:io de Janeiro, ou então retir·e-se bonrosa
meutd do pocter e eutregn9 aos adversarios. 

Concluindo, . declara {t Carnara. aindt\ uma vez, 
com pezar profundo : vot 1 ndo ao nobre Ministt·o 
o maior respeito, comtudo acha-se llistanciadn de 
S. Ex. como do .Ministerio. Não pôde compre
hender esta política. 

On o l\linisterio afflrma em todos os sens actos 
as illé·1s conservadoras ott o Ministerio não póde 
manter-se 110 seu posto. 

A discussii.o fica adiada pela hora. 

0 SR. PRESIDENTE dà. para Ulllt\llllÜ. a segnint(il 
ordem do dia: 

2:.. discusão do credito supplementar de .... 
442:303$12.9 ao Mioisterio da Marinha par<"t as 
verbas-Corpo da Arnn1.dtt-,- Forca Naval- e 
-Eta1x1.s- do exercício de 1886-1887; 

Continuação d<1. z:.. discussão do projecto n. 8 B 
de 1888 sobre o exercício das funcçües dos mem
bros· do Supremo Tribunal .de Justiç:t no iuter
vallo das sessões, quando deputado3. 

A's 2 1/2, ou antes, 2:.. . discussão do orçamento 
das despezas do Ministerio da Justiça .. 

Lev:mta-se; sesSrr.oo âs 5 .. horas e 20minutos 
da tarde: 

383 Me!t!lii~em 6 de .rolho de :1888 

PRESIDENCIA DO_ SR- BARÃO DE LUCENA 

SUMi\IARlO- Ch~mada-- Leitura e appro,·a~ão o.a aela.- ' 
Exrt:Dl&~TE.- Parccoros approvado3 us. 90 c 92. - Pareeorc§ 
a imprimir ns- 93 e 9í-- Projcelo a imprimir n- 48.- Re
dacç.ão n- :~i c_- Rcquerimc nto ~o dispensa ele impressão polo 
S1·- Carlo~ l'oixotu (:to Sec_:~tal·iol· Apprunç.ão. Approvação 
da redacçao-- ln'crpcllaçal) do Sr. AITtlngo Cebo. Declaração 
do Sr. 1\odrigt> Sih·a 1 Mi?tistro de Est;·ll.ngciros ).- Hoqucri
montos dos Srs. S- Mase•renlw.s, Custodio .\larlins, Pedro 
Boltrão" Caolho Rodrigu"';. Adiauteuto.- Podido de dispensa 
de mernbro .da commissão de fazõnda, pensões c ordo:tad~s 
pelo Sr. Coelho Rodrigues. E' concedida.- Hoqueriluentos 
do urgcncia (leio Sr. Andrade 1'igu,•i1·a. Ar•IJro,·açiTo .- Ob
servações dos Srs. Lourenço •le AlbnqUI!rque, EIJlídío do 
Mesquita, AIT•lnso Celso, Rodrigo ::;iv;o, Elpillio Mo;quila, 
PcdrQ Luiz, Cu>todio Marlius o Costa Pereira (1\Iinistto elo 
Irnpcrio) - Onvy.M oo DIA.-- Discus~ão da iuterpellacão do 
Sr AITons., Col~o ao Sr. llinistro do l'"lraugoiros . Ílcquo
rimento de urgoncia pelo Sr. An,lrailc Figncira_ Obse,· ,· açõ~s 
do Sr. Presi<lcnte. Approvação dv rClJUodmcnto. Discursos 
dos Sro. Alfonso Celso o Ro·lrig•• Si! va (.llfinistl·o de Estran
.qei1·os). Questão de Ordem. Ubse. rações dos Srs- Afi"onso 
Celso. Gomes de Castm, Anrlrade Fi~:uuir:l., . Joaquim Nabueo 
o Prcsidentu. Dcsisteneia da palavra, pela ordem, pelos 
Srs. Cuclho R drigu~s o lhlla ~!achado. Contin ação da 
di~ct1ssão. Discurso do Sr. AfTQn~o Celso. Requerimento do 
encerramento pulo g,_ :;oetbo l{oddgues- Dcsistencia da p:~.
Javra pelos Srs. MatL:t. Mach:t.do c Hodrigues Peixoto- Rc
tirad. do raquerimento pelo Sr. Coelho Rodrogues. Encer
ramento - Contiuuacãn da 2' discussão <lo orcamcnto Jo 
i\Hnislcrio t1.1 Justir.a. Oiscnrso uo Sr- Ferrclr.1 Vianna 
tlllill iSt•·o d11 Justiça): Atli:J.IUCltLO. 

Ao meio-clin. faz-se a. chamada, ã. qual respon
dem os Srs. Passos Miranda., Clarindo Chaves, 
Ci:otiio, Cruz; Maneio Ribeiro, costn. Aguiar~ 
Leitão da Cunha., MM-Dowell, Silva. Maia, João 
Henrique, Dias Carneiro, Coelho Rodrigues, Coe
lho 'ele Rezende, .Tayme ·Ros, Alencar Amripe, 
Barão de Ca.nindé, Ratisboua, Alvaro Caminha, 
Tarf]_uinio da Souza, João l\·Ianoel, Cttrneil'o da. 
Cunha, Soriano de Souza, · p,~.uta Primo, Felirípe 
de Figueiróa, .Tuvencio de Aguin.r, Pedro Beltrão, 
Henrique Marques, Ba.rii.o de Lucena, Alcoforado 
Junior, t{.osa. e Silva, Bento Ramos, Gonçalves 
F'erreira, Alfredo Corrê:t, B. de Mendonça So
brinho, Luiz -·Moreira., Mariano da Silva, Lou
ren~;o de Albuquerque, Oliveil·a Ribeiro, Olympio 
Campos, Coelho e Campos, Freire de Carva.lho, 
Milton, Btwão do Rio de Contas, Americo de 
Souza, At•aujo Góes, Juuqueirtt Ayres, Zama, 
Elpidio Mesquita, Costa Pereira, Fernandes de 
OliveiM, Bczn.mat, Lacercrt \Ver·neck, Ant!Pade 
Fi.zueil'a, Lemos, S. l\Iasc:1renha.s, Mourão, Hen
ric'luiJ Salle:5, Bart'OS Cobro., Olympio Valladü.o, 
Pe. lro Brandão, João Caetano, Carlos Peixoto, 
A!Ionso Celso, Elias Cha.Ye.s, Rorll'igues Alves, 
Rodl'i"'o SHvn., Duarte de Azevedo, Cochrone, 
Gera.l~o ele Rezen(le, Delfiuo Cintr<t, X.n.vier dn. 
Silva, Esperidiã.o Marques, Bitrão do Dhtma.nt.iuo, 
Visconde de Naca.r, Fernando Hackradt, Pmto 
Lima, Pauliuo Chaves, Seve Nav<trro e Silvtt Ta
vares. 

comparecem depois de aberta a sessão os srs. 
Bulhões Carvalho, Rod.rig-ues Peixoto, Pedro 
Luiz, Custodio Martins, Jose Pompeu, Almeida. 
Non-ueira, Rodrigues · JuniOt·," Maciel, Joaquini 
Pedro, Pacifico ~'liasn.arenhas, Henriques, Gomes 
ele Castro, Luiz Fl'eir·e, lVhttoso Cama.ra, Joaquim 
Nabuco. Alfredo Chaves, l\Iatta Machado, Atronso 
Penna., ·soares, Castrioto, Mirant.ht Ribeiro, Fer
reira Vianna, Torres . -Portuga.l, Theodoro da 
Silvil, Ri.beiro da. Cuulln., Ferm\ndcs da Cunha 
Filho e Cesario Alvim. 

I<'altn.m, c;m cn.usa l)artici11ada, os Srs .. Jagua
ribe Filho, Barão de Araça.gy, Theophllo U.os 
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. . santos, .To~e .\fa.rcellino, :\.r~. ·<.io Pinho, Joií.(. Pe
nido, ~lout;,ndon, Conde do Pinh;tl e .Alves de 
Araujo. 

Faltn.m. sem c~lusa particip:•da, os Srs. Domin
g-ues d(l, Silva, Eli<1s de Albnque1qne, Barã.o do 
Gua!1y, B:•rü,o. ele Geremoa.bo. Christiano d: Lut: 
c :Marcondes . Pigueira. 

Abre-se n ~c:;;ãCl. 

E' lida .• po:;ta em <liscns~o-:: sem debate a;;pro
nda a act::t .:h ~essão antecedP.nte. 

O Sa. lo SECRETARIO procede à leitura do se
guinte 

EXPEDIEN'CE 
Officios: 

PARECERES 

N. 90- 1888 

Rer;er.~ão para o quadro effecti•;o elo exe1·cito do 
tem~nte re(o1·mado ·Jose Càctano da Sil'Oa 

:\. comm!ssão de mnrinhn. e guerra, tendo exa'
min<ldo a petiç.'io do tenente reformado do exer
cito .rusé C<1eta11o ch SiiYa, em que solicita r<:lver
são para o qnad1·o t.l·;s o!fieiaes etrectivos elo exer
cito, ê rle par<•cer que sej l1tlvido o governo por 
intermedio do Ministerio da Guerra. 

Sala das commissões em 5 r.le Julho rle l888.
Al(1·edo Chaves.- Passos .Jlironda.- Dr .. Cantão. 

N. 91-1888 

Do i\Iiuisterio da AQl'icultnra, Commercio e Isençao de .li1·eito.~ à fabrica rle 1)apel estabelecida 
Obr·:1s PHhlie:1s. de 4 do corr,..nte, em resposta·~o e,~ Itü. 1n·ovincia de S. Paulo 
officio de 10 de .Julho de 18~7. n. 174. tJ·nnsmit
t'ndo :1:'; inform çõ,s pre:-trld<t3 pel · ·pre;;id,ncüt 
cL1 pt·ovinci<t de Santa. Catln1·ina rel:ttivam~n1~ 
ao projecto n. 81 rle 1886, qu0 aut0ri·1.a. o góvc~rno 

· a. c!espen·l-:r certa. quantia. cnm os e.-;tndos e 111~'
lllornmento da barra da Lagnn:1, nnrptella pro
víncia.- ;\ quem rez a requisiç'í.o (comm!ssões 
reunidas de r,. z(•nd 1 e de ng1·ícn ttml ). 

A commis.~ão rl.e iitzen,ln .• il ']Uelll foi presente o 
r·eqnei·imento de 1\Iaclu•lo & G•Jmp. pedindo que 
se tornem exten:;ivus ú. rabr;ca. de papel que fun
dar·am no S::lto de Itü os f' '""l'l~S do a:t. 8° § 13 da 
lei ele ::lO de Ontub1·o de 18x7, é de parec"r que se 
onça o g-o,·e: no para inf.,rmar. po1· interml"dio do 
Mtnbterio ·h Fazenda, enviando-se-lhe a. petição. 

Sala das comrnis:>ões, 6 de Julho de 18SR.- An
dl"ade FirJueira.- J.lfow·/ro.- Seba~ticio i1{oscare
rlhas.- Pedro da Cunha Beltriio.- A. O. Gome~ 
de ·Castro. · · ·· · · · · 

N. 92-1888 

Jl) me:>mo mi•1isterio. de 5 •:lo corJ'et1te, pedinr],, 
ane sejn.m enviados áquelle ministerio. afim d,, 
ferem o ct,m.'\(eniente 1estiuo. os papeis com r1ue 
o capitão dõ Corpo de Bombeil•os .\ntouio Veris-, 
simo Ivo de Ahren instruiu uma peticão que di
rigiu :t :estil. C<lmam ·em 12 do Junho de 18i=:3.:.: 
na. qml pedio a reforma, qnr~ acr.ba. de lhe ser· Jlelho1·o.mento de aposentadwi.a a Joao Baptista 
concerlida. p~~io g-o'l"eruo.---, DHolv:lm-se :10 Minis- Jiarques Foç;aça, ex-cor1.taclo?· dos corteios de 
te rio da Agricnl tura os rlocu:nentos -pedidos. Goya:; 

Do mesmo :.ministerio. ela. mesma data., em rcs- A commis;i.io de fazenda, pensões e ordena-
posta n.o otficio n. 1:38, de 26 de Jnnho ultimo, dos, tendo examinado o refjuerimento em que 
ém que fora.m pedidas inform ;Çü•~ii sobre o reqne- ped·~ au!!'mento ele vencimentos 0 contadorapo
rimento de P.:•rlro Getnlio M·>nteiJ'O de :.fendonç~, senh\do ~du. repartiç:.'io dos curreios da provineia de 
q~e pede pr·i'l"llt~~io par:; o pr-~longumrn~to r!os Goyaz, João Baptista \lu.rqnes Pog-:1ça, conside
tl·!lhos da E:'-trada i.1e Ferro .l\Tma.s e R1o, de- rando que o r·equerimento não é acompanhado de 
clar.lntlo rrw o !!overno ngua'!'<h ::ts que requbitott rlocumento :1.Jgnm, é de parecer que s<.>ja ouvido 
ácm·ca d · allucl·d;\ pmtenç"io.- A quem fez a. 

0 
governo. 

reijai~içiio (,.:ornmi;;sii•) de a.gricultm·a.). ~ala cbs commissõe;;. 6 de Julho de 1888.- .A. 
Do mc~.n:1 rnini,;te,·io. d:t me.'\ma data, em res- FiqHeira. _ Selw .. ~ti!'i'o }.{a:;carenftas.- Mow·ao.

postn no nJiir·io de 15 de : .hu•:to 11lt~mo. do.vol- PerLro •l1t CwiM. Beltrr.io.-.~1. O. Go,nes de CastrrJ. 
n_,!F.lo n. informnr;iio e I'C'lllerilllcnto docnml'ntado, 
em qu.J Honorio Li!na. pecle diY:mws favore- par,t 
n. frtl•ric:• de papel que pl'Ptend(~ est;; helecer _-A 
quem fez a requisição (commi~~ã.o rle ~gl'ic:1ltnrn.). 

São lidos e ,·fio a impl'imil• os !;eg·nintes 
PARECERES 

N. 03- 1888 Do miniStCJ'in do imper~o. •h !U<~Sl11::t rhta, em 
re:;post:t ao officio do 26 de .Tnnho ultimo, rr;- .4.ugmr-nto de vencimentos aos apcl·m·io> do Arsenal 
mctt<>ndo cóp:n.s d s infm·ma(õ;~s prestnd:ts pelo rlr. Jfurinha da !3ahin 
pr·Si;Ídente (h· província de ?\I<•.tto-·.Trosso e peb A ~ommi.::sã<• de . f<tzenda, pensões e orclena-
RAY"l'' 1,~•spo rl~ diocese d·~ Cur;:~.b::t S(Jbre o reque- dos, tendo ou vicio o governo S••lJre :t pettçü.o dos 
ri!Pento ''l(• •1ue o conPg(l AnloDio Henriqne:;, rle opera.rios do Arsen'd rle Marinha. d:l Bahia 
Carvalho F<"n·eir,: pede ;o;er ;i!l:Jilado no Jogar de so!icit:mclo equiparação do. seus vencimentos aos 
pr·ofessor do seminario epi~eop:tl dn. roferi(l:L dio- .1,1e pet•f!.::d1e111 o;; das oilicin~\S de machinas e 
cese.- A qnem fez a requi:::i~ão (commii;:;ão tle 1~~ 1 · 1 ·eiro:>. :·, vht:l, (hs inrt•r:naç•líe:> prestadas 
frtzenda). . pe_!a co~t~>l'i~ de M.n.t·inli~: é. de par~cer q~e 

Do me~mo ministerio. d0 6 do corrente, em res- seJa a P'~tt~ao mdefet·Jda, nao so pot• nao convn· 
posta no otficio tlc 21 de .Junho ultimo, sob n. 12e. tomn.r medidas p:•rciaes, como poi' est:1.r o go
devnlYendo informado o T'~Qill•rimunto, docnmen- 1erno a.utorizad<) n, J'ever ns tahcll•ts dos sn.ln.rios 
tnrlo. em que o eng1mheiro A nt ·nio Ln..;•osa. tios opcr:Jrios 1los arsennes de Mnrinba, em Yir
Pereira Br g-n. p!Opõe·S~ a prolongar a rn~ da.-; tnde do a.rt. 215 do J·egulamento d1~ 2 de Maio 
Lnranjr;oirH.s ·até ao·mnr e a do SP.nador Cot·,·ei« de 1874. 
a.té a 1le c~l:-vnlho d~-> Sá.- A quem reza req11i- Sala. das commi::.siiPS. ú de Julhi' de IR88.
siç•1"l lcomrnis::;io de fn.zervla) • • . À. Figv.eiJ•a.- .J.l!oUJ·.·7a -Sebastião ::la.w;a.rrmlllls 

Sãil Jirlo:;. pÓsl'•:'i em uiscus:.;ão e :sem debate .- Perl.ru da Curúta Belt1·<1o.- A. 0: Gomes de 
approvados o:; seguintes C~1·a. 
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N. 94 -1888 I n.ó Rio·-Granel~ do Sul o 3° regimento de artilha-
A . . . . .. . . · . r1a, a que entao pertencia, e estarem ... esses do-
ugment~ de venctmentos aos oper~rtos de con: cumentos nos requerimentos que fez ao governo 
strucçuo naval do Arsenal de !11annha . do Para imP.erial em Julho de 1876, Fevereiro cfe 1877, 
Foi pl'esente á commissã.o ue fhzenda, pensões e M~~o de 1878. e; Setembro de 1881, pedindo rapa

ordenados <l. petição dos operarios . de construcção raça~ do preJUlZO que soffreu com sua transfe-
naval do Arsenal de Marinha do Pará, em que rencla. . . _ . . 
solicitam ser equiparados em vencimentos aos :-O c~mm,tn~ante . do ba~alhu.o, em sua :nforma
das o1ficin~ de machinas e ferreiros. çuo, dtz q!le JtÜ,g':l: ms~bslStente.s as razo~s alle-

Tendo a ~'eommissüo ouvido o governo, juntou gad~s pe1o petlCwnarw, . c?~vmjo, porem, s~r 
este a informação da Contadoria. de l\In.rinha, na OUVl~o ? commanda~te do 3 r~o1mento d~ artr
qual se expõe que, comquanto tenham os suppli- lharla, a qu~ elle p~Iten~en, pois que, verrfic~to 
cantes, pela. tabella em vigoJ', maiores vencimentos que 0 suppllcan~e, leq_uer em, em l\ia.r~o .de 18, ~, 
do que os dos outros a.rsena.es, exclusão feita elo da que ~~u~ tr~nsleren~la fosse na ~onformida~e d~ 
Côrte, pocler-se-hiam melhorar as v-antagensda- art. - .d-; let 11 • 1.913 d~ 9 de Ao~sto c~e 1811, e 
quelles operarios. por meio da revisão das actuaes ~icla~qmd de que a. su.t pretençao seJa atten-
tabellas, de acco~do com o art. 215 do regula- O commandante das arrnas do Rl·o Gr·and do 
mento de 2 de l\I~lo lle 1874. . . . • • ~ • _ • e 

A commissão, por entei:tder que. não conyém ~~1 ~~~ft\;~~~ a esta mformaçao do commanclante 
to~ar 0 Parlament<; me(hdas parcm~s, e amda O peticionaria satisfez esta requisição, juntando 
porqu.~ em :ac~ do, ettado art. 21? esta o. governo attestado do commandante elo go regimento de ar
aU:~om:ad? ~ r ~ver . a~ tabellas, e de parecer que tilharia, de haver requerido sua transferencia na 
SeJ.l. a petlçao md~fc::rttla · conformidade da lei citada, não só em 1872 como 

S~l!t d•~s com~uss?_:s em 6 de ~~lho de 1888.- em 1874 e 1875. . . ' 
A. Ft51uetra~-llfow M. -:-_ Sebasttaa Mascarenhas. Sendo ouvido, 0 Supremo Conselho Militar 
-Pedro da Cunha Beltrao. -A. O. Gomes de opinou, em 10 de Julho de 1882, que 0 supplic::mte 
Castro. não estava compl'ehendido na disposição do art.2° 

E' lido e vaia. ir..1primir o seguinte da lei n. 1.973 de9 de Agosto de 1871. Assim 

PROJl:i,;TO N. 48-1888 
tambem havia informado a. repartição de Ajudante 
General em 15 de Junho de 1872. 

Transferencia ele arma ao a~feres Jose Candido ela Mas, em25 de Setembro de 1883~ a mesma. re-
Costa J.l{aia partição diz, que nadtt accrescentaria ao que ex

A' commissü.o de marinha e guerra foi presente 
o requer·imento qne a esta aun-usta Camara diri
giu o alferes do 17° ba.talhã.o :le infantarict, José 
Cauclido da costa. Maia, uo qna.l pede que tt sua 
transl'ereneia da arma de artilharia para a de in-

,Jantaria seja considerada nos termos da lei n.l.!:J73 
de 9 de Agostn de 1871, sendo assim reparado o 
prejuízo que soil'reu pot• ter sido sua transferen
ci 1 feita nos termos da lei n. 1.14:3 de 11 de Se
tembro de 1861, e, tendo-o examinado, vem emittir 
o seu parecer. 

F'undamenta o supplicn.nte a sua preten~ão, al
legaudo quê, quando olfichtl de commissã.o,habili
tou-se, na fàrnm dn lei n. 585 de ti de Setembro 
de 1850, para ser confirmado · no posto cl~;: alfi,res 
da arma de infantaria, no emta.nto, 1oi indevida
mente, em 31 de Janeiro de· 1872, promovido 
para a arma. de artilha.ria, da qual ni.i.o tinha 
exame. 
. Que, por essa razão, em Março do mesmo anuo 
de 1872, requereu ao governo imperial transfe
rencia para. a infantar·ia, de conformidade com o 
art. 2° da lei n.l.9i3 de 9 ele Agosto de 1871, que 
entü.o vigorava, e não tendo o seu requerimento 
obtido despacho algum, o renovou em Maio de 
187 4 e. Ago.3to ele 1875, e só ~m Fevereiro ..f!e 1_876 
se lhe concedeu· transferencia, com prejuízo ele 
sua ttntiguidade, por isso que foi nos termos da 
lei n.l.l4:3 de ll de Setembro de 1861; 

Que conta . 20 e tantos annos de serviço sem 
nota alguma em seu desabono, e que fez toda a 
campanha do Paraguay, na. qmü foi ·elevado ao 
1• posto, por seus serviços. 

Diz qne deixa de annexar os documentos pro
v::mclo ter requerido transferencia de arma sem 
prejuízo de sua :.tntiguidade, em Março de 18i2, 
Maio de 1874 e Agosto de 1875, por não servir 

V. III.-6 

pendeu em seu pa.racér o Conselho su1)remo Mi
litar, si nã.o houvesse sido publicada a imrerml 
resoluç:li:o de 12 de Novembro de 1881, relativa ao 
a.lferes Joaquim Innocencio de Oliveira qne, tendo 
sido transrerido da arma de artilharia pn.ra a de 
infantaria, segundo o art. 6° da lei n. 1.143 de 11 
de Setembro de 1861, passou a. ser considerado 
como tendo sido transferido de conformidade com 
a lei n. 1.973 de 9 de Agosto de 1371; e achava 
por isso analogia entre a posição do alferes Joa
quim Innoceucio de Oliveira e a do supplic.'l.nte, 
que pàde bem merecer da Assembléa Geral Legis
lativa a. graçit c1ue impetra. 

A' vista do ex posto, a commissão 
Considerando q11e a lein. 1.973 de 9 de Agosto 

de l8il autorizava o governo tt transferir de nma 
para. outra arma os otficin.es que para ellas se 
mostrassem aptos, comtanto que tivessem as ha
bilitações exi~·idas pelas leis vigentes; 

Considel':.mao que o peticionario deveria ser 
classificado, não na arma de artilharin,cujo curso 
não tinha, e sim na de inrantaria, para a qnal 
se h<wia habilitado, de conformidade com o dis
posto na lei n. 585 de 6 de Setembro de 1850, e 
na qual sempre serviu na guerra do Paraguay, 
estando l)Ol' isso apto a continuar a servir nesta 
armtt, e, portanto, comprehendido na disposição da 
citada le1 de 9 de Ago:>to de 1871; 

Considerando que, por esta razão, com. funda
mento, re<Jueretl elle . a . sutt transferencia :para a 
infantaria, logo que foi confirmado e classrficado 
na artilh:1ria, quando vigorava a lei de 9 de 
A""osto de 18'tl ; 

considerando que não tot attendiuo pelo go~ 
-verno, quando lhe requereu reparação do pre.i nizo 
que ,sotrrera em sua. antiguidade, por s~r a . sua 
transferencia concedida nos termo!? qa le~ n.l.l43 
de 11 de Setembro ele 1861~ 
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Considerando, finalmente, que identico caso deu:. 
se com o alreres Joaquim lanocencio de Oliveira., 
que se · achava ·nas mesmas condições do suppli;.. 
.cante:" 

E' de parecer que a petição deste seja fa
voravelmente d.eferida, adoptandu-se para isso o 
seguinte 

Projecto 

14. Força naval. ............. . 
15 .. Hospitaes~ ....•.. ~.. . ... . 
16. Pharóes: · elevada a verba 

com a quantia de 30:000$ 
par a desenvolvimento 
deste serviço em vez de 
264:828$500, digà-se ..... 

1. 508: 500$000 
1S3:092$700 

294:828$500 

A Assembléa Ger-al Legislativa resolve: lS. 
Art. 1. o Será considerada nos termos do art. 2° 19. 

da lei n. 1.973 de 9 de Agosto de 1871 iL transfe- 20. 
renciadoalferes José Candido da Costa Maia da 21. 
arma de_ artilharia par<L a de infantaria. 22. 

17. Escola Na.val, a.ugmentada a 
verba. com a quantia de 
360$ para mais um criado .. 

Reformados . . ........... ." 
Obras •...........•........ 
Hydrographia ............ . 
Meteorologia .....•........ 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con- 23. 
Eta.pas •................... 

184: 773$000 
257:997$810 
300:000$000 

l5:75LJ$000 
29:850$000 

-365$000 
100: 000$000 

trario. 24 
Sala das commissões da Camara dos Depu- 25. 

tado3, 6deJulho de 1888.-.Alfredo Chaves.-Dr. 26. 
Cantão.-Passos :Jli1•anda. 

Armamento .............. . 
Munições de boca ........ . 1 . 500: 000$000 

500: 000$000 

E' iguulmente lida a seguinte 

REDACÇÃO N. 37 C -1888 

DESPEZA DO l\f!NISTERIO DA l\LUINHA PARA. O 
EXERClCIO DE 1889 

Redacção do projecto n. 87 .A. de 1888 

Emendas approvadas pela Camara dos . Deputados 
à. proposta do Poder Executivo que fixa a de
speza do :Ministerio de.. .Marinha para o . exercício 

· de 1889 · 

Accrescente-se no logar competente : 
A Assémbléa Geral decreta: 
Art. O Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios da Marinha é autorizado a despender, 
com os serviços designados nas seguintes rubricas, 
a quantia de.................. 11.317:369$125 

A saber: 

1. Secretaria de Estado ...... . 
2. Conselho Naval. .....•.•..• 
3. QLtartel-General de Marinha. 
·.L Conselho Supremo Militar .. 
5. Contadoria da Marinha., de-

duzida a quantia de 800$, 
por ter fallecido o aju
aante da extincta casa da 
arrecadação ... · ......... . 

6. Intendencia e accessorios 
(resta be1ecido o logar de 
um· official e um ama
nuense ma.rcados pelo re-
gulamento) ............. . 

i. Auditoria ............ : ... . 
8. Corpo da Armada e classes 

annexas ............. . 
9. Batalhão Naval. ......... . 

10. Corpo de Imperiaes Mari-
nheiros ..............• 

11. Companhia de lnvalidos •.•• 
12. Arsenae~ : creado, no da 

Côrte, um logar de por
teiro e augmentado com 
tres ()numero de guardas. 

13~ Capitanias . de portos, ele~ 
vada a verba a mais 504$ 
para '.llugueis de casas em 
Pelotas e Victoria ...... . 

109:790$000 
24:800$000 
32:580$000 
10:932$000 

112: 205$(]00 

96:955$500 
5:150$000 

995:684$000 
- l4t:D58$460 

934:104$000 
25:922$180 

2. 595:575$475 

i97:455$5ÕO 

27. 
28. 
29. 

Munições navaes ........ . 
M..tterial de construcção 

naval. ...•............ 
Com bustivel .....•..•...... 
Fretes, etc. . . . . . . ...... . 
Event'uaes .............. . 

700: 000$000 
300: 000$000 
60:000$000 

I 00: 000$000 
§ 1. o Os emolumentos cobrados nas capitanias 

dos portos farão parte da receita do Estado, 
tieanao o governo autorizado a marcar aos secre
t.arios das c.lpitanias ordenado e gratificação que 
não excedam a renda dos emolumentos em um 
anno. 

§ 2. o Ficarevog-.:tdo o art. 159 do regulamento 
a que refere-se · o decreto n. 5.622 de 2 de Maio 
de 1874. 

Sala das commissões em 4 de Julho . de 1888.
Felippe de Figtieir6a.-Af!onso Celso. 

6 SR. CARLOS PEIXOTO (1.0 sec;·etariohrequer e 
a Camara approva dhpen&t de impre~iio para 
que" entre immediatamente em discussão; a re
dacção que acaba de ser lida, a qu:Ll sem é debate 
approvada, para ser enviada ao Senado. 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

interpellaçao 

Peço dia e hora para dirigi I' ao Sr. Ministro de 
Estrangeiros 3. seguinte interpellação: 

1. o Já. terminou os seus trabalhos a commissão 
mixta internacional nomeada para explomr o 
territorio e os rios em litigio entre o Brazil e a 
Republica Al'gentina 1 No caso ;t1llrmativo, qual 
o ~"esultado de tae3 trabalhos 1 No negativo, por 
que estão elles interrompidos? 

2.• E' exacto haver o governo argentino apre
sentado ao brazileiro uma proposta razoavel para 
solver a questão f Na hypothese affirmativa, que 
motivos impedem o governo de aceitar es~a pro
posta como base de decisivas negociações~ -

3.0 Não pretende o Brazil tomar parte no con
gresso internacional que deverá reunir-se em 
Montevidéo para o fim ·de· eodiftcar o direito in-· 
tet·nacional privado dos povos da America do 
SuU 

4. o Por que não promove a ratificação da con
-venção sanitaria celebrada entre o Imperio e as 
republicas platinas .~ . . . _ 

5. o Que • providencias têm sido tomadas . no· in
tuito de se con:Seguir . do governo portuguez que 
acabe com as vexa.t9rias . quarentenas do porto de 
Lisboa1 · -

Sala das sessões, 6 de Julho de 1888.-.A.ffoitso 
Cel$o. 
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. 0 SR. PRESIDENTE decla·ra que á interpellaçã.o 
?ca sobre a me:.>a, pa::."a que opportunamente se
Jam marcados dia. e hora pa.ra a sua di.::;cussão, · 

O Sr. Rodrigo Silva-(ministro de-es
trangeiros) (pela ordem): - .Pedi a palavra para 
declarar a V. Ex~ que estou prompto para. . re
sp~mder it interpellação do nobre deputado por 
Mmas. 

O Sr. Coelho BúdrigU:es (pela 
ordem):-. Sr. }!residente, venho pedir a_ V. Ex. 
q~e se d1gne consultar a casa si me concede 
dispensa de membro da commissão de fazenda 
pensões e ordenados. - · ' 

Consultada.,a Ca~ara concede a dispensa pedida. 

O Sr. A:ndrade _Fi~ueira diz qu~, 
achando-se adiantada a discus~ao das leis annuas 

O Sr. Affon~o Celso (pela ordem):- nesta Camara, e na outra a de fixação. de forças 
A' vista da dechiraçã.o do nobre Ministro, peco a de terra e .de mar e o .orçamento do lmperio, pa
V. Ex. que me concedt'l. a palavra sobre a inter- rece ser opportuna a· occasião de discutir-se a 
pellação. · _ -proposta do P<?der exe~~tivo sobre a creação de 

9 SR. PEDRO LUIZ: ~Este e que e o v~rda
d~q-o procedimento parlamentar; não é demorar 
dms e dias a resposta as interpellações. 

O_SR. PRESIDENTE:- Depois do expediente, 
dare1 a. palavra ao nobre deputado por Min11s. 

São lidos, apohÍdos e postos em discussão os se-
guintes -

Requerimentos 

Bancos, e por ISSO pede a S. Ex. o Sr. presidente 
para que consulte a casa si concede urgencia 
para ser dado para ordem do dia, na semana se
guinte, o referido projecto .• 

Consultada, a Ca.mara concede a urgencia re
querida. 

O .Sr. Lourenço de ...;\..lbuquer
q ue (") recebeu uma representação assignada 
por diversos commerciantes da província de Ser
gipe, pedindo a revogação. do art. 3° _da lei pro-

« Requeiro que informe o governo, pelo Mi- vincial de 11 de Maio do corrent_e anno, que 
nisterio da Agricultura, si tem algum agente re- crea direitos de importaçãv sobre generos proce
munerado na Suecia., com o fim de mandar imrni- dentes do estrangeiro, e mes:uo de outras pro
grantes para o Brazil, e, no caso affirmativo, vincias do imperio. 
que- despeza se faz com esse agente, e quantos _ Por falta de tempo, não faz as ponderações que 
suecos nos tem elle mandado. o assumpto suggere; limita-se, por isso, a pedir ao 

c:Sala dassessões, 6 de Julho de 1888.-Sebastiao Sr. presidente que mande receoel-a, ati.m de que 
Mascarenltas.» - passe pelos tranmites regimentaes. 

Vem à mesa, é lida e remettida á commissão de 
Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Passos administração provincial e municipal a represen-

M_iranda. - -. - tacã? . em q u~ 6~ c~mmerciaD;tes_ da . praça. . da . Es-
« Requeiro que, pelo Ministerio da Justiça, in- tanEn, da pr~VInCia de ~erg1p~, p~dem a dec~e

forme o gov~rno que providencias foram tomadas. taçao d~ ~ulli~a~e, por m~nstttuCJonal, ~o artigo 
para ga.ra.n ti r a ordem publica. alterada por agen- 3° da lei provu~Cial n. ~ .32.? de 1 ~ de Mato do c:or
tes da autoridade policial na pn.rochia de Paulo rente anno, o qual artigo de lei estabelece m~
Moreira. província de Minas Geraes. postos sobre o valor dos generos de commerc10 

«Sala -das sessões, 6 de Julho de 1888.-Cttstodio importados ou procedentes de outras províncias . 
.il{artins.» 

Adiado por ter poclido a p~la\Ta o Sr. João 
Caetano. 

« Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura., 
: informe o govArno por que restringiu o twor do 

aviso de 30 rle Junho aos lavr ·dores servidos pela 
Estrada de Ferro D. Pedro li. 

c So.la das sessões, 6 de Julho de 1888.- Pedro 
da. Cunha 8cltrüo. ,. 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Carlos 
Peix-oto. 

«Requeiro que, por intr~rmedio do Ministerio da 
Agricultura, se peçam ao governo informações so-
bre o seguinte: · 

«1 <!. Si existe n~- secretaria alguma reclamação 
ou reclaniações sobre dinheiro remettido por · in-:
termedio da Estrada 1le Ferro de Pedro li e ex
traviado ou entr,•gue sem, as precisas cautellas 
a. pessoas estrànhas ao d<3stinatnrio; 

«2°. Ha quanto tempo · está pendente cada uma 
dessas reclamações de decisão do Ministro; 
- · «3°. Por q ue 'têm sido demor-.:tdas essas -decisões. 

«Sala dás sessões, 6 de Julho de 1888.-A. Cae~ 
lho Rodrigues. · _ 

Adiado por-terpedido apalavra o ~r. Felippe 
de · Figueiróa. 

O Sr. Elpidio Mesquita diz que o 
nobre ex-Ministro da Agricultura., e actual Mi
nistro de Estrangeiros, não respondeu ao seu re
querimento sobre a navegação a vapor no rio 
S _ L<'rancisco. 

Entretanto, oiferece ao nobre Ministro occasião 
opportuna pàra isso, não sô renovando o sen re
querimrmt() sobre a.quelle assumpto como tambem 
pedindo a S. Ex:. explicaç.ões soore outro que diz 
respeito aos interesses materiaes da provincia que 
representa. . 

Refere-se á estrada de terro de Alagoinhas, 
construida por uma companhia ingleza que a ex
plora ha 3l;i annos, mas cu,jo resgate já foi decre
tado ha quatro a.nnos, pela lei de orça.m(lnto de 
1884, sem que até hoje o governo cousa alguma 
deliberasse. · 

Diz que este estado de cousas nã.o póde con
tinuar ; que o_ pr.izo para o resg:'tte daquella .. via
ferrea està vencido desde 1885, e qne _o governo 
não pode ficar inerte diante de um · interesse do 
Estado contra. uma comp·Lnhia estrangeira sub
veo~ionada e protegida pelo Estado. 

o orador affirma que odecreto n. 6.995 tie 
10 · de Agosto de 1878, q1,1e está de a ·cô:·do 
com o espirito de todas as legislações moddr-

(') Não foi revisto pelo _ orador. 
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na.s, autorizá. o· resgate das estradas de· ferro 
do Estad~ que se acham em condições da. de 
Alagoinhas, e reclama. do governo o cumpri
mento e execução da. lei. 

·sente que os intet•esses da província da, Ba
hia não mereçam attenc;.ão dos poderes· pu
blicos : lamenta. mesmo que se decrete a.qui o 
privilegio de uma navegação a. vn,por que 
diz respeito a urna. zona importantissima. da
quella província, sem audienci<t daquelles que 
mais de perto cumpriam indagar da legitinüdade 
daquelle contracto. 

O SR. LE:\IOS : - Quanto à navegac;.ão do rio 
das Velhas, o nobre Ministro da. Agricultura 
apenas cumpriu uma disposição da lei. 

O SR: .. ELPIDlo MESQUIT . ..._, continuando, diz 
qn~ es~er~ que o nob~~ Ministro que o ?uv~ 
satJSf<l.ra . as _suas. sollcrtações e decln,rara, a 
Camam o que pensa. o governo sobre o resg-ate 
da estrada. de ferro d<'- Bahi<l. a Alazoinhtts, si 
tem estudos feitos sobre o assumpto,~ e quando 
tenciona realizar tal resgate em beneficio do Es
tado. 

Neste sentido, manclarà a mesn, um requeri~ 
11!-ento. Governar é provi~en.ciar, e a. provin
cra. que represenh\ tem drrelto a exercer, junto 
do pod~!~ - .l?.~.blic?, a acçã:o que sempre teve e 
exerceu ·nos clestmos:do paiz. 
. vêm _ á ·Ínesa, é liflo, a-poiado e, ·· pôsto em -dis
cu~si'i.o, ~diado p9r ter pedido a palavra o Sr. H.o
drl_go .Srlva ( ex-m.inis!!"O da agriculttwa.), o se
gmnte 

Req_ueJ·im~nto 
. Requeiro que, pelo l\~nisterio da Agricultura se 
mfo~mem quaes os motrvosJlor que niLo foi ainda 
reallsauo o resgate dtt estra a de ferro da, B:l-hhL a. 
Alagoinhas. 

· s,~la tl~ sessões, 6 de Julho de 1888.-E. Mes
quita. 

0 SR.. AFFOXSO CJ~LSO, tendo pedido <\ pn.la. vra 
so:;re o ~xp~diente,_dcsiste, seni pt•ejuizo do di-
reito de JUShficar a mterpellação. . 

O Sr. Rodrigo Silvn {cx'-ministl·o da 
ciql·ieultuJ·cc e actual ele estranyeil"os) (·) quando pe
dm a palavra, para dar, em uma das sessõ3S ante
riOl·es,. informaç~ões ao nobre deputado Hobrc o 
requerm~euto q_ue ent~o •l.presento?- a respeito dn, 
navegaçao do r10 d3S Velhas e do no S.Franci.sco 
tinha-se esgot_atlo a hora, e é a razão por que ficOt~ 
sem resposta. unmediata esse requerimento. Ares
peito dessa uavegaç:ão, apenas o orador executou 
<~ autorizaçt"Lo que teve do poder len·islatiYo. 
(A.poiados.) · · '"' 

:Mandou àbrir concurrencia, nos termos da lei. 
Publicado e edi!al, apresentou-se a. penas um pro
pone~te. A umca. proposta a.presentadt\ divergia 
do echt<ü em dons pontos; mas, posteriormente, 
o aut~r dessa pr·opostn. aceitou cs:.;es dous pontos 
elo c-d1tal. , 

Conformanl.lo-sc com o mesmo edital u, proposta. 
apri!:Sentadn,,manrlou o orado,· lavrar o respectiv0 
contracto. S1 a parte ela ua.vega.ç:."to corre:;pon

. rlente _ ao rio S . . Francisco .· tivesse na provincia. 
. cl? nobre dermtarlo o interesse que S. Ex. men

CIOna, proYavelmente appareceriam daJli con
cnr~entes paraleval:-a a. eU"eito. ' 

{") 0 orador n~o reviu e:>t:! diSCUtWJ. 

O orador" não conhece contracto ma.is favoravel 
pa.ra o Estado do que este da naveg-J.<;.ão do rio 
das Velhas e de uma. p:trte do rio S. Francisco. 
(ltittitos apoia4os.) 

Si este contracto realiz:tr-se, na verdade, te
reinos conseguido um melhoramento e vantagens 
incalculaveis p<U'<'- o E;tado e principalmente para 
as províncias de Minas e da Bahia., com muito pe
queno sacr-ificio para o Thesouro. Do que o orador 
duvida é que o contra.cto se execute. 

0 SR. AFFONSO CELSO:-Ha de executar.se. 
O SR. R&DltiGO SILVA (ministro de eslTangei-

1W) diz que a verdade é que ·não hn. contm.cto 
mais vantajo,o, porque a. subvenção conceclida 
pelo corpo legislativo ficou dependente dos melho
ramentos dos rios e do começo dn. navegação. 
Si o contractante não realizar esses melhom
mentos, que importam em _ grandes sommas, e 
}.lão comecnr a navegacão, o t::staclo nada podera; 
si, ao contmrio, 1izerem~se os melhoramentos nos 
rios e começar-se a navegação, o E::;tado muito 
lncrarà com isso, e principalmente lucrarão as 
provincias da. Bahia e de Minas. 

O orador poder·ia separar o contracto em duas 
partes, mas não foi este o pensamento do nutor 
da emenda, e acredita mesmo que não for o pen
samento da. maioi'iL que a votou. (A.poiaclos.) 

O que é verdade é que o contracto, como foice
lebrado, está· nos termos c.h\ atltorização conce
dida pelo corpo legislativo. (A])Oiados.) ' 
· OSR. ARAUJO GóEs :- Nós autorizámos aqui o 

g·overno a dar subvenção e V~ 'Ex. deu subvenção 
e privilegio. 

O SR. RoDR.IGO SILVA (1ninistro :cle estrangeiro.~) 
estava. autorizado a dar. E quem aceitaria "a · 
obrigaç;."io de realizar aquelles melhoramentos que 
importam em gmndes despezas, sem o'p!'ivilegio 
da navegação por alguns annos ~ 

O :SR. ARAUJO GóEs:- J.aastava, a sub,·enção 
de 100 contos. 

O SR. RODRIGO SILVA (ministro ele esh·cmgeiJ·o .~) 
observa, que esse contra.cto en· tão bom, quo 
apenas apresentou-se um concnrrente: dt\ B.Lhia 
ning·uem. (.:1pm·tes .) 

Qnt\nto o.o resgate das estradas de ferro, o 
nobre deputado sabe que est~ tem sido o pensa
mento de qu.a.si todos os ministerios. .As clitficul
dades não são pequenas a respeito deste negocio, 
que tem sido devidamente estndt\do, Durante o 
tempo em q_ue o orador exerceu a pasta da ag-ri
cultura, prestou a este assumpto a maior atten
cão, fez sobre elle estudos, e deu mesmo algumas 
proviclenci:\S -para conseguir este s-r·ande resul
tado. Na verdacle, seria. optima. operação para o 
Estado o resgate 1h estrada de ferro d<'- Bahia, 
assim como das estradas de Pernambuco ; mas 
às difficuldades; como já disse, não são pequenas. 
Demê1is, a nobre deput<l.i.lo sabe perfeitamente bem 
que nenhum governo pôde tlivulgn.r quacsqnel' 
planos que tenha a este respeito, porque, uma, 
vez tlh·u!gados,, a. opet'<\Ção não se realisará ou, 
pelo - menos, tornar-se-á muito J.iffieil de levar a 
e.lfeito: · · 

o. Sn.. ELPmro MESQ-uiT.~::....;.peéo a. palavra 
pela ordem. 

O SR. Pl~ESIDENTE:-0 nobre deput:ido não .. 
póde mais fallar· selJl'..l o expediente, e não ha. 
nada em discussão. 
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O SR.. ELPIDIO MESQUITA: - Desde que' eu 
apresentei um requerimento e o nobre Ministro a. 
elle respondeu, parece-me que pelo · regiu.Iento 
tenho o direito de faltar segundlt vez. · 

O SR. "PRESIDENSE:-Não, senhor. 
O Sn.. ELPIDIO MESQUITA:-Pois entã.o de

claro que, não me j11lgando ::; .ti~fe i to -co .il as de
clarações do nobre Minbtro,heide renovar a. ma
teritt do meu requerimento qaa.udo se tratar d.1 
orçamento da Agricultura. 

O Sr.Pedro Luiz:-Sr_presidente a Ca. 
mara Muoicipa.l de Rezende, na província. do Rio •le 
Janeiro, encurregou-me de apr·esentar a esta. ou
gustn. camara uma. representação, pedindo a re
formn. constitucional e a indomni::-:açiio da pro
priédade servil. 

Jà tive occttsião de dizer, a. ultima. vez que 
fallei, que me parecia logico o seu p• ocedimr~n to. 
Descle que elta enxergou ua votação da lei de 1:3 
de Maio uma oU'ensa. ao direito ele proprie<l<Hie 
gar:mtido pel:t construcçüo, comprehendeu a con
veniencia. ele asseut·Lr este direito em bn.ses mn.is 
ostaveis, que .o gaeantis;;em em toda a sua. plc
nitucle. 

A representa(,áo é ass!gnada por memhro.: dn 
partido conse1•varlor e do pn.r·tido libeJ·n.l. Nii.o t•e
fere-se a. altera(,:ilo ela fór·tn! d0 governo, de;
xando ::w criterio e as .. luzes da ca.:narn. elos Srs. 
deputados: t•eferir o f]Ue julg:1r melhor. · · 
~sr, . presidente, aproveitaqdo-me do ensejo, direi 

em poucas· pahwM; a razrto 1:orf]ue deixe r1~ dls
cu.tir a minha ·eleição, demonstrando a sua -ligiti-
nndade. . 

Das· pouc11s · paln.vras pt•ofe.ricl:1S 'por S . Ex .. o 
no ore deptlt 1do por Min<ts, infere-se que S. Ex. 
trouxe para a Camara . boatos infundados postos 
em circulaço.ão· pelos D Basilios, indi viduos dos 
quaes fujo e com os quaes não qn~>r·o entreter· 
discussão, pois seria reb:üx.r a. tribuna. da Ca
ma.ra.. Nestas condições não tratarei deste nssum
pto, pois que o nobre rep·t·esentante por Mínt~s, 
como se do:!prehende de snas pa.la.vr:is,apena.s tor
nou-se, quiça sem querer, eclto nesta Citm:tra elas 
conversas dos D. Basilios. 

Peço a V .Ex.Sr .!?residente, q11e mande recebee 
a representaç:1o da Camam ele Rezende, que passo 
a ler pn.ra ser publicada;: 

Augi.Ístos e Dignis~ilnos Srs. Representantes drt 
Naço.ão Brazileira. 

A camara Municipal da cidade de Rezende. 
província do Rio de Janeiro, em sessão de 27 do 
correute, deliberou, por indica.ç:.ã.o dos vereo.dot•es 
Drs. Rodolpho Fortes Diniz Junqueira, J1)sê Wen
ceslau de Souzu. Ara.ntes, capitão João Fer1·eirn. 
Dias e Gabriel Francisco de Mé Juuqueira. 
dirigir-se respeitosamente a esta _'\ugnsta. As5cnl
blóa,afim de ·represetrtitr, como de facto repre
senta, sol:ire a . neces::;id:vle de ser convocada 

. umn. Assemblên. Constituin e, com poderes amplos 
para. modificar a Constituiç:.ão do Impel'io naquel
les. pontos cuja. alteraç.ii.o se aligure aos sabias 
represent:\ntes da. Nação conveniente e vant;i.
jo~t~ ao engra.ndecimento e prosperid,de da 
noss:~ patria; e bem :~sim · sobré a urgencia ue 
ser formulada uma. lei indemniz:.mdo os ex-pro
prietarios de escravos com terrenos devolutos, 
nm:t· vez. que se verifique uã.o permittirem a.:s 
finanças publicas <t. indemnização dos mesmos, 

de conrórmidu.d.e com o prvjecto apresentado 
a.o Senado pelo emineute estadista Bar-lo de 
Coteg-ipe. 

Não se demor:trú. esta. Ca.ma~a em justificar as 
vantagens que d •t adopção de taes medida:; advirão 
ao paiz, limitando-se apenas a. pondel'ar respeito~ 
sam-mte . que a . . _lei ue indemnilaçã.o, nos -termos 
lembrados por e:;t, municipa.lidade_ sobre n~o 
comprometter as finanças do Estado, respeitando 
:w 111esmo tempo o direito de uma propriedade, 
traz <L vanta.g-em, como 'tnedid<t economica, de 
promover fu.cilmeute o povoamento do vasto 
territm·io braáleiro, que juz- inculto e GXJJO~Lo a 
invasão de intensos, que os vendem de ma fé a. 
inc,tutos, ou nelle te:lt<tlll est<Lt.lelecet• republlca.s, 
como já se d~u no extremo noJ te, ou aioun. ú. 
:uubiçiio de p•tizes vizinhos que procura.m alar
gar-se abusn.ndo da. ausencia. de limites regulares. 

A C<LilHtr<t Municipal de R.ezeucle, Augustos e 
Dig-nissirnos Srs. Representantes da. Na.G5.o, jul
gando rlest'arte interpeetar fielmente uma. aspi
ração dos seus mun ici pes, contia. que . V. E Ex. ·se 
dig-n<lriio acolhel' beoevola'flente a solicitação que 
a VV. EEx. respeitosamente endereçam. 

Paço da C:nnitra Municipal de Rezende, 28 de 
Junho de 1888. 

Dr. Jose rla Canha Ferreira, _presidente.-Wen
c~slatt de Sott::;a Arantes, vice-presideote.-.4.lfredo 
Thomaz Watel.-Jotio Ferrci1·a Dias.- Gabriel 
Francisco ele 1UrJ Junrp.teim .. - Rodolpho . Fortes 
Dini:; ltmquei1·a.- Dr. Tito de Sá iliaceclo· Cal:
'Oalho. 

. Vem a meza., é · lida remettida ú. commissão ele 
constituição e legislação . :t ·· reprQsent;\çào da Ca
ma.ra Municipal · da cidade . ele Rezende, . pt·ovincia 
dó Rio de J<tnei1·o, sobre :-t necessidade lht convo...;c 
ca~.ão de um:t constituinte. 

O Sr. Onstodio u:artin.s:_;,Sr. pre
siclente, perli a pal:wt•a par>a saber do-nobre :Mi
nistro do [mperio noticia.> de · um requerimento, 
qne. logo no começo da. ses ão deste anno, ioi 
approvndo por esttt ca.m;-..~·n~, solicitando d~ S: Ex. 
informações sobre as dm::;as da, ]WOVIDCia de 
Miuas com a do Espit•ito S<tnto. :\te hoje estas 
intormn.ç~ões não vieram. 

Pa.rece que os nobres ministros estão ad~ptan
do uma. pratic;1 diffe1·ente n6 .modo tle adtar: os 
requerimentos: em vez rle pedtrem a seus :umgos 
el:-.. maiorin. q ne os adier:ri, elles propl'ios se encar
regam deste !rabal~o, não fornec~o:lo as infor
mações que sao ped1das pela opposiÇao, com ap-
provaç.ão da Camara. , 

Sr. presidente, prev:tlcço-me _da trtbuna 
parn. cha~ar ;1 a.ttenc;.ão do nobr~- Ministro . da 
.Tustiça para os g-raves acontemmentos, que 
actunlmente se estão repetindo nu. parochia ele 
Paulo Moreira. · 

o nobre Ministro disse-me l)fl.I't)cularmente que 
ti.nlü1. tomado providencias, ma.s estas até hoj~ 
nã.(l sortiram · elfeito n.lguiU, porque os ataq.ues <t 
proprie~n.àe pelas autoridades policiaes contmuam 
a. ser fe1t .s. · 

Póde-se dizer, Sr. prtBidente, que a parochia 
de Pa.ulo Moreira estú. completamente coofh
grad<~. Nã.o ha ali i garantia nenhuma individu;a.l. 
.-\ · propriedttde é saquead;L ; os ~ib.ertos, comma.n
d ttdos pelo· suMeleg;~do demlttldo e pe~o que 
est:i. em e.tercic10, continuam da mesma forma a 
provoc1.r desordens, a a.ta.cnr a pr~priedade dos 
pacificos habitantes daquella_ paroclua. 
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O .. nobre i\1:inistro da JÚ~t.iça, natnr:tlmente: g-i:;;latint, t'osse consider;l.do daf')uella provincia G 
occupado com consn;; mais tn·aves; não :-e enco:o-! tet'ritorio em que se acham as fl'eguezias do Ca
modit •.:om ;,s pe1 turb:~ções d :t oro~ern ,.m:·lic;:, qnc ~· choeir·o Alegre e s. Miguel do Veado-
se dão na JH'o\·incia de :Min:.s ; mas é preciso qne O orador esta pt'ompto a da.r toda:;; as informa
S. Ex. saib~ qne is:.:o _é muito graxe. prineip:;l- Nes que a C:u11~~a d•JSejal', n1:~1s ~ompt•ehende-so 
mente nas circumstn.rh.:ms actw.1es, quando a.s m- qne com a. cond1çao ·lo tempo mdispensn.vel para 
stituições . se ach l.ll1 serh1.mentt: :uneuçndas pelo colligil-as e ordend-as. 
partido con:>L\rya.tlor da. pt·oviocia de l\Iiuas, q1~e 
se dizia o partido d" ordem. OR.DK\1 DO DIA 

O nobre Miuistro da Justiç.'t entende, como o _ • • - , •• 
nobre Presidente do Cnnselhn. qu·~ não ha. n,tda I:\TicRrELLA~~o no SI .. •':FFO);~O CELs.o AO SR. 
a. t~mer do pa~tido repub!ieaúo, que se. fôrmn.;! :\Il:\I::sTRO D~ E:sTRA~GEr..os 
mult? me .. a·lmt r a tr:wqml·l·td;;Cle e a mlpt·evJ-

1 

Entr.·a em discussão a intel'pellação do Sr. 
dencm do go-rerno. :\.tl'on;;o Ce!su ao Sl' .Ministro dos Ne,.ocios Es-

Sera um partido despeit;.do, na opinEío do tl'<tnn·dros. • 0 

nobw· deput do pelo 14° distrido de :,tinas: hoj0 ° 
escolhido senndor du lmperio, ma.~ tot.lo::. os par- O Sr. Andrade Figueira (pela 
tidos se f'o!'lnam de ... te modo, de homens coiwictos o1·dcul), no intuito de evitar que :;e esta.be!.-ça um 
e de homens despeitados. pr,·cedcnte inconveniente e cooti-a.Tio ao reg·i-

En nii.o acr'<cdito qne os gt>anrle~ ]Woprieta.rio:; monto, requer qnc se c"nsnlte a ca.s•.t si concede 
de Minas sejam despeitad()S, mas qtnnd o rcssem,- urg(~nci:L para i>er di::;cutida a. interpellaçào do 
porque querem perte:.nce1' a un1 partido r·~publi- nobr·e <leputr.do, visto como a ordem elo dia. só 
cau" não devem ser despr·ezados ch fôrma. por que p6Lle se1· tl.lterud·:~. po1· votnção da Camara. 
estão :>endo. O SR. PRESID.KNTE :-0 cobre deputado tem 

O SR. SoARES~- Mn.s, para que estes subter·- toda a r·azão A interpellaçiio sô podia ser· post:~ 
fugios 1 Por que n~o faz logo as su:•s declarações em dis,·u~sãv depois ele votada a urgencia. Por 
franca e completarneute a re,;peito 1 1 cont:-<:quencht, eon;>ulto a cu.sa.. 

O SR. CuSTóDio ::'11ARTIXS: -Hei üe t'azer a~ Consultada, a. Camara. conceda a urgencia re-
minhas decl~raçües. ·quando .inlg r couvenic·nte 'luel·ida. 
fazel-as. A ·minha. posição e completamente ~ . d 
franca.... O ~r. _-'\..ffonso Celso começa. notao o 

que ns varia:; interrog::ções, que . constituem o 
SALLES E OUTROS SRS. DEPU- objecto da interpella<:ão que teve a honr·;~ de en-o SR. HENRIQUE 

TADOS :-:\poiado. 
O SR. Cu::;Tonro }L\RTINs :-... o nobre de

lllli<1do é qne conY.:~t·teu-se á nltima.::·lwra ptn·a 
ser escolhido senador. 

Chamo, p•)rt:;úto, <1. att~>nç::Lo do govemo pam 
os ncontecifn••ntos ]U.e s•: 1!i'to e:111 IJU<l:Ü t•xla. n. 
provincia t!e Minas e princir·~~llllentfl :~n: ··n. o pro
ce<li!nento cl<-s mtol'i:·hde:; p0l ici:te" daqnell•'· paro
chia, que e,;tão cnti·cgne:; a indivi lnos que não 
otrerecem a menor· c·•n·:: nti:i. n;to tê:n idon,-irl Hk 
nem :tptid:J.o .-l.lgnn1a p:.u·" cxcl'C'! l' c .• J'f!'O:i J0 
tanta. r~s[K•r:sn.bilidndc, COl!l;) :=;ej:t n. tr,,n·quilli
d.ade e segu.r;:nç 1 pu 'J lica.s. 

São estas as obsel"l'a~;:ões ·1u0 tinht\ no f':;zer. 

viar à mesa., tal vez tivessem melho1· cabimento sob 
a ('órma de reqncritnentos rle inti)1'[11<tção. 

Prel"ir-iu. por·em, dat·-lhes aqu,~lle caracter, por 
dous motivo:;: p:·itHeit·o, por·que :;e lhe arig·urott 
'llle ;1 ilrtport:rncia do assumpto exigia maior ::;o
lemnid:tcle ; seg-undo, po1·que vivn.ruente itltet·•·s
:;wlo nas respectivas re:::po::;tas, nü.o os quiz <tl'I'IS
·.::u· ao n.di::uricnto inrlcri'nido de rp1e inevitavd
meate ser·i:,m ''i •·tim:ts ::;i, rcdi..;ich>s co :no 
:·cqnei'i !flentos, sol.t!'e c les se lembrn:;se de pecli:• n. 
1>:tlnn·n. .dg·nm hom•ado e olllcioso colleg:t rln. 
mrt.ioria.. 

!..::11 Stc DJ;;P!;TAoo:- Com ·certe;m pedit'l.. 
O )R. Pt<:or:." LtJiz:- Peu:t. é qnc os collegas 

•lo nol1rc .\linbtro oã0 o imitem aceita.nclo logo o 
O Sr. OolÕ'ta Pere~ s.·a (•ni.tist~·o •lo 1lebate. 

imperio) nii.o precis: justilie<l:·-se :[,~ qu:dqtH~r· i:u-
putacão qnnnto a !.ll'o.-idend:\1' p :•ra. qne se,j: m O SR. :\FFOXSO CELSO :·.gradece no Sr. Mini:>h·o 
adh1dos os requerimentos apre:::entados it ca- d.e Estr:mgeiril:'> a pre;;teza. com que acudiu ao 
mara afim de oão ter· ell. as dxplkações Je- seu appello. Con~o lembra o honrado deputado 
vidas: J~elo R1o ~e Jnn~tro, . lament<t que?::: . collegas de 

A ning:uem fallou naquellB sentido, t_anto que . > Ex ·_ .. na~l H~I_.t<~.~n :1 :;u:t. a~:~~bl ~t•la(~e, <~pces-
0 req1:1ernneoto do nobre deput. ttlo ro1 appro· ::..t.lldo-~- em .t~t<.nde~ ~ o . .ttr ,t:s mter pell.tçaes, 
vado. 3:lws fOl'J.?nL•da;,; poe d1stmctos m~?1bros do pat'-

A impaciencia elo noLre tler·utnrTo qua,Jto ú t1rl<;> domw:mte. 1'\.s not<15 respe~uvn.s sobre ma
remessa. dns informações pedidas l'l'sul(• de ~cr \~1"~1 - J~on~ent·~~~t e ~lJ'~entr~. :Jazem ha., long·;s 
s. Ex. aind<"• nov~l no p:tt•l :nento e na .rlmin:s- t!l.t::s ~ob:,e "·,~~~-" t,_ rlo:n.~~n~lo.? ::-omno 1.;0 esqne~l
t:nção, do ~ontr•:lrlO <:ompr·ehGnder;:l que impf'S- ':?P.?t.o, __ ~"'n~,:Fle us ;~1ll~t~tr.os u..qn~m .s,w end~Je
SlYel é satJsf.zer de prompto 1"(:qnbicões que ex- ç\.ula.~, ::se rli,.,nem m .. rc.tr chn.e nom p,\r?-o deb,\te. 
ig;em e~~tme •fe rnnitos papeis ':l c!e:norari:.~ trab~•- (.~pou~r~o~.! H";, port~~to, _d?~.l~rlo ~~~1v~ 1:n.~'L o 
lho. de m\·estlQ' ·ç~iio. ot,túor ,, 0 r•~dec .r !JoO Sr. _Mmh:.tl o do::. E::stranl:>e1ros 

Os limites ctit::; duas provincia.;; r0ram muilo clis- haver accelt:.ulo mHuedw.t;tmente a suc1. 
l1tü,·v1os mesrno no::; tcrnpcs <: ' •louit~":;. Para. eorre;p:)11der à gi'aciosid;-,dc de S. E.x., Q . 

O pr0p1·io oratllr em 186:3, qn:11vlo presidente •.1rad<r pi·ucur:Lt"à abst,~r-se dP. qualqu.:,r divag--..tÇü.o, 
da provincia do Espi1·it·.• Snnto, l'•3Z um l .. ngo Ira- eju:-tificar·á. nos termos os mais concisos e os mais 
baliJo a este resP. .... ito, consegnindo um <JCto do precisos os quesitos CJne 1i>ram lirlos. Dessa 1ôrm:.1, 
gov~rno pelo qual se mandou que, até decisão le- replicando o nobre .Ministro ponto por ponto, da 
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controversi.a poder-se-á colheralgurn resultado Prencle-S"l :t .:st'. ordem de idéas o segundo 
pratico. que:iito inquisitivo. 

A primeira pergunta do orador niz respeito aos Correu o bo .to de que o govei·no argentino, 
trah<tlhos da t·omm!ssã.o mi:da inter·n::tciona.l, no- tl.Dima.do 1le vivo •le,;ejo 1le <'!onclair o (Jleito de 
meada em virtude do tratado de 28 de :Setembro d'~ tn: .rlo ,just -~·, apt·:~sent<1.l'~" :w nosso uma. proposta 
1885, para e~plorJr o territorio e o.:> rios litig·iosos r·<1zoavel- · 
entr·e o Brazil e n R.epublica Argentina. O orador Está ceeto o orauur de que o honrado Ministro 
dese,ja. saber si já. ter1uin:u",l.m os tr::tbalho . .; dessa fa6t ao seu pat:•iotismoJ tt justiça ele suppor que, 
commis.:;ão; no caso a(firmativo, qmtl o r·esultado si S. Ex., por um g-esto que s~ja,lhe indicar que 
de taes trnbalhos ; e, no negativo, o motivo por- é incon venieute ., dis·~ussão cJ,jsse ponto, elle pas
que elles se achaminterrompi:los. :;arit ,!dhnte, sem uma palavra mais. Mas, si 

A curiosid,tde do O!·ador é muito leg-itima., visto S. Ex. p•;rrnitte, tn·o ;es-nirá, dizeado~ apeuas:
COt'lO, trata.ndo-se de m:tteria rnelindr·osa, é de ... i é ex·,cta a. e :d:;te:: leLt des::;;~ proposta, porque 
estr-anhn.vel laconismo o que se lê sobre db. no t:iio u.col!!el-a, nii,:, tomal-u, pelo meno:S, como 
relatorio de estrangeir·os deste a.nno. ÍI<Lse de ner~ociações '? · 

Limita-~e elle a uotic:iar que :1 commis:São se O qne :1di:,nta.rito os tr·abalhos morosos e diffi.-
reunira em Montevidéo para deliber·ar sobr·e :, ceb das co!nmis:<õ - ·s~ que, sej:, dito de passagem, 
orden1, que cunvinha ~egnit· em seus trabalhos; têm cnmpr·ido her·oic;nnente com o seu dever, 
que em seguida iniciou-a::;, executando-os a prin- :"endo ele estr·.,nllar· o indLI~rentismo ·io nosso 
cip:o c:om harmonia. Mas, logo após, manif'•>.sta- pnblico p>t.r. com <L b:·:: zileira., qn .ndo a argentina 
ram-se di vergencias sob1·e po11tus importantl'::i foi rece:Jid;;\ com as m , iores ovações,-que adian
eut:·e os commissarios · br·c1;;ileiros e <l.rgentinos, t<trão, r·epete o orad 1r, os tmbn lhos das com
os quaes se foram ::;epa.r:.wdo Ct~ss:.tnclo g :·aclual- ruis . .;ües, si, em ultima, analy~e. n<..da por si pode
mente; divergencia. que foi sujeiüL a apreciaç~il·i :·it·1 re::;olvet·, ti ~n.ndo o pleito no mesmo pé, que 
do governo illl !:erial, dando est.·· rn.zão aos c;Jm- :.hntu::;, i)Oi.-; cumpr·it·à sempl'•) nos govel'Uos dos 
mis~arios argentino~, e commuoicando esta reso- dous povo::; decidir· as david;;s exbtentes ·~ 
luçiio ao respectivo governo. N•lo conviria. abrir mão Llo tratado de 28 de 

Diz mais o relatorto que f•. cxploraçã0 tor·noil Setembro de 1885, que o Ol'itdor sempre atacou 
patente serem enoneas us noç~ü(?..; geogl'aphi as por inutil c:n sa.ts t::onse•Juencias e ent'raque
que tinham os brazileiros a r<'~Speito dus r·ios em cedor do direito ap:·ego<tdo pelo Bt-a.zil ·~ 
questão ; o que, tod:wia, accrescent.'t, não altera · ~ilo seria mais acertado discutir desde log-o 
os termos do litígio secular. E conclue, rlecla- aqu-: lla proposta, para. r<tpidamente se chegar" a 
rantlo · que ha necessiclade ele qne a..; commissõ,~s um fim certo e peremptorio, elo tlUe protellar 
voltem ao territorio, afim de pr·ocederem a novas inddinidamente, :üe que as commissües de novo 
explorações. se reun .m, de novo natu1 a! mente discorrlem, 

As.:;im, resumindo, quanto ú nossa questão com ng-grav;lndo-se a soluç~o c~o ne;:ocio peht com;.. 
a Republictt Argentimt, que o orador, sem e~a.- . plic.ção cl1s circumstanct•S mtercurrentes? 
gero, pó,le qualificar a rra.is transcenrl.ente da Parece que sim. 
nossa v1da internacional, limita-se a. i:Urormar :t.a Em diplom: cia~ mais do 1ne em outro qua.l-
gov~~rno : quer as::mmpt•,, a occas:ã.o é tudo, e a occ<tsião 

1. o Que as commissões nomeadas pelos rlou:; rliplom ttica, lll>l.is do que nenhum<\ outra, é a ti
estados divergir'tLm em ponto relevante, uão fi- g·ura ealva (h f.d)llla, apena:,; com rn.ros tios de 
canclo a razã.o do lado dos brazileiJ·os; C..tbello sohre a testa, pelos quaes, entt·et.1.nto, é 

2.o Que os dados B'eog-raphic:~s com que joga- preciso :tg<Lrt•::tl-a ua l'<tpidi~sima. p:\s,;agem. 
vamos sobre a mater1a. n:lo eram correctos; Nilo deixe u hom·:~do :\linistl·n pi,ssat· a excel-

3.o Que as commissões têm de regt·essar á re- lente oppo!·tuni;hdt~ que or·a se lhe depn.t·a, de 
gião ele que se trata.. · a,iu.:;t.ar as uo:;sas ralaçües com a. prosper•t repu-

Comprehende a C:.\ll1:11'<\ que isto ó grn.ve (apoia- ul ica pla.tina. - . . . 
dos.) Exige explicaçõ.·s. As rornecidus pelo ·reb- Os pnvos, :::omo os mt.!lnrluos, tem momentos 
torio sã.o incompletas. fia procedeucia, pol·tanlo, ~~~ bom un múo humor, dep ··n:lcntes ele :nu:tiphts 
n:tS perguntas elo nrador cumpre que 0 Paria- c::usas itwoluntarias. Cumpre a.proveit.1.t· o pr·e
mento seja esclarecido sol 1re o que pen&\ 0 go- sente momento em que o Brazil e ~ R.epublica 
verno em tão delicado assumJ)to, que diz respeito Aro-entina se abraç~am :tff~ctuosa.mente p:wa acn.-

b , i com as sn:LS :·ixas . . O ft1tLuo nã.o lhe pet•doaria 
aos mais vitaes interesses puhlicos. si S. Ex. não o fizes:;e- V <ti nisso até o interesse 

E' exact:tmente por estarem perfeitamente lim- da. monarchia, e vejn. s. Ex. quanto o orador é 
-pidos os nossos horisontes inte!'llaciouaes, é por le<tl chamando a. sua attençiio p;tr:l es;e aspecto 
isso mesmo que a. H.epublicn. Ar.g-entina nos têm dn. qnestãn. o ::lr. Conde rl'Eu é :aponV1do no Rio 
dado ultirnttmente as mais toca'ltes provas de da. Prata como o a-r1.ode obstacull a terminação d~t 
frater·nidade, as quaes de coraçii.o temos bus- questão de limite·s. Su;L_ Alteza, tliz,·m, qu~r p_9r 
cado corresponder, que; mais do que nunca, estão ror.;.:.t urna ão-nerra, -p·tra tn·ru:n• a. su:t clynnstu1., nao 
aptos os dous governos, para. dar um golpe llHl convin 0 , J)Ot 1sso, arre:lar os pretextos para 
decisivo na sua velha contenda. ella. Não sel'i:\, por·tanto. de Ya:üagcm que a 

De parte a parte h .t pre.;entemente toda a questão ele limites se resoh~esse sob :1. Rege!l
ct\lm t, toda a cordialitlade, todo o espirito con- cio ~ !. .. 
ciliatorio. Por que não a.proveitar essas favora- O SR- LouRE~ço DE ALBOQuF.RQUE:- O no
. veis coadi~çõe~ no intuito de chegarem a um ac- bre :.tini::;tro rle l~stNngeir0~ não é dos que l_!ler
. córdo honroso :~ambos os paize,;, qno ele uma vez dem :t- oecasiií.o pr,)pid:-

arrede das conjl3ctu:·as a possibilidade de uma O Sn.. Al~Au.ro GóEs:- Seria mdo de compro
gueJ·ra, na qual, fo:,;se qual tosse o e:cito, a maior metter a mônarchia, o fazer uma gn0rr<l. ih-
victima seria a civilisação ·~ (Apoiados.) justa. 
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0 SR. AFFOXSO CELSO:- 0 nobre deputado 
pela Bahia diz que serht comprometter a monar
chia, o fazer uma guerra injustn. ; e S. E:c, quo 
se tem mostrado tiio enthu::;insta da. monarchia, 
Si O diz, e potque ha, SObeja, l~J.:l.ãO para. rlizel-0; 

O Sr.. ARAuJO GóEs:- Não defenderia o ;;wto 
ctue provocasse urna gnerrit injusta. 

0 SR. AFFOXSO CELSO, crê, port;UltO, haver 
justitir:ado tambem o segundo quesito da inter
pella~.ão - ha. proposta do gov~rno m:ge!ltino 
para resolvel' de vez :1. questa.o de lumtes ~ 
No caso affit•ma.tivo, qual a. razão porque não se 
a.dopta. semelhante propost:\ 1 . 

A terceira interroga~-<lo ver-sa. sobre Stlber Sl o 
<>-overuo br;1zileiro foi conviclado p;\ra. toma.r parte 
~o cODQ't>esso qne se projectt em .\lontevidéo 
-para. teutn.r cod.it1cn,r o direito pri \';vlo interna
cional elos povos sul-americanos e, no caso de tet· 
sido convidado, si pretende tomar parte em se
melhante cong-res:>o . 

.A idé>t de t •1'1 cong-1•esso partill do dislincto re
presentante do. reput_~lica Orienhl.l rlo Urug·n;ty 
em Btte'1os- Ayre:;. o Sr. Gonç,1lo Ramir·ez, o 
qual, em longa. e profi ciente nota dirigida a.o se·1 
governo. rez-lile ver .. s van1.;tgens de se de:1;\tee a 
possibilid:1de d~ teactad~s 'l~e comp1·ehen•lessem 
todas as mater·ms que sao ob,]ecto do r·::uno do di
reito dns gentes, a que se dá. v nome especia.l de
direito internacional pri-vado. 

A idét\. encontrn, precedentes na diplomn.cia. O 
illustre :\laucini, professor em Turim, em 1~ .om · 1 
e em Napoles, e ministro da. jn;;tiça. no g-:lbinete 
Riccasoli, deu pa.sso.S positivos para que D<t Eu
ropa tambem se tentasse a.lgnma, com;;~ neste 
sentido. 

As díYerg-encias que existem ent1•e ns leis civis 
de val'ios povos produze!n; nã.o r : lt·~, conse'ln~n
cias abst.mhs. rerd .demls <lnemnlws e mmt;~;; 
vezes. segundo diz \t nota tle ~linistro nengu.tya.no, 
conflictos esca.mhlosos. 

Dá-se, por 'exemplo, o c:1~o <le nm inrliYi.Juo po:;· 
snir clu .1s patria.s-n. p::ttrin uatint e aqnelln. em 
que ,;e natur;tlísn, sem qu~ S<úba <t rpm.l della,; 
deve de racto pertencer. 

Por outro hvlo, In pesso:\:> qne tendo per<lido n. 
patria de oríg-em,niio a aclq uit·em.em ontt·o p 1 iz~ dL: 
sorte que to1•nam-se estrangen.,,s em to!lo o 
mundo. 

Outro exemplo: uma, mulher fl' ·nce%;t •li\' 01'
cin.-se em seu paiz, e, apez;Ll' do seu e:st:lt11to pes
soal, contrae segutlda,:; nupci ,::; na Alle :nanh>t. 
E' ahi esposa pel'f'··ítnmente Ieg-ítiilla, ao p ·~so 
que t•m F··an(~<\ pórL· ser procesS<ld:1 pelos crimes 
de adulterio e bigamia. 

E' para acabar com essas n.nom•1 lias~ pro·re
nientes da. dive•·si(bde qne exi::;te ent1·e :1s legJsla
ções civis dos -povos d<l Europa. e d t :i.llleric ,, que 
se tem tent •do esforços no senticlorlP- convocar-se 
um coog·resso flUe discuta :L po;;:;il1ilídaue dn. cotli
ficaç::.i.o do tlireito in teruacional priva•lo. 

Foi com e:; te elev:trln. intnito qne o l'epresenttulte 
da repnlllic 1 ur·ug-na.yana rlil'igin-se ao seu go
verno e ao argentino, ve:1clo a snn proposta, im
medhttamente aceita com o lllitíor enthu:;iasmo e 
ca.lor. 

O SR. CoELHO RonRtGuE~ : - A. proposta de 
:Mancini foi commumcada ao go'..-erno do tlrazil, 
e deve existir na. Secretaria da Justica .. 

o S!t. A FFoxso CELso ig-norava esta circumstan
ci<~. que venf coProhorm· n, sua argumentação no 
sentido de dl~monstmr a convenienci;~ ue ser o 
Brn.zi 1 r ept•e;;enbd.o no congres;;o que h:\ de re
unir-se em .Montevidérr.Quasi l_)óde garantir que o 
nosso gov· rno jó. foi convidado a tornar pat·te no 
congresso ; pelo menos isto consta, das notas tro
cadás entre o,; go\·erno:; urng-u:tyo e argentino. 

Sustenta. o Ol'iHlor que ao nosso gover·no cumpre 
envial' um representante idoneo ao projectn.do 
cono·resso . 

i~...,. dh'cr·s.ida.de da legislnção civil entre o Bra.zil 
e o EsLado Orient:tl do Urugnay tem sido causa 
de constantes duvidas e qne::;tües, mais de umn. 
vez denunciadas da tt·ihuna. -pelos distinctos re
pre.<;entantes do Rio Grande do Sul. Occo_rre ele 
momento ao orador a Jemilrança de um brtlhan
tissimo discurso, proferido nesta ca.s:1 pelo seu 
tlistincto amig-o, o i Ilustre lcadc'· ela. minoria,, no 
qual dtscntiu. p~rreitamente o a.ssumpto. 

E' numern::<t n. popnl:tçiio brazileira, residente 
no Estado Oriental; é tambem ba.stante l<~ulta.cla 
a população oi'ientalt•,,sidente em territor1o pra
zilciro. OPa, no l<:stado Oriente•! do lirugiHty, as 
leis cids qnanto a. c •:i<111let1tos estabelecem como 
reg-ra get'<~l a separação de bens entre os cou
,juges, no p 1sso que no Brazit a reg-1':1 contt•a.ri,t é 
a. est:1belecida, prevalecendo o sy.~tcntL da. com
mnnhii.o. Niio peecisa. o •)(udor assiguai<Lr os w • 
conv,jnieutes que traz essa diversidade, sempre 
qne tra.ta.I·-se de sncc·~ssões, em que tiverem (le 
i·1t•' l'vir simultn,neruneote herdeiros orientaes e 
bra.zileiros. 

O SR.. CoELHO R.on.U.IGuES :-E ha de ser mnitas 
vezes. 

o SR. AFr>oxso CEL.;;o I'epete qne mnitas vezes: 
são l'<tcto:; •'ne occot·rcm commnmcnte, do quo 
podem d:tr testemunho os nokes deputa.Jos pelo 
Rio Gl'ande do Sul. 

o SR. :\L\cmr. :-Occorrem muitas ,·ezes c tem 
h·· ,·ido .\ecbt:h~s cnntt·atliclol'ias por parte <los tt·i
IJnnae:,; th Repultlh~a. 

O Sr:.. AH·oxso CEr.so entende qun: por conse
I"JU,~ nci<l., ningncm, mais do qtw o nosso g'O\'CL'no, 
ciC\'C tCI' intei'CSSC Ctn tomar parte 110 CPllgt'CS:;O 
<lo:;tin .do a rctnodi:u• esse e .~tntlo fle consa:s. l\Ial 
aris<vlo andari~ o ga1Jiricte si r~jeita!' :t c:ollalJo
ra<;iio nnstn. hell:t ,, civilizadot·a. tentativ:1. Qu:cndo 
nwnos. c.;::;c con,:;I·e:;so concorrerá p:1ra _estrei
t ,,. a,; r·chwües entre c•S povos sul- .meriCrlnos, 
rp10 rleviam viver completamente id·~ntifica.rlos, 
por'f)lre e conHurml a sua origem, sito uualogos os 
:;eus destino~, e flUO, entretanto, vivem tã.o sepa
rados em rar.iio da. estreita política, internacional 
que todo::; seguem. 

o 4° que~;ito da intepelh't~.üo proveio de uma 
tl:ttnr·•d associação de idéas. · 

Tr11-t:~ndo ele con;;ressos occorreu ao orador per
·•tmt:n· ao governo rputl :t razão por•(ue nü.o sub
metteu ainda. ao ]..l:1rlameuto a. ratificação do. 
convenção s;mita.rin celebrada ultimamente nesta 
Córtc cntt>~ o govArno IJmzileit•o e os das Repu
IJlicas Argenlin;t e do Urugmty. 

FQi lev:\clo ;t formul::tr esta pergunta, porque 
e omisso ta.mbem ahi o relatorio do Sr. Ministro. 
Delle apenas consta fJUe a iuà1. dessn, convenção 
orig-inon-se dns reclamações feitas pelas repu
' •liC..'\.S ])\atinas contra as medirias tornadas pelo 
Brazil par~\ impedir l\ entl•o.do. do cholera-morbus 
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no pa.iz. A iniciativa partiu do uo!Jt•e ex-Presidente 
elo Conselho, o Sr. Barão (le Cotegipe, o qual le
von a elfeito u. alludidit convenç-ão, l)OZ em vigor 
parte della, qne não dt-pendin. de applicação legis
lativa, mas deixou sem cumprimento a outra, 
que ate agora 11ilo · foi sulJmettida á aprecf<t~<10 
dns Cumaras. O orallor tlesej::u·i.~. saber o motivo 
Jesta. demora. 

O relatot'ro dcchra. que a Republica do Pa
raguay fui ccnvidada par<1 tomar pal'te d~ 
cotwençiio, mas nã.o se f'ez representar por 
falh de tempo, e que o mesmo dcu-::;e co1tl 
outros estados da Americ<l. do Su\ os quaes 
cntrt~tanto, com a. Republica do Parugua.y, po
derão opportunamentc aditerir no que ficou estn.
tuido entre o Bm;:il c as du;ts repuulicas pl .. -
tina::;. 

O Ot'ador não l)Óde explicar a demom qne tem 
havülo em promover o gover·no e . .-ta r;sti!lcaç:i1o. 
De dua.s uma: ou a con \-enção sa.nita.l'ia. foi de toda. 
''· Ynuta;;·cm, ou não; si foi úe to ia, n. vant;~gem, n. 
dem11ra. em sun ratific ção traz pt·ejuizo, ac;~rz·eta 
evidentemente desvan1agen;;: cnmpl·e ::: . pressn.l-~'i 
si a couve11ção sanitarb nii.o roi tle v;sut.sgcm, 
cumpl'e que não sej;i. ratificada, mns o goyer-r,o, 
nesse caso, deve dechwal-o r~·;.mcamente á Cu
mar,),. 

O Sn. Co1;:T.uo RoDtuGur-:s:-0 nos;;o regula
mento de l!ygiene ainda não depende da appro
v:~ção do corpo legislativo .. 

O SR. AFFONSO CELso,confirnunclo o apa.rtc, dit. 
accrcscer qne a con\·ençii.o sanitat·ia orrereee mn.r
gcm para a mais seYera ci"iticn.. 

O Sn.. JOAQUJ::\r :XAnuco:--·\.poiMlo. 
0 SR. AFFONSO CELSO OhSCl'Y:'t. CjllC,tanto quanto 

llÚile cleprehendr.l' do rapido e::;tn•lo que tlclla rez. 
~ó vê em ~na~ ..:la usn la.s v:nüagens para o;; povo:-; 
platinos. POI'(!\le :vptcllns quo o B!'ftzil colheu ro
l':\111 insig·nií'icantcs e ~em cc:mpen:;;:ç~tio tle sen~ 
::ncritlcio:S. 

:::iel'ia., portanto. conveniente (JilC a. convenção 
l'o<:l~ trazida qnauto :1ntcs no dcb:1te para. qne se 
<tpt·csentn.ss~m a.~ criticas c censm·as '" que dá 
mar•gem. 

:\C'ct·c.>cc mais rtnc>,scg-m1do noticinm osjornacs, 
.iit. ns r~pnls:icas do Pmtn, ro,tillcarn.m por sen 
lado '" mencion·1dtl. con ven(,:ii.o, de sorte que aintla 
un:a vez estamos em · atra;w p:ll':~ com aquelles 
povos. 

O . rcln.torio no c' pitulo coneernente a este 
assmnpto dú. tamuem uma noticia, ~ue não .póde 
deixarde pen;tli.;ar os br·a,zileiros, c é flUe depois 
de ha.verrnos tomado serias providencias contra t\ 
introdncção no lmperio da. carne seccn, l11'lt
gun.yana, visto como a sciencia brazileira a l'e
pntava. vehiculo do microbio do cholera morhus, 
vindo ao H.io de .T:.tncit·o o.; connnissnrios Ura
~=ru:\.ya,nos e Argentinos, fomos obrigados :t con
lessar flue esta:va.mos em erro, que aquelle g·enero 
não é tttl vehiculo daquelb epidemia, resu'ittl.ndo 
Jartui a conclnsiio justa e tePminante de que o 
governo fqi h•t·etlectido, açodadn, tomando tü.o 
,;everas medidas cotltl'<'-_ '" importação referid<l.. 

E' incrivel que, mantendo nós laços de amidade 
tã.o estreitos com o povo portuguez, por todos os 
titules consi•lerado como irmão do no5so, e, tt:ndo 
o nosso governo tão estreitas relações com o de 
Sua :Magestade Fiuelis~ima, se tenha couser·vado 
por- t:.tnto tempo este odioso vexame das autori
dades ::;atlilarias do Rei:lo, o qual n tdajustifica •.. 

o SR. JoAQUIN NAnuco:-Ap.Jiado. 
O SR. AFFo::s-so CELso .... porque hoje está pro

''ado ::;cienti!:icamente, rtne as qun.rcutena,;, so
bretudo como são praticados no Tej1, constituem 
pr·ecal'io meio pr·ophyhüiéô e ponco preservam 
contra a invasão (hs epidemi:1s. 

Si o governo, o qne o or;1dor não acreditn, não 
th·-er cbdo passo nenhum no sentido indicado, 
mormente azor·a, qnc tlr·mou a convenyão com os 
~stados pl<•tmo::;, em vir-tude da qnal ticaram re
duzidas as qu:1rentenns a 10 1lias no ma.ximo, 
fJUaD LÜ.l Lisboa exige de 15 e mais dias; si o go
~-erno nlto Jwu ver cogit:~do de algumas pz·ovi
dencbs tendentes '" :>Cabar com esta pratica 
almsiva, não terã. cumpri(lO o seu dever, ter-se-a 
tornado passi vel de sever·a critica e vehemeo te 
cesl:;Ura. 

Lembt•r.. que ainda nii.o ha. muito tempo o no
ta v<:! escriptor portug-uez, 0 Sr. Rama.lho Or·ti
gão,' puLlicou um al'li:.ro em um dos Ol'giio;:; de 
o~)itliiio mais apreciados desta Córte, no qual 
cltzh l]llC a be!l<t eicbde de Lisboa, só pelo i'acto 
de possuir o L:tz<.tl'eto f.;zin. ,jus ao qualificativo 
de-estnpida. e estupida. (Ri.~o.) 

E' nul por·tugnez da estatura intellectual e 
mortsl do Sr_ lbmalho Ortig-;i,o qnem applica tão 
severa. denominação á C11pital do seu reino! 

o Bra~il é o maior lll'ejndicado com as taes 
qu;srcntenns. _ 

O orador act•edita pm• isso, qne, si o honrado 
Mini::;tro não tivel' ainda lan~a.rlo suas vistas para. 
e::;te ponto, digno ch S!i:1. aüth·-itlatle e do senta
lento, de ho.jc em diante o i'ará. com todo o em
penho. Convém que cheguemos t<uubem a um 
njuste com o GoYerno Pot·tugnez pam eliminar 
da stt<\ legislação s;tnitari:t, fl(Jllelllts medid::u;-con
dcmnaclas, f!Ue se têtn conssrvado até hoje nii.o so 
sabe JIOI'IJit<?. 

E estit. justillcad:l. "' interpelnção. A Cn.marn. 
l)Orlel'it dizet· qne os assnmpto:;; rtno ~~ con:>tituem 
teriam m:ds perfeito cabimento na. discussão do 
orçamento dos cstr.:ngeir·os, ua qua.l, entretanto, 
tt oppo::;ição se ;\bsteYe de tom:.tr p:wte. 

~· exncto; mas a. minot•ia roi lcvad;\ :.t isso, 
pelo intnito p<ÜI'iotico, de, af"celeraudo a paSS<l._
gem dos orç tmentos, facilitnr a aclopç:.1o do:; 
nmneroso:; e espectacnlosos projectos, que o go
ver·no pt·ometten nu. fallt\ do tlwono. (Apoiaclos). 

os fsctos, porem, tem detnonstt·ado que foi 
completn.niente inntil o· seu sacri1icio. Estamos 
em meio do 3° mez de sessão e só hQje o honrado 
deputado pelo 11° dbtt'icto elo Rio de Janeiro 
pediu urgencia. para. ser rhulo para. ordem do düt 
na proxima semana. o primeiro desses pro.jectos 
salvadore-s. 

c r 5° e ultimo quesito d:t intcrpclla<:~io diz res
peito US pl'OVidcncias que têm Sido OU deYem sel' 
tomadas no intuito de acabar com ns vexatorias 
quarentenas que no porto de Lisboa são impos
tas nos passageiros de.procedencia, bra:d~eirn. 

-Não tendo o governo pressa de tra.zer os taes 
pro.jecto.s i1 Camara, nãq }~v;m'L c.> ta a. mal ao 
orador provocar a. op1~1ao. do me~mo governo 
sobre importantes negoc10s mteruactoua.es. 

Nün ha, pois, contradic~J'io entre a. presente in 
tcrpella~.ã.o e o p:ocedimento da. min~ria.. co~-o 
rrutll o oradot· fo1, como sempre, sohdarw. Nao ~ 
tlissimnla.riL elle que o intuito primordial dt\ sua. 

v. m.-7 
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interpellaç-.ão, o ponto p1·incipal sobre o qual soli
cita <L maior cbrez:L nt~ resposta e o rela.tivo á 
questão de limites com '" Republic..'l. Argentina. 
Deseja que o nobre ~linistro tle a respeito uma 
infol'llNÇito po:>itiv'. 

:\mig-o dos a.rgeutiuos como nenhum bra
zileiro mais o é, entlmsiast.1. do seu estupendo 
progresso, tendo empr·egado todos os meio.; no ::;ou 
alca.nce, desde que tev-e <'L ror·tuna. de vi.zit.\1-os 
pela primeira vez em ISS!, por ocCãSião da expo
siçã.o contioent.tl, de estreitar os vin~.:ulo-; de con
si•let•aç:1o e confinnç<\ entre os dous poYos, dissi
pando prevenções injustitica;veis e bn:;cando 
demonstrar que elles têm um la1·go e luminoso 
caminho a. percor!'el' cooj unctamente, o orador 
reput:n.ria uma. grande honra, ao bdo de uma im
mens<t a\egJ•ia, si com esta interpellaÇ'ão conse
guiSS<il, por parte do nobr·e 1\Iitlistro dos Neg·ocios 
Estraugeit·os, unl't manifestn·~ão qu••lquer, precis:1 
e perelllptorh• soll!'e a prompta e fina.l soluç,ão do 
secular litígio de J\Ii . .;sõe:;. nHnifestação que seria., 
sem duvida, a melhot· s mdaçiio,que,em con.pens<t
ção a tantas finezas,qne nos ultimos tempos temos 
recebido da nn~ão a1·g-entin<L, lhe poderíamos en
viar no proximo dia 9 de Julho em que dia ce
lebm a sua glor·iosn. independencia .. (A.poiarlos. 
ltfttito bem. f muito ueot f Q OJ•adOl" e muito feli
citado.) 

O Sr. Rodrigo Sil ~·a (mini~·t1·o da es
trangci1·os) :-St·. p1·esidente, quando os assumptos 
de uma interpell<\Çilo puderem interessar a Ca
marn. e o paiz é devet· do ministro iutei·pellado 
respvndel-:1 immeuiatn.meute. 

0 SR. AFFONSO CELSO :- Retiraria a minha 
si V. Ex. dissesse que havia inconveniente em 
discutil-a. 

O SR. RoDRIGO SILVA (minist1·o de est1·an.qei1·os): 
-0 nobre tlepui:tdo pela provinda t.lel\Iimts Geraes 
acaba ele prestar um bom sel'viço n.o governo 
(apoiados), obriganrlo·o n. dar a sun. opinião sobre 
taes assumptos e a desfazer muitos boatos injt\stos 
contra. o Brazil e muitos preconceito5 ainda hoje 
alimentados por interesses iuconf0ssaYeis ou inte
resses perversos. 

E tanto mais eu devo a.gradecer ao nobre depu
tado, quanto de sua p 1rte nã.o manirestou-se 
intenção alguma de obrigar o go,·erpo a. compro
metter-se sobre questões que exig-em delle o 
maximo criterio antes de resolvei-as. (Jfuito 
bem.) 

O discurso do nobre deputado, quer no fundo, 
quer ua fórma, deixou-me sem constrangimento 
de especie alguma pa.ra re~pondel-o, julgando-me 
feliz neste mom(·nto de discutir com um adver
sario que a um grande talento, reune esmerada. 
educação J?arlamentar. 

0 SR. AFFOXSO CELSO :- Agradeço à V, Ex. 
O SR. RoDRIGO SILVA (minist1·o de estrangeitos). 

-Vou responder ao nobre deputado com a maior 
franqueza, certo de que S. Ex. nü.o encontrará 
da minha parte sinão o desejo de esclarecer á 
Ca.mara e ao paiz, e de desrazer. como já. disse, 
muitas injustiças feitas contra o lmperio. 

Diz o 1° quesito u~ interpeltação. (Lê): 

« l.o Já terminou os seus trabalhos a commis
sã.o mixta intern tcional, nomeada paru. ex::plorar 
o territorio e os rios em litígio entre o Brazil e 
a Republica Argentina 1 

«No caso ~'t1firmatiYo, qual o resultado ·de taes 
tr:ü•alhos '? No negttivo, porque motivo estam 
elles int1Jr·rompidos ·1 

Re;:;ponrlerei ao nobre deputado que os traba
lhos (h commis~ão mixt:t intet•n:wional a.ind:t não 
s·~ tichn.m termin:\dos. Esta. commissão, como sabe 
o•n0bre ueputado, foi nome td<t, em virtude de um 
tr:1t:ub cc>lel)I'~Vlo d1tre as du~~ n·•çõPS. Iniciaram
se os trab;tlhos de commnm accôt·do, .. , ,·endo 
apenas Ul11<1. tlivergen~ia cntr·e os commi~s::u•ios 
braúleiros e argentinos quanto ao reconheci
mento do rio Jangada ou Santo Antonio Gnn:\SÚ. 
En já tive o:::c:tsião dA eschwec~r <t C;tmtwa. sobre 
este ponto. Os commissarios brazileiros enten
diam ·1te era desne~essario este reconhecimento. 
Snbmettida, porém, a cliver,g-encia ao conheci
mento do g'OYCI'UO do Brazil, este muito esponta
nea!ll~mte declaron-'e contrario á opinião ele seus 
commis:>trios, entendendo qne, em virtude do 
mesmo tr<tt<t lo, rlevet·-se-ia fi ~zer a. explor,ção 
da.qne lle rio. Neste sentido tomou o governo 
impet·ütl <'t il)iciativa de clil'ig-ir-se ao g-overno 
argentino, c de commnnicar-lhe esta resoluçãe. 

o governo rl;L Republica, recebeu com <tgrario a 
nossa re::;oluçã.o, t•econllecendo na.tur.tlmente neste 
procedet• que, por parte do Imperio, havia. <t maiot~ 
leald ·de na execuc;.1o do tratado. (:i1Joia(los.) 

O reconhecimento do rio Jang;1da ou Santo An
tonio Guassú roi feito pelos commissarios argenti
nos não otücialmente. O governo do Brazil orde
nou aos commissarios bra1.ileiros que iniciassem 
identicos trabalhos. 

Este reconhecimento ainda nã.o póde receber o 
cunho olucial e definitivo. Depois de conclaidos os 
trabalhos, ou serão aceitos pelos clous governos, ou 
resolvar·-se-<i. <1. execução de outros em commum 
officialmente. 

Assim, responno ao 1° artigo. Não estão ter
minados os traba.lhos da com:nissão mixta de li
mites-faltam ainda trabalhos de campo, a explo
r;lção do rio Jaogad<t ou S;1.nto Antonio Gu:ts:>ú e 
o reconhecimento do territorio intermedio. Por 
emquanto os commiss:1rios estã.o occupados com 
os trabalhos de gabinete. 

2• ponto (lê!: 

« 2° E' exacto ha.-er o governo arg-entino apre
sentado ao brazileit•o uma proposta razoavel p:tm 
solvet• a questão? Na hyp0these affirmn.ti\·a, que 
motivos o impedem de aceitar essa proposta como 
base de deeisivas negociações'? 

Posso atfirmar ao nobre deputado que uãó re
cebi proposta por parte do governo argentino 
Pftra servir de base n. quaesquer negoch\ções sobre 
a questão de limites. 

Os boatos prüpaltdos a este respeito são inexa
ctos e comprehendem o nobre deputado e a Ca
mara,, que, si por parte do governo argentino 
houvesse semelhante iniciativa, eu não poderia 
deixar de corresponder, acceita.ndo-a immediata
men t~. Os deveres de meu ca.rg-o e, sobt•etudo, os 
da mais franca cortezia nã.o p1)diam aconselhar
me outro procedimento (apoiados). Para qnaesquer 
njnstes entre os dous pi\izes t\ conclusão dos tra
u.dhos du. commissão não é, nem póde ser um 
obstaculo. O:; boatos, pois, de propostl\S submet
tidas ao governo não têm funchimento na verdade· 

A segunda pergunta do mesmo artigo, isto ó, 
na hypothese a{fi1·rnativa (lendo) •• • esta prejudi
cada com a resposta á primeira. . 
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Diz o nobre deputado que attribue-se no Rio da 
Prata. á politiC<l bellicosa. de Sua. Alt•'Za Real o 
Sr. Conde d'Eu a interminavel soluçã.o dn. ques
tão de limites entre o Imperio e a Republica. Ar
gentina. 

0 SR. AFFONSO CELSO:-Um jornal de lã OC
cupou-se desse assumpto. 

0 Sü .• RODRIGUES PEIXOTO:- 0 Sr. Conde d:Eu 
escreveu uma carta ao redactor desse jornal. 

0 SR.. RODRIGO SILVA ( rn inistro de e$t1·a11 
geiro$):- Em verdade não sei como se possa <Lt
trilmir a Sua A I teza. o Sr. Conde d' Bn uma polí
tica bellicosa, para pr.,Jongnr indefinidamente a 
-questão ele limites com a. Republ!ca. Argentina. 

O SR. JoAQUDI NAnuco:- E' absurdo. 
O SR. RRDIUGn SICYA (ministro de estrr.mgei~·os), 

- Todo:; o:; brazileiros estão convencidos de que 
Sua. Alteza Real, por suus iué-,s, por Sl;lussenti
mentos, peta attitude q;1e sempre tem mantido 
neste p<l iz perante o governo, jâmab preten·Jen 
e:xer·cer iní111encia. n;t dirccção política do Estndo, 
(apoiwlo.c;J. Si á intrig-a. ou a. malevolencia. podem 
attribuir-lhe prop:1sitos semelhantes, o simples 
bom sethiO está mostt~<tndo que o sen já pt•ovado 
patriotismo e os interes:;es dinastico:; que e1le 
represent:l, não po!le .n colloc:ü-o ao Indo adver~o 
do governo, contrari<tndo hoje ou <ltnanhil a opi
nião nacional. (ilfaito .~ apoiados.) 

U::-r SR. DEPUTADo:- E sn.be-se que Sua Alteza 
mn.ndon clesmentir esse boato. 

O SP... RoDRIGO SrrXA (ministro r.le cst1·angei1·os): 
-M:m<lou f!e:;mentil-o por intermeclio de seu 
mordomo, por cat'tn que foi publicada no Rio d t 
Prut'l.. (~1pm·tcs.) 

Nãesei como se possa. attrihuir a.Su:-~. _ Altezn. o 
Senhor Conrle d'Eu um:\. politicn. bel\icos·l., qna.ndo 
o go\rerno do Impe!'io, da todns os dia.sas m:t.is 
clat·:1s e posith'as demonstrações tle fJHe a smt 
politic:t com toll.ts as naçüe:> e principalmente 
com ns _nações lia Ameríca, é 11111::t. política de pa.z. 
(Muito bem.) 

o SH .. PJ,otto Lm~::-Está tu.lo desnnnte
lado. 

O SR. "\FI'o~so PI::~NA:-E \)Oh Com;tituiç;.i.o 
o Senhor Con!le d'E\1 não póde fazet• prenllecet· 
qualquer política. 

O SR. Romuoo SILYA (ttlini:-'trorle csu·mt.f!eit·os): 
-Um dos jot·na,es do Rio da Pt•atn., não me .re
cordo si A. 1',·iútma, noticiou rrue o Sr. Conde dEu 
havia, su:>tentn.tlo, em sesStl.o plena do Con~elho de 
Estado, f'lU~\n 'lo disctttia-se a qne.;t~o. de Mts~ões, a. 
necessirlade de manter-se uma pohtJCn, be] hcosa .e 
já.mais aceitar-se, em caso n.lgum, :;olnça.o paCl
ftca., llOl' meio de arbitramento. Tudo isto, Sr. pre
sidente, são f<tlsidades. 

Só \)óde:n aceita.l-<lS aquell~~ qne uão ?Onhece~n 
o impeT'io, suas relações polJtJCas e tL IU~uenrw. 
que póde ter oSr. conde d'Eu nos negoc10s pu
blieos. 

0 Stt. AFFONSO CELSO : - Não to-mei U. mim ::t. 
resp<•ns:l.l.1Hitlade da noticia. 

Senhores, si houvesse, por parte do Brazil, o 
pensnmc·nto de resoh'er esta. questão pelas armas, 
o governo começe.ria. por augmental' a. força •.. 
(Apoitulos.) 

0 SR. AFFONSO CEL~ :-Começaria. tendo 
armas. 

O SR. RoDRIGO SILVA (ministro de est?·anrJei
ros ):- ... comprando armamento e pondo em vra
tica os recursos flue são necessarios aos vovos em 
vesperas de campanha dessa ordem. 

O SR. PEDRO Luiz: -E ·o primeiro é ter sol
dados. 

O SR. RoDRIGO SILVA (1jt.inist1·o de estranr,ei
,.os):- .Mas, sHnhores, o governo actnn.l apresen
tou um rn·ojêcto de fixação de forças muito mo
desto. 

O SR. PEDRO Lurz: - J\Ias anda I'ecrutando 
gente. 

O SH .• RoDRIGO SILVA ('lninistro de eso·angei
ros) :- Perd~o; o nobre deput~tdo 3a.be perfeita
mente que temos apenas 13 mil e tantos homens; 
é toda a nossa. fot·ç;t ... 

O SR. AFFoxso CELSO :- O;; Argentinos com
putam a guard<\ nacional em 600 mil hom·ms. 

O SR. JoAQUD! NABUOo :- Nioguem attri
bue este pensamento ao governo. 

O SR. RODRIGO SILVA (m,inistro rle estrcm_qei~·os) 
... e essa forçn. de linha tem hoje o desfalque 
de uuas mil e tanta.S pr3.Ç<'I.S. vÚ. Vê O nobre 
deputado que O gorerno emvenlu.t-~C UUicatne~te 
em ter o numero clecretado em le1 e nada 1n:ns. 
Se :1tê i:;to e motivo para suspeit<l.s, então e 
melhor suppl'imir o exercito. (Apoiados.) 

Por telegramma. transmittiu-se daqui para o 
Rio d<l. Prata t\ noticia de que pa.rtin para. a Eu• 
ropa umu. commissão militar incumbida. pelo. go
verno lJt';IZileiro de comprar grande quantJdade 
de a.rmn.mentos e munições de guerra. 

E' verdu.•Le que o Sr. l\Iinistro da.. Guerra. no
meou um;\. commi~siio militar para u· a. Eu~opa ; 
mus, para tt'<U1(juillidade dtl.quelles qn~ r~cemm tl. 
n-uerr<l (levo decl:u·ar que essa comm1ssao, com
quanto' tenha carl\cter reservado, como ontras 
dessa. tHt.tnrezn., só foi incumbida. de a.ssumpto que 
interessa. ao Thesouro Nacional. 

O Sr.. RooruGo SILYA (llli,tistro rle estrangeil"os): 
-Fique ta.mhem por tUl1<t vez consignado no pa.r
lame:'lto do Bra:dl que Sua Alteza o S~. Conde 
d"En nunca. manifestou peosameuto l.Jellrcoso em 
relação ú. Republica. :\rgantin:t, nunca procurou, 
quer como conselheiro de Estado, ~uel'. c~mo ~s
poso da Augusta. Regente, exerce~· .a. .mtmm>\ m
flnencia SQbre o governo, pa.rn. d1rt.!r1r-lhe o pe!,l
S<\mento de um ou de antro modo, com r~~açao 
ao.> negoclos exteriores : qunesquer bo 1t9s JU. p~t
blicados, ou . que se publiquem '" r~spetto, nao 
passam de f;tntasia:; par~ entreter mteresses de 
cerb ordem. . 

Autos de responder :.lo 3o quesito da mterpel-
la.;.ão devo mencionar alguns f,tctos. 

o ... ~verno brazileiro foi convirlado pelo governo 
d::t i{.epubliC<\. 0t'i3utal llo Uruguay pm.\ tomar 

O SR. RoDR.IGO SILVA (mi;list~·o de est1·angei1·os): 
-Por isso di "'0 que V. Ex. prestou um irr,por
tante s~::rvi<,:.o~ otrereceudo opporttmidade parn 
que sejam c.lissipados semelhantes boatos. 

parte neste congresso. . . . . 
Poucos dül.s ·depois da. mmha mtermtclade como 

Ministro de Estrmgeiros, agui chegou o Sr. Mo
reno, o illustre e sympatluco representante .da 
R.epublica Argentinn., que teve <~ este respe1to 
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uma. cont'erencifl. commig-o nfl. citladecle Petropolis 
mostrando-se muito interessarlo em qu~ o Im
verio tom •sse p<nte neste congt•esso. 

_ Eu jú. ha.vi 1. recebido notich d:L nomeaç{io do 
Sr. Vitlal par:\ snb:;tituir U\l Sr. Ra.mil'e~, como 
representante da, Republica Oriental junto ao 
governo . brazileit•o. 

Respouüi ao Sr. :Moreno que não podia c1 a·-lhe 
unH resposta. detinitiYa ante:; d , chegada da.•luel
le representante da. Repnblica. Ot•ient<LI. e logo 
que elle chegtsse, n:ttural:nente cn··arregado 
llOt' seu g-ove1·no de entender-53 c 1llll1lig;o :;obre 
o congt•e::so, e11 lev:tria. o assumpto á conte renda 
de ministl'•)S c d:tr-lhe-in, uma. resposta Lletiniti va.. 

Com •>. a"eito, o Sr. Vida.l chcg•m :to Brazil pouco 
temro depois. Infelizmente adoeceu c não pôde 
apresentar a:; su:•s credenciaP.s. 

Levei este assumpto à con 'eren~ia. de ministros. 
Co:no niio ignot';L o nol)l'e deputa.clo, a questão 

tinha nnn certa. importa.ncia. 
O SR. RAT.ISBOXA:-E' seu caracter essenciu.l. 
O SR.. RooRIGO SlLVA (minist1·o rle estrail!fei

?'os):-Pelo lado historico, sabe o nobre deput·1do 
que o actua.ll\lini:;tro de E,;;trangeit•os, aceitando 
o convite üa Republica Oriental p:tra fazer-se re
present rr neste congresso, qne!Jraria. d9 <llgu.m:l 
sorte o elo trarlicional da politica do Brnil sobre 
os congressos exclusivam:::n te a.mct·ic\.nos. 

!.'iiio sei ;;i o nobre depnt<tuo comprehendeu bem 
o meu pensamento. 

0 ::;R.. AFFOXSO CELSO :- Pet•feitamente. (lia 
outi·os apm-tes .) 

O SR.. RODRIGO Srt VA (minist;·oscle est;·cmgei,·os): 
-Por nutro lado, os assumptos constantes rln 
propo5ta do Sr. R.:unirez,proposta. que de>i:t set·vir 
(le b:t5e para as discussões dt) con·:rresso, t>.ompre
hendin.m uma sé1·ie dt: m:tterias qne rlemandavam 
muito estudo. Não se põe com facilidade em lur
monia o direito internneional privado dos povos : 
todas as tentativas atê hoje feitas a. semellHnta 
respeito. como não ignora o nobre llcputado, têm 
sido balchtdas. (Apoiados.) 

0 SR.. AFFOXSO CELSO:- ?lias deve-se insistir. 
O SR.. RODltiGO SILVA (,nini.~tro de c:;t;-angeiros): 

-l\Ins vamos a.o facto princip,,l : nt _ ultim·t con
ferencia I"Jlle ti>e com o Sr. Yid d, n.nte-hontem, 
decl:u•ei-lhe <pie o Bt•azil aceitava o convite e com
parecerin. ao congresso de ?11onteYidêo. (J.Ittito bem.) 

0 SR. AFFOXSO CELSO:- Muito betU! 
O SR. RooR.IGO SILVA ('l~iHi$tl·o de estJ·an

!Jeil·os):-(lê): 
4.o Por que não promove o governo a. ractifica.

ç:ão da conven(;ão s'ttütaeia. celebrada entre o lm-
perio e as republicas platinas '? . · 

O nobre íieputa.do o[') ignora. que ha nma. parte 
apenas desta convenção que dop3nderú. do auto
rização do corpo legislativo, pat\\ ser posta, em 
execucão-

Esta. parte, qne depencle do voto do corpo legis
ln.tivo, porque depende tambem de despazas qne 
não podem ser feita.s por arbitrio do governo, 
ainda não submetti à approv-ação da c~tmara., p01: 
mais de uma ri\ziio. Entre ontt•as ,npt•esentarel 
uma ao nobre deputado que basta.rá para conven
cei-o de que ainch é uecessario esperar algum 
empo tantes que se realize o que vou communic<tr. 

A execuç-.ão de alguns artigo~ da . cou venção sa-

nita.ria encontt·ou pedidos de explii!açues e pro
testo~ por parte da Inglaterr<t, Italia e Fr·ança. 

A França, neste a.ssumpto tomou principalmente 
uma pilrte milis activa e perseverante. 

Apl'esent:tdos o:; protestos perante os govet•nos 
<h. Republica Arg-entina e d<L Republica Oriental, 
ti\'e tambem aqni uma, communicação feita pelos 
representantes d;t Inglaterra e da Fmuç'.~· 

Eu não pndia re3pond&l' exclu,iva.mentc por· 
parte do Bl'azil ; tr"tando-se de nma conv-enção 
assignacta pot• tt·e; l~stados, era necessario 11ne 
todos eUes se pnzessem de accôr·üo sobre o modo 
de interpretat• alguns artigos 1) 1.r:t, em nota col
lect;va, responder ás nações que hav-in.m protes
hdo. 

Nesse sentiria, manth,-e cort·espondencia actíva 
telegra.phica, com os dons goveruos. Haveado, 
pr>rém, clilficuldadt~S e ur·giwlo o tempo, porqnc 
nestes ultimas dias um 110\"0 acontecimento 
torno:t n, q·w~tüo mais delic'lcln, entendi que s·n•in. 
ma.is conveniente p •ra. ::tqnelle; dons g-overnos 
antorit.arem aos seus representantes aqui para 
que, em conl~rencia, resolvessemo3 o assumpto, 
dando nma. l'esposb detinitiv:L ás n:•çiies que ha
~·iam protestado. Os dons gov-el'nos aceitaram o 
alvitre que propuz e estou á e:;pel'<\. que venham 
o:;s:1s instrncçi.5es para resolv-ermos definitiva
mente. 

Si mantivemos as mesmas tlisp.,sições, já vêm 
V. Ex. e a Cttmara que eu uão tet•ei duvida em 
pedir ao col'po legi:>latiYo as medidas neces
saritts para pôr em execuçã.'.) a. parte que de
pende de sun, autoriz rç.iio. Si, porém, de accôrdo 
com os doas go>ern 1s entendermos que deve-se 
morlifica.r alguns artigos, não será talvez neces
s •r·io pedir á Ca.mara tal autorizaç-.;.1o. 

(Lê): 

5. 0 Que provirlcncias t0m ::;iJo tomadas no in
tuito de conseguir <lo g-overno portuguez que 
acabe com ns vexatorins quarenten;:S do porto uc .. 
Lisboa. 1 

Este system<t de quarentenas adaptado em Pot•
tng;a.l e antigo e não é somente para o Bt•nzil, e 
par' todas as nações. Portugal niio tem ce•liuo a 
governo a.lgtun ueste pontn, por!J.nc obedece aos 
mestres rle hygieno daquelle paiz, que enten.lem 
qne :1s f1uarel1tenas tem resguarda lo a. popnlaçiio 
dn.s epidemias. Orn, n.quello pt.iz est:'t no sen di
reito em mantet• :tf!ttellas quarentena:::, que aliás 
só :;ão prejn liciaes :\OS passageiros e não ao com
mercio, quo nad •. Sl>tl"!'e com ellns. Com pfl"eito, 
aos pa.ssa.g-eil'os é diificil snpport<w uma •llHtren
tena, no porto Lle Lisboa .. :Mas CJUer o nobre depu
tado que lhe diga uma. cousa com fra.nquez<t ~ Etl 
estima.ria que os br., zileiros íiaja.:;;;em menos e si 
a l'j_tt:.l.rentena em Portugal pudesse evitar as ra
pid;ts e repetidas viagens delles á Europa, eu 
estimaria, que ella se mantivesse. (Hilm·idade.) 

E:n todn o c1so, par.1 sa.tisf;tzer o nobre ilepu
hdo, pr•ometto entender-me aqui com o illustre 
rept•esentante d,•quelle p liz, o meu illu:;tre ami
go Sr. conselheit·o ~ogucira so~tres,e peclir-lhe-ei 
q11e interponlu. todo o seu Ya.limento para que 
essas quarentenas se.j<tm menos demoradas. 

Creio ter l'.)Sponilido ao~ \ll'ti~os da iQterpelln.
ção do nobre deputado. Si deixei pass..1.r por es
qnecimento <tlguma. cousa,peçoa S. Ex. que m'o 
indique, porque estou prompto a dar-lhe qualquer 
outra informação. E" possh·el que a minha me-
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moria. não tivesse apanhado todos o3 pontos sobre 
os quacs o nobr·e depntado deseja informar-se. 

SI'. pre:>Hente, tenho cumprido o meu tlever. 
Hn. da parte do g-overno o maior desejo, o m·rior 
interesse em ac:1 baP com todas as que,.;tões de li
mites. Eu em pregarei t• ·dos os mens esforços par·a 
c:s::;e fim ; e r{lw.ndo os povos não pretendem mtlis 
do I]Ue arptillo qne a jus• iça reclama., não hn. 
razão pnra receios de guerra. O Br.,zil estácol
locado pela sna politicn. no terreno da. r·azã.o e do 
direito. Não S:H:rilicará .jamais aquillo q11e fôr 
conveniente aos interesst'S desun popula<,:ão ; mas 
n~o sacr·itil!ará tambem, por que:;LOes que nãn 
atn~ctem a suadignirlade e a. g:trantia. de ><u as fron
teiras, o repouso c o direit•) do:; outr·os povos. 

(J!ttito bem; mttito bem. Oora.doi· ê mttito com
primerztoclo.) 

O Sa. PRESmENTE:-Tem a pahwr·a o Sr. Af
fonso Celso, m:ts lemlJro ao nobre tlepntado que 
sõ faltam 12 mbntos para se entrar Dt\ 21' p:1rte 
t.ia ordem do dia. 

o SR.. AFFO~S;) CELso:-A interpellnçã.o só se 
encerra quando ha requerimento vara i:>so. 

O Sa. Pn.EsioE~Tr.: -Não pótle interromper 
toda a. ord.;m do dia.. 

0 SR. AFF0~30 CELSO:-Jà. interrompeu. 
O SR. PR.ESIDEXTE:-En dou a p•tlavra. ao no

hre deputado, ma.s o!~s~~rvo-Jhe que só pó::le f,dlar 
a,té ás 2 1/2 horas. ( Ncio apoiarlos. Apal"tes.) 

0 SR. AFFOXSO CELSO:-Eu não quero levanta.r 
u. questão de ordem. 

O SR'. MATTA 1\L\.cru.no:-Não póde deixar de 
levantar a. questão. 

O St~. AFFONSO CEr.so:-Eu peço a. pala.vra pela 
ordem. • 

O SR. Pn.F.srnt~NTP.:-Tem a palavra. 
O Sr. A.ft·ouso Celso (pela oJ·cltJm) 

pede pet·missào p(l.t'.t respeitosamente ponderar 
flUe o reqnet•imento do honrado clepntado pelo 
no distr·icto do Rio ele .Janeiro foi l'~ito sem limi
tação de tempo. A iutet•pelbçii.o jit interrompeu 
a primeil'<t pal'te (h1, ordem do ~ia., c não IH\ ra~ã~, 
por consequenci:l, par.l qnc se nnponha esta. lum
tação qun.nto á 2" pal'te. 

O nrtigo regimental quo dA no ministt•o o di
reito de responder itnmc:li:tbmonte n. umn. inter
pellaçãa, que lhe lut· dit·igiria, esta.betece em 
seu espírito que o ministro repntn. o u;;sumpto 
corno importante, como inadhvel, como devendo 
interromper todo e qualquer outro as3um~to. 
(Apoiaclos c n r70 apoitl<los). o orador tem Vl~to 
constantemente f!UC, quando um ministro aceita. 
um<t interpellaçã'J ptrn. ser discutida em acto 
continu!!> Glla. sô se encerra. em virtude do re
queriment0, ou porque o assumpto se esgote. 
Portanto,o oradot· apella. para. o nobre presidente, 
que tem .rliri.g·i<lo os t_t•aba.lhos da Camarit com_ o 
m;~ ior cnterw : e estú certo de que S. Ex: nao 
ouererà por Uni(\, limitação regimental, restringir 
ô direito de interpellaçt'i.o por pa1•te da. Camara., 
direito que deve ter a m:üor amplitude. 

. O SR. PRESIDE:'l'TE :-Eu peço . a attençã.o do 
nobre deputado para o paragrapho uni co do art. 
107 do regimento .lue aeclara que, qua~do um~\ 
interpellaçã.o f<~Z pat•te da ordem do dta, ficara 
esta. ordem do diJ. dividida em duas partes. 

O Sr. Aff •nso Celso diz que, ante:;; 
de entrar n t orrlem do dia., teve a honr•t de 
mand trá mesa a sua interpell,Gão, e, o hum•ado 
MinL;tro ele Estr·angdros gentilmente acudiu, 
declara.nrlo que e;;bva pr·ompto 1t responder. 
O nobre deput.cLdo pelo 11<) districto do Rio de Ja
neiro rerjueren urgencia sem limitação de t~mpo, 
e o honrado deputa,to pela B:thi:1, que e;;tava ao 
lado do orad0r, perg11ntou- por· quanto tempo~ 
!<~ o nobre depntado pelo 11° di:;trícto do Ri11 de 
Janeiro, que é conhecedor do regimento, 1~i:io li
mitotz o tempo, e llúS ap:_trtes que se tra\-aram, 
<t Ca.mara manifestou a opinião de que a. inter
pe!laç;.í.o occupa.ria toda a Ol'dem do dia . (0;-u-
,zam-se dive1·sos apartes . ) · 

O orá•' or decl1r<t que_ tamhem jâ. teve a 
honra de fazer parte rla mesa e tamhem conhece 
o re~imento, e í'olga de ver 1le ;;eu lado a opiuiã.o 
do nobre depuhdo pelo Ma.rauh<'i.o, qnc foi [J!'esi
dente dest,~ casa. 

Uma vez, pois, que o nol)re Ministro aceiton à 
interpellaçiío, elht deve occupar a oz·dem do 
dia. A Camara h :L ele recordar-se da. interpt-ll ' Çi1o 
feita ao Sr. Visconrle de Paran:tguá, hoje l\'llw
quez, sobre os i '11p')stos provincbes; deu-se exa
ct<tmente o me3mo que hqje estit succetlendo; o 
nobre Ministro aceitou a interpellacão, havendo 
como ho,je, na orclem do dht materias de todtL a 
relevancia. 

o SR-.- PRESIDEl'\'TE:-A' opinião do Sr. Gomes 
de Castro, eu opp.mho a do Sr. Anctrade Fi
gueira. 

VOZES:-Oh! oh! 
O SR. PRE.31DEXTE:-Attenção! 
Declaro qne n opinião muito respeitavel do Sl'. 

Gomes ele Castro, opponho <t nã.•, menos respeita
vel opinião do Sr. An·Jrade Figueil'a. 

0 SR. RODRIGUES PEIXOTO:-Nã.o temos don~ 
presi•leutes. 

O Sn.. PRESID~XT&:-Attenção ! 
Como {L qnestão seja. duvidosa ou contl\)Yet·;;a. 

vou Sllbmetter i\ Camara. ( Nu,nerosos 1u;o 
apoiados). 

O Sr::.. AFFONso Ct,;r,<>o diz qne o Sr. pPesitlente, 
pelo regimento,ó o C11111petente para re:;olY~t· qn·.tl
<1 net· q ucstão de ordem. ( .tprtl"tes rtivcl·sns. ) 
A minori:\ só tem, por ot•a, de appl:wdit·a S. Ex. 
porfJUC tem sempr·e procedido com todo o ct•iterio 
e imparcia.lidade na. dilllcil direcçi'to tltJs tmbal ho:
da. casa, elht ainda nma vez connu. na. decisão 
ele S. Ex. 

0 SR. GO)fES DE CASTRO:-Peço a. paln.vra. 
O SR.. ANDRADE FrGUEIR.A:-Peço a palavra. 
0 Sn.. AFFONSO CELSO diz que aindn. Uffi<l, vez 

reclama (1, a.ttenção do Sr. presidente, mas, como 
de maneira ctlgmna por uma questão de orden:, 
deseja pr~judicur :\ sna. respostr. ao nobre M.l
nistro, senta-se pa.ra. que entre os dous ex-presi
dente da Ca.mara. se trave o debate. 

O Sr.Gollles de Castro (pela orclem) 
(attenção) diz que o seu embaraço jú era extrMr7 
dina.rio em intervir no debate, por isso qtle esta 
em opposição à o~inião do ?obre deputa,~o pelo 
no dlStricto do R.to de JaneirO. o Sr. prestdente, 
porém, augment(lu o seu embaraço, declar~ndo 
que preferia o opinião desse illustre deputttdo n do 
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humilde or:tdor que neste momento se dirige ú 
Camar<\. 

Nunca. teYe a vaidade de merecet·, niio sô da 
Ca.mar'a. como do seu digno presidente, prere,·en
cia p:1ra. a doutrina qne sn:;tent;l.sse; mas no mo
mento actual, está convencido que a. urgencia re
querida pelo nobre deputado ern. desnecessaria. 
(Apoiados c ap(trt s.) 

O orador, pedindo attençã.v par.t continuar, 
diz C)Ue reclamou em <tparte contr:t a. dontrinn. 
porque lhe parecetl périgosn. p:1rn. a. líbercl:tde da 
tribuna.. deixar á ma.iorht o dir·eíto 1.le consentir 
ou n:"io 'no clella~e de uma. intel'(1ellaçã.o dirigida 
ao Poder ExecntJYO. (rtwo·tes.) 

Em nmterbt de interpellaçi>es, parece-lhe claro 
o regimento. . 

Todo o deputado tem o clireico de dirigi1· n. qual
quer dos ministros urn:t interpella~~:lo ; mns como 
a resp:•st<t pode ser inconvemente, ou poss·\ haver 
perigo pnpa os inte!'esses do 1·:stado, o regimento 
deu =•O Ministro o direito de adiar a resposta., pe
dindo qne se lhe marque di l e hora. Qn:indo. 
por·em, o ministeo decla.r:~ que e . .;tá prompto para 
resp"''nrlel', que é o c:t.so vertente, a materi:t é re
conhecida urg-ente e o regimento mancht que en
trando-se no seu desenvolvimento, ni'i.o poss:t ser 
encerr.1do o deb:1te sem expressa vota(:ão da C.t
m<lm. (.-lpoiados.) 

E', nã.o só <} clontrin~t do regimgnto como a. clou
trint~ çompati ,·el com a inJote do systema. repre·
sentativo. (Apoiarlos.) 

O nob1·e depnta.do por· l\finn.s Geraes recordou 
um ptecedente em que o oradur tem a. lt:>lll'<t de 
fig:tra.r. Era membro da opposiçiio, e a. opJ:iosiç·-5:0 
não consentirá qne se est:theleça. um precedente 
que va.i pôr em peria-o a. liberdade da. pata. na e õ 
direitO que tem o depnta.do ele p ~dir ao :;roverno 
iDfOl'IU; IÇ~ÜeS SObre negocios flllbliC •.lS. '"' 

O orador dirigia no Presidente do C:-~nselho de 
então. o Sr. Marquez de Paran 1gná, nma. inter
pellaç;;'io sobre :t Stlspensã.o inconstitucional da. lei 
do orç:tm"rlto de Parnn.mbnco. S. Ex. não ::;e 
ac!1axa na. casa e a mesa,• pelo orgão do seu pr~
sidente, rlechwou q :te s~t·i::t m=•rcado dia e hora 
para o :\Iinistro interpellado responder. 

O illnstre M:at'f(uez rle Pnrnnn~uú. compareceu 
llOUco depois, e Ll·~clnrou qne estaYa. prompto n. 
r.3sponder ilinterpellaçilo. O Olw.lor rlesenvol,·en-a 
COnl : l liberdade f(U~ lhe foi p~t·mitthl:t, e n illns
tro l\!arquez occnpon a sessão inteit·n. liHldo pap:)iS 
para que a di::>cnssü.o não contíuu<J.5se; mas nü.o 
quiz usar do recu ~o do encerramento. O ora.dor 
aprenden IJOe não haNia lTHl.is legitimo precedente 
com fot'Çtt de lei e netla. tlt·mado de que ocos
tume. O p!·ecedente esta estabelecido, e Ol'otdor, 
concluindo, declat·n que é perigoso mud.a.l-o. 
(Apoiados, muito óem !) · · 

O Sr. A:ndra.de Figueira (pela 01-::: 

dem.) (attençc'io) sente discorda,r da opinião a.lià.s 
autorizatla. do illustre ueput :do pelo Maranhão ; 
tendo, porêm, requerido urge~ICia qt1e a C:unara 
<<colheu vohndo por eHa, coz·re-lhe o dever de 
manter a doutrina, que julga regiment>~l. Ni:io 
duvida que pelo regimento, o ministro tem o cli
reito de responder immediata.mente as Ít\terpella
çües que lhe são dirigirln.s, mas é claro que esta. 
de.,.·e se entender subordinada a outra que regula 
a marcha dos trabalhos indicados n:~ orllem do 
.dia; e não é possível que a proposito de uma in-

terpellação, suspenda-s9 a marcha desses traba
lhos. (Não apoiado.~, apoiados e apartes.) 

O regimento determin<t expr·e.>samente os casos 
em que os nssumptos da.dos para. ordem tio dia 
poJem ser intert•ompidos; essa interrupçã.o pôcle 
ter Jogar ou por meio de urgencia ou por meio de 
adiamento. • 

O direito de interpellar e a faculdade que tem 
todo o ministro de responder immediat:Lmente 
póri.em ir até ao ponto de alterar a. ordem dos 
tr·abdhos marcados pelo regimento, de alterar a 
1listribuiçã.o das nuterias da ordem do dia ? Cer
t:mlente, não. 

Por consefi.uencia, o meio de conciliar as clispo
(\ij 9 ;;; do ret:imento, facultando ao mini;:tro o 
direito de responder immediata.mente ás interpet
Iações e m:m1lando obserYtu· a o1·dem elo dia pre
viamente designach, está no mesmo regimento : 
é votar ur·geucin. P<U':t que immediatamente se 
entre !Hl. di:;cu:;;são na interpelJnçãu. 

Oi,sc o nohre rleputado que pol' este morlo fica 
preju•lictvlo o rli'1·eito, que tem a opposiç~.o, de 
inte1·pellar os ministr·os ; mas !'e:::pon1le o orador 
qne n:i.o fica. pr juclica1lo, porque :tp3nns se trata. 
de conciliar meio.,; de exer·cer esse tlil'eito, po1·que 
o depntado tem os tres primeit·os qmwtos de hor·a 
c[,~ cad:1. sess::'i<.> par.t inter·pellar os ministl'OS, tem 
n. di:sc,lssão chs leis annuas em que as intel'pella
Gões podem caber, terr1 íinotlmentc o di1·eito de 
l'eqnel'er que a Sll.:t interpeltação seja dada para 
ordem do dia., ~om :tntecedeucia npen11S de 24 
hol'a.S. Eis, po1· coosequencin., conciliados o clireito 
ele interpellação e a ordem regular elos trabalhos 
da Cam;n'a. 

Dar à. oppo.::ição o direito que ella peeten1le serht 
prejudic<tr a m:wchtt ·dos tl'ah:tlhos da Garoara., 
mesmo tr·at:.wrlo-se de leis annuas. 

P<tSSt o orador ::1. consirlerttr n. 2:>. questão, que 
se pr·ende á de que acab:í: de occupar-se. 

E' expre~so no regimento que a discussã.o da 
interpella1,:ão e assumpto nl·g-ente, que pô-le ser 
ti•;dado a.inda depois de auuunciada a. discussão 
das leis annuas Po1· t:onsequench, a. Cam<tra., 
votando ho.ie, como >otou, urge11cia para a rtis
cnssão da interpellação a que respondeu o nobre 
MIDistro tle Estra.u~eiros, procedeu rle accôrdo 
com o re:::·imeutn, que lhe dava. es:::a faculdade; 
m:\5 o mesnw artigo regimental, que facult:wa 
essn. di~cussi'i.o poz um limite: que não fosse pre
,jnrlic ,tla a p:u·te rleslinad;t n·t ot•dem do dia it: clis
cussão das leis a.nnuas. (J!ai :os neto apoiculos.) 

O p.tNgrapho unico do art. lOi diz o se
guinte (lê): 

« Depois de iniciad:.:~, a. discussão de CJUalquer 
dos projectos de leis annuas, não serà. permit
tido uar p tr.'l. ordem do dia, até que todos sejam 
votados, qualquer outra materia, salvos os pa
recer::Js sobre verificação de poderes e interpel
lações, os - p-t;õ.iectos 1mcudos por pz oposta. do 
governo, os da iniciativ:t do corpo legi5lativo jul
g.~dos urgentes_ por voto da maioria, n. requeri
mento de qualquer depntarlo, sendo em tal c.1so a 
ordem do dia. di viuid•t em duas partes. :t ·. 

Logo, si se põde discutir a interpellação ainda. 
depois de iniciad l :t discussão das leis annuas, 
esta. faculdade só é permittída com um:~. r~stric
ç:.i.o: fJUe nem toda a sess:.i.o seja destinada à. 
discus:ão da. iuterpellaç.i.o (ncio apoiados), mas 
uma parte della. seJn destinada á discussão das 
le1s annuns. 
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Portanto, a. urgencia votada hoje pela Camara 
só p0din, pe~j udic:n' á primeira parte da or·rlem 
do dia, e não a segunda, que era-discussão do 
orçamento chi.justiç L. · 

Sinão, perg-unta, o orador a,os nobres depu
tado;:; : qnalq{iei' que seja a u rgeucia d:t discu,s1io 
de uma, interpellac,iio, póde ella ser ma.is urgente 
do que a. verificação de poderes dos membros da 
Camarn,? 

VozEs:- Póde, muito mais. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Póde ser ma.is 

urgente do que. qu tlquer projecto sob proposta 
do go,·erno ou de iniciativa. pnrlamentar,julgado 
urgente pela Cam<lra ~ 

VozEs:- Com certeza. 
O SR. ZAl\!A:- Desta vez não está fallando 

como mestre. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA enteurle que a ur

gen.ci<t da interpolln~io niio póde ter effeito m ior 
do que a urg-t'Dcia reconhecid<t pela Camara para, 
qualquer assumpto, tle que ella se deva occupar. 
E si é expresso no artigo que acaba de ser lido, 
que a urgencb. vot<ld<t pela Camara, para qual
quer proposta, até mesmo as do Po,Jer Executivo, 
está limitada a, clausula de não prejudica,r a dis
cu:;são das leis annuas, é claro que a di:scussão 
da interpellação não pócle ter maior effeito. (Con
testações.) 

Os nobres deputados hão de permittir que o 
orador saiba o sentido th refol'lna. do regim:3nto, 
na qual colla.borou, que teve a honra de propôr 
á Camara, e que esta fez-lhe a, honra de acloptar. 
O sentit.lo da disposição era sempre não pre,judicar 
a discussão das leis annu,ts, porque a ex:periencin. 
dos ultimas anuos tinha, trazido a convicr;.ão de 
que, sem uma medida desta ordem, não era pos
sível ao governo obter da, Cam•tru. os orçamentos. 
Houve na Camara sessões inteiras, nos ultimos 
annos de 1884 e 1885, gastas com discnssões de 
in:erpelln.çües .e ~eqneriment?s, gr~lÇas ás ur!.len
cias votadas dw.r•J<:tmente; for preciso tomar a, se
melhante respeito uma. medida radical, isto é, 
destinar uma, parte da sessão diaria para a dis
cussão das leis anuuas, desde que essa fosse ini
ciada. 

De a.ccôrdo com esse pensamento, que é do re
gimento, o orador sustenta a decisão pl'oferida. 
pelo Sr. presidente, assim como julga muito re
gular o proceclimento d;t Camara approvando a 
urgencia por elle requerida,.(Apoiados e ntlo apoi
ados.) 

O Sr •. .Tonquitn. Nabu.co (pela or
dem):- Diz que a opposição e a maioria, se
~undo crê, estavam de accordo em que a interpel
laçã~ aprese~ta~a pel? nobr~ deputa~o pelo 20<> 
distr1cto de Mtnas tmha stdo n.dnur:.welmen
te dirigida por S. Ex. (apoiados), e o orador 
deve dizer admiravelmente respondida pelo nobre 
Ministro de Estrangeiros (apoiados). 

O S:a. RoDRIGUES SILVA:-(ministro de estran
geiros): Muito obrigado. 

O SR. JoAQUIM NABuco:-Por consequenciu não 
havia desejo de protellar a discussão da iuterpel
lação (apoiados). 

A questão está, portanto, limitada a uma ques
tão de regimento, á pr~terição do_ direito das 
opposições em questões de mterpellaçao. : 

O honrado deputado pela província do Rio de 
Janeiro sustenta o principio amplo e la.rg-o de que 
não pór{e haver interpellação urgente~ba.stante 
pn.ra interromper a discussão das leis annuas. 
M<LS, o nobre presiLlentP. comprellende que, qu:tudo 
se verifica o caso d~• urgencia de uma inter·pcl
lação, é lJorque o assumpto, por sua natureza, 
póde ser instantane0, porle s~r momentaneo. su..:. 
perior mesmo á m·gencia das leis ~uwuas, quaudo 
todo o mund9 sabe que cqnsomem a duração toda 
da sessão. · 

A udmittir-se .o principio do nobre de,,ntado, 
como a discussão dos or·çamentos occupa todos os 
qmttro mP.zes da, se~sã•J, nã·=' haveria espaço, não 
h:tveria dia para a di:;cnssão de uma interpella
ção sobre as:;nmpto da maior importancia. (Apoia
dos e na o apoiados). 

Mas a questão é simplesmente de regimento, e 
o nobre Sr. presidente, com sua bondade e o seu 
desejo de conciliar dous tão pod~rosos m~mbt'OS 
d:1 maioria con-;crvadoril, como os honrados de
putados pelo Maranhão ~ Rio de .Janeiro, pezar<i, 
a opuião de um e tt opinião de outro, mns não ha. 
nesta ca•a tres presidentes (apoiados), ha um só 
presidente, e não ha no regimeuto o reconheci
mento desse facto ei'peci:d de sua, interpr·etação, 
consistente na opinião dos antigns presidentes. 

O nobre presidente flão pórle, pois, lanç;Ll' sobre 
a Cama,ra n responsabilidade ria decisiio (apoiaria$). 
porqne na fõrma do regimento, pertence a S. Ex. 
exclusivamente decidir dttS que:;tües de ordem. 
até que a Cnmttra, pelos meios regimentaes, quer 
dizer, ouvida a com missão de policia, poss·t ma
nifest 1r uma opinião clefinitiva. sobre a inte,..pre
tação provisoria dt1,da. pelo nobre presidente. 
s. Ex. está obrigado a decidir por si mesmo, sem 
respons;tbilidade da, Cama.ra, entre as : opiniões 
divergentes elos honrados deputados conser
vadores . 

O or;1dor pecle licença, ao nobre presidente para 
lêr simplesmente um artigo do regimento, o 
art. 142, que diz o seguinte : 

«0 debate sera igual ao do::; requerimentos, 
podendo ser encerra/lo em qualquer estado em 
que se ache, a pedido de algum deputado, sobre 
o que votarà a Camara sem discussão». 

Acredita que a Cam<tra não terá duvida nenhu
ma em votar o encerramento desta interpelbção 
rallando depois do nobre Ministro algum depn
tado. 

A opposi~.Uo não quer protehtr esta discussão, 
o que quer apenas é manter a gal"antia do seu 
direito de interpelhr (Muitos apoiados, 11~uito 
bem.) · 

O SR. PRESIDENTE:- Sendo uma interpre
tação mais liberal a de prosegnir tt discussão 
(apoiados, -muito bem) eu a adopto, não porque 
esteja perfeitamente estabelecido isto no nosso 
regimento ... 

VozEs:- Está. 
O SR. PRESIDENTE:-Não está. (Apoiados e mio 

ap oiaclO$.) 
0 SR. AFFONSO CELSO:- Vamos á conclusão. 
O SR. PRESIDENTE:-E' uma questão duvidosa; 

mas esta interpretação é mais liberal por isso a 
adapto. (Apoiados, muito bem, muito bem.) Con
tinüa a discussão da. interpellação. 

0 SR. COELHO RODR.IGUES :- Désisto da pala
vra pela ordem •.• 
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0 SR.. l\fATTA MACHADO:- E eu ta.mbem. 

0 SR. COELHO RODRIGUES:- ... porque estou 
satisfeito com a. decisão de V. Ex. (.-tpoiados .) 

O Sr. A.tr· uso Celso diz que, insis
tindo por occupar a. tJibuu ' , pugnava pela ;;ati::;
façiio de um dit eito rapoiados), não o anim<LV::L 
absolut<Hnente o desejo de usurpar por mais t~mpo 
o precioso.terr.]'O de seus collegas. • 

Pouco lhe resta. a tlizer sol.n·e a ipterpellnç~ã:) 
Das rlecl :ra<,:ões elo Sr. Ministro de Estrangeiros 
alg·nmns o sntistiz~ram, outras não. 

Em todo o C%0, :1.lca.nçon o SP.u fim: ohte!' in
forma .;.ões qne repnt,va. con,·erlientes, consegni1· 
dech<eações que entendia necessnrins. · 

Em materht ele deci:1J•ações, com nm diplom:ua 
tão t1no e perspic:1z como o Sr . Ministro, que se 
disl ing1•e ]Jelo sat;o!1· {ail-e ~pelo srwoi1· dil-e, seri:t 
preteuciosidndc irpi,:ori:l C]uet·er adinutar alg-umn, 
cousa ao que S. Ex:. externou. S. Ex:. só diz o 
que 'tUel' e o !Jlle lllc convém. NfLo vale a p:ma, 
port:1nto, prolong·ar o del:ate. 

A interpella<;lio surtiu o desejarlo etreito; (apoia
do> ; 11wito beii?) •• s ponder<H,:õe:; do orador !ica
ra.m ele pé ; (apoiado.~ póde, por bso, retirar·-se 
ait·os·1mente d:t tll'l' I1<1., conscio ele qtte cumpriu 
o seu t!ever; (apoia(los; ml!ito bem.) -

\'ozEs: - Perreitamente. 

todns as pendt1nci:1s, que se levant.lrem entre os 
Esbldos (apoiados.) 

Ao Brnzil deve caber a iniciativa neste magno 
nssumpto, pois, digam o que disserem, é a todos 
o~ respeitos, a segunda potenda, do Novo-Mundo, 
só reconhecr:.ndo priot•idade nos E::;tados Unidos. 
(.4.poiados) 

Tnrne o honrado l\lini-;tro :t sua pasta uma 
otiicina de tr·abal'io, rompendo com a tl'adicção 
de qnc ella é apenas decor tivn, não passa de 
sinecura, dispensavel ; imprima nas relações 
exteriore > do lmperio movilllento e actividade no 
senti•lo d<t t:.az; lembre-se de qne é 1):\l'a a Atue
rica, e nii.o pam <1. Em·op:t qne devem couv~rgir a.s 
nossas vistas; advogue. patt·ncine, propague o 
principio •lo ;u'lJitramcnto, e rc,~ommenda.ra um 
nome beillMntc it mais remot:t posteridade. 

Ach-el'Slrin: c11bora, de S. Ex., de coração lh'o 
deseja, entre ontras razõ~>s, porque si i:SsC? suce
•ier·, caberá ta.mbem ao or ·d r tuna parcella. da 
gloria do homauo Minhtro, pelo f<~cto tle ha.ver 
tido a honra de esg-l'illlil', como hoje, algnmas 
vezes com S. Ex .. ~em quem, tem dado e da.rá, 
quando houver razii.o , (pot•tloem-lhc <\ expressão 
f'a.mi!iar) algnnS beliSCiiC .~ (Ri.~O j IJ]JOÍCidOS; lnt~ÍtO 
bem; 'I IHti ' O bcjn. O o1·ado1" c {elicitrtdo.) 

O SR. COELHO RontuGuEs (pela mYlem) requer o 
enceerameuto d<~ discnssão. 

O ~R. AFFoxso CELSO confia que a, Camam lhe O Sr. i\:latta 1\:lachado (pela ol'rlem): 
r~leva::.<\. ter provocado. inespemd~unente e.sta -Creio que era en o uuico deputado inscripto 
diS(:nss<te, attenta a sua 1mportnne1a.. Convem, sobre a interpellaçü.o. Deseja.Ya ter · occasião de 
que, de :"eZ em guan,lo, nos occupemos com ·~s- dizer nlgt1ma:; palavr .. \S em relação, sobretudo, ao 
sumptos mternacton 1es. O or,Ldor leu ha. chas tratado de 1885: mas, como vt~jo a C:tmara dese
l~'nm:t co.nce. i~ll<\.rl~ folhn, de Buenos-Ayres um _ar-~josa de·. pass:1 r 'a outros trabalhos, c mesmo em 
t1go sobre~ md11Ierenç~ dos povos sul mner1ea- homenageni a V. Ex. fJUe, a.tinal, nos fez jnstiça, 
nos qn:\ tüo a essa mnterw.. _ . . m•mten'clo ;t liberdatle da interpellação, eu desisto 
~mcpr1nto nos preoccupamns. com o ma1s ms1- da pa1avra, niio sendo por isso preciso votu.r-se o 

gmficante succes~o europeu, deJx;lmos passar de:;- encerramento ua, discussão. 
percelJidos, <t dons pa;;sos de nôs, acontecimentos _ ,~ . _ ;o d · t t _ 
graves ']Ue se l'elaciona.m direetamente com os O Sa. Ro~':r~uE::s PEIXOTO . En esls o am 
nossos interesse>. bem da pala:vr<~c. 

Os mais simples C'H1flictos entre remot:<~ l)o- O SR. PRESinENTE:-Não lwxen(lo mais oradores 
tenci:1;; encontrarü écho em nosso publico. S<\bemos inscriptos vou enc~rrar a discussão. 
minndo,;amente o que se pa.ss<t no p·1rlamento o Sa. CoELHO RonRtGUEs:-Nesse caso desisto 
belg·a. no italiano, no rranr.ez, no inglez. c11jos do meu requerimento. 
precedentes, a c:vla passo, invoc:<mos. Ignoramos, 
enteetnnto, o que se e:5creve em Bueno:::-,\yres, 
em Santia~o, na. Americl1 Central. Urge reagir 
co11t1·a esta tendencin, adoptanrlo a. maxima de 
'Monrõe, não como a entendem os Estados ünirlos, 
isto é, não a America, sô para a America do 

E"incert'<1.dn. n. descussüo. 

SEGUNDA PAR. TE OA OR.DE\1 DO DIA 

OR.ÇA:\IEXTO DO :\IIXISTERIO DA JUSTIÇA 

Norte, mn.s a. Amel'ica para todos os americanos. continua a 2a discu\:iio da }H'OJlOSt:l do governo, 
(Apoiado s .) convertida em projecto de I c i, lixando as âespezas 

O or·adol' felidt 1-se por hilver deparado ens~jo do Ministerio d::t Justiça. par:L o exercício de 1889. 
as mani fcsta\:ões p:~ciúcas por p:trte do gov..:rno, 
qu3 a Camnra applaucliu . 

O Sr Ministro de Estrangeiros foi tiio g·eniil 
para com o orador, f]ue este, em retribuição, não 
sentar-se-á sem dirigir a S. Ex. um appello 
nntorizndo pela sympathin., dirit mesmo pela ami
zar1e que lhe dedica desde os tempos de acade
mico. 

o nobr-e Ministro já tem um nome que figurará 
oa historin pelo f:lcto de havet' referendado a lei 
da abolição (apoiados.) Está em suas 111ãos tornar 
esse nome :unericano c univers~l, rodeando-o do 
m<.lior explendot'. Basta que dê passos decisivos 
para uma larga politica internacional de paz e 
fraternidade no contmente americano e 11ara. que 
se · firme e arbitramento como solução unica de 

. O St~. Ferreira v~ia.u.ua pninist>·o 
da .iusliçal :-SI'. presidente, agradeço ao uo~re 
deputado pela. província do P;lrà, meu amigo e 11-
lu:stre antecessor na rer,artil,:ão dajustiça, a cor
tezia e henevolencia com que se dignou impugnar 
o relato rio por mim apresentado a, esta Augusta 
Ca.mar,L. 

Pessoalmente nada devo ao nobre deputado, 
porque a e.,;tima, com que me distinguiu, é a re-
tribuição da que l11e tenho. . 

Ao illustrerepresenta.nte da provincia.do Pará, 
devo, porém, in rormaçües dos negocias que cor
re.m pela minha repartic;::.1o; e V. Ex. sabe, 
Sr. presidente, que o ministro deve exprimir-se 
com a maior preci:;üo, não compromettendo a cal-
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ma. intli:..pensavel . aos que tem ~rn suns mãos o O SR. ANDRADE FtGUEIRA:-Protcr<;~ii.o o ;juizes 
podet• pnulico. não podiam d.nr; ju.:.ti~' tlnrL•m; e, si u.uão fi-

Twlo qn •Dto se tem dito do modo pnr que o zet·aw, h<t recut·su na lei. 
actnal ~lini::;tro att•·n :eu ao Sel'viço tle smt repar o Rt!. FERREIRA VrAX~A. (minist,·o rlt~ jv.:;ti.ç(~: 
tiç,:io, ost:t no rel .. torio com cln.reza, precbãv e - E~tou conv~uddn tl~ que. pro..:ed. utlu u.~~itn, 
sem ag-gra,·o a pessu~t· nlgu.mn.. . . nã.o raço siniio ucadit· liS tlXig·eueias d. .)s nobres 

Senhores, ando mt\lto l<ttJgnuo, e ~m eonsc1~n~ta tlep.ün.d.os, q:te nw pw~ciam,-si ;-;s E Ex. tii.o 
devo diz•·r-vos: fJllal•pter fJ!le seJ•l. o patr·10tis- liettevolos tnP. permitt~m a Jiberdade-c"cusadas; 
mndestaCamara,nàoep••Ssivel e.sperartle.ntinlta pOI'qne ~:nt;antlopara oMwisterio daJ ll::;tçt, e 
activi b(le mnis do I]Ue tem ftllo. (.:1po~odos.) :.eutmdo-me ma.lteat<tdo· put· tautos tdegTammas· 

Si hoje o •lestino benig·no desse occas!ãu ~e vol. tle queixosos, expedi a eir-cular,. constgnadtt _no 
tar no meu retieo, sem vaiuade podena d1zar a rt:latorio, ordenando H os -presideutes tle pronn
U:tç:.i.o:-desde que entrei para. o Mini::;terio até cia 11 ue, logo que fu::;se puiJlicatla qneix<~ oa qual
que sahi, não teuho fe:to sittão servir ao interes::;e quee Jenunci 1 contt·a f'ttncci .. nariu pn: ~c", e~ 
puulico. mzà•> de arbitrio, excesso de poder on Jllegall-

J .. repartição U<1. Justiça. é de todas iUCOntesta- dade, em pl'ejniZtl d,l l!bt:n\ade illUÍYÍU~litl Utl tlOS 
velmente a mais delkn.da, por ella correm in te- tliraitos do cidadão, mandasse iucontwente on
resses em g·rautle p:ll'b pes~oacs. . v: 1-o, assim com~ á (Jruwo.tot·i<t lJUblie~t ou ,uo 

E.' n·~lla qne est.ão, nü.o tl.e~enrlo, est~belec:dos lH'ucnr·n.dot· d.t Cot·o.•, e, t•eumuos os p pc!tS, 111 os 
os intcre:;ses da pequena po!tttca. De mntto ten.po t·emt·tte.se p:tra lhes fbl' iunne..:iato aml.mento, 
reclaul:wa de meu~ illustr·es anteccssor,:s a de mudo que não Licas::;em impun· s os :tutor·e.,; tle 
,uec•·s,.;itlnde de se collocat·em acim:t desses in- ~emd ltan tes at·llitr'.t rie•lad.co;;. E' tlllla pt>D\·i,!en
tet·essP,.;, purqne 1111:! p :recia. que a ,.justiça. sotn·e- ch get•ul, e que previne, sem tlnrHa, tt..d<~s ms 
ri•t, pnrém os l':tctos <~omo quente certo p:.mto t·eclam;~ções que const<tutemente fttzem os nobres 
ju:;titical'<\tn o seu Jll'oceclimento. tle

1
.utatlo3. 

· St~nhot·e,:, eston pt·ompto a cahir de j?elhos e Senho1·es. o l\liui;;trotln. Justiça. nü.o l'ú]e, ntí.o 
lll'·nilf•nlc diante do minbtro C[Ue, tendo t.1do :lo;- du\·c int~rvit' no dir·eito das partes, uemltO exer
'[la.•la •l · jnstk:.:t em snas lllãos, po~sa. chzer que cicio das rnucçõt•S d.1s magistrados .. (:1poiru!os.) 
ella nunc;t vergou au::; intet·esses de p:•_I'tido. . 11 poder tle julgar• sob a p1·essilo, wtlnenct:t e 

Con ,in ta. ~\ Cau:ar:L que torne na dev1do. c.msr- adt11uestaçües do governo, auuul!u-:;e e perde .a 
tlet·af,~ü.o a. parte po.;ifv:t elo rlisct~rso d ·meu hon- llJelhor condiçfio de g·nrautia que oU'erece a.o:; th-

: rado am'g'll, ex-?lfni:;tro •kt Jw;trça .. A.ntes, devo re t .. ::; do cidadão. 
a l'ep·•r:•çi'to de entref,\'ar-lhe o; otTicros, que po:· Nunca. pude comprehendor como cirhtd~o~, os 
ou.bsü.o da secretaria.. não 1\wam transcriptos m:~i..: c<qJa:~.os, p·is.;a..-am telegrammas no 2\lrm.:;tl'Cl 
ou na pnlJlicnção ,.;t: distralliram. <_Passa os otfi- •l:t. Jusli~a.. queix .ntlo-se de sentença..;, de a<.:! os tlo 
cios afl S1·. lt!r.r.c-Do·,_oell.) po.ler judichliV> exercido na sna. utit:H·idade. e 

DH'O ta.nil.:em ao i! lustre tlepntndo p3la. minha l"(.'C:\;uuantlo providencias so!.;re estes ns.:;n1uptos! 
proviu ia. adoptiva o Sr. Rodrigne,; Peixoto, in- l\I<ts eram tantos 05 telcgrnmrna~, t~o repe·· 
fortuaçües sobre v<nia.s. qu ·stões que. S. Ex ·I'~- li·hts as queixas qu3 me oltrigarnm '' plulo:;ophar 
dín á !ue.u. e ticaram ndHtdas; bem <ISSJm a re::;lt· ::-:ubr·e 0 cm:;o. (Ri.~o.) Coltlo, dit.iL •• :;ó:; com a 
tuh;ão de uma. carta, que S. Ex. teve :~ bondade 111 inh;~ COllScienciil, é possível que um l''W<', que 
de conli:1r :lO men cuidado. (Riso.) j u1·ou a Coú,.;titnivã.o ll<L lO annos, ainda nãí• t .. nhn. 

Peh•s infoi'nH:ções, veril cpe, antes d~> fazer as coh1preltenrlid'l n. nece.-sidade indeclinavel (te man
red<tlllUÇÕI:'S, já o !lliJ~istr·o tinh:.t solicitado dns ter a in l ep<!~lllendD. tlo Poder Ju:!icútl C•>~rtru. ,~, 
a.:ttoridarl.rs os necess.1 r10s esclarecnnento, fl a.con- i ntervcn\:ão e in fi nencia do Poder Execnti v o~ 
selltado ate algum 1S providencias. . Jntert·ooravã-me ainda: como é po<;;;i,·el qne pc:>-

Nilo :ei si o·nu\.Jre deputado esta presente.·· :SO••S 1ta" maior e mais <tlla capacidade sulicilem 
o SR. Rnnmmms PErxoTo:-E:;tou vreseute; es- e::-til intervt'nção, e ainda mnisa pro.uro,··~~~~, ~e·lu-

tou ouvindo. zitldo o espirrto acanhado do proprto ~lnustt·o da. 
0 ~H .. FERREIRA VIANNA (li~ini.<tl·o ela justiça):, Ju::;ti\.<.l ·~(Riso.) . . 

- Peço q:te aceite e::>tc.1:; est~lnrcciwentos. Muitas pesso:1s não se portem M5lm. combmar 
~ p, . . l\I· - - •· par t um acto de:;arrn.zuadtJ; ha. alli algumrL 

O Stt. ~ODRIGUE::s bi,:\':OTO.-l . • t::; nao ou> 1 0 que •. ,zão afinal descubl'i: como é o a-ov·et•no quem 
V. E~. d1sse com rel. :çao uo a.s-sumpto. :JOmeia 0 juiz munieipal e o demittc não recon-

0 sn.. FERREIRA VuNNA (minist1·o clajustiçC!): dnt.indo; quem llte Llà a promot,\fto e o nl'ce:;so; 
- Está ahi informtdo. (Riso.) que n o pa,;sa p<tra a 2" instanc.i<t. em lista de 15, 

o s1t. RODIUGUES PEIXOTo:-Eu dest>jara sabet· :t naçilo coruprehenden que o ,JUit. era. creatnra 
si tor m dad:ts prnvidencias par<L ~e~e1.n punidos do ~ro''er11o e, port.~nto, . do juiz appell<t para o 
os criminosos, cujos actos demmc1e1 ~ Cumara. Miu8tro da Justi\a. Esta é a razão. 

o SR. FEU.l~EIRA VIA.!\"NA (millist1'0 daju.,tiçn): o SR. ZA:IU.:-0 f,tcto é es;;e. 
__: v. Ex. vera nos papeis. A lJUestão estú e11~ o Su.. RATISBONA :-0 vi?io estú, em outf'n. 
tr ·~rue ao Poder Jml:chtl. Creio que o nohrl:l c...·ws,t. 
depntado, vertencencl. l à_ escola l~hetal da in~e- 0 SR.. FERREIRA VIAXNA (ministl"O dajv,stiçq):-
pend••ncht .tos poder·~s. m~o quer era que, ?Outra. n Onde está o vicio~ (Riso.) 
Con:;titniçüo, avortne a ll11!ll proces.;os crime:;. O Sa. RATISBONA:-Si tiver occasião L1e fn.llar, 

o Sn. RoDRIGUES PEIXOTO:-A razão pela qn:ll direi a. v. Ex.· Está .11<\ nomenÇ!iiv, e;:;tú. na. 
pedi a iote1•venção do_ govet'no [oi por.qt~e niio primeira inve::;titlura;.. · · 
encontntram os o!tendlllos protecçao nos .JUIZes da 
locaiidade. üM SR. DBPUT~\.no:-11:-tO. ellejá disse. 

V. UI.- 8 
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o Sa .. RATISBOXA :-... nas i.nftuencias que i g~rmos á solução de problema:; q.uc a muitos inti-
<1Ctna.m p:wa. isso. mHlam. 

-. • . . d · . · ) . ~r. [ll'e:>idente, fJu·mdo pJr orllem de Deus 0 !::ilt. FERREIRA \IA XXA (tiWUSLJ"O a Jlüttça . S h' rJ ·t 'd . '·t . "0 d A st _., . 
· - 'l •. l d· j'f C l1 -:~, :l lll es .a. VI a. O mm,., €!!'10 - e go O e 1Ul :-E~ta -no contacto pesli cnci<l. '1 po 1 

ICa 01 ' !!hamar!o ... por acaso, (í·iso) como simple..; auxiliar 

.JU~~~~~residente, a e:\:emplo das praxes de outros ela administi'<Wão actnal. · · . . . _ 
rlaizes liz em. uma ~·etmião. de ;unigos.o_>?t.o de . o. SI~. l\L\.c-DOWELT.:- Fot uma !ilSpll'açao 
restabelecer o 1mperw da. let, rep;trar. ITIJU:.tiÇ'1~, di v ma. 
corrigir excessos e abn:sos, 'ltle parectam enrm- o Su.. FERREIRA VrAX:'i'A (minist1·o da justiça) .•• 
zado:; e de ditncil extincç:lo estava muito longe de presumir-me capaz de 

Este voto vnlen-me snspei.:lio por parte do arem· com os embaraços com que havia luctado o 
meu honrado amigo, nttribuindo-me de.:;<'onfian('a meu antecessol', e de f'or.-ma. alguma removidos, 
das antoridades publicas; Vttleu-me :1incl<L o estre- apezar dos s'us grandes e:;t'orço:;. Havia certa 
mecimento ele sua susceptihili,Jade, como si em exaltação agitando os espi1·itos e trazendo uesas
minhas p;tl;tvras hou•esse referen~ia directa ao socego, nã.o tanto ao publico, como aos ~r·oprios 
ministro a CJH"!!ll sncceclia. agentes da. alta administr·ação. 

Eston cet•to de qne o nobre deput 1do não pens:t. ~ão é fhcil, se.1hores, obrigar nm governo re-
que entreg·ou o_ p:>d~r, como desejara, porgue n. guiar n. invocar anx:ilio fóra de si, qnando não 
lei. ai:Hirt nã.o 1m pera, nern exerce a autoridade sente a extremidarle do mom,mtn. Não prima-
que de:\ v e ter: n:)S nego.cios elo. E')tarlo · mos muito pelo esphito ue respeito it lei e subo r-

- E' um ide;\l qne ex.1g-e mnno tempo. din çào á. autoridade hierarc!tica, mas nos ul:r 
· :\ perfeiço:lll!lO as institniçüas len ta.mente, cor- ti mos tempos surgiu, pot' ca.us:1s accunmbdas, 
t;<ndo a pamsyta. dos a.huso5, corrigindo com b1·nn- certa dii·ecç:.;_i.o no sentido da re>olta ; e os ele
clura os delinquentes, é possivel que se p~ssa mentos lle que podht dispÕ!' a auministrnção do 
assegnr;ll' a. nnçiio o imperio da lei. . Estado, em >erdacltt,não se reputavam sulllcientes 

Nem o Miui~terio 20 ch~ Agos_to ttnlw. n. pre- para t:tr.er imperar a lei. .1.. autoridade teve ne-
tenção de ltavel-o con:;egnido. ·- cessidade de transigir e recuar .ao ponto Je man-

O SR. :MAc-DowELL :- Apoiado. ter detida a torça policial em quartei:;, coll:l or-
dem de não apparecer, para i111pedir contlictos 

O SR. FERREIRA VIA~~A (;Hini.~t;·o rlajustiça): com a. população e parte da. forç..t. militar des-
- Nem tão pouco me julg·o com ÍOI'Ç 15 para fltzer vaira.da. Era esta a situação ; não se póde con-
-por ora. mais do qul'l m~lllor<:r. . . . t t 1 Neste sentido expedt >anos avtsos, pots, em es 'r.·· 
>erdade, não é possivel escurecer o abuso das O SR. 1\L\c-DowELL :-Peço a. pahwra. para 
autoridades. respontler. 

De muito tempo queixava-me de seu~ excessos, o SR. FERREIRA VIA~"NA (minist1·o da justiça) 
ao lado do nobre deputado e dos. nossos compa- ... exprimindo-me assim, sou apenas narrador 
nheiros ele resistencia. · e jamais crit!co. 

o Sr... MAc-DowELL:- Apoiado. Entre o meu morlo de ver e o do nobre de-
putado, a quem tenho a honr-a. de responder, ha 

O Sn .. FERREIRA VIAXXA (.;~inist.·o dajt~stiça) : difi'eren.as no que se pôde riizer substancial, (o 
- Chegnllo o dia de assumir e3h pesada. respon- que aliás ignoeava, e !:>Ó hontem verifiquei) : 
sabilid:1de não me pareceu concentaueo com estes pois 0 nobre deputado entende que n meio para. 
antecedentes, nem honroso para o meu car<1cter re3tabelecer 0 imperio da lei é o temor, e a mim 
que fizesse renuncia de pr!ncipio~, qu~ sempre p:lrece-me ser 0 amor. _ 
mantive, e. opiniões de que amda nao ftu desper- Av nobre deputado n quem pareceu tao re-
suadido. voltv.nte a resignação de Pilatos ... 

O que tenho propo;;to enl-projectos â. Camara o SR. MAc-DowET.L :- Não disse resignaç-::io: 
e o da reforma judicia.ria, qne se ;~cha no S~nado, disse fraqueza. 
e a. cons·1g:·ação linha a lit~ha, sem 9esvio, das O SR. FERREIRA YuxxA (minis:ro da justiça) 
opiniões que sempre sustentel nest:\ tr!lmna. e na . -.a. fraquez;\ de I 'i latos, de,·o recordar que e lia 
imprensa.. foi causada pelo temor ; c não h:L conselheiro 

Con;;idere, S1'. presidente, qual não dl:l,~e ser a mais detestavel par-J. o homem commettt:t• cul
minha satisfaç.1'.o vendo os co11tendores de hontem pas e injustiç:.as. 
e os amig-oE ainda tibios de - todos o;; tempos, o temor fez com que Pil1 tos entregasse ~m 
hoje, como que em re~or de mim, quer~ndo for- innocente, e o amor fez C·>111 que Jesns Cllt'iStú, 
ü\1ecer-=i11e-a. energ1a. prrit levar n. cabo a innoceote, se dei:c:1sse snpplici:lr pelo;; pecca
empreza de levantar o edificio do poder judicial dores. 
sobre us bases solidas da Constituição do lm- Sr. presi:lente, qm I era a situação das cous:1s 
perio-indepenrlencin. e innnmoviLilidade. quando o Ministro d L J.ustiça. actua.l tomo~. couta 

A minha. posiçfw, j}Oi.5, ]lã.o está expo~t~1:.. á da. rep:trtiçã.o 1 Acredltw~ q~e UI?a polt~tca de 
critica . mantenho coherencit:t entre as opuuoes 'justiça temp•;rada pela mtseriCorJta, JUSttç:~ que 
com. qtie comba.ti tão nolll'emente illustre;; ad- não fos:5e excessivam~nte rigorosa, que nã.o f .• l
versarios e as com qne no governo quero dotar a t.1.ss~ a garJ.ntia. dos direitos de t~?dos_, q.ue . ~r
adm:nistração dnjustiçn. Nã.orenunciei nenhuma, visse de esperança e _de con~orto a 1m~ena, a 1~
neni tão ~uco deixei de suster,;t~ar _e ma.12-ter _como validez, ao:; infortumos da VIda, pouer1a prod.uztr 
pi'incipio fundamental o equthbr1o da. receita e effeitos muito mais sa.lutues do que todo este 
despeza. do Imperio. o que convéfi!, é estudar, apparelho de carceres, calabouços e prisõe::;, sem 
examinar, ler .os documentos, reumr elerneoto3 justo motivo, sem nota de culpa e processo for
que andam esparsos e formar um todo para. che- macio, a puro arbítrio da autorid:1de. 
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. Não tardaram os resultado) deste syste::na. e individual ? Serà motivv par.L que se suspeite de 
revelou-se, o que o nobre deputt do foi tü.o gene~ sua. procedenciu. con:;ervadora. ? Seremos tolo ém
roso em recordar·, certo ravor· e confiança. no Mi- perrarlos u L doutrina do temor que queimmos··re
nistro da Justiça. c~sar a~s <:idatlão.s ns g;•rautias, ouc a Constit'ui-

Enteucli tamuem que governar não era. r..uar; .çao multo cxpr·es:;amente tir·mou ~ 
qne o pet•iouo . da p:1lavra, devi t ceder . ao da A verb:.t para. alimentação dos presos et·:t insu1'
ac~.<'io; p:•r isso examinei com meus olhos todas ticíente: faminto:;, queí:mvam-se deste estado mo
as dependencias do ministerio a meu cargo, aqui tiva•lo pela. grande ugglomeração, e ainda por· 
da Côrte. este dese.spero faltal'alll ao respeito que deviam 

Perscrutei os mais reconditos lGgares das ditre- a autoridade superior, quando vrotegida pelo no
rente::; secções do serviço; ouvi os empr.,.g-ados bre ex-.\iini::;tr·o d<t JitStiç:.a, entrou ua C;t::;;.l.::de 
das repartições ; estudei os p 1peis relativo,; a ris- Detenção, como h ontem· recoruou o hum·ado 'ex
ca.lisação, emfim, c;>m o maior zelo e n,;sidnidade; Ministro 
procurei inteirar-me de todos os negocws altos e Tendo mandado augmeutar as raçiles, porque 
pequenos, at1m de poder recolhe!' os elementos de foram julgadas debilitantes por pe.:>::;oas as mais 
e::;tudo pura rerurm:L do que fosse digno disso e conspícuas nestes assnmpt0s, obteYe-::;e o' se
manutenç:ão dos uons princ!pios, ma,; sem o me~:or guinte l'<::)Snlta.do, demo:lstr,:do dai'<Imeute nesta. 
estimulo de relevo, [•ela comp;u·nção, com o meu talella.: 
honrado ami!!'o. 

Sem pensa.!.; nas diverrencins qae purlessem ap- TabcÚa du despe;a da Casa de Deten;tío nos mc::.;s 
parecer· enh'e o meu procedimento e o do men il- indicados em 1888 
lustre amigo, julguei qne era de obrigação, tanto 
quanto coubesse em minhas attr·ibuiçües, attemter 
desde logo aos serviços a meu carn-o. 

Recorri a vbitas .Fui ao Asylo de l\len•licidade, 
achei-o, como toda a Citm !l'a .sahe : antro de mi
serias e desg·raças, o q:te de forma alguma im
porta a. ac~usa~ã.:; de incurb ao meu antece::;sor ; 
basta, para sua defeza, o que llontem allegou. 

o SR. MA.c-IJOWELL :-E ele que tinht\ uaa.o co
nhecimento <1. V. Ex:. 

Janeiro ............. . .... · ........ I 
Fevereiro ...... . ......•.. . ....... 
Março ........................... . 
Abril ....•...•........•......•... 
i\1aio .......................... . 

4:958$369 
6:0905858 
5:82•!$43i 
4:ôô4SS69 
4:586$496 

26:121$029 

O SR· FERREIRA. VIANNA. (mini <Wo ela justiça): Tabella compa1·atioa da despe.:;a da Casa de De-
-As . providencias que dei mt:lhorarum algum tençao nos quat1·o me::es indicados 
tanto e espero, com o auxilio de pessoas idoneas 
chegill' aos resultados que itleei, embora pareçam 
ao meu illustre amigo inte'ramente phantastico3 

l888 . A casa de detenção, encontrei-a em condições 
pessimas. Não era culp '· de meu <L'ltecessor, mas 
o resultado de uma succe:;são de factos <1. que ---------- --- --- --......---
8. Ex:. não pôde attender, porque o serviço u Fevereiro... G :090:)858· Abril..... -1:664;)8G!l Dilfcron~ 
cargo do Ministro da Justiça e tão variado que, par.1 menos 
sem enc~trecimen to, póde-se affiz·ma.r superior à ~larço...... 5:S20,)4'Ji li ai.,... . . 4:58GS4~G ~i~.~ o~ o~()~!; 
a.ct.ivid1de e intelligenda. de qualquer. ----- --- 2:6:>9.5930 

Achei alli praticas que me pa.reeeram estra va
gantes e, em J'elaçüo aos pricipios, illega.es. Massa 
coosirler.wel de pobres habitantes desta cidade, 
recolhidos á detenção ' sem . nota. de culpa, sem . Augmentei as rac.ões e tliminui a despeza ; ·nrr.o 
processo, e até a!lgustiados por _cara~~~ de ali- se consentiu mais na. entrada. de réos sem nota de 
mentaçã.o; em ultml;l desesp_er·açao drww ao Mt- culpa e processo. 
nistro da .Justiça: nós renunciamos todos os re Ha, emtím, ditrerença. entre dous mezes c:mhe-
cursos que a lei nos concede, para que no.;; mtnde cidos de 2:(159$930. 
cumprir desde jà penD. na Cn.:;a. ele Correccão ! Sr. presidente, a.o fazer aquella visita, além de 

Era. uma. crueldade que não posso nem devo outros nssisteu.tes achavam-se os l'epol'lers, que 
attribuir á autoridade superior. hoje entram até no interior do lar domestico e 

Senhores, o Ministro· deve ver untes do que co o- já os reputo meus parentes (hila1idade geral e pl·o-
ftar em papeis. longada) ; fallo assim pa.r:;r. que não se consigne, o 

A alimentação dos detidos é regulada por verba que parece resultar do discurso do meu nobre 
que nü.o se pôde este~der, inflexiv~t ; augmeutar amigo-que os levava comigo, e di:>perttwa-lhes 
o numero delles eqmvale <\ reduzrr-lhes propor- o ãp1)etite d<\. curiosidade. 
cionalmente r.t. racç.1.o. Succedi<t a fome, pela O SR. :MA.c-DowELL :-Não disse isto; disse que 
grande fe:\cilidade com que as antori,.lades ·poli- elles iam com v . . Ex:. 
ciaes remettiam presos para a Casa de De-
tenç:.ão. · O SR. FERREIRA VIA.XNA. (ministro dajustiça) : 

o proprio cnrcereiro estranl10u qne lhe lem- -0 ·nobre deputado sabe melhor do que eu : 
.brasse o Ministro a responsabilidade em que in- o mal não está. no que dizemos, .está. no que o 
corria por· aceitar preso5 sem nota de culpa. ou, outros pensam que témos dito. (Riso.) 
1Jelo menos, 24 horas depois de realizada a prisão Elles acompanhavam-me por. curiosidade pro-

Ora, Sr. presidente, procedeu mal o Ministro .Pria, e nist<;>, não n~go, ten110 pra.z~r, ~ con 
da Justiça em determinar que se executasse fiel- fesso para llson.gear a n~b~e opposrçao . ltbera 
mente a disposição da lei ém relação á liberdade 1·iso) ; gosto mUito da pubhcrdade; é a m;uor ga 
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· rantin, qne põde ter o direito individu;ll em um r Não estaria. o 1\linistro da Justiç.a no dit•eito de 
p:tiz em qne os m1gi;;tr trios são tibios, e ,, po1ler! conJ.emnar immediatumente e.:;tas prbões 1 

·cão t~:n ofl'•·r<:cido muita confiança. à liberdadu do l o SR. RosA E SILYA:-Era 0 sen dever. 
ct.larlao. ( lpotad·Js.) 

Entt'e OS 1"!!porlus e :.1SSistentes achnsa-se pessoa f 0 SR. FERREIRA VIAXNA (o~inistl'O dajustiçcc):
doub n l'}udles assumptos, e, sollicita, chamo·1-me Diz m11ilo bem o men nnbre amigo. 
a attent;[,, p:tr;.t uma. ol.Jr·..t de IJl'ÍlllOI', filha, de seu o Ministro da. Jnstiça, por·ém, não o fez. 
engenho e execncão. Pt·o:::m·ou a lmperial Acadernin, de l\ledieina, 

Talvez cone nbse n, -..·i,;it:), si n:i) f.Jra o convite, como a repre;;onta~:i.o a mats adiantada e otlidal 
sem vet• aqu3lle aperfeiçoadissimo instrumento de de.-;t:t pal'te do serviço pnblico; iutet•rogou-a, pe
terrol'. _ dm-lhe que nome:1sse uma. commissão especial 

Não lic-1V;1 longe o logn.r; em poncos momento:. par I pt'OCetler ao ex:mle. A Academia attendeu à 
penetr•av:11110~ em um reeinto 1 aixD. pa1•a onde I solicitacão do Ministl'o, e a. commissã:1 foi no
não se podi L entear sem cut·Yar n. cabe~.a, como me:t•lft. Fizer:1m-se os ex:~mes ::~científicos, e a 
s.-~ en' ra. no pouer, C:iziam os _a.ntko::;. (Hila- commis,;ão lenrto o seu parecer na AcJdemh, f'oi 
ri:.larle.) ~ . :1.t•JWovado unanimemente, estando pr·es .. mtes os 

l>on.s corr·edore.;; nm 1mis alto, outro m 1is mais pl'o~·eeto5 pl'ofes-:ores e o.; empreg-ado5 da 
baixo, a111hos servidos por uma só Cr·esta, por mais alta atlminbtr·ação publica; a eonclLbão tinal 
<n1•le p netr<i.V<t luz escassa e ar muito redu- foi-·1ne estas prisõe.5 eram incompatíveis com 
zido. a. vida hnm:ma. (Se,ua.ç·cin.) 

Senti log-o calafrios, por·qnc, como disse ao meu Pnl>lic<~do o varecer, nU.·) houve qw"m o con-
nol•re nm;go, :-1. impressão do terror e de::;t•'s te~tas"e; o M·nistro da Justiça, enteudeu que as 
i.nstr·nmento3 de cruddade e em mim muitú prisüe::; niio devi:tm seNir. 
doloros·1.. Em casas penitenciarias existem carcerP.!', como 

De~de logo, ao simple-3 aspecto da obra, pal'e- dizem, onde e:;piam seus Cl'imes, condemna1los de 
ceu-me estar em :-e1:n lo di ll"erente e paiz es- import ncfi:; para se m 111tei' a. execn~ão dess:1s 
tranho; por·ém, não !]Uerent111 de prompto ex- pena.s e dbciplin·1s, toleeam-se prisões solitarias 
primir· n. minlu indign •Ç<1o ncn;osa, per;:untei o Bln.TS on m::mos apel'trttla;;; m;l:S ain<ln. n:lo houve 
G_ne era. Respoucleu-,ne nrais de umtl p"'::;so 1: 'lllem se ar·riscas:;e a preten ler transportar pllra 
aqui cor·r·ig-mn-se os incorriQ'Í\'eis; são prisões ele casa de simple:; detenção de cidadãos. indici:l.
•·accnte data. ~ · dos npenas, e alguns innocentes, discipliml mais 

l\land i a.lwir um·t das cellnla.s e entrei com h u·b 1N do que .:~. propria detenção, isto é, p<3na 
cer·ta temet'idacle, ri.e qne re!izmente não e-;ton de mais g-ravidade do que aquel!a que a jnsti~.a 
art•ependi·lo; ordt~nei !Jile rech 15sem a p')rta sobre public·t exige par:. o citbtlão, cmqnanto não con
rnim, e. nn tlm de cin~o minntos, reconheci que · Yencido rl·~ culp•t; nunca houve, nem lm exemplo 
não porlht h:tver tot·mento i:.~·nal. de se •·xigir· s ICI'itlcio tão longo e .cloloroso ú lib.~r-

Tom·mdo por tesbmnnlus Deus e os homens, th'e docidaclã:1, snjeitandn-o ú cotlllição tà:1 dnr·a; 
decl•ro que pretiro a morte a S!l' alli depositado! nilo lm nen1 ltouve em legislnção alguma Llo nllm
(Sensaç,io.) ·fo hor11':~m tilo aventnroso e poaco comp:ts:siro qae 

O SR . !IIAc-DowELL:- Sem clnYida; casti~-o~ se nrt•isc.a~::;e a ~re~~~_::l~l' tanto!. , . t> 1 . 
daqnelle' nüo são me<:m•J JHl'<t homens co'íno c .. ,usttnir tae.:s pr~::;oe;> .em C..'t::;a.::; de det..:uç· o, _e v Ex ::; ~ · um 111~nlto no Ctcl'tdao, e msuppor>ta>el; nao podra 

• · · admittir, c crtando cont.lemnei-as, não tive nem 
O SR. FERRlêiRA VIA"NXA (ministro rlaJn.~tiço) : poJ n ter· no e"'pirito a idé:t de responsauilitlacle 

-Nilo o·ts:11•iu. dizer t111to a esh :illg-n:;la C:1m:wa, do nol,re ex-~linistt'o. 
si o honrado ex-l\:linbtro da .. Tnstit,,·t não ti•·ess·~ 0 SR. MAc-UOWELr. dá. mn aparte. 
por .si, espontaneamente, dccln.t':tJn que nunca 
a.<; vm. O SR. Ft~lU>EllU. YL\XXA (mini<tro da jHs-

!ht):-t} tnbre deputado não tinha respon .nbi-
0 SR. l\IAc-DowELL:- En li a rle~cr·ipção. Crdo li Jade; e:;tn obra foi reclam:Itlt pelo ex-cltHfe de 

que V. Ex. não püe issso em duvi.la.? poltcia como um:\ pena. disciplilltr a. :tpplicar n 
O Sr... FERREIRA VIA XXA (minist;·o cln .i~!sliçcr): pt·cs•':> qne se reputa v:un inconigi\"cis e t·elJeldes 

-~Ia.s nunca as Yin. t1lt Detenção. 

O SR. ?IIAc-Dowm.L:-E' exncto. E.;tn. obra não ~·oi (eita com plano, o nobre 
ex-?llini-tt·o não :sal.Jht nem uunca a, vio: ·~stá tão OSR. FERREIRA \'IA"NXA ('1ini~t;·o dnjustiçai:

Si .a~sim n:"io rüsse teri t 1!U:trd:1do absoluta. re
serva, p·Panão discrepard:t confhnç~ ·t qne tenho 
no coração m·,gnanimo do nobre deputado. · 

O Sa. l\lAc-DowELL:-Obrig.tdo a Y. E:c 

innocc.IIO tal voz come> cu. ' 

Senhores, um homem que :-::orrr-m, Ira poucos 
din . .;,c de qnem1'111to se espet·ava nimla, o lmpe
rarlor •l:t :\llem:tnha, entà•> rein :1nte, diss2 a. um 
vulto ponico de seu p aiz, pnrthbrio da guerra: 
- só d··s'."j:t :t gnerm quem nunca passou 
pelos c:ampos de b;~talha; e não ha questã:~ poli
tic 1 q 1u a ntorise o esquecimento dos dit·eitos da 
lrumtnirlade. 

Sou nmigo do nobre deputa•lo, seu respeitndot•, 
zelador dos se11s creditos ; não sinto indispo,.:ição 
com pe$soa. alguma, é menos com os meus compa-

0 SR; FERREIRA Vv .. NNA (minist•·o da.iustiça):- nheiro::; de batalha, no minbterio 20 de Ago-to; 
invoco o te$temunbo dos nobre::; deptltados que mas si é pr·eci:;o, para respeitar os direitos d<l hu
podei·ão ir ver taes prisões e julgar. manidade, que fhlte a todas as conside~·-~ções pes-

0 ~R. Fl~RREIR,\ VIANXA (mini~tl•orla.fu.~tíça):
Desde lo.!!o disse: -não podem servir; é um t oh_ra. 
primn, mas não de jnstiç L, de crueld:1de. Não 'fiz 
eer..~rencia a ninguem. Sô me responsabiliso pelo 
que digo. 

O SR. 1\L-\.c-DowELL:-V.Ex. sabeque eunesse 
_ pcmto não insisti. ~ . 
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so>1es, não trepidarei um só momento. (Muito 
bem.) 

A 'Jilestão é eo:t:l: foi n.l-erto n:t Casa. rle Det~·n
~.ão Sttplicio niio cogitado pela. lei e qn ~ 11ão 
l)O•li:t em hyputhe.;e alg-uma, ser ap['licarlu a sim-
ples d~tentns. . 

Sailn. mais a Carn;wn. que a i;;to não se lirniton 
~L.n,o:lera(;'ii.o e o espírito investigador do Miuis
tro rl:t J n,;tiç:l . 

Int~t·rog td ao C.'ll'~'ereiro si en·ectivamente 
delid .. s luviam sidn a Ui recolhi· los; si tinh' or
dem p :ra applic •r similha.nte pena. ; si depen •in. 
ex~ln~iv-amen te rlelh :1 a pplicação,e, (jmtnrlo reita, 
s1 h•win. alg-uma :;olemnída•le, um termo, para 
qu .. :w JUPllvS licnsse vestigit), por•7ne, senhores, 
em v·~~·,Jnde, ,;o (Jilem nn.o c •nh~ce o:; C'.:lt'cerdros 
tl •S noss:ts cadaia~, l'ó::Je lhe:> dar competencia 
pnrn n•a1· de ::;itllilhante recurso c .. ntra cJd .• rhins 
reco!hiclo•, sem forma nem fig-ura de pt·o ·esso .. ; 
sem ao menos deixar dis:;o merllot"Ía que pnde:;se 
ser''"ir· de pr·o\·a~ para ser nccusado e con.Jcmnado 
em ca:;o ele nlmzo. 
. O earcr>reir'' me disse : foenm recolhidos, po"' 
ordem minha, não menos rle dez : dbto não hn 
prov<~ ; si puz em execnção as pri'sões foi pot' or
dem verbal do ex-chefe de policia. 

Accrc>sceotei : como é 1ns~ivel que taes pe1sões 
nas collllkões em que :1s figurou o exa1ue ele 
pe~so;1s competentes, pude:;se :1, :-:em morte, reter 
os d1~tidos? l~e:;pondeu-me: por q<te não lhes fe
cbwn. a p01:ta. 

A verd ·de, que desejo tran;;pnl'eQa, não e so 
a. crneldn.dt~ do meio, é n. sna. ille.~alidarle. A de
·tePÇ1o tem rcgnlamento, no qual estão detr>rm:na
rlns as solitarias em qne devem set' reCt>lhiclo) os 
d'•t,·ntos, e nas con•lü,:ões re~ula.res da Constitni
(1ão:- arejadas, com a larg-ueza. in!liSpensavel, de 
mo•IO a não SOI'ell1 prejudicines á S..'tUcle C a vida. 

o SR. MAc-DowELL:- E' o commcntario de 
Y. Ex. 

O SR. Fli:RREmA VlX~NA (mií1isli":J da }us
tiç((): - São as que lá e.:;tii.n, fJ.lle mandei (Jne ser 
vi~sf\m, e qne set·Yir:.un sempre em virtude do 
l'e~nlamento. 

Ot·a, tratando-se de agg1·avar a p·mn. como 
neste caso, o go,-erno seria. competente paru 
fhzel-o ~ 

UZ~r SR. DEPuTADO:- Não lUI. a.g-grav;•ção. 
0 SR. FEH.REIR.A VIANNA (ll~ini~tJ·o cht .fu.~

tiça) :- Como não h't agg,·a.vação, si se dis;e que 
era. preciso nnH prisão de maior rigor'? Pois o 
g-overno é competente pnra. tornar mais ri~oro.:;n.s 
às penns estabelecidas, e por ordem \C!'bal ao 
carcereiro?! 

Jã. se Yê que semelh·Hltes pris~es não elevem 
nem podem ser post s em execu<:.·to. 

Sr. presidente, ás riespezas rio Mini3terio da Jns
tiç:1., a meu carg-o, devo tleclarar à Cam~wn. (jne 
julgo indispensa.vdis os nccrescimos proposbs,pa.!'n 
·que se poss:t guar(ln.r convenientemente esta ci
dade · e neste ponto, o n'ir>u illustre nntecessm·, 
pat·r.c~ que approvcu o meu procedimento. (O S1·. 
1lfac-1Jmoell faz si.gnal de ap;n·avaçli.o.) 

Pt·etendo melhorar consitlera.velmeute o pra
sidh de Fernando ele Noronha, pn.ra . . o que em-
1)rehenrlerei uma vittgem, si então occupar ainda 
este cargo. 

o SR. RosA E StLYA :-Prestará com isso um 
relevante serviço. (Apoiado.~.) 

O SR. FgRREIRA VIAN~A (ministro dajustiç11): 
-São tantas aS Qlteixas f]Ue dalli têm vindo, 'OS 
:\.bn-05 ele que tenho noticia, e é tão impot·tante a 
posição da ilh 1 ('1/)0i•ttlos), 1111e penso ser obt·a de 
v:llof' montar ali e:;t;,bt·lecimrnto peuitenciario d~ 
fórma. a satis('<l.zer :•s neet<,;sithles mullipl:l,; de 
todo e;;se servi~~o. (Apoiado<:.) 

A cle . .;peza. do m.~u mtni,;tet·io cr sce, mas 
melhor;tn lo serviç.,s • a, cidade (lO Rio de 
J-1neir•o concorre tanto ])ara ••S de . .;pezas geraes 
do Imperio, qne me p;trece não (\e\'"era havEi~ 
he,;itaç:i.o n:)s iltn,tees deptU!ldos em votar o 
an::nu~nto. Torl•via espero, em occasiii.o oppor
tunn, o!Terecr.r ao exame e ':•!taçã.tl d::t Camnra. 
!•r·ovi·lenr•.in;; I"JllB hã•) rle diminuir e mitigar consi
rleravelnwnte o~ encargos que ora sUJ·gem na 
despez:t g-er;•l. 

SI'. prt~.\itl~~nte, sinto muito a inqnietnç:'i.o do 
noht·e ami~o a cptem respondo, sobre o f11tnr·c. dos 
asylos qne projecto fnndnr nesta cidade e em 
cnjr) tJ••balho e;>tou. Não ~ei por que tenho mais 
cmthnç·t rio qne o nobre depnt;tclo nn. car·irlacle 
d"s habitantes t\:t Cól'te; aind<~ não (lesfalleceram 
o; brms es-pírito•, as alrnas bem fo~rm · ,das; 
nQ:n:wdo c1m seg-nr;wç:t, tanto qnanto é po·;;;;ivel, 
pel.>ii n ntet:erl;)•ltes e testemunhos jâ. reeolhiclos, 
resnltad,, liso·1jrüro. 

Se11hores. de to·lo não é exacto qne tPnh 1 soli
cit :rio in 1ivicltnl1uente esmolas ou soccorro::; para 
OS :lS3'JOS ([llB pt•et.endO fUlldHr. 

Os anxil i :J::; têm corrido espontaneamente. 
Po~so mostrar ao nobm depntado nmn. reln~.ão . 
ele to los o:; bemf'eitores desta. sn.nta obt'<t. Posso 
ler ns cm·tas qne tenho recel,ido, e que me 
commovem p of11nd unente, pori]ue são a his
tori · ~ c1o que ha de mais intimo em almas, 
'lne -=- ainoht não se es1ueceram dtt mi.;ericordin. 
e do amor cb proximo. 

Ha o que apl'ender nn'}nelle que rlá muito 
e aqnell~:: que dá qn:•~i narla. Ha mnit~ que 
aprendet' lle,:;tas riva.llda.des de amor, de pteda.de 
e carirl:td~. 

Só tenho aberto ".S mã.os p!l.ra I'eceher, nindn. 
não ;\S estencli para. flP.dir- não por falta de 
tlerlicaçiio, m ·s por !i1.ltn 5Ómente de tempo. 
Nada. prometti e tenho rec3bido mnito. 

Si niio a br·i aind t o primeiro nsylo, não foi 
por f;tltn. de r .··cnf':>o:;, mas porque solw.~,~eiu 
a. necessidade de se fa1.cr obra que rlilaton o 
!lia. pa1·a. mim da maior alegria.- n in:;tnllaçü.o 
üc Qllln. cas:t que reculha os orphüo~ ab:111do· 
n •rios n,.s rua;,. 

Contncnm nscontrari~dacles da. politica,m 1s com 
o 1'tvor e a. uniii.o (\e todos os no!.res tl··pntn.rlos, 
em redot· de mim, quaudo se trntnr da caridade, 
ele agnsallltU' e ac,•r·ichtr estas critulÇ"IS, de dimi
nuir e:;tes inli•t'tnnios, de snavisar e:;tas dorc,:, e 
finalmente ele etlxngar tantas lag-rimas. (Muito 
be,n.) 

Opponham-me o> nobres depntados torlas as 
contr:tried:,des políticas: jil. estou resignado e 
prompto para. soiTt•el-as; mas, por pieda~e, nãn me 
cr·iom ambn.ra~!o,; a esta obra do cor .. ç:w, e toda 
de amor. Deve fica.r fót'a dos nos.:;os debate;; se
melh;1nte assinnpto. (.·1J)viadas.) 

Si o nobre clef!ut·,rlo, meu antecessor, não fez 
mais de que en, não roi porque lhefaltasse o fogo 
ardente da c:1ridacle, mas })Or não sct' represcm
tnnte deste rlistrlcto; não ter as relaçõ:J:;; antig:is 
CfUe nqui tenh:) e conservo ; por isto não p •llia 
dispúr de certas facilidades. Assim, scjn. o nobre 
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depntauo meu auxiliar e amparo na defesa desta 1 dus estações, os ajuntamentos illicitos, emfim as 
obra, que ha de redundar em gloria sua. provocações à. populaçiio pacifica., não se repe-

0 110~re ct~putado não foi tiio benevolente, como tem. l·:ste facto està. U<L consciencia da poJ..lnla~ito 
costum't, para c:mmügo, tr,tzendo para esta. cas L da cichde uo Rio de Janeii·o,e não ha uma victima 
uma noticin. nnooynm sobre per·dão solicitado à. de prepotencia que se queixe; não ha um cich,dü.o 
Princeza, com condiç<io de a•Hlativo. mlltratado, nem me con:;ta tle uma garantia si-

O Sa. i\1:\.c-DowELL:- v. Ex:. não se deve de- quer atropella~a: (Apoiados.). . . . 
morat· nis30 ; foi só para chamar a ::ma attenç:<1o. O . actual 1\limstro d:t J.n~t1~,a,, SI tem su:;pe1t~ts 

· . . contra. a n.utor1dade, mlellzmente funda-se nos 
O SF:.. FE!UtEIRA VIA~XA. (ottmstro da )u.~- autec~dentes . 

.tiça):-Não é verdade ; é inteiz·<nDente fitlso. Senhores. <L ordem não e sinão a lii.Jez·dade col-
O SR. H.ATISBoXA.:-Houve tempo em que os lectiva; tÚ1o basta IJ.Ue alguns se julguem pro

ministros obtinham e.;;ses pet·dões com n. da.usula teg-ido:; pat'a qne se po::;sa atigur·ar restabelec:iúa. 
de ueneticio a algum est 1b8lecimento pio, e nã.o A n~r·d tdeirt~ ot·dem não é a. que vem do temor, 
era aiia::; cous.~ dign<t de reparo. imposm pelo c1.pparato da tyrannia, mas •~ que re-

sulta da. tr-n.IlllUillidade de esJ,il'ito do cidadão pelo 
O SR. 1\L\c-DowELL:-Er·:t C·l1110 commuta(,\ã.o. re~p~ito •1ue o poder publico inspirar. Na cas:t 
O Sr.. FERREIRA VIAXXA (o1illi$ti'O da ju$ti- do in~-lez, elles se vangl01·hnu disso- neur o rei 

ça):- Sim, houve tempo; mas para mim, nunca. póde entrar ; façamo:;; um es!orço no sentido de 
os obth•e, nã.o solicitei nem solicitarei. manter as garantias constitucionaes, de tomul-a5 

O SR. )lAc-DowELL:- Peço a v. Ex. q1:1e não effectiYas e reaes. 
colloque is~o no terreno da censura; chamei Precisamos fundar a ordem, disse ao meu uobt·e 
apenas u. attenção de v. Ex. sobre a noticia; não collega e antecessor,e repito: creio mais na elfica
se demore nisso. citt do amor e da parsuasão do que na llO temor. 

Sr. presidente, o nobt'e ex-Ministro tcrmiuou 
o SR. FEttREIRA VIAXXA (m;11istro daJttstiça):- 0 seu uiscur::;o aconselhando 0 ministerib a en

Não tiz tamuem pr·orr1es:;a, de ho;..ra.s, galardões tl'ega.r aos legítimos rapresentantes da idéa li
ou de quaesqner ü.tvores para adi mtar a. obra dos I.Jer.ü 0 poder, <Jue indevida.ment~ recel;emo;;. 
asylos. Alguns proveitos que lhes viessem da con-
cessão ti~ita uo Campo de Santa. Anna a uma. O SR . .MAc-DowELL:- Logicamente; não disse 
indu:;tt'Ía de barracas, não foram promovidos pelo indevidamente. 
Minbtro d;t Justiç1. O meu illustre amigo e co!- O Stt. FERREIRA VIA.:s"XA (minist1·o dajttstiça): 
lega o nobre Mimstro da Guerril. fez a concessão - Logicamente; pela nJi.::Jha parte, é de publica 
e teve <t bondade de lembrar-se dos a.sylos; in- notoriedade que sustento hoje os princípios que 
formou-me deste seu a.cto de generosi11ade ; no- defendi sempre nesttt Cam ;r<t,sem a menor tlbcre
meei uma commissão p •ra recolher o beneficio. pa.ncia.. A politict que adopto, que vejo no minis-

Depoi:::; constou-me, por aviso dos nobres -depu- teria, é profundamente couservadora,in:spirad.t na 
tado:;, que tinha havido abuso, que o jogo se tJX(:Jeriencia, o primeiro criterio da ·noss.t escola. 
desen-volvera de modo reprehensivel. A autori- o SR.. MAc-DowF.LL:- A politica experimental 
dade policial mandou nutoar, cumpriu-se a lei, e e essencialmente liber,tl. o nobre Presidente do 
l10je co,npete a Cnma;:>a. Municipal pt'omover, pelo Conselho citou estas palavras no Senado. (Ha o~'
seu procneador, a condemnaçã.o dos infmctores. t1'os apa1·tes .) 
(Apartes.) 

Sirn, senhores, estú. a.uto:1clo; niio quero sahir O Sa. FimREIRA VIANNA (ministr"o da justiça): 
da legalidade. (T,·ocam-se apa,.tes) - SotUos conservadores tomando pol' cr·iterio t\ 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA:-O PoderJudiciario experiencia. E em verd<Lde seria tenacidade in
ju::;titlc.tve l, que pretemle:;sernos ma.utet· o que t'l. 

é que ha de deeidir: é questiio de infracc:ão de cxporieocia veiu Jernonstr~tr prejudicial. 
postu1·as. ::5i o Potler Executivo,pela. centt·aliSat.:ão, enrra-

0 SR. 1I.~c-DowELL:-A autoridade deve fazer queoou o lmperio: seria eno que o partido con
a a.pprehensã.o dos instrumento; no acto da. in- servador, il. luz dessa. experiet1cia, quizesse man
fr:w.;ão, e qnando lavre o nuto. ter :L centralisação e não relaxasse os vinculos, 

o SH .. AXDRAI>E fiGUEIRA: -Si a. postura 0 de- úa.ndo tnuior lib~rdadc ús loc.tlidades. 
terminar; i.:sso depende do texto da lei infringicht. Si a magist1·atura dependente, desde ú. pl'i-

0 St~. RATLSBONA:-Sem sentença condemna- meira norneaçii.o até os ultimos adiantamentos, rla. 
toria não e po:-;sivel. vontaue do governo deu em re.sultado perdera. 

t'or·ça, autori..mde e o respeito que deve merecer, 
O Sr:.. FERRT~IR.A VIANNA (t1~i,~ist7·o (la justiça): serí:~ obstinação injustifica.vel que o gover·uo per-

- St'. presidente, eis em r~sutno rt. justificação do sistisse no systema coudemnado pela experiencia. 
Ministro ua Justiça provocado pelo di::curso, que (Apartes.) 
fez hontem á -Camtwa o honrado deputado pela 'd n I · d · · · tl 
província do Pat·á.. Si as pro\"iúencias que· o Mi- O partt o l Jera e o a sctencta, nos somos a 
nistro da Justiça tomou íora.m ou não acertadJs, ex:periencia. Um investiga, outro resolve. 
sãQ os factos o unico criterio pa.rajulga.l-as. O Sa. ZAli1A:-Somos de3bravadorçs. 

A Camara. Jembr<1-se de que as maiores reuniões O SR. FERREIRA VIANNA (ministro da justiça): 
e ajuntamentos populares,que tem tido a cidade do -Um, como na. esculptura, desbasta o marmore; 
Rio de Janeiro, foram os que antecederam e sue- o outro dà o toque artístico, aperieiçôa a estatua •. 
<:ederam à Lei de 13 de :Maio; não houve um só (ArJartes.) · 
delicto commettido ; a ordem não se pertur bJu ; Não ha razão pttra. q ne o ministerio actual 
a tranquillidade publica. munteve-se como nunca. deixe de realiz;tr as idéas que a experiencia acon
na capital do lmperio; a malta de capoeiras que sellla~ que sejam adoptadas como sutflclentes e 
infestava esta cidade desappareceu; .as invasões praticas. (Apoiados.) 
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Assim, Sr. presidente, tenh) conclnirlo a jasti-
11cação que devia à Ca.mara e ao nobre deputado. 
(!l:Ittito bem; ntuito be·l~. o ol·arlol· e felicitado.) 

A discussü:o tic:t adiarh pela hora. 
·o SR. PRF.SIDENn d:\ p·•ra amanhã a seguinte 

ordem rlo db: 
Dnrante a 1 .. hor;1.: apre::;ent:\·;ão de reqn:}r-i

mentos, i nrlic:Jções, et~. 
Fintl• a 1" hor t: dbc~1ssão dos re1neri!Uentos 

adiados. 

Levanb1.-se a sessão ás 5 ho:·as. 

Coi'l'iqenda ao rliscw·.-;o hontem (6) p·!?lir.fU.lo. 

Q SR. BEZA.:\IAT (pelrt orrlem) ohser·v11. Jo C(lle 
o nohT'e rhpntado lBlo 4° rlistricto do Rio Grande 
do Snl pa.rece Jaborilr c•m equivoco, retir,1nrlo a 
sna emnndn. :~presentarla. ll\1. aessii.o de 25 ele .In· 
nho i>Oh o f11ncb.mento de rrnc a co'Timis;ii.o de or
çnmento, np3nns com dilferenç\ rle fórma, con
tr~mplo!t a m:üeria d:1f1ttelht emenda n) snl.Jstitn
tivo rpte olferecen. Rep~te qne h·1. eqt>ivoco. No 
su'J~titutivn ria commissão ln np3nas a. Plev•1Ç~ão 
d:1. verhn. d" n. lô-Ph!J.róa.>-cle 2ô,k828$500 a 
294:828:!!;500. entratnnto C(u~ m. emenda do nobre 
tleputa.do pelo 4° <)istr-icto do Rio Gran•le do Sul 
aqnella verba. é elevarh a :315:828$500 pa.ra se
rem estabelecidas tr·es e:;taçõ3S sernnphorica~, em 
Santos, Sn.nta Catha.rin:1. <" cirlade do Rio Grn.nde. 
Si prevalecer a emenda d'1. commissã.o, esse ser
viço não pode rã reali;;ar-se por f;~lta ele verba; a 
questão, portnnto, é de fundo e nãosimplesm3nte 
de rórmn. 

A 2" obs;rvação flU<.l s·tjeita. á npprovaçã,., d>1. 
C!lmara e m"tiva.da. pelo qne aca.b1. d~ a.nnuociar 
o Sr. presirlente. 

Si fôr retir.tda :t c>menda. n. 3 r los nobt·es depu
tados pelo Rio Granrle do Sul não póde a emenrta 
da. commiss'lo ser snhmettirl:t á votn.çii:"l porC( ·r e é 
substitntiva thf[uelh Diz :1. commis:ão: «Que se 
suhi'tittl'l. a. emend:l. n. 3 p~lo segninte. etc.» Ora, 
desde que a. emenda. n. 3 <le;;'lpparec~r com :1. re
tir:ula. f[tll:l o nobt•e rlep·ttarlo reqneren,ficn prejlt
•lic~a a snhstitutint. rln cnmmiss"to, porC(ne nn.rln 
hn.vet-:i.. a. snbstituir.- ·l. 31. Bc:amnt. 

Fa.lt:un, co~ caus~ plrtici.pada, os Srs •. Tayme 
Rosa, Jaguartbe Filho. Elt:1.S dtl Albuquerque 
Bn.1·ão lle Araçngy, Tl1<.~ophilo dos Santo:; José . 
Mar~ellino, ArauJo Pinho, Ferreira Vianna.: Joã.o 
Pent•lo, Montandon, Conde do Pinhal, Esp·.~rirliã.o 
Marques e Alves de Ara.ujo. 

Faltam, sem causa p:u·ticipada, os Sr:;. Ch
rinuo Chavos, Cr·nz, Costa Aguiar, Gome3 de 
Castr-o, João Hcnri•1ue, Alvaro Caminha Tar
quinio de Sonz '• João Manoel, Çarneiro d:1. Cunha 
1:-Ienriques. S •riano de Souza; Paula Prlmt)' 
.Joaquim Na.buco, Theodoro da Silva Felipp~ 
de Fig-neirôa, .Jm·encio de Agúiar, P~rlr·o Bel
triío, Henrique Marr[ltc5, Alcofc1rado .Juniot>, 
Rosa e Sih.-a., Bento Ramos, Gonçalve:; Ferreira, 
Alfredo Corrê;J, L11iz Moreira., Luiz Fr·eire 
Oliveira Ribeiro, Olympio Campos, Coelllo ~ 
rnmpos, R·trã.o do Gnahy, Fr•eire de Carvalho 
B trií.o do Rio de Cvnhts, A ranjo Góes, Bwão d~ 
Geramoa.bo, Jnaq11eir;t Ayres, Feenanues da. 
Cunll<'l: Filho, Zama., Mattoso Camara, Fernandes 
de Oltveil·a, Bttlhõe; Carvalho, Castrioto, Pe:lro 
Lni·t,, B~za.ma.t, Alft•erlo Chaves, Lacerd<1. \Ver
neck, P<lCitic:) M;tsc trenhas, H neiqll3 Salle.~. 
~ar·ros _ Cobra, Chr-i;5tiano rla Lnz, Olympio 
Valhtl::o, ~latta Ma.cll:l•lo, Ped1•o Bl•anrlão, Al
meida Nogueira, Du·nte de Azevedo, 1\larcondes 
Figtteit·a, Ferna.n•lo Hn.ckradt. Pinto Lima P<tU
lino Chaves, Silva T<W<lres, J.lrlirand<\ Ribeiro e 
Joal].uim Pedro. 

O SR. PREsiOgNTE declara que hoje não ha. 
sessão por falta de numero. 

O SR. 1° SECRETARIO procede á leitnr-J. do se
guinte 

EX.PEDIENTE 

Officio do Sr. 1 o secretario do Sena.dn, de 6 do 
corrente, communica.nrlo havet· constado áquelta. 
C<tmara ter sido stnccionado o rleceeto da. Assem
blé<'l. Ger;tl, decl<lr~mdo e:-:tincta a escr;wid:'io no 
Brazil.-lnteiracht. 

Requerimento>: 
D 1. Escola Domestica de Nossa Senhor-J. do Aln

paro, pedindo isenção do imposto de heranças e 
legados de tr·ansmis ;ão d :') n polices ~~ ue 11 na.esq 11(3t' 
ben> rle rait., ~11e por qnll!)uer titulo ve~lnm a 
pet'teL1Cer à. mesma esc .. •l;l..- .-.· Cllllltnis;ão tl:J r~
zend,t, pensões e orrfenados. 

Dos pra.ttcos rlo rio Amtzon::~.s e seus aftlnenles, 
PtlF.~IDEXCIA no SR. RA.Rlo DE Lucg;o;A pedindo CJne·. na uecret 1ção rle umn lei especial, 

. 
1 

. .;eja. cone ·•lida permissão pwa poderem comman-
Ao mew-rlia faz-se n ch·~tn•t• a, à I'Jll'' lre.;ponrlem dar vapor da.) compa.n h ias subvencionadas 11elo 

os ~rs. Passo.; Mirandn., Q::~.ntã.o, Maneio Ribeiro, 1 - tl · 1 L~itu:n da Cnnhn, Mac-Dowell, Silva. M:tia, Do- Estw o em n•tveg;lçao UVIU .-A' commissii.o de 
mingues da Silva, Dias C<'Lrneiro, Ribeiro da. Marinha e Guerra.. 
Cnnhn, Cofllho Rorlrigoue:>, Có~lhn rle l<.ezrmrle, Oo> serventes da Th,souraria rle Fazendtt de 
Torre:; Portugtl •. \lencat· Ar,u·il?e. B n·ão de Ca- Belém, p-erlin•lo a el}uiptração dos· seus venci
ni:lde, Rorlrigues .Junior, José 'ompeu, R.atis- mentos aos C(lte percebem 01 ela Alfa.urlega. d::t 
hona., Btl.tão ue Lucena.,. B. tl~ Men lonç L So- mesma chlade.-A' commissão. de F;tzenda, pen
ht•inho, Marhulo da Siln. Lourenço d~ Albu- sões e ordenados. 
qnerqne, Milton, Americo de Sonza, Elpidio . Dos fi,eis dos urma.zens da. Al1'audegt\ ue Belém~ 
Mesquita, Costa Per~ira, Ro lt·i~nes Peixoto. An- peuindo equipa.racão de vencimento:> aos que per
dra.de Figueira., Lemos. Custo!lio Martins,. Affonso cebem os 2"5 e~ripturarios nas Alfandeg.ts de 
Penna, Ce3·1rio Alvim, S. Mascnrenh·ls, Monrii.o, Perna.ml.Jnco e Ba.hiu .-A' mesma commis5ão. 
Son.res. João Caetano, C·trlo;; Pe~oto, Affonso 
Celso,. Elias Chn.vcs, R0dt•ignes Alves, Rodrigo o SR. PRE$ID'ENTE designa para 9 do cor~·~nte 
Silva, Cochrane, Geraldo tle Rezende, Delt!no a seguinte ordem do dia. 
Cmtra, Xn.vier da Silva, B·rrão dn Diamantino, 2• discu:;são do ··redito supplementar de 
Visconde de Nacar, M tciel e Se\·e N:tvarro. 442:303$129 a.o Ministerlo da Marinha para. as 
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,-erbas-Corpos da :\r:mrh- For·ç;t na.val-.:
Etapas do exercicio de 188j a 18Si; 

C,1ntinnaçiio rh 2" db•·n,.;;iio d,, pl'Oj~ct.o rlo Se
nado, sob n. 8 ~. (le 1888, t•elath·o ao e-.;et·c·ci, 
das rnncçües <.los memheus do :Supr~mo T!'LJuna.l 
de J nstiç ,, quando tlepnt 'd"s; 

.-\'s 2 1/2, ou antes, 2" disca.;siio do orçameutn 
das despezas do l\liui:st;::l'iv Ja Ju.:;tiça. 

PRESIDENCIA DO SH.. B.UÜO DE LU:)E:\.\ 

Ao 1i1eio dia fn-se a dl'tntHia., á qnn.l rc:>"on
dem o:; Sr:;. P<~:-sos l\liranrla, 1\f«neio RiiJeir·o. 
cost<l. A,:;niat·, Leitão (h Cunha, :\Inc-Dowell, Silv·, 
?.I oi:1. Dotmin~·ue; da Sil\':l, IÜheiro d:t Cnnh·'L. 
Coelho d3 RezenJe, Alenc·u· Ar tripe, Rodt•ig-·v~,.; 
Junior. H·~nriqnes, PnnLt Pr·imo, Theo,loro 1la. Sil
vn •• TtlV·~ncio de ,\g-nin.r, tl:trii.o d'~ Lncenn, Al<.:o
fot:,,,lo Junior, B ·nto lbmos. Alfee.lo Cot•reia, 
LoU!'Cnço de AlbuqtH~I'·lnc, Luiz Fr3ire, Olh.·eit•:t 
Ribeil·o, Coelho e Campo;, i\liltnn. Americo ,Je 
Souzn, i\latto;;o Cam:lt' t, Cv>b P~reirn., Fernn.n
de:,; 1le Oliveira, Rodt·i;.rues Peixoto, A.n,Jrade Fi
~neit·;~, Lemos, Cn,;to !i:l Mn,rtin:;, Ces trio Al vim, 
Henri1n•~ Sdles, .Jnii.o Penido, B tl':·os Cohrt, 
Soares. Pedro Br·andii.o. C.1rl ,s Peixoto, Altnei,la 
No!.!'ll<'ir·a, Ro.ll'ignes .-\lve,.;, Esp3ridião Mal'qnes. 
Ba.riio do Dia.nuntiGo,-, Viscoude de .Naca.r e Seve 
Na varro. 

F' Ibm com cau,.a. p•trticipach o.s SI'.~. Ja.yme 
Ro•:l .. T •gmu·ibe Filho. Elias ele Albuqner·qn·~. 
13 riio de Araç~t::ry, ThP.:•pltilo dos Sa.nto;, .Jose 
l\1 ll'"ellino, Aranjo Pinho, l\Iontat1Llon; Conde do 
p;nlwl e Alves d~ .-\ranjo. 

F dtam sem cn.us I r tl'tic'p:vla os St·s. Clarinrlo 
Cha\·e.:, Cantão. Ct•nz, Gotnes rle Castro, João 
Hmll'i'(lle, Di:tS C;~l'rH·ii'O, Coelho Rorlrigw'S, Tot·
res Por·tngnl, B<~t':1o de Canindé .. José Pomren 1 
R·• tishnnn, :\]Yaro Caminha, T:•l'fJitinio rle Souza., 
Joii·• :\l:.noel, Cn.rneiro (la Cnnha, Sot·inno de 
Smtz 1, Joaq11im N·.Jmco, Felippe de Figueil·u t, 
Pe lr·o Bdtrii.o, H•mr·iqn<) 1\I lt•qnes, H.ns<t e 
Si h·a, G:mça lves r'•.!l"reii·:t, B. de l\lenrlonç:t So
bi·inho, Luiz 1\Ioroeil· ,, l\Inr-iann (l:t Silva, Olympi 
c~~m,,o.;, B:trã.o do (~tt:lb~-, F'r··•irc de Carvalho, 
B:u·ii.o do Rio de Cont ·s . .-\1' :njo Góes, B:11·~o de 
Get·emonho, Jnn111eil'<\. Ayt·,~:;, Fernandes da 
Cunh:L Filho, F. Z •111•1, Elp·dio l\1n~qnit.a, F'·~r·
r··ir•:t Vianna, Bnlhnes Carv:tlh:), Cnstr·ioto, [>edro 
Lni·'., Bezamn.t, Alfred•) Ch:w<>s, Lncet·cln. \Ver
nMk. Afl'onso Plmll:t, P:tcitico Masc:t.rcilh:'ls, S. 
M::t~c:•renhns. l\lonrão, Cln·btiano d:t Luz, Olym
pi:l Valladão, M ·tta l\t:u·hado, João Caetano, 
J\ffonso Celso, Elias Cluvt>s, H.orlrigo Silva, 
Dnat•te de .AzeYPdo, Gerilldo de Rezende. Co
clw:one, Delfino Cintt·:t, X·1.vier dn. :-ilvn, 1\l;q•
condes Figueir:~. l''el'l1 •nrlo Hnckradt, Pinto 
Lima. Paulino Cha.ves, l\I tCiel, Silva Tavares, 
Miranda. Ribeiro e Joarptim Pedro. 

O SR. PnEstm~':'ll'TE dech1ra que hoje não hu 
ses::.ão por falta. de numero legal. 

O Sn.. 1° SECitETAIUO procede á leitura do se
gTtinte 

EX.PEJlE.'HE 
0Jl1Ci•)S: 
D) !lli:.1btel"io do Imperio, •le7do corrente, em 

r·e::;po:-t.~ ao otfitio ele 5 do cor' ente, Cvlllulnnic:tndo 
•JIU :Su·t Alteza a Prllwez' Imperial ·-:.egenle, em 
nome do lmperadur, Jicou i.nt.~irad;L d .. s pe-soa.<; 
rl'u: COlll!J03tll a mesa. d~::sta Cauwr<L no terceiro 
uu7. da adun.l sessão. -Intei1•adu. 

Do .\Iinisterio d,t Ju;ttc.:a, •le 5 tlo corrente, 
envi.tndo o autog-t•aphu swcciona.lo ela. res?lução 
•h As.~embléa Geral d•: 27 tle J•tnho nltnno, e 
r•elati vrt rt aposent tdol'i=~ rios mini~tl'o.s do ~a premo 
Trillun tl de Ju,tiç:.t.-Ao archho, ullbiando-.,e ao 
s~nado. . 

Uo :\[in•sterio 1la Agricul tur·a, de- 7 do cor·rente, 
elll I't•Sp •Sta, ao ue 11. 141, cl1 iô de Jnnho ult:mo, 
devolvenLlo inf'oruta•lo o reqn::!•imeuto em qn~ o 
escriptur,trio d.~ 1i~cali31Ç:1u 1ht estt·adtt de r·rr·o 
tl B:drin ao S.· Fr.tnci.,co solicitou da. Assembié:t 
Ger·al Lr.g·i.sl.tiva. o angmet1to dos actuaes Vl:lnd
lUento~ dv allutlido cu.ego.-A quem t'~z a rerJui
s'çã.o (commi::;são de ra.zencla, pensões e or·de
naolos). 

Rept·esentaçi.o d:1. Camar:• Municip~1.l da cirltde 
d.:~. Litneinl., pt'O\"i.lch1 de S. P,Lulo, peuindo a 
con voe t..;Ü.l de umt. Constituinte. -A commissão 
de constiLuição e . legislação. 

R<!que!'imentos : 
De .... texa.n Ire Agripino do Nascimento, c:w

cereiro ,[a. ca.deht d L Villt d' \gn:t l:'ret:t, pe1lindo 
o ptgtmento a que t3!1l dit·eito e de qtte tern 
rleixa·IO de ::>et• satisfdto por falta de I]UOÍ<L .-A' 
c:Jmmissii...: de orçamento. 

E' lido e vai tl. imprimit• o seguinte 

PR.O.TECTO N • 49.-1888 

Reclucç-io rlo imposto p1·er.lial Cil~ (avo1· rln vc;w-,·alôel 
Ol'r.lem tel·ceil"ct do Cctl'mo dct Cú1·1e 

c\. Ct)l1ll1Ü3são de fazenr!a, â. vist·1 do memorl'al da 
Venem vd Ord·~m Terceira do l\Iunte do Cal'lllO 
pedi11llo a redncç<io n. 12 u;o do illlpOl:itO que paga 
pelos {}t'eüios rJlW constitu~m seu p .trimonio: 

C• •ns;det•antlo qnc, iltstttuid:t nest:t ca.pita.l em 
IG4x, m ntPm e::;ta Or'llcm um ho:-;pitn.l pa1':L os 
irllli'ins enf'et·mos, tlistribuc c:-molns áquelles qne 
cu hem em necessirL.de . ou quanrlu ent'et·mos não 
qu,,:crn recolher-se ao ilo:;pit"l , mantem um 
po:;tu llledico, dinrio, para todos os irmão.; e ror
nc~ce-lles l'Clltedios. pag·a })::tSsngens parn outros 
clituns no pniz ou uo e:,trang-en·o aos que ddles 
pt·ecim.m (Xl.t·a t·ecupernr a saude, faz entert·a.
mct.tos e sutl'l'agios, é em fim uma grancle e bem 
geritLl associuçã.o cl<3 mutuo auxilio,· Lencücencia. 
e caridade; 

C<Jllsklernndo que esta Ordem compõe-se e re.: 
cebe con•o irmãos cidndã.os braúleiros e estran
g-eiros de todas as classes c cond!çües sociaes, os 
qtwes <:outiuunm <lo mc::;mo modo no exercicio de 
suas l'uncções politicas, civis e industriues; 

Consitlerantlo CJUe a tlespeza nnnnn. de seu hos
J)Í tal é de 103:719$130, n. de pensões a irmãos, en
ter1·ns e snffr~gios de 32:3i5$iOO,- elevando-se a. 
um ttlt~l de l~ô:092$8::lO, segundo o ultimo rela
tório, e· a ~ua divida passiva ê de 60:000$000; 

Consicleramlo que tac.s serviços constitnem ver
dadeira utilidade publica, á qual o Estado niio 
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póde ser indifl.'erente, e que o favor impetrado 
convergirá parao mesmo 1im: 

A commissã.o de fazenda é de parecer que sej<t 
deferida a petição da. Veneravel Ordem Terceira 
do Monte do Carmo e para. isto apresenta, o se
guinte 

Projecto 

A Assemblé:t Geral Legislativa, decreta: 
Art. 1.° Fica reduzido de 22 a 12°/0 o imposto 

que pn.ga a. Vener~wel Ordem Terceira do .Monte 
do Carmo pelos predios que constituem o seu 
patrimonio. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
tra.rio. 

Sa.la. dos commissões, 7 ele Julho ele 1888.-A. 
Figttei1·a. - Pedro ela Cwúw Belt1"1io. -· F. Dias 
Camei1·o.-lli ourli.o.-Sebastitio ilfa.~careJi!ws.-A. 
O. Gomes de Castro.-Soa1·es. 

O SR. Pl~ESIDE:s-TE dá. para amttnhã a seguinte 
ordem do d1n.: 

2" discussão do credito supplementar .<le ... 
442:303$129 ao Ministe1·io da :Marinha. para as 
verba.s--Gorpo dt), armada, força naval e etapas 
do exercício de 1885 a 1887; 

Continua<;.ão da 2a. cliscussã.o do projecto do Se
nado, n. 8 B de 1888, sobre o exercício das · f'tmc
ções dos membros do Supremo Trilmnal ele Justiça, 
quando deputados ; 
· Continuaçã.o tla 2:!. fliscuss..'io elo or<;.amento das 

despezas do Ministerio da. Justiçn.; 

A's 2 1J2, ou antes 

2" discns&t.o da :proposta. do governo, convertida 
em projecto de lei, sobre Bancos de credito real. 

3ttn !4elo!Siia em ciO de .Julha ele 1l8:il8 

PH.I~SlDENC!A. DO SR. BARÃO DE LUCENA 

SUliDIARlO- CTramada.- Lailur:.. c appr<lva~:ão de aelas.
ExP&urc~T&.- ParcCOI'CS approvados ns. nã a 9i.- P:LrCCCI'CS 
a imprimir ns. \18 a 100.- ProjccL•>s a imprimir ns. 33 A c 50. 
- RcLJuorimonLo do ~r. Henrique Sa.llcs. Ad.i<Lrncnto.- Ob.•cr
vaçõcs elos Srs. Rosa o Silva, Ha.Lisbona. Zama. c Presidente. 
-ta leitura elo Jli'Ojocle> u. 51 do Sr·. Zama. o outro~.- Re
querimento do :;,., ~lat~a .:llachado. Sobre .:.. mosa.- OnoY.l! 
uo ur,\.- Continu:r~:ão da. 2• discussão <lo crod .L•> snJlplouront:tr 
ao )\lini~t~rio d:.. M:mnha. ltcqncrinacnto <lo encerramento 
pol1l ~r. Pa:lsos Mirar1tla. Appi'O\'açfítl o t!neorr·:unonto . .AJo ... 
pção do pa·oJccto. Rcetncr·imcnto •lc •lispcns:~ do intnMicio 
pelo Sr. Passos ~lirarhl:t. Approva~:ão.- Contanuação da 
2" eii1eussão do projccto n. S A. Encerramento o apJll'llVação. 
-Continuação tia 2 • discussão do orçamento do ~linistorio 
da Justiça. Ohscrv:tcüos dos Srs. ~I:tc-Dowoll o Pm;idcnto
Suspon>ão o rL!:tbor=tura da scs.<ão.- Discurso do ::'r. ~Iac
Dowcll. Adiamento.- 2a disenssão do projoeto sohrc bancos 
elo credito real. Emenda do Sr. Coctho dt> Hozcntlo. Discurso 
•lo Sr. Joaquim Nlbnco. Atliamcnto. 

Ao meio dia faz-se a, chamada,, á. qual rcspon
r.lem os Srs. Pnssos Miranda, Clarindo Chaves, 
Cantão, Cruz, Maneio Ribeit·o, Costa Aguinr, 
Leitão da. Cnnhn, Mac-Dowell, Silva. M:~4,, Gomes 
de Cnstro, João Henrique, Dias Carneiro, Ribeiro 
rla, Cuuhu,Coelho de Rezende, Jayme Rosa, Torre::: 
Portugal, Alencar Ar.•.ripe, Barão de Canimlé. 
Ro,Jrigues Junior, José Pompeu, Ratisbon:1, Ja
gunribe Filho, Ttnquinio de Souzn,João 1\Ittnnel, 
Carneiro da. Cunha, Sori:mo de Souz:t, Paula 
Primo, Felippe de· Figueirôa, Juvencio de Aguiar, 
Pedro Beltrão, Henrique .l\lt'l.rques, Barão · de Lu-

v. m.- 9 

cena, Alcoforado Junior, Rosa, e Silva, Bento 
Ramos, GonÇ<"tlves Fet·reira, .-\lfredo Corrêa, B. 
de Mendonça Sobrinho. Luiz Moreira Louren
ço de Albuquerque, Oliveira. Ribeird, Olym
pio ,9ampos, Coelho e Campos, Milton, Barão 
do R10 ~le Contas, Americo de Souza, Araujo Gôes, 
Junquetr~ Ayres, Fernandes da Cunha Filho, 
Zttma, Elpidio Mesquita, Costa Pereira, Fernan
des de Oliveira, Pedro Luiz, Rodrigues Peixoto, 
Anclt•ade Figueira, Lemos, Cesario Alvim, s. 
Mascarenhas, Henrique Sh.-lles, João Penido, Bar
ros Cobra, Olympio Valladão, Soares, Ma.tta Ma
chado, Pedro Brandão, ;Joü.o Caetano, Carlos 
Peixoto, Affonso Celso, Elias Chaves, Almeida 
Nogueira, Rvdrigues Alves, Rodrigo Silva, Dua.rte 
de Azevedo, Cocllrane, Geraldo de Rezende, Xa
vier da Silva, Espiridião Marques, Barão do Dia
mantino, Visconde de Nacar, Fernando Hackradt, 
Pinto Lima., Paulino Ch:wes, Seve Na:mrro, Silva 
Tavares, Mirand& Ribeiro e Joaquim Pedro. 

Comparecem, depois de a.bert<t a sessão, os 
Srs. Coelho Rotlrlgues, Bezam:ü, Alfredo Chaves, 
Joa.quim Na.buco, Maciel, Castrioto, Luiz Freire, 
Henriques, Freire de Carva.Jbo, Barão de Gere
moabo, Domingnes da Silva, Theodoro dtt Silva, 
Custodio :Martins, Mou1·ão, Delftno Cintt•a,, Fer
reira Via1mn., Alvaro Caminha, Mattoso Camara e 
Bulhões Carvalho. 

Faltam, com causa participacla, os Srs. Elias de 
Albuquerque, Barã.o de Araça.g-y, Theophilo dos 
Santos, Jose Ma.rcellino, Arau.]o Pinho, Affonso 
Penna, Montandon, Conde do Pinhal e Alves de 
Araujc. 

Ftütam, sem causa participada, os Srs. Ma
riano da Silva,Barão tlo Guahy,Lacerda Werneck, 
Pacifico :Mascarenhas, Christiano ela Luz e ·1\Ia:r
condes Fig-ueira. 

Abre-se a sessão. 
São successiva.meute lidas e, postas em discus

são, sem debate approvadas as a.ctas da sessão 
de G.e dos dias 7 e g do conente. 

O SR. lo SECRETARIO procede á leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Ministerio da Agricultura, de 7 do corrente, 

em resposta. ao tle n. 25, ele 5 de Maio proximo 
(indo, trausrnittindo có\Jitt da iufgrma<,~tio prestada 
pelo dit·ector da estt•at n. de ferro D. Pedro ll 
sobre o motivo por que não tem sido inaugurado 
rleiinitivmnente o ramul de Ouro Preto, que está 
aberto ao trafego provisorio desde o mez de De
zembro do anuo ultimo.-:\ quem fez a requi
siçã.o (Sr-. deputado Affonso Penmt). 

Do St•. deputado Affonso Augusto Moreira 
Penna, de 9 do corrente, communic!lndo não poder 
comparecer as sessões por haver recebido n?ticia 
do passamento tle um iieu parente.- Olfic1e-se, 
desanoj:tntlo-

Represcnh1ção dos moradores da freguezia de 
Santa Cnthar:na, umnicipio da Christinn, pro
l'iocia. de Minas Gcrnes, pedindo indemnizaçii~ 
•lo pre,iui.r.o que sotTret'<1.tn COlll o resultado cb1.le1 
u. :3.:>5:3 <lc 1:3 de .Maio ultimo.- A' commissão 
do ot><,:amcnto. 

Actas elcitoraes tlns seguintes parocltias : do 
9'' districto d:), província do Rio tlc Janeiro, . re-
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lativas áeleiç~o de um deputado que a.lli teve 
1o~·ar ultimamente, p:wa preenchimento da n1ga. 
deixada pelo Sr. conselheiro João .Manoel Pet·eir-a 
da Silv:1, nomeado senador do Imperio: Patallyha. 
do Sul, Encrúzilhad:\. Sapnc:Ü·•, Apparccid.:1, S 
Jose do Rio Preto, Petropolis, lnhomif'im, :Nossa. 
Senhor·a da Guia, l.Vgê, Gnapymirim, Tliere~o
l1olis, Snrnlly, lgnassú, P<llmeira, .Tacnting"<\., ?IIe
rity, .Mc.nteseJ•rat t: ?•lt11'<ipicú.- A' commi;:;süo 
de constituição e legi:;lação. 

São lhlos e, postos em cli~cu;s:io, s .m cleL;\.te ap
proYado:s os seguintes 

PARECERES 

N. 95-1888 

.tlposenta.iOi·ia aos opc;·a;-ios do Diario Olfiúal c 
Impre;!sc. .:.Yacional 

A connni~são de fazendn, pensõ2s e ordenaclo3 
foi pre~ente :1 petição dos oper;l.rios da Imprensa 
Nnciona! c Dia;·io Of!icial, pedindo os mesmos 
fa.-ores e ga.rantias que gozam os operarias ela 
Casa da .Moeda. 

A commissão, para podet' deliberar, precisa de 
ioform:~ç:üo do go.-eJ'DO por intermedio do Mi
nisterio di;, Fazenda,, a quem requer seja remcttid<l. 
a petiç·üo para esse 1im. 

Sah das ses:.:ües, i de Julho r1e 1888.- .-1. 
Figueira.- F. Dias Cameiro.-11iow·ao.- Se
bastiíio J!asca;·e;ihas.- .A. O·: Gomes de Ctt-<:i1·o.
Soa1·es. 

N. 96-1888 

Augmento de ~encimentos aos emp1·er1ados cl11 In
ieariencia do ib·se;wl ele Guen·,.r ela Côtte 

A commissão de fazenda, pensões e ordemulos, 
considerat~do o requerim<::nto dos emprega.dos da. 
Intendencll e elo Ar,;cnal de Guerl'<l. ela. Cckte. 
pedindo aug'l11cnto de orden:<clo, pPecisa de ioror~ 
mação rl•• governo pnm poder deliberar; por- isso 
reqnet• que sej;t petlidtt essa infor·maçi\.o por 
intermerlio do ?llinh;terio da Guerra,. <t quem 
set·á apr-!?:>entndo o presente J'equerimento. 

. Sala. tlas se:;sües, 10 d:: Julho de 1888.- .-1. 
FiiJHeinc.- F. DiM c(~i'IU:Í/'1).- Pedi·o da Ct'nlw 
Belt;·ao . - Sebastiiio Jlascarenhas . - A .• O. Gomes 
de Cast1·o.- Sow·es. 

São lidos c vão a. imprimir os seguintes 

PARECERF.S 

N. 98-1888 

.-l.ttgmento de ,encimentos aos esc1·.eventes de 2"' 
classe do .-1rsenal de Gtte1·ra da Bahia 

•Examinou a commis::ão de fur.enda, pensões e 
orclenados o reCJnerimento em que os escreventes 
de 2"' classe tlo Arsenal da. Guct•ra da Bahia. 
pedem sejam seus vencimentos erruipar.:clos aos 
qnc percebem os de l" classe. 

Pensa. a, commissão não hn.ver inconvenienciaem 
que se tomem medidas parciaes em relação aos 
vencimentos de uma. parte de f'unccionarios de 
unm determinada repartição publica, sendo certo 
que a fixac_{to dtl. remuneração aos respectivos 
empreg-.:tclos, nesta. hypothese, prende-se intima
mente ao plano e systemtl. ch orgr~nizai,iãO geral 
do serYiço, accusando a momentosa cit:cumstancia 
dt necessidade indeclin;wel de equilibrar-se a 
receita publica com a· de::;pezn, e de pôr-se o The
sout•o a. cobérto de quaesquer eventudidacles de 
Lliminuição da renda, ainda que momentanea. 

lsto posto, é de parecer que seja o referido 
requerimento indeferido. 

S·da. dns sessões, 7 de Jnlhc de 1888.- A .. 
Figucim.- Som·es.- Mourao.- F. Dias Car
ncif"o.- A .. O. Gomes de Castro. 

N. 99- 1888 

Isençao de imposto em (avor do Club Recreativo 
(lo Rio Pcmlo, zH·ovincia do Rio Grande da Sul 
A commissiío de fazenda, pensões e ordenados, 

tendo examinado a petiç~io em que a dit·ectoria 
do Clul.J Recreativo do R.io Pardo, na provincia 
do Rio Grande do Sul, rlerle ser alliviada. do pa
gamento do imposto de industria e profissão, 
em que foi lanÇ'.n.da por possuir um bilhar para di
versão dos respectivos socios, considerando que 
a legislacão fiscal providencia a respeito, dando 
amplos. recursos contra lançamentos injustos de 
impostos e respeetivas cobranças, é ele parecer 
que seja. inde10richt n, petição .. 

Sah\, dasconunissões, i de Julho de l888.
...tnd1·ade Firtueim.- Sebastiüo Mascarenlws.- F . 
Dias Carnei.ro.- .ilfourão.- A. O. Gomes de Ca$11"0. 
-Soa;·es. 

N. 100-1888 

N. 9/ _ lSSS Jlfelho1·amento de ?'e(o1·ma do i" cirw·gicio 1·e{o1·-
mado do corpo de Sattde do Exe1·cito Dr. Fto-

.-lt~[!litento (le ve;tci,nentos ao thesow·ei1·o da tltesou- 1·encio F1·.tnci:sco Gonsalves 
l'al·ia d~ ra~en~a de PermtmbHCO F1'Wlcisco Ca- A' commissão de fazenda, pensões e ordenados 
valcantt de .'1lottguen]tte foi presente u, petição do 1° cirnr,.ião reformado 

. n, ·":-( '. , ., - , ~ do Corp" de Snude do Exercito,::>Dt·. Florencio 
:\. c~:·lt!H:s:s.L), de i,l~end,., pen~u.~s e o~tl;.na:lo:s~· Francisco Gonçalves, pedindo que sua reforma. 

constder .. nt~o o 1 eq ue11.mer:t.o. de Ft,,~:~~C<~ :.'"~·~;,ulti seja considcradn. com 0 soldo por inteiro, em con
d~ . A ~~.uq t:~::l'CJI~e: the:s_om e~ I? da : 1:.~:-s~·~lllaJ ~·~.,de sequeucia da molestia adquirida nn, cn.mpanht'L do 
F,.ze.n.-\\.de ~ern,~I{!~)u.,:o, p.dmd~p.lr,l.:;yre1o:_ .. do Paraguay, a exemplo de ig-unl concessão feita ao 
a sel:s conto::. de 1 e::s :s~ns actna~::. v7_nCimen.to, de • r . .Ano·nsto Victorino Alve' Sacramento Blake e 
9u:ttr,o. c~nt~'::i ,; ~~Jto·~en~o.s nnl, :ei::, .rre.cl~ d~ ~n pitão o Felippe Hermes Fe~nn~des Tri,.o de 
~n!Ol.luç,lo <,o ,..,o, er~10 p.u': pouu l)Clt•Jer,u .' 1'01 Loureiro, de que tratam as imperiaes resoluções 
15~0. requer r1ne s:~.Ja pe..ltda por mtermed10 do de 6 e l:j de Outubro ele 1869. 
Mm~ster;o da. Fn ;::endn · E::;ta commissii.n,pediudo escl<~recimentos ao go-

Sal:' das se.,sües, 10 de Julho de 1888.- A. vel'llo por intermedio do Mioisterio da Guerra, 
Figueira.- F. Dia.~ .. c:.w;Jeil·o.- Pedro da Cunha foi-lhe ini'orm!do: 
Belti·,;_o.- Sebustiao Jfa.~cw·et~lws.- A. O. Gomes 1. 0 Que, para• ser a refot•ma. consideradtl. por 
de Cas:1·o.- So.ores. motivo ele molestia adquirida em campanha, é 
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,necessnrio que o parecer da. junta de saude de- knde_nt~s f.t orga.nizaçü._o do tra?al_llo,pela adopçüo 
clare esta. circumstnncia; do prtnCJplO . da l'epressao da ociOSidade-constitue 

2. 0 Que a .junta ele saude. à qual foi submettido desde muito uma aspiração nacional. Com a. 
o pcticionario no dia. 22 de Janeiro de 1868,dia im- transforma<;.ão, porém, que acaba de iniciar o 
medi:lto no da sua apresentação nesta Côrte, .iul- novo l'egimen social, ess<l necessidade tornou-se 
gou-o cur<wel em quatro a seis meze:; de uma: p:dpitante, imprescindível, inadiavcl. 
hepatite entretid:\. por infecção p:tlmlosa., de que Na ve~,Ja.i.le, não é sómente n~t immigraçüo 
se achava so[rendo; esti'<~n~·etra fJUe de>em ruudar-se as esperanças 

3.0 Que, para seu tJ·atamento, o peticionario p:ttr10twas de todos n.quell,;i; qne desejam, pelo 
obteve quatro mczes de licenç:1, que foi prot·o- augmento da producção naeional, o florescimento 
g-ada. por m:tis tr~s mezes, e <~inda. pot· do~ts me- da. : : ~ri~~ultum. da. indu:;tri<l, r\9 commet·cio, a 
zes, ~l:as e:;ta. ~ltt.ma prorog-açao sem ve!lC!llHmto, prospertda.d~ do til'azil. "\ e[ectíY~1. applicn.çü.o 
uepo1s da qual fot reformada. com a. parte do soldo ele lJraços ociosos. rcfrn.ct:trJos ao tr.llJ<Üho. e a 
correspondente. ao tempo de .serviço ; . . . r_1prcssã_o ele tendencias á vadiaçã~)._ ao l)arasi-

_4.0 que a or1g:em da reforma do petictonnrw- ttsmo, . a vagabundagem, i mendlctdade e a oc
nao fot a molestm por causa da qnal reg-l'essou cnpações deshonestas-si:Lo outras tüntas medidas 
dn, campanha do Paragua.y, o que se pódecompre- que podem contribnit' de modo cfficaz ao desen
hencler não só em vista. do parecer da junta de volvimento da sociedade. 
saudtl a.cim:t referido, como da ultima li- Si ~t intet·venção do Estado 11<1 esphera da acção 
cençn. sem vencimento, porqnc ns licenç:1s para. indh·idnal para, regnlarisar-lhe a dil·c-cção ou 
tratar de s~ude por motivo de inspecçiio são sem- res~t·ingil-a qu:u1do não hn. proprinmente o!lensr" 
pre concedtdns com soldo e etapa. <1. dtreitos de ter·ceiros ou -dos da collectiYidade 

A commissão, conformando-se com os esclare- socinl-constitne nma prepotente invasão, con
cimentos expostos, é de parecer que a petição sejn, traria á missii.o rio pot!er· soberano, ou, no con
indeferida. ti·m·io, é l0gitimn interierencia para a realização 

Sala das sessões, i de Julho de 1888.- .r1mlJ·adc do fim social e o tle~empenho lb elevada. missão 
Pi.gueiJ·a.-F. Dias O:mwi1·o, relator.- 111 otmio. do Estado: é este um tltemn. que oD.'t!rece vastis
-Sebastitio .Mascarcnhas.-A .. O. Gomes ele Castro. simo campo á discussão em l'<:ce dos principies 
Soares. ab:;olutos. 

São i"'ualmente lidos e vã.o a imprimir os se- Ent~nr!em :l!;gm1s publ!cistas q.ue o Estado ~em 
"'Uintes0 por nnssuo. o p_rogress~, _o aperfetçoamento socml. 
;:., Ora, n. prm,elra cond1çao para esse fim é a re-

PROJECTos gener·ação dos homens vici;>.dos. São meios para 
N. 33 A- 1888 obtel-n-tt instrucç:ão, a eclucação e as penas cor

reeionaes. (2) Repress:í.o da ociosidade 
A commissão de constituição e legislação, tendo 

atteutamente estudado o projecto n. 3:3, do cor
. rente anno, de iniciativa parinmentn.r, ofi'et·ecido e 
fundamcntndo pelo Sr. Conselheiro Fer·rcint 
Vianna, Ministro da. Justiç:t. ; tendo ouvirlo a 
exposição oeal do relator, ~ bem assim os escla
recimentos prr::staclos pelo 11lnstrndo autor; de
pois de deti•lo exame e detalhada discussão a 
respeito de cada uma da.s disposiçõe~ do men
cionado pi·o.jecto: vem sobre o mesmo d:tr parecei·. 

o pensamento capital cto projecto é a repressão 
da ocio~illade e, p:m:tllelamente, a c;ducaç-ito cb 
inf:tncia culpada e o amparo da velhice invalida 
e indigente. 

como deste simples cnuuchtdo se revcl:t, <\ idén 
da reforma e p1·ofundamente rnoralisndo1·n. e lm
manit:tria. Importa, po!' outro hvlo, o desempe
nho de promes:ms c garanti.Ls consignatln.s no 
direito 1mblico patrio, e o rlesenvolvimeuto de 
instituições existentes em germen na noss<t !e
"'isbção criminal. E' ess:t uma das excellencin:::: 
âo projecto, :t sal~er-não tmz innoyaç;õ~s mdi
caes · ao coJltt'<trtc, assenta em pr111ctp10s cor·
rent~s, e dá emcacia, po~· mci_o de. ;nediila:s pt'ii
dentes e nrlequadas, a d1sposiçues .J<t con~agradas 
pelo legislador brazileiro, si bem que, até o pt·e
sente quasi infecundas nos seus resnltarh1s. 

O in·o,jecto adopta, como POJ?.to de partida, a 
instituição dós termos de bem v1ver, transplan
tada do.direito inglez e mais efficuz que n <\d
moestação publica. consftgra.da. m\ le~islnção, frn.n
ceza e na de outras nações cultas (lJ. 

A decret:l\'J1o de · provjdenci;.is legislativas 

(1) Paul Cere-Les populations dangereuses. 

No direito positivo, porem, uma solução radicttl 
n. es~n tltese nito serb conveniente, nem compu
tiYel com us contingencins actuaes, mesmo chts 
sociedades mais cultas. 

Assim, entr·e todos os . povos, em todas as 
lep:islações modernas é cons:tg-rado como um 
principio derivn.•lo do direito de ttefe;;~1. da so,. 
cicd:ule, a h1tOJ'vcnç~ii.o do poder publico pnl'<t a 
prevenção dos delictvs. Como, porém, SeJ'Ía ve
r·ig-osa. e ;1.niquitladora da. lihet·dadc indivi<.lnal a 
aceitnç-.ão desse principio em tocL.. n sua plenitude, 
vil'M11-se os l~g-i~btlot·es na necessid,~de tio de
finir· como crime:; espechte:;; certos nct0:s ou estados 
que m:tis propi·htmente deveriam ser classificados 
como-prepamtoríos de ct·imes-e como taes pe
rigosos par;t n. sociedade, não, porém, J)l'Opria
mente criminosos. 

Quando a irJ'egtllaridadc tlot vitla dos homem,; 
viciosos cif'ra-se em seu cxclusiYo detrimento 
pllsso:1.1, não os inrtuieta a sociedade, po1'que nuo 
lhe é racnltndo interferir-se na orl1itn. da moral. 
;\ libel'(lade indivitlu~tl cir..:u:nscl'evc-se pelo di
reito alheio c pelo interess3 sochtl. 

Sen·undo :1 consti tuiçi1o act nn l das sociedades no 
mnnSl) civ'iTisado, esc1·e,:-e mn ::;ocio!og-istn. f'ra.n
ccz, as lei'i penaes t~m. f!Xt:lasiyamente por Ih~ a. 
ropt·es~ii.·) dos actos noctvos no mteresse collectrvo 
da · socio,tadc, on ao intci'•}SSe particulnr dos 
imlivirluo,. Onde n:lo hn twm oll'cnS<\ nem t!nmno 
a outrem, n. ucçií.n p·mal nãu tom applica~.ão: tn.l 
é a linha divisoJ•i;L que sept~J·n. o dominio d<\ lei 
civil tlo tlominio 1Ll lei lllot· :1. (:l) 

(2) Frégier-Des da~>tl$ tftllt[JtJI'<HUas tle la 110)ltt-
lalion. · 

(3) Fregier, obr. cit. 
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No Egypto, Jiz um criminalisb1 moderno, uma 
lei exigia que cada cidadão tivesse um officio, 
uma profissão, meios de subsistir honestamente, 
sob pena de castigos seve1·os. O Codigo de Justi
niano tem penalidade;;; contt•:1. mendigos e vadios, 
e S. Paulo vai até declarar que o mendigo pre
guiç\OSO é indigno de viver. 

Nas legislações de média idade tambem em 
ri,g-orosa a repressão da. oceiosidade. 

Em 1354, uma ordenan(:.a real em Fran~.a esta
belecia. que o vagabundo de terceira. reincidencia 
tivesse a testa marcada. por ferro em braza, e 
fosse banido. 

A legislação ingleza era. igualmente inhnma,na. 
Determinava que todo vnga,bundo, preso por pre
guiçoso e suspeito, tosse encorrentado durante 
tres dias, posto a pão e ngu3. e depois expulso do 
paiz. 

Um outro estatuto de H<;lnrique Vlll prescrevia 
que o mendjgo valido fos.5e atado a uma carroça 
e fustigado até o sangue .. 

A vagabunda()'em e a V<tdiação são igualmente 
condemnadas peio direito moderno. O direito cri
minal as reprime em virtude de suas r.onsequen
cias quasi infa.lliveis. 

Essa inten~.ão revela-se da disposição de nosso 
codigo, que considera condicões elemenbres 
desse delicto-o habito e a incligencia ('!). Si, 
com eft'eito, faltarem esses requisitos,oua,lgum 
delles, especialmente o ultimo, o acto perdera 
o caracter de perigoso á ordem socia.l e condu
cente ao crime; consequentemente careceria a 
sociedade de competencia para reprimil-o. 

E' raríssimo que a :1llia.nç3. da ociosidade com a 
indigencia conserve-se esteril em resultado, e 
que o vicio caminhe isolado ; elle começa por 
a:trectar o senso moral e deturpa o homem : en
gendra assim o crime. 

Entendem alguns crim.inalistas modernos que 
esses actos ou estados que o projecto tende :1 
reprimir constituem de per si, independente
mente dos resultados, certa criminalidnde. A 
sodedade impoz ao homem deveres e obrigações : 
um desses deveres é não torn<1r-se um encrtrgo 
oneroso para o corpo social. Ora, si elle o in
fringe, entregando-se a umt1 vida indolente e 
ociosa; si, destituído de recm·sos, elle despt'esn, a. 
lei do trab:1lho, não haverá nelle sómonte dis
posição p~rigosa, mas . uma especie de immorali
dade, pumvel pela socted<1cle. (5) 

.Assenta em melhor ftmdnmento juridico a dou
trina do nosso codigo <:riminal, que classifica 
entre os crimes policiaes os de vadiação e mendi
cidade,-e pela penalidade, relativamente leve, que 
lhes impõe, revelt1 considerai-os e!l'ectivamente 
antes como um acto prepal'atorio de alçn.da da 
acção polichl, do que como um verdadeiro crime. 

O projecto conforma-se com esse ponto de 
vista e accentua mais tt. doutrina em diversas 
disposições complementares, que reYelam a in· 
teução de orientar espíritos transviados, corrigir 
disposições viciosas, antes que punir criminosos. 

Si o legislador tem o imprescindível dever de 
consagrar no direito positivo prescripções ten
dentes á repressão dos crimes que nttell tam r. 
ordem social, não lhe e licito desconhecer que 
esses netos derivam-se, o mais das vezi)S: do rela-

(4) Cod. Crim. Braz,. a,rts. 295 ec296. 
(5) Chauveau et Hélie.-Theo1·ie Cocl. Pen. 

xamento ou da depraYação dos costumes, tendo 
geralmenttJ como causa gerador~\ a ociosidade. 

O art. 1° elo projecto determinou:.\ creação de 
estabelecimentos dtilstinados á correcção dos in
frn.ctol'es dos tel'mos de bem viver. 

Como jú, o dissemos, o projecto aclopta como base 
a existencia do termo de bem viver, e procum 
dar-lhe o necessario vig-or, que não tem tido no 
direito p:ürio, talvez peló ca,racter pouco ade
quado <.In, penalidade imposta a seus infractores. 

A intimação para o termo de bei'n viver e a 
consequente comminação para o C.'\.~o de quebra
mento clelle, desde que haja convicção ''a e1recti
vidade da peoa comminada-niio podem deixar 
de produzir excellente result.ado no espírito do 
individuo que não conseg·uiu livrn,r-se pelos meios 
ele defesa que lhe são facultados, da, comminacão 
da pena. Si, entretanto, elle infringe o termo 
assignado e, por isso, processado pera,nte um juiz 
que oiTerece superiores requisitos de imp<trciali
dade, incorre na condemnaÇ<l.o á petu comminacla: 
então, e mesmo jã. depois de estar em execução a 
pena,, póde elle a.inda livrar-se alcança,nd.) fiança, 
idonea-o que será ma teria para o regulnmento, 
sendo conveniente que essa fiança, prestada por 
terceiro, seja ao mesmo tempo-pessoal e real
Mim de se não tornar illusorio o -pensamento do 
legisla.clor. -

A crenção desses . estabelecimentos especiaes 
para a correcção dos infractores dos termos rle 
bem viver era um:1 conse1uencia natural do 
pensamento de obter a regeneração delles. 

Encarcerai-os de envolta, com indivíduos ma
culados pelo crime seria pervertel-os em vez de 
corrigil-os. Esse nü.o pôde, por ceeto, ser o pro
posito do le~:islador. 

A cre<wão~ proposta é, pois, uma. necessidade de 
ordem social. 

O paraQ'rapho unico assim dis;JÕe : 
<<São tambem sujeitos t\ n,ssignar termo de bem 

viver: 
« 1.0 Aquelle que tira a sua, súbsistencia de es

pecnlaçüo de.shonestt1. ou prohibida. por lei ; 
« 2." Aquelle que com tim de lucro mandar o 

menor menrligae, ou concorrer de qualquer modo 
pa.rn. que elle o f:.1.<:.a.. 

«A pena, neste caso, será a da reincidencia,bem 
corno no prececlen te, si para o delicto fôr empre
gada pessoa ele menor idade.))· 
' As prescritlÇõzs do nosso direito sobre os casos 
de sujeição aos termos de bem viver são as con
stantes do Codigo do Processo Crimin<1l, art. 12 
§ 2" ; lei tle 3 de Dezembro ele 1841, art. 41) § 1° ; 
reg-ulamento de 31 de .J:weiro ele 1842, art. lll; e 
se referem a «vadios, mendigos, nos termos dos 
arts. 295 e 296 do Cocligo Criminal; bebados por 
habito, prostitutas que perturba.m o socego publico, 
turbulentos que por falavr~s e acções otrendam 
os bons éostumes, i:i ra.nqtiillidadade pnblica e a 
pa.z das famílias ... » · · 

O pro.jecto com muita razão accrescenta a esses 
ca.sos os acima enumerados, que, na verdade, são 
dignos de r-epressü.o, mas esca,pam aos terrpos da 
leg-isla~ão ~n~ vig-or.. . . · 

A dtspostç::.to da pr1meu•a pwte elo paragrap1to 
unico p!receu ao membro rh commissão, o Sr. 
Conselheh·o Lour<:nço de Albuquerque, algum 
ta.nto Yaga e por isso podendo dar causa. ao ar
bitl'io das autoridn.cles executoras d(l. lei. 

Esst1ponder.~ção foi aceita pela commissão, que 
resolveu substituir as expressões,-« especulação 
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deshonesta ou prohihida por lei »- por estas
« especulação prohibida por lei ou manifestamente 
o.tl'ensiva da ~ã mor<tl e bons costt1mes». 

E' certo que taml)em esta formula não prima 
pela precisão ; entretanto, além de ser menos 
vaga, tem a vantagem de ser jit consa.grttda em 
lei patria. 16) 

Na.hypothese da segnnda parte do mencionado 
para.grapho . unico do art. 1° o autor propõe a 
aggravação da pena. A isso, com efl'eito, corre
sponde a eq1.1ipara.ção ao caso de reinci<lencia,que, 
;t~s termos do segundo periodo do art. 1°, su
Jerta o condemnado a trabalho obrigatorio em 
logar longínquo. 

Es~a :wgra;vaç.1o da penalidade é muito razoa
vel ; pOis, no caso vertente, o condemnado não 
somente ê um homem pervertido, mas um per
versor, e perversor da infancia- o que é profun
damente deploravel. 

Acllresce ainda a consider<1Ção de que, pelo es
pírito de nosso direito e a tendencia de todas as 
legislações dos povos cultos, os menores são ain
parados por uma especial protecção da sociedade. 
Como que o poc!er publico vem em auxilio do 
menor, supprindo nelle uma dellciencia natural. 

Uma vez qne a olJl'iga.toriedade do trabn.lho 
deve ser o regimen dos estabelecimentos correc
cionaes (e torça é confessar qne não ha meio mais 
adequado em rela~.ão ao refractarios ao trabalho) 
é obvio que não devem ter entr<ldtt nos · mencio
nados estabelecimentos aquelles que são inca
pazes . de trabalho ou cujo estado reclama um 
cuidado especial. Nessas condições se acha.m os 
velhos sexagenarios e maiores dessa idade, os 
invalides, o::; surdos-mudos, os loucos e os me
nores. 

Em rel::tcão a estes ultimes, militam ainda 
-para essa exclusã.o razões de ordem moral. 

A disposição do art. 2° do projecto consngra 
essas exclusões. 

O paragrapho unico desse artigo tem duas 
partes. Na primeira, cletermiila-se a creacã.o de 
e·stabclecimentos disciplinares para os menores 
de li annos condemnndos por ini'racção do termo 
de bem viver e os comprehendidos na disposição 
do art. 13 elo Codig-o Criminal. 

A falta desses est:tbelecimentos constitue nmn. 
lamentavel · lacnna em nosso organismo sochtl, e 
o não implemento de uma divida contrabidt\ pelo 
leg-islador constituinte. 

Em todos o.s paizes civilisados constituem ob
jecto de sérias cogitações a educaç.ão e a regene
ração da infancht culpada. 

Accresce que, em relação aos menores da se
gunda ca.te~oria, n. saber! aquelles aos quaes se 
refere o 1egi.slador criminal no art. 1:3 do Cocligo, 
são inclispe1~saveis esses estabelecimentos correc
ciona.es. Não se tr<\ttt aqui de mna creaçü.o nova 
em nosso regimen penitenciaria, mas antes da 
ex:ecu<;ão de nm pensamento jú. adoptado em nossa 
legislnção; pois não é licito imaginar-se qne o le
gisla.dor tivesse em vista col!ocn.r o paiz nn. con
tingencia de mandar encarcerar os menores que 
delioquem de pet·meio com homens perversos,réos 
Cúnscientes na perpetraÇti.o rio cr:imc. . . 

Em toda. a pal'tc ·é sempre n. mflneucm do moi o 
~repondernnte. E o é sobremaneira no espírito 
1mpressiona.vel dos menores. · 

(6) Cod. Comm. Braz., art. 29. 

~1., pois, uma necessidade imprescindível na fun
daça.o desses estabelecimentos disciplinares de 
que trn.t<t o pr~jecto. 

Conviria antes· deixar em liberdade o me
nor 1wopenso á perversão, do que encarcera-lo 
,Je envolta com cre<Lturas inveteradas na 
perpetração do crime, em cuja escola, lon"'e de 
c(1rrigir suas màs tendencias, elle não alcançaria 
sillão desenvolvei-as na. senda víciOS<\ e f'atal que 
começou a trilhar. Quanto au menor culpado por 
a.ctos que cletemlinaram a. a.cç~o social, mas cuj:ts 
faltas são a.ttenuadas pela inexperiencht e incom
pleto tliscerminento, sua. suje~ção ao rt3gimen do 
trabalho e de uma educação regeneradora é antes 
uma. medida disciplinar, correccionaJ, que pro
priamente uma penalidade. A sociedade propõe-se 
a. veucer nclle as más paixyes, ou antes, as pro
r•ensõcs ao vicio, purli'ica.r-lhe a nlma por in
strucçües moraes e profissionaes, adequadas à sua 
intelligencia. e nptidões physicas. 

Então, o trabalho obr!ga.torio tem por fim nt:to 
sómente proporcionar meios pn.ra sua futura snb
si::itencia, como tambem emendai-o e regenera.l-o, 
pois elle não e menos etnc:tz par:t reprimir do 
que para prevenir ns mús paixões. 

Na segunda parte · desse paragrapho propõe a 
auto1· <t creação de asylos destinados «aos velhos 
e ÜlV<1lidos, que tiverem falta absoluta de meios 
de subsistencht)). 

Essa. disposição do projecto foi objecto de muito 
estudo por parte ·la commissã.o,já pelo seu alcance 
soch\l, jà por motivos de ordem economica. 

Essas instituições de beneiicencin. ponclerou o 
Sr. Conselheil·o Lourenço de Albuquerque, devem 
ser orga.niz<lchs e mantidas pela. philanthz-opia par
ticular ; não ê comp:ltivel com o ctwacter elo Es
tado exercer a caridade. Só por excepço,iio, e em 
condições mnito peculiares, póde elle subvencionar 
instituições dessa natureza. 

Tttmbem ao relator da commissito pareceu que 
essa, di:;posição do projecto continha um principio 
socialista; mi1s observou qnc princípios ann.logos 
são consagrados pelos f<\ctos em toclas as nações 
civilisaclns, e tam bem nas instituiç~ões patrias. (i) 

Si, com efl't:!ito, ao Estado incumbe de~·er de 
assistencia e pl'otecção, oriundo da solidariedade 
ocia.l ; se des;;e 1lever. embora sem cn.rncter obri
gatorio, resulta nm direito co-relato, ou, ao 
menos, um<t 1wetenção equitatiV'I por parte dos 
que carecem a.bsolnt:1mente cht assistencin. directa 
da sociedade, n.quelle dever e esse direito accen
tu:nn-se n:lturalmente em I'elação aos individuos 
que , constituinrlo parte integTantc da so
ciedade , vimm consumirem-se sua sa.nde e as 
tres quartas partes de uma. longa vida, ap
plica<ias em serviço para proveito alheio .. Esses, 
si, velho.~ e invnlidos! aclwm-se reduzidos '" 
complet:t indigencia, não têm culpa. desse e.;;
tado, para. o qual não contribuit'am; antes c?n
tribuin o Estado toler<1ndo culposmnente o 111-
ju:>to e ominoso rogimen da escravidão. Refe
rimo-nos nos escravos, que se ncham nas con
di~.Ues cxighhs no texto ~o pro,jecto, infeli.zes 
es:-;cs que, na phrase do llluslre nutor do pro
jecto, fOJ-am conrlemnados ao serviço de m~m 
virh inteirn, como instrumentos de um propr·te-

(i) Art. li9 §§ 31 e 32 da Const. Pol. e art. 296 
§ 1o do Cod. Crim. 
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t:.trio ! Con,-.m rememorar <!;;ui as nobres ~(~lo- • :";empre coD~ider:Lveis de dez ou vinte annos, tal-
quentes pal:lw~:s do eminente or::dor: vez. tle expiaçã,o. _ 

« Em bes ;:ircnmstanci<:s, di~se S.· Ex. em seu Ha, pol't:tnto, ao contr~il'Ío, cconomh• em sup-
importante discm·so na se~:;ã,o •le 20 do pas- primir ou diminuir as fonte:> do crime. Haverá 
sado, quando apl'eseutou o peoject-1 ú C<tmara um só estadista c:tpaz de lamentar uma despeza 
dos Deputados, seria, cruel rest:tuir a liberdade ao que, de menOJ'eS pervertidos ou J.elinquentes, . faz 
nú de todos os. bens desta. vida .. quando n:lo tom honrados e t_~ons cidadã.Ds 1 (0) ""· 
mais força::; 11ar:•, o tr.lb·rlho. Por honra. do Bl'nziL No art. 3° do pr·ojecto se esta.belecc u. penali
nã.o deYemo:; consentir que Ya • .,!'twm pcl:1s est:·:l•hs dacle para o caso do quebramento rio termo de 
e morram na mise1•ia. esses inv;didos da e~:::ra- Lem viver. 
vidão. )) Es~-t, como ja dissemos, é o tra.ba.lho olJriga-

Analysanclo a rlispo:;iç~iio do project.o n:t vn.rte torio. 
ret'erente a essa creaçã.a, o membro da ~~ommissiio Si roi fl'nstrada a. admoestação social feita 
Dr. Sit va, Tn.n'l.J'es propoz que ro::s9 snppri:ni•ht pela comminaç:ão da. pena, tornam-se impres
no texto a. conjuneçiio, na~. pala,vras « velhos e cindivcis '.s medid tS disciplin<wes e correccionaes. -
inn1lido~ l', tornando-se as,;im restrido o b9ne!icio Ningnem pôde negar então <lUe iL sociedade as
aos «velhos inv:tlidusl) que tiverem t'alta n.hs<.Jluta si:st:t o dil'eito de constr:mg-et· o c11lpado ao tra
de meios lle mbsistencia. balho destina . .Jo á sua sn!,s:stencia.. E não é 

Essa emencht foi :1ceita peia commissiiu. tendo sóittellt~ um dit·eito, acreditamos que é ig-ual
tambem nnnuido à sn:1 aclo;;ção o illnstr:ulo :\Ii- mente um dever do poder publico. E, com etreito, 
nistro, autor do projecto. alguns escriptoi'es assi.m duplamente c:onsideram 

As objecçües que poderiam deri,·ar-se de con- essa repressã.o, cleterminad<'. por um principio de 
sidernç,õe;; de ol'dem econornic: fot'<l.m igual- ju:;tiç~'l. temperado pela benelicencia .. 
mente_ estudadas pela commissiio, porém, des- As modifi.c:tções elo projecto ao direito vigente 
>aneceram-se depois cbs explicações prodmid:!:'; são: l,' qn<Ulto à duração d:t pena; za' quanto ao 
pelo hont·:.<do :Ministro da .Justiça -de IJne taes modo de execução delln. 
est:;bele.;imentos não teri:un siniio um ou dons Pelo art. 295 elo Codigo Criminal as penas 
funccionarios mn sua rlirecção, realizando-se a. et\tm ...,. de prisão com trabalho por oito :.1. Yinte e 
01';::!"<1Dizaçãü e custeio por um modo a.bsolntamen- quatro dias; pelo projecto são ele tra.ba.lho obriga
te-economic•) p:lt';;l o Estado, sendo licito espe- torio por tres mezes n, um anno. Pelo Codigo, o 
rar-se para ''lles algum snhsirlio dtt pltilantroph cumpr-imento da pena deve ser realizado nas casas 
pa.rticular, s'rnpre pressnros:.1 em noss;1. sociedade de correcçã.o ou nas cadeia:; publicas; pelo pi'Ojecto, 
em .• cudir ao !nfortnnio dos necessitado:.. nos estabelecimentos correccionaes ou di~cipli-

Ontr;t rest1·icção lemhr:1d:1. peio nobre~Iinhtl'O e nn.res, cuj;t creação se propõe. 
que superon completamente :ts apprehe•Jsões do Nos casos dê reincidencia n penalidade e aggra
algnns mem.bros cht comn1issã.o foi <L adopçi'Lo df·! I vada.,_jit q.n:tnto ao pra .. zo, que ti.ca elevado a um 
um limite r:zottvel p:11';1 tC>clns ::s clespezas oc- :tnno no ninimo e tres 110 ma.ximo; já quanto 
ca ,io:1<tri:ls no proxim() [nturo exercício com n. ao logae rht execuçi1o ela pena., que será em es
execuçlí.o d:l rerorma. t:tbelecimento sito em a.lgnma proYincb fron-

Por nccórtlo ~ommnm fL'0U reduzida os:;,. tei.ra. . . 
..-crhn ao maximo de 500:0 0~, sendo eosü. a .,\·commissã.o parecer~un opportunas es:msmodifi.
maior rlesp8Za :1 reali::.ar-s'' dent~·o de um cxet'- c:wões, tendentes a tomar lll<lis ctficaz a acção 
eicio: pois 'llti~ e!l:1. •leYe neces~~rtamente avnlt ,J' rqll'essivü da lei e tambem seu result:tdo pre
no perio•lo r1' org-:~nizn,:i'l•) c •nontngem elos estn- ventiYo. 
beledrncntns c t1c-pois haixai' consir.lemvelm·.'ntn, Ne;;-;e mesmo artigo, in fine, se estabelece que 
um:1 ..-,~z IJUt3:t, verba. se reduz<t às necessithdes do (<sendo r.:lstrang:eiro o reincidente. o governo pc-
custeio. clcril fazet-o saltir do tet·ritor·io do lmperio>>. 

:\essas c:ondições, não é licito n.l'Tirmar-se, Não s~ tt·ata. aqui de lirmu.r anm clistincção 
em Yista tia reléwanci:l, dos interesses em arbitrarht, em f'.tee do direito, entre o nacional e o 
acçi'Lo, qne o pt·ojecto vem acarretar despezas estt·ang·eit·o, nem tampouco nsar1le mu.ior rigor 
eXCeSSÍV:tS. j)<ll'lL COlll e:;te, em C0t1Sequencia de prevenção 

A uma ol,servação ann.log-.1, que lhe era opposla or·iun:la de ac:mh:!do sentimento de n<üivismo. 
sobre os dispendios necess:n'ios ]YU'<t a creat:ão Não. l•'ót':l par,t clese_jat' que, em ca~os taes, quando 
e ma.nutenç.ão tle asylos cor·r-0ccionaes par., a in- o individuo se mostra ref't·actario ao trabalho, di
fancin. culpada. nm omincnlo autor rio excellente voreiado da moral e incapaz de cn'l.endat•..;.se, pu
monogJ'nphia sobre este mesmo assumpto opnüe des;;e o pnix expurg.•r-se de sua. presença de
t:nemornxel_respostn.. O que custa cnro, . diz .ell~. lcteria., cxpellindo-o ele seu.tct:ri~orio. E' o que 
e. n. c~ri'upçao dos r:os~umes,. a desh~nra das l:mn- JH'ati~tm a le·~ns Estados, m:ltstmctamen~e, em 
hns, e a desor,Jem, e o crnnc! b aqnelle:s qno relaç~w· n. n:w1onnes e estrang·etros, soh o tunda
irrog-nm a ?llettm:> (8) a sin!!nlar cen:;ur-a 1lc ser mento de que o vag-allunt!Õ e o vn.dio não tendo 
dispen•li01sn., sem 1luvid<~ nã.o dbcorreru.tn 'lllC um (lomicil io certo, neuí meio::; de snb,;istencia. nem 
crime pre,·ct'l.ido evita ao E~Ltdo :1s de.';pczas. prolissão, nem ollicio-não siio mcmbt•os dn. so-

(8) Mettrn.y, no Departamento elo lndre et 
Loire (Franç;a,). E. ;> sede de uma impol'l.antis
sima colonht ag-r·icoln destinwla a col'r:~cção d:. in
fancia culp;:vta; está soh :1 dirccção de tHn gt·ande 
e illustre philanthropo, Mr. Demetz, seu bene-
meri to fundador. · 

cieda(le ; si o eram, desligarnm-:;e voluntari:unente 
della. Est:1 póde, pois, rejeital-os. 

Assim se observa na livre Snissa. (10) 

(9) Bonneville de l\larsangy, Jforali ation de 
l'enfi.mcc culpable. 

(lO) Dixou-La Suisse Contem.po1·aim:. 
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Essa. pratica, entretanto, é n1anife:>tamente 
contr?-ria ao direito d!ls g-entes. Cada naç:ão estit 
ad:;trtcta a. tolerar 03 maus elementos ori!:ünud•)S 
em seu meio social. As outras uilo têm ob'i·i!:!·aeüo 
de ncollwrcm em seu seio essn sinistr-~t i~'m;1i-
graçü.o. · 

Em virtude do mesmo principio. pôde cu.ch povo 
expellir de seu territorio os e,;tran~·eiros que se 
constituam t?lemento3 de pertur-baç,iio a ordem, á 
propriedade e ao pro~resso 

O ~rt. ~o .d'? prqiecto firma regras e distincções 
r~la.ttvas a. llliCJaç:ao do processo do termo ele lJem 
VIVe!'. 

Como se sabe, :1 comminação ela pena é ohjecto 
de processo preliminai·, di:;tincto do drt con
demnaçiio pela infracção do termo. 

A comminaç'<tO, nos termos do projectc., pri•lc 
ser promo...-ida. ex-officio, ou á requisiç:ão do nai 
ou mãi, tutor, curador, juiz de orphü.os, pro
motor publico, curador geral, e a. requerimento 
de qualquer pessoa do povo. 

Ex-o,fficio-á. requisição-a requerimento-são 
tres n?odo~ _ distinctos de promover o processo da 
comnunaçao. 

O primeiro é reservado á. autoridade competente 
para p1·esidir ao pl'ocesso. 

O segundo pertence às pessoas que, peb. na
tureza, ou por sua posição leg-al. ou p0r deveres 
de esphera elevada-estão ligadas ao com minando 

, por vinculas moraes que estabelecem a presnm
pção de serem interessado:; 'na. regeneração delle ; 
por isso, . o projecto concede-lhes o poder, de re
quisitarem a promoç:ão do (•t·ocesso. 

O terce_iro modo, a saber, o requerimento, ao 
qual . nã.o··corresponde o direito ele ser attendido, 
cabe a qu:1.lquer do fôro. 

E' util estender-se essa f<lculda1e a todos os 
membros da sociedade·; porêm não deixa de s~r 
sabia cautela tlar-lhe apenas o cara,cter de um 
requerimento, o que proporciona no .iniz '' fhcul
dade de indeferir a petiç-.;;\o inconcludente ou tles
acomp:1nhada de p1·ov-a. e que pórlP. te1• sido 
inspir~1da. po:· ontros motiYos que não os senti
mentos da, con l'eniencia publica e da. justiça.. 

Alem rla competencht qne a legi,;ln.çã.o vigente 
concede ás autoridades policiaes pa.r·a os pt•oces:>os 
preliminares de termo de lJem ''iver, o pr•ojPclo 
torna numulativa n. dos juizes de pttz aos qnatl'o 
de cada narochi<t ou districto. 

Cumpre, porem, esclareccl'-que ess<t \!ompe
tencin. é restricta. n.o proc0ss·1 pn.t·n. n comminar<iio 
da. pena, e não para a imposição delltt e condem
nação em caso de infrncç~\o elo termo de bem 
viver. Neste caso deve o accusado ser f"a.vorecid•J 
com maiores gnrantias; no primeiro, porém, não 
ha inconveniente, ha antes -vnnt:1gem em a.m
pliar-se a. competeucia dos juizes, uma. vez que 
não se trat•:t. sinã.o de uma n.clver·tencia, emliora 
com ell'ei.tos juritlicos. E' esS;.\ nma pr·ovidencia 
antes de caracter policial que judicial. Assim 
pensou o eminente ·1 utor do projecto . adoptando a 
àisposiç.ão dn, parte fin:•l do art. 4°. 

O art. 5° assim dispõe : 
<Si dous ou mais Yadios ou mendigos deixarem 

o districto de sua. t•esidencin. ou n:r;;;cimento e 
forem encontrados V<l!!'ando 011 mendig:ando f)tn 

outro, serão remettido': á disposição cl:l :iutoridnde 
do districto, donde ;o:fl retirn.ra.m para commina.r·
lhes a pena ou julgtl,l' a infracçiio. Sl?gundo no caso 
couber, não se tratando de pessoa que deva ser 
logo recolhida ú algum asylo. "' 

E:>sa disposição contém um pensamento emi
nentem (~n.tr~ ordeiro e ediii_ca.nte. Em primeiro 
lagar, a ddlerençn. que o pl O.Jecto estabelece entre 
o c:~so de estar um individuo i.;olado vadio ou 
men,lign, · c• o de se ach;n·em r·•:-ani.J,;s rlous ou 
mai.~-.iil se enconü·nva no ;lr·t. 29() § 40 oo Coili""O 
C1·iruinal. .-10 legislnuor pa.trio. e bem :1ssim ~o 
iilustr;HJo autor do pr·ojecto, Jl!'ovecto juris
consulto, p:nee~u qn•:.-, havei_J<lo g-rnpo e, portanto, 
como que <1powndo-se rec1pr·oc-J.mentc uns nos 
outrDS es~es inclividun:;. perigosos- et•n. maior o 
a.lai·mn. suciu.l. 

Pelo pr~jecto não silo. esses índivitltlOS proces
S<ldos no log-nr onrle são encontr·•1dos, mas no de 
sua. procedencin.. Qual o alc.1.uce dessa dispo
siç;:1o ? 

Ha, com efl'eito, vantng·em pratica. na. adopção 
de:;sa medidn, .já a. bem da tlelesa, que mrt.is fh
eilmente colherá, onrle o accusado é conltecido, as 
provas nec8SS't!'ias par<"t demonstr,u·-se sua. in
nocencia, si o pl'ocesso fór iu.justo; jú a hem ch 
VP.rclude e da jnstir;a, po!·que no tli~tricto de :ma 
r·esidencia é elle mais conhecido e poclerâ ::er 
melhor julgado. · 

Accresce, além disso, que elle póde ter ahi 
:.,lgum termo assign:tdo e, por co:1segninte, nch:.:r
SG no caso de ser proces~atlo, nã.o parü n. com
minnção ela. pena,, mas p:1ra. n. applicaç;1o deU a. 

Entretanto, na pr;.ttica., :; execução de::;sa me
dida, desde que con:>ervasse o car:,cter obrig-n
torio que o projecto lhe dá, trnril\ obstaculos 
rlifficeis a Yencert>m-se, tanto pel.a circumstanch\ 
de se dl·Sc:mhecer a.l.Q.·um :s vazes o di::;tricto da. 
pt•oceclencb. dos indiviano.; de que se trata,quanto, 
como pothleroú o membro da commissii.o Dr. Silva 
Tavares, pela despeza qne traria ~L cunducc;.1o 
desses indivíduos ou snsp~itos. 

Em vista. dessa.s considerações, resolveu a. com
mi.;:;;.io propor a substituição d:\ formula impe
r:üiva do projr~cto « ser:.1n remettidos, etc. » po1· 
esta. <~tlti·a, (':,cnltn tim IL poderão ser reruettidos». 

Não oiJst;lllte e:'isa mortlica(:ii.o, tic:t :linr.la em 
pé o principio adoptado nesse :wtig-o do pt·ojecto. 

Ha p:11·a faml<~.mcnt:d·o, alem da;; mzües ex
postas, uma preponderante, c1ue juslific:.L a me
dida. 

Pam e;;capar :'t acç•"i.n das antot•id:vles zelot.:.t.S r.la. 
loc<~lirf:Hlo em qn~ se acham domiciliados ou re
sidentes, mnitos intlivi,luo,; sujdtos nP t ·rmo do 
bem vi>et·, ou inl',·actot·es r.lelle,poctE-I'iatil emi?l':U' 
para outt·os Llistl'icto,;. c~mtando com a. tolel'atwi:L 
das autori<l:tdes deiise logar, ou esperando il-
ludit· :;na boa. fé. . 

Poclerht ainrh occorrer que, propositalmente, 
de uns districtos fosse P-xpellido para outro ·visinho 
essa :'npnlação pam;<;ita e perigosn. Or.1, em tal 
coujunctura, nada m:ds ju~to que a reconduc:(~1o 
de taes imB1ig"l'<tntes para o distl'icto de snn. pro
cedencia. 

E' rat.oa.vnl fJUC cada. locn.lid•ule som·a os onns 
ori!!·ina1los em set1 g;·emio pelo desetwolvimento 
da 'f,ropl'i:t popul<~çã.o. Nenhuma. tem o dh•eito de 
prescnte:n· as outras com n. prosenç,, de seus 
vad:os e mentli.Q·os. 

E::se twincipio) é co1nmum :\ leg·b:lação ingleza. 
Nesse pn,iz, porém, f1!é1~1 dara%ão expo;:;ta, ha mais 
deveo. t:Oll1 O c:.:ract.::r· jnridico, JIOl' jlflr-te d~LS 11111-
nicipn.liclarles, Otl antes, d:.tS p~tl'OCbi:l:>, de pl~O:el' 
á. sub:·iÍstend•t de seus pobres. E' essa uma dt\"Idn, 
de orige1n historicn.. Data. do r(~inad•J tle Carlos 
Il e que originou a chania.da-lei de domicilio (the 
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law o( settlementre a. taxa dos pobres (the poor Nesse ca.so, seu nfhstamento do tl'a.ba.lho e a 
,-ate). ( 11 ) aitjecçã.o mor<"Ll a. que se re,lnz não prejudicam 

O art. 6° .eúumei'U. ~m;umst.tncia.s ag·gravautes uuic ~mente a si, n.mea.çando remot<1mente a so
para. os crimes clefimdos nos arts. 2~5 e 296 elo cieda.de; mas a sua. ftuniiia.. A:;sim, elle se acha 
Codigo Crimina.l. Na. ver,Ja.de, <1S dos arts- 15 e incnrso na preterição de deveres juriclicos que 
16. elo n~esmo codigo sã.o todas inteirn.mente inap- contrahiu perante a sociedade ou lhe foram im-
pllca.vels. postos pela. natureza. 

Tendo estabelecido nesses artigos gráos para A terceira circnmstancit"l. aggravtlllte e o-aban
a: pennlidn.de, o legislador criminal haYii1 entre- dono do emprego ou occupação. . 
tanto deixado uma. lacuna. em nosso clieeito, omit- · 
tinclo a enumeração dos casos em que a penalidade : O individuo que deixa. voluntm'iamente um em
l)Oderia. ser graduada. prego ou occupação honesta, para ~ntregar-se à. 

Essa, lacuna foi em parte preenchida pelo pro- ociosidade, é certamente mais culpado por se 
.j:3cto,. que mencionou circumstancías aggra;van- achar nesse estado, do que artuellc I!Ue não alcan
tes. çou emprego ou occupaçã.o; porqne este pócle ai-

Entendeu <"I. commissão que c inteiramente legar, si bem que com muito tenue appa.rencia 
acceitavel a ennmeraÇt"'io dos casos que devem a.g-- de razão, que envidou debalde seus esforç.os por 
gr[~var a penalidade. . emprega.r-sc ou applica.r de modo util sua acti-

Assim, em prjmeiro loga.r, o projecto menciona Yi;lade. . . . . _ 
a embriaguez habitual. "\. gnartu. Circumsta~c!a. a, -chs~1paçao àos bens 

Bem avisndo andou o conspícuo <tutor dn, re- proprw~ ou ele sua .fmmll~-é II?-otlvada. pela con
forma propondo, quanto a este ol.tiecto, umn. ele~- Yemencm. ele uma !'e]~res~ao mais ~ev~r~ da desor
classificação a doutrina do nosso Codigo Criminal, dem m.oral e da drss1pa~:ao. ~sse ~D~!VIduo cavou 
que considera a embringnez-circumstancia atte- su:~. ruma. com ns propl'l~S ~<tos: e JUSto q~e pese 
1mante, ou, quando muito, indill'erente-sendo · sotJre elle um dever mms rigoroso de a.pphcar-se 
procnmclor para. a. perpetração cl•1 delicto. ao trabalho. 

Na. especie que o projecto tende n. reprimir, a Alem disso, achando-se elle na penuria e sendo 
embriaguez ha.bitual e com efi'eito, tlli1<1 aggr:wa- refrnctario ao tral.Ja.lho, apezar de sentir muito 
ção da immoralidncle, a.ccrescenta.ndo um C;1racter mais n. miserhl do que aquelles que sempre foram 
indecoroso ao estaclo jit lament§vel elo vadio ou pobres,(pois o primeiro conhece as doçmmsdit abas
vagabundo e proporcionando um -exemplo corru- tn.nça e sofi're muito mais pungentemente a!" pri
})tor e um espectaculo esca.ncla.loso. vações da miseria), seu estado constitue maior 

Em n.lgnns Cantões da Suissa, rel'ere Rene Ro- ameaça á ordem social. As instig-ações ao vicio 
lancl (12) os nomes dos ébrios por habito são affi- têm ~obre elle maior poder e porta.nto sua perda é 
xados pela policia em todas as ta.bern~s, com pro- imminente, si a. socieàade não reprime. em tempo 
hibição de os receberem ahi. Por que não trans- su::~.s detestaveis tendencias. . 
portnrinmos para n. nossa sociedade essa medirla Em quinto logar o projecto colloca entre os 
tão justa quanto efficaz ~ casos de aggravaÇt"'io da pena. ao vadio ou meu-

E' evidente qne a. embriague7. não tleve ... ser digo a recusa. ele trabalho honesto que se lhe o:tre
ca.nsa. de aggr:1vaç.ão da pena. si não quando fôr reça ou a que s.e haja obrigado por contrato. 
publica. e habitual A ess:1 circumstaocia applicam·se as observa-

A sm1 repressão nã.o poderia, certamente, ser ções que foram feitas relativamente :1 terceira, 
pr01)orcienn.l aos males e desordens qnc ella por- e ainda. com ma.ior força de ra.zão; porque tra
Yentura. occasiona; aliás o legisl:1dor \'''r-se~ h na t~-se aqui, m~ segunda hypothese, da violação de 
contingencin de impor-lhe pena capital, pelo um contmto - o que revela, 110 infractor do 
·mesmo~principio que determinou uma. nntig·a lei termo de bem viver, uma. índole desleal e fra.
inglezt\ a. decretar esstL penn, ao dclicto de 1nendi- queza de caracter. 
cichlde (1:3). Na ''ertlade, não se acharia outra Em ultimo logar o projecto menciona como cir
pena n.ssits gr::we para castigar as consecrnenchs cumstancia a.g-gra.va.nte a. idade de 21 a. 40 a.nnos. 
i.la embriag·uez hahilual, que é cansa !'requente E', com eiTe!to, esse período intermediaria a 
dos maiores males que pn.;sam atl1ig-iL• a humani- ptwte da vida humana em que nos achamos re
dade: o crime e a loucura heredital'ia. (14) vestidos pela natureza de maior aptidão physica 

A seQ'unrla circnmstnncin. :1~·gT<mu1te e a. falta par,1 o tral)alho. Si a disposição moral do moço 
de alimentos á fn.milia. '- mnntem-se em desaccôrdo com a nn.tureza phy-

Esse desamor à ftmilin, denot•• 110 individuo in- sicn, mais culpado é elle que o velho e que o me-
curso nos nrts. 295 e 296 do Codigo um adiantado nino. . 
grau de perversão e certamente torna mais con- Por isso, foi bem pensn.do nessa. 1)arte o pro: 
clemnavel sua. ociosidn.de ou o recm•so á menr.lici- ,jecto ennmeranuo mais essa circumstancia nggrn,._ 
dacle como nma inclustl'itt propria a sn.tisfhzer-lhe Vt1nte. 
as viciosas disposiç~õ2s. O art. i 0 do projecto estabelece o principio da. 

possibilidade de modifiear-se a pena, mesmo de

(11) De Foblatiqne,- L' 
-vemement, ses institu~inns. 

pois de imposta e em exceuc;>.ão. A. pena. neste 
cn.so, ponde1·a o nobre Ministro; autor do projecto, 

.4.ngletatre, son gou- é simplesmente disciplinar; por conseguinte, 
nunca. será fixa, fatal, inevitavel. «Quebrei, disse 

(12) .Hene Roland-De l'esprit d11 
minel. 

droit cri- o orador, a rigide7. dos tres gritos, e tambem a 
in1'allibilidade da execução; porque, si trata-se de 
um crime, que.e antes uma ameaça. á sociedade do 
que propriamente uma o:trensa, desde que a pena, 
applicada no mínimo, ja produziu seu salutar 
etreito, por que não reduzil-a esses termos e dar 

(13) Stat. 29 da Rainha Isal)el, cal)· 4. 
(14) René Rolaml-Obr. cit.; J. Rcinach-Les 

recidivistes. 
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soltura. ao réo1 cmhopa tivesse sido conden'lnado 
no maximo?» 

Esse tweceito é coherente co1n o· svstema tlo 
projecto. · 

Si o fim das peun,s applicadas é a correcçüo dos 
termOS U~ \..:em YiYcr, Cl\aS devem limitar-Se pela 
co?secU<:-<tO do resultado que tem . como ol\je
ctlvo. 

Assim, qu:-~nto á penalidade impo:Sb por violn.
ç~U.o .(los a'!'ts. 295 e 2~ô do Codi2,·o Crinün:ü, po 
dera ser JUlg~tda. ex:tmcta por petição cb conclem
nado: l 0• si P!'ovar super\·euiente ncqnisição 
de rem1a sufflc1ente pura. suil. ::;ul)sistencia; 2° si 
prestar fiança. idonea. . ' 
, 0 primeil•o fundamento pnrec~ nssàs justi-:-

1lcado, uma. ver. qne se reflicht que o cara-
_cter perigoso do estado que se tenta reprimir 
-não provem exclusivamente da ociosidade, 
mas ela simultanea concurrencia lht ociosi
dade e da falt<'t de meios de subsistencia. 
E' esse o estado mi:;eraveJ, qtttdquer ger<ll
mente peecur~or elo crime, que leg-itima. a inter
venção do Estado, em nome do direito . de defesa 
social. 

O homem viciado, inimigo do tra.balho, mas 
rico 01.1 remediado de haveres, si dissipa. suas 
rendas. ou mesmo uma pa.ete elo capital, otrerece, 
certamente, a sociedade mn exemplo deploravel, 
mas não constitue um llerigo O. segur<tllç<\ publica., 
uma an1ea.ça ü. orclelll social. Si, porém, votado ao 
vicio. elle vê~se destitnido de meios de subsisten: 
ch\, ou -porque os tenha dis~ipndo on porque nunca. 
os tenha tido, e, nes~ posic;:.ü.o,érefr<'Ctl'rio ao tra
balho ; entií.o estú. lata.lmeute collocndo no cimo 
de um. planQ inclinado com forte decli 'le, que, 
sem un1o. intl~l'ven~:;.ã.o sn.lutar da soeiedu.cle, o fa.rá 
rolae até o ahysmo dO"crime. 

As classes pobres e viciosas, diz \11\1 crimina.
listn.noh\vcl, sempre foram e hílo ue :>er sempre 
n. mnis :1.bundante cauda de todas as sol'tes de mn.l
feitore~ : são ellas que se designam m<\is pro})t'b.
mente soh o titulo de - classes pel'igosn.s - ; 
pois quando mesmo o vicio não e acompn.nha.r.lo 
pelo erime, ~6 o facto ele n.llin.r-se à pobreza, no 
1Üesmo individuo constitue nm ,justo motivo de 
tel'I'Ol' para :t sociedade. O perigo socin.l cresce e 
torna-se de mais ~~. mais a.meaç . .clor, á medida 
que o pobre deteriora. a. sm\ condlç;.1o pelo vicio 
e, o gue é 11eíor, pel<t ociosidade. 

Desde que o pobre, entreglle a mils pnixões, 
c:::SS<\ ele tmlJaJtiul', erige-se como inimigo tla. 
sociedade, porque desconhece-lhe a lei suprema-
o tNtb:llho. (15) 

Falhnndo nm elos elementos que C<\l'<\Cte!'isam 
o estt'l.do de rt.rnea.r.u ao bem estar social, cessn, por 
parte do Estado, o direito de rerrimir. Por isso, 
a superveniencia ele bens ou de renrln. suillciente 
pe.ra. a snbsístenchl., deve fazer cessar a execução 
da pena imposta ao vadio ott mendigo, infmctor 
do termo de bem viver·. 

o. segundo caso e tt - prestt"tção de fian~.n. 
idonea. 

o ol!jcctivo da. sociedade n:~ imposiç~ão dessas 
penas correccionue:5 não é, como temos dito e 
repetido, niio é dir·ectn.mente a. e:qJinção, o sotrt·i
mento do condemnado, mns a regener:·ç~ã.o delle 
e a consequente moditl.c:.:ç.ão d'3 seu procedimento 
ünmol't\1, de modo u. tornar-se um cidadii.o utU 

(15) FR.EGIElt.:_Obi'. cit, 
v. III.- tO, 

it patria, em vez de ofrerccer o exemplo da indo
lencia, tlo abatimento e da a.bjecç:ão moral. 

Por isso, si, mesmo depois de condemnado ao 
trabalho obrig:üorio em alg·nm estabelecimento 
correccional .• elLe consegue prestar fran~.a idonea 
que proporc10ne á socieda.cle sérins gamntins d~ 
regeneração: cessa de haver interes5e publico 
em. mantel-o constrangido em sua liberdade. 

De . ruw natm·eza., porém, devorâ. se1· esszt 
tin.nç;:L ~ 

O projecto ::q1en::tS determina que seja - ido
nea-, deis:'l-Jltlo :w Poder Executivo ~l. ineum
bencb. comtitucional de dcfioil-a. nas instru~ües 
que uecr-eta.l' pa.m a execu~.ã-o da reforma. --

E' com elr!~ito essa materia, posto que rele
vante, de natm·eza. a ser desenvolvida em.dis
posiçües regulo.mentat>es. 

Pm·ece a commissi.'io qne secht conveniente que 
ta.es fianças, embora 1mt1essem se1' prestaaos por 
terceiros, não fossem exclusivamente 11essov.es, 
on qu,wdo o fc.)ssem, llÜ::l deixassem de ser acom
pa.nhad::t.s de responsa.biliuacle real prtr<t os tlado
res no caso de inl'eac~o dos mesmos por aqnelles 
em f<tvoe de quem· houvessem sido prestach1s. 

O art. 11 do projecto offerece mar~em para. <'1. 

sa.ucç:ão üe disposições desse genero~ facultando 
ao gov-et'LIO o direito de consignar no regula
mento penas .de mullt\ ate 200$ e de prisii.o sim
ples atb :30 du\s. 

A disposição do n.rt. 6° tt·a.z ainlla. a s:.üuta
rissirna conseqnencia. de intere:;sm· directamente 
o il.n.dol' na t•egenet•aç5.o m.orn.l do condemna.do, 
liberto tl:."'. pena. vor attxilio seu e res].)onsu.bilidade 
moral e jnridíca. 

Na seg·uu~t;:~. p::\rte. desse mesmo u.rt. ()o se es
túbelece que~~ pentl. 1m1losta '' qualquer condem
naclo potler<i. ser á requisição do director do esta
belecimento: 

1.0 Retluzl(h\ ao g-rau·, méltio on mínimo, por 
procedimento exemplar e diligeuc:i.a no tra.
hn.lhu; 

2.1) Elcv.:ttlü. ao gr:\u ma.ximo, por 111:\\.\ proce
dimento, on recnsa. do tta.b~lho. 

Cnm1we obset'v<W, prmlen~.:tmente, qu~ as me
didas dn.s secçües n.ntecetlentes eram l'e:>trictas 
aos condemna.dos por inrracçii.o dos arts. 295 e 
~:.9u tlo Codizo Criminal, e a cHS})OSiçü.o desta refe
re-se n. «qtÚlqner correccionado>), como explica. o 
texto. 

Ambas as rncnldades cousignar\n.s nestn. ultima. 
di;; posição são uteis <'\o regimen disciplinar llos es
talielecirl.1entos cot·reccionaes, e, ao mesmo tempo 
~Hnmente mo1•n.lisndora. 

Além disso, ta.nto a reclucçã.o da pena coi11o a 
sua n.ggrn.vaçii.o, nos Ct\sos 1ig·urados,uão é llltüs 
do que uma. consequencia do fim ela penalidn.de 
adoptaõa, um corollario natural do pensamento 
constante que transparece em todo o projecto, e 
que, com sua. pala. v ri> eloquente, patenteou nn. tri
buna da Cnmara. elos Deputados o clouto e provecto 
jurisconsulto, autor ela reforma, . a saber-a re~ 
generaç-..:io do condemnaclo. . . ~ 

A al<rnus membros ela comtnJSS<~o pareceu a 
-principiO .exorbitnnte a íhculdade co~cedida. ao 
directoz• do est:1helecimento-de retluz1r e elevro
a pcMlidnde. imposta. pelo juiz em execu~.ã.o da 
lei. · · . 

Esse reparo, porem, foi desvanecido, em vista _ 
d•" lettra. do pro,iecto, que não autoriza essa..inter
pretação exorbitante e concede ao menc1onado 
director- unicamente a. iniciativa. de propor taes 
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alterações; fieando -reservada a competenciu. para 
a decisão dojuiz da execução, como n.liás ex:pres
su.mente se-dispõe no -final do mesmo artigo 

Certa. largueza para a acção dos juizes e tri
bunaes correcciona.es ·e indispensavel em a.lguns 
casos, embora. nã.o seja muito compatível com o 
systema do direito patrio, e não deixe de trazer 
:}.lgum prejuízo. Em todos os paizes em que vi
gora essa importantissimn. instituição- é conce
dida nos julgamentos correccionaes e:;sa pequena 
margem deixada ao bom arbítrio do julgador, 
libertando-o um pouco das peias inexoraveis das 
formulas do processo. Assim, na adiantada Ingla
terra, onde a gara.ntia a liberdade individual 
constitue a pedritfundamental do d~reito publico, 
o juiz, em tae:; condições, póde até usar de ele~ 
menci<t pa.ra com o accusado, e não a dissimula, 
<'tntes a proclama e a fundamenta, porque esse 
poder é uma consequencia do espírito da lei, e é 
exactamente considerado como mn dos fót•os na
cionaes. 

acontecerin. si -puzesse <1. salvo da aeç<l.o dos cre
dore3 o producto do trabalho do correccionado ; 
2•, é - conveniente qu~ o regenera.do conheça o 
vãlor do trabalho e as imprescriptiveis imposições 
da honra. 

O art. 10 providencia sobre os meios neces
s:wios pn.rn. a execu\.ã.o da : reforma e determina 
que essas despezas serão feit.1.s pelo producto da 
ta.X<\ addicioual de 5° /o creada lJela let n. 3.270 de 
28 de Setembro de 1885. 

Forçoso é confessar que ha muita ana.logia 
entre <'1. applicação que o legislador de 1885 des
tinou úquella taxa. addicional e a que o projecto 
propõe a. uma parte da mesma. 

No período seguinte desse mesmo artigo do pro
jecto se determina a extincç-.ã.o da pena a qualquee 
correccion.o.do •. que se tornar inca.paz para. o tra
balho, por causa de velhice ou de enfermidade 
pllysica ou intellectual. 

Desde que a penalidade nestes estabelecimentos 
cifra-se no trabalho obrigatorio, a isenção pre
cedente decoue logicamente daquelle facto. 

O final .desse artigo, ao qual já fizemos refe
rencia,estabelece disposições sobre materiaclc pro
cesso,' quer pará as reducções e augmen tos de 
penalidade, quer para a applicaç.ão do prescl'ipt-1 
no. art. 54 do Codigo Criminal, no caso de ev-asão 
do correccionado~ 

O art. 8° do projecto dispõe que «a principal 
occupação dos correccionados será em tra.balhos 
~'"l'icolas, podendo-se, conforme a respccti>a 
aptidã.o ou a conveniencb. do estabelecimento, 
empregai-os tambem em orficinas ou em outr-as 
especies de industrias». 

O trabalho é mm•alisador, e tornnl-o obrign.to
torio e rendoso para aquE>lles que lhe têm n.•·ersão 
é tentar uma reconciliação salutar pela !'orça de 
um habito que, mau grado seu, ha de e.dquirir o 
correccioniâo. 

O art. 9• do projecto dispõe sobre o producto 
do trabalho nos estabelecimentos correcciotl::tas. 

Diz o projecto: « Será reservada uma parte 
para ser entregue na sahida ao correccionado ou a 
sua familia, salvo direito de terceiro.» 

E', certamente, _equitativo que o Estado, que 
se impõe sacrificios para a regeneração morai dos 
correccionados, se indemnize em parte das des
pezas, que para, esse fim e:ffectua. 

Quanto á parte destinada a constituir peculio 
para o detido ou sua familia -· tambem lhe ê 
devida, já como remuneração a seus esforços e 
. proveitosa applicaçiio, posto que nã.o espoutanea, 
jà como um incentivo destinado a modillcar-lhe 
as propensões á ociosidade e aversã.o ao trabalho, 
e tornal-o ambicioso em consequencia da. natural 
satisfação de possuir alguma cousa. pela applicação 
honrada de ·sua actividade. 

Trata-se, com effeito, nesta reforma, de for
necer à producçã.o, p@lo serviço agrícola, indus
tria.l ou outro, nos braços importados de paiz 
estrangeiro.mas braços, na maior parte nacionaes, 
que se acham desviados do trabalho e entregues 
:.i. ociosiúade. · 

Si o projecto attingir ao fim t\ que se propõe, 
ter<\ alcançado o mestüo ou melhor resultado que Q 
melhor n.ux:ilio á immig-ração estrangeira., conse
guindo o duplo resultado de extinguir classes pa
rasitas, que constituem sério perigo <\ segurança 
social e elemento negativo de progresso, e ap
plicar ao trabalho nacional um avulta~lo contin
gente de cidadãos, que pt·esentemente são refra
ctar·ios a qualquer occupação util e honesta. 

Uma dilficuldade, porém, surgiu quanto á verba 
que no projecto se destina a. essas despezas, depois 
que, em nome do Poder Executivo, foi apresentado 
outro projecto dando diversa applicaçã.o àquella 
verba. - -

P<"~om solver ess:1. ditnculdade, conveiu o nobre 
autor do projecto em que a commissã.o consignasse 
um limite á applica\.ãO da verba, destinando ús 
despezas com a execução da rerorma a. verba de 
500:000$ deduzida do producto tla. referida. taxa 
de 5°/o addiciouacs. 

O art. 11 é uma delegaç;_i.o necessaria, para que 
o Poder Executiv-o, no regulamento que tem de 
expedir para a execuç;_i.o da reforma, possa decre
tar· penas CJUd sirvam de sancção ás disposições 
do prQjecto e asseg·urem-lhe a execução em todos 
os seus pontos, completando o pensamento do le
gislador. 

O art. 12 e ultimo revoga as disposições em 
contrario. 

·Como res)lltado exposto, a commissão aceita o 
projecto quasi integralmente, limitando·SQ a 
propor-lhe ligeira.s modificações, que em nada 
lhe alteram o pensamento ca.pital. 

A commisgão de constituição e legislação é;pois, 
de parecer que seja discutido e adopt:tdo o pro.jecto 
n. 33 elo corrente nnno, com as seguintes emen
das: 

Ao art. 1 o, p:tragrapho uni co, n .\I, em ~vez ~de 
«especulaç(io cleshone~ta ou prohibicla por lei-., 
diga-se «especulação!prohibidn. por tlei ou mani
festamente olfensiva da sã moral e bons cos-
tumes.» - ~ 

Arestricção final do artigo, resolven<loos di..; 
rei tos de terceiro, . além de visar uma -medida de 
ordem .juridica, não é destituidn. de elevado al
cance moral, porque: 1°, o legislador nã.ü póde 
protegér nein acoroçoar a improbidade, o qué 

; AO art. 2°, paragrapho uuico: in fine, em :vez:de 
«'!Jelhos e invalidas, etc.>> diga-se «velhos invalides, 
~~- - . 

AO art. 5°, no meio, em vez .. de (<SC7"ão . remet
tidog á disposiçr'lo, c,c.>' dig-a-se «poderão ,serre
mettidos :.i. dispôsição, etc.~ 
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Ao art. 10, em vezde «faJ·-se-«-o producto pelo 
da. ~axa ad~icional», diga-se ~serão deduzidas, 
ate .U·. quantla ele 500:000$, do producto da taxa 
addiCwnal, etc.»· 

Sala das commlssões, lO (le .Tullw de 1888. 
-Tarquinio de Souza, l)residente.-Almeida No
gueiJ·a, relator.- J. L. Coelho e Campos. -Lou
?'enço ele Albuque1·que. - Silva Tavares. - João 
Henrique. - Re':lrique Sales.-R. Peixoto (com 
restricção.) 

A Assembléa. Geral decreta : 
Art. 1.° Ficam creados em ilhas maritimas 

ou em outros pontos que o Governo julgar 
mais convenientes, estabelecimentos destinados 
à correcção elos infractores do termo de bem 
viver. 

Estes estabelecimentos serão tle duas classes, 
uma para. os réos de primeira condemuação e 
ontra para os reincidentes, devendo os desta 
classe ser futl!lados nas províncias fronteiras. 

Paragrapho uuico. São ta.mbem sujeitos a. assi
gnar termo de bem viver: 

I. Aquelle que tira a sua subsistencia de espe
culaçi"to cleshonesta ou prohibida por lei ; 

li. Aquelle que, com tim de lucro,ma.ndar o me
nor mendigar, ou concorrer de qutüquer modo 
para que elle o faça. 

A pena neste c..'\so será a da, reincidencia, bem 
como no precedente, si pam o de1icto Iõr empre
gada pessoa de menor idade. 

Art. 2.0 Não são admissíveis, nem serão con-
servados nos estabelecimentos correccionaes :-

1. Os menores de 17 annos; 
li. Os loucos ele todo o genero ; 
UI. Os surdos-mudos; · 
IV. Os invalidas ; 
V. Os maiores de 60 annos. 
Parngrapho unico. Serão creados na Córte e 

nas províncias esta.belecimentos disciplinares p:l.ra. 
os menores de li a.tmos condemnados por in
fracção do termo rle bem viver e os comprellen
didos na disposição do art. 13 do Cocl'igo Criminal, 
e asylos para os velhos e in validos que ti verem 
falta absoluta de meios de subsistencia. 

Art. 3." Serü:o pela. autoridade competente 
comminadas nos termos de bem viver e appli
ca.das pelo juizo da inii.·acção, conforme t\ idt\de e 
o grau de culpa, a.s seguintes. penas: 

Trabalho obrig-a.torio nos esta.belecimeutos cor
reccionaes ou disciplinares por um a.nno no ma
::x:imo e tres mezes no mínimo ; 

Na reincidencia, por · tres annos ~10 maximo e. 
um anno no minimo; 

Sendo estrangeiro o reinci•iente, o Governo 
poderi fazel-o sàhir do .. territorio do Imperio. 

Art. 4. o A comminação da pena, póde ser pro
movida ex-officio ou <.i. requisição do pai ou mãi, 
tutor; curador, juiz dos orphãos-, promotor pu
blico, curador geral, e a. rêquerimento ele qual
quer pessoa do povo. 

Paragrapho l,!nico. E' cumulativa para a com
minação a competencia dos quatro juizes de paz 
do districto. 

Art; 5. o Si dous ou mais vadios ou mendigos 
deixa:rem o districto de sua resiclencia ou nasci
mento "e forem eucontt~ados vag<\nclo ou mendi

. g-a.ndo em outro, serão remettidos à. disposic;ã.o da 
autoridadtl do .rlistricto donde se retiraram, para 
comminar-lhes a pena ou .itllgar a. infracção, se-

gundo no caso couber, não se tratanto de pessoa 
que deva ser logo recolhida a algum asylo. 

Art. 6.0 São circumstancia.s aggravantes para 
03 incursos nos art. 295 e 296 do Codigo Cri
minal: 

I. A embriaguez habitual ; 
II. A falta de alimentos á tamilia. ; 
III. O ah,\ndono de emprego ou occupação ; 
IV. A dissipação de bens proprios ou de sua 

família; 
V. A recusa de trabalho honesto que se lhe 

otrereça ou a que se haja .obrigado por contrato; 
VI. A idade de 21 a. 40 annos. 
Art. 7. o A pena imposta aos infractores a que 

se refere o artigo precedente poderà ser julgada 
extincL'l. por petição do condemnado : 

I. Si provar superveniente acquisição de rencL.'\ 
suffi.ciente para sua subsisteucia ; 

I I. Si prestar=fiança idonea. 
A impos;ta a qua.lquer correccionado poderã. ser, 

á requisição do director do estttbelecimento: 
I. Reduzida ao grau médio ou mini mo, por p_ro

cedimento exemplar e cliligencia no trabalho ; 
U. Ele>ada ao grau maximo, por mau procedi

mento, ou recusa do trD balho. 
Julgar-se-á extincta a de qualquer correccio

nado que se tornar incapaz para o trabalho por 
causa de velhice ou de ent'ermidade physica ou 
in tellectual. 

O jniz da execução é o competente para. conhe
cer de todo::; os casos de augmento, red~cçt"io ou 
extincçü.o da 1)ena especificados neste nrtlgo, bem 
como .para applicar a disposição do art. 54.do 
Codigo Criminal, no caso ile 1'nga ~o ~~!eccto
nado, mediante o processo estab~lectdo-em-l'e~u
lamento, com recurso necessn.r1o e suspenstvo 
para o jnizo ou tribuna.! superior. 

.Art. S. o A principal occup:t\.lo dos correccio
na.dos será em trabalhos agrícolas, podendo-se, 
conforme <t respectiv<\ aptidão ou a conveniencia 
do estabelecimento, empregai-os tambem em otn-
cinru~ on em ontl•as especies d~ indnstrias. . 

Ar·t. 9. o Do producto do tr;tbalho, que constt
tuirú roc~itn. do estabe.lccimccto, serú, reservad<t 
umt\ parte pa.m ser e?~rege na, sahi~la .no cot•rcc
cionaélo ou a sm\ 11umlta, salvo o tltretto de ter
c-~iro. 

Al't. lO. As dcspe7 .. '\S da. constt·ucc,~1o, organi
zaçü.o c custeio dos estabelecimentos de que trat~ 
esta, lei, rar-se-ão pelo ]Woducto dn. taxa addt
ciona.l de 5 "/o creadt\ pel:1 ele n. 3.270 de 28 de 
~etembro de 1885. 

Art. 11. Nos reguh1.mentos que. o Gov~rn_? e~
l)edir pa.ra a execução desta le1 podera. Impor 
multas até 200$ e a. pena de prisão simples até 
30 dias. 

Art. 12. Ficam revogadas a.s disposições em con-
trario. 

Paço da C;:un:u'<\ dos Deputados, 20 de Junho 
delBSS.-Ferreira Vianna. 

N. 50-1888 

Licença ao bacharel Joaquim Ba,J•bosa Lima, cles
embargador ela Relaç<io ele Goya;; 

A commissão .·de ·fazenda., · pensões e ordenatlo:), 
tendo examinado o requerimento documentado 
em que. o de;;e~bargadm· da: Relação de Goyaz, 
bacharel Joaqmm Barbos:\ Lum. pede um <\Dno 
de licença com o respectivo ordenado, para. tratar 
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de sua S:\Ude, e attendendo a que o snpplican te! Da<hÍ esta. explicaç,ão, n.pl'ovei to o momento para 
prova. c?m attest.<tdos medicbs so frrer <le. m~lestia solici ta.t· •la. bontl:l(.le ú~ V. Ex .. , c~ mo peesitlente 
que ex1g-e longo tratamento e que o mh1:1e de da Cnmara, a designaçao do d1u, anm de que eu 
emprehencler penosa viagem até á, sêcle do t1·iu- po::s:t interpellar o honrado Sr. Presidente do 
una.l em que . funcciona, é de parecer que lhe Conselho. Ainda nã.o i"oi designado este dia, e 
sej~1. concedida a lieença. impetrada, .somente com esti~ nas mãos de Y. Ex. apressai-o. 
o ordenado, de accórdo com os . precedentes esta
belecidos, para o que otrerecc o seguinte pl'ojecto: 

A Asseml)léa Geml resolve : 

O Sr. Za::rn.a não tomou <\ pala vri\. para 
n.ssumpto político, veiu apenas pedir a. attenç~"io 
da C.tmrtr·a p.1ra. um projecto que com alguns col~ 

Artigo unico. Fi~\ o governo nutoriz.:~do -para leg-ns eh\boron e que parece s•.:~r ela, maior utili
conceder no bacharel .Toaqnim Barbosa Lima, eles- dnde pnbltca. 
emba.rgador da. Relaç·ão de Goya.z, um anuo de O nr·t . 1:35 tlo regimento tln. Camar.t permitte 
licenta com o respectiYo ordem\llo. par<\ tratar n i'nculdade de justilical-o, c não usaria. deste di
d~·sm~ ~ande onde ll~e convier; revogadas asj reito si n~o receias:>c que, por inaclveetencia. ou 
cli:spos:çues em contmrw. dcsattcnçao dos nolJres deputados, corresse o pro-

S<lla das commissões em 10 ele Julho ele 1888.-- jecto o risco de amanhã. nilo ser ,julgado ol•jccto 
A. Fi_r;ueira, vencido.- A .• O. Gome.~ de C(t.st1·o. [de dcliheraçiio, risco ecsnl tanle tio modo pelo qual 
-F'. Dia$ Camei1·o.- J!01mio.- Pcd1·oda O.!nha o St·. commencl<ulor 1° secl'ctario lê os pnpcis que 
BcltnTo.- Soares.- S. Jiasca:·erJurs. 'lhe Ytio itmc:;a. 

E' lido, apoiado, e po3to em discnssã.o, ~ adiado .. H.ea~me~te, S -,px. lê ele mo~l~ ~ne e (:i~~il 
por ter pedido a palavra 0 Sr. Passo; .l\llra.nda. 0 ~comp~1uh,1r .o a~::;nmpto (!e qne ::;~ t1 ata., e ,lS::.l!ll 
se!TiliJJ te___ e preclSO pecltr a~ Sr. presi~ente que este.) a nlel·~a. 

~ para que amanhn. nm pl'O,Jecto desta ordem nao 
Reque1·imento seja julg-:.>do indigno da clelibet'üÇão dest<\ casa. 

. Pede ao honrado Sr. l" secret:wio que não ve,ja 
« Requeit·o se peçam M governo, P01' llltcr- nestas obset·va.ções pensamento reservado. 

medio elo Ministerio dn, Justiça., a:S· seguintes in- Si o orador viesse dizet' que S. Ex. le corre-
fot·mações : ctt\ e brilhantemente, S. Ex. se riria. do orador, 

« Quantos-jnizc::; de direito se acham actun lmen- e a Camnra todas~ riri;t ele ~mlJos. 
te em disponihilidú.tle ; O sen projecto Ycrsa. sobre cstra.das de ferro. 

<< Qúal a importancia total tlos \encimcntos qne Quer Cl'CJ' CJllC', depois de se h:-:. ver votftdo a lei tle 
elles vercebem ; . . l:~_de Maio, nonhu:n assumpto·deYe merecer ·mais 

« Quantn.s rcmoçves com acccsso tem fetto o a ntteu~'ã.o tlos podore-5 pulJlicos, do que o desen
gorerno a. contar de lO tle Mal'Ç:O do corrente volYimento dessns Ylns tle commtmicaçilo, que, 
am1o atê hoje ; pôdo-so assim dizer, serão o melhor e o mais e1TI

tt Qnantas nomeaç,ues noYa.s para vi\gas n,bertus caz auxilio crne potlemos prestar á classe tlt\ 
em conseqncncia de taes t·enlo<:ües. lavom'<'- _ . 

« Sa.la. elas sessões, 10 de Julho de 1888.-Hcm·i- T1~1nos algnmns estmdas de fet•ro rtne precismn 
qua Sa/lc.~.» se•\' conr.lnidn.,;; outt·as pl'olong·atlas e, tint1lmentc, 

nnt1·as, qnc carecem ser postas em contado 
nnws com as outras; porque e 1orça. confessar 
qne na construc~:ão pt·imitiY;t das estradas ele 
l'eJ·ro não hnnve o pensamento de formnr umt\ 
,.,~tl.: tle commnnicavi'Lo t·.::;;uiar: ó indispensa.vel 
tlar :: css.L~ I!Straflas de i"t:t'ro o aspecto no menos 
de nm sv::;tcma. 

O Sr. Rosa e sn~-a. petliu :t p:<lana. 
para. mandnr ú mcsn. uma. rcpresentaçii.o dos em
pregados civis do arsenal tlc g-ue1Ta de Pernnm
lmco. 

Descmpcnhando-3e dess:t incumhendn~ cspe1•a 
que as illustl'ús commissõe.; rn.r:i.o .itt~tiÇ<L a <JS:::os 
emprcg·atlos, tomando a. l'CJH'Cscnt:~<:~iio ua. dc\'Ílla. 
consirlcra<;ã.o. 

\"em à. mesa, c lida. c t·emettida it cornmi:;,.;;'io 
tlc úuen~.la, pensões c ortlúiWl~Os a r•::prc::-entaçii.o 
dos empregados do ar:;etHtl tle ;;nc·J·ra de PCl'
lmmbnco, pedindo augmento de Yencimcntos. 

O s~·. l.-=tatis'Qona:-Se. presidente, no 
tli:::cnrso proferido pelohonra(lo SI'. :Mini:::tro d;t 
JustiÇ<\, em sess~o tle li -do corrente, encontro 
cn um ap:n'tc que me e ntt1·ibnHo. O nobre l\li
ni:;tro deí"endia-se de umn accnsação que lhe oi·a. 
,Jil'iaidn. a pPoposito (le nm perdão conce,lido pela 
Pril-íceza. Imperial. Entii.o ~- E.x. respondi:1 a.o 
tleputndo qne lhe ha.Yin. tlirig·ido cs;:;c ap~1rte com 
estas pa-lnvras-não e verclatle, é intell'a.mentc 
falso-. 

o n.part~ que se _ me attribne e o segnintc : 
Houve :tempo em qne o;; ministros concedinm 

estes perdões com a. clausula tle lJeneficios n. al
o·um .· esta.belecimento llio, e não era isto causa 
digna de re1x1.ro. . . 

Declaro a Gamara, que nunc~t proier1 semelhan
tes palavras e nem seia quem a.ttribnil-r,s. 

:\ssim: o orado1· p1·opõc que o gon:mw con~lt~:1. 
a üslrn.th de l'IJl'l'O lJ. Pedl'o ll, levando-a ate a,; 
<1;;1ws l't·ancamcnte navcg-aveis do rio S. Frau
('isco. 

ComC)nanto nii.o conhe~:a h~m as rcgit:íes pot' 
onde atravessa. aquella estrach.\, parece-lhe que 
lcYal-a i~s ag·uas ihtnca.mente tw.veg-aveis do 
rio S. Franci~co é habilitar o Estado<\ timr clella. 
tOtlo o proveito possível, pondo em commnnic..'tçã.o 
qnatl'o fp·andes e impol'tantes pr·ovincbs Llo Im-
pcl·io. · 

O goYeJ'no _e.....os.....l.ns competeutes dirão ate 
onde el In. UI:!VC ser levada. 

O 01·ador apenas lançn. a idea p~ra. poder ser 
aproveitada. da. melhor f'órma. possível. 

Ha no lmperio unu provinQia qne, pelo seu 
geuio hborio~o, pela <1ctivitladc e intelligencia de 
seus filhos, c a.té por suas inielicidades, deve me
recer Jc todos o maior interesse. ltcfere-se á pro- =' 
vincia do Ceará (rlJJOiado.o;J. 

Propõe rp1c o goYerno prolongne as estradas d<;l 
ferro de Sobral e de Batnritc ate onde fór mais 
conveniente, do rnoclo que poss<t ~or meio dessa 
estrada, attenuar os e!feitos ca.l::umtosos das sec-
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cus, que, perioclkamente costnm:<m :1.ssol:w n.rpwl- l chls tão 1Jem reputadas do 'mpet>ío. E' tal a 
h1 pr·ovincia, e ao mesmo tempo attender ao :seu . SU<L excrMen0ía, qu•J é procur:l.do especialmente 
fntnro :.\(;'r·icola, que, s?gnn,lv ~ orador é ínf?r- 1 pel~s pt'imeiros conhecedores e pag-o por: preço 
mado, pode ser dos mats grandw:so5 do lmperto. mmto elevado. De Londl'es ma.ndam dn'ectu-

Na proviuciu. lla BahitL e:ü5te ::1.. Bstrada de Ferro mente alli comJ!ru.r partictas desse proclucto_; 
Central, que sem duvida nenhuma, quando se rli.viclem-n'o em duas qualidades, sendo o de prr
cogítou da. sua construcçlio, fvi com o pensamento meira vendido como cn.t'é de Moka e o ue segunda,, 
de lev.-t!-n, tambcm as a;;na.s do Rio São Fran- como c<J.(e de hv<\. 
cisco. . I A cultue;l, porém, não póde tet' geande desen-

Esta estrada, cujo traç:\clo p r·imitivo ni.to l\tQ 1 volvitnento pelu. ditficnltla.de d~ tl' 111Sporte, por
parece. o melhor por que, 1lcpoís rle _clt•·B·n.r :1tó ao 1 q~:1nto. tt condtwç:io, leit:~ em co:stas de burro, na 
Cu!'ra.hn!to, ntr•;tvessa terrenos cst~~rcl:ii e ;!Com-! dzstancnt de ôO on 80 Ieguts, eleva o preço do 
panha o pat:•~,g·uassú, ~ujns margens silo tamlJem gêller·o. e elle 11tio pôde ~~lJli?Ol'tar a competencia 
de uma 1ertll~t1atle duYillosn., fJ:\l'!)il em um ponto, do cal'ó ue ontras peoccdencms. 
onde não convém deixakt ficar, sob pena. ele com- Ness;t mesm<L Estr·ada Central existe um m.rnal 
metter:se grtwe erro administt·ativo. \ . r1ue vai dn. cid:11le da _ Cac~loeira. á Feit·~ de ~.<.J.ntn. 

Pz·opoe qne o :,:o,•crno te:.lte de pr·olongal-n. ate Anna . Esta cvla,Je ftca, a. pequena. <hstancw, tla 
ú villa do l3re.jo Gt'ando, centro ugl'icola ·d;t maior Estrn.d;\ Central <b Bn.hin. a S. Francisco e é nc
importancin, terreno apto par;t toda, n, espccie de ccs::ario construir uma. linha, de ligação. Nn.s 
cultur<.t, e com esp,'cialidade parrt. a cultura Lb mesm:1s comliçü?.S se achn. a e;trach de Santo 
vinha, cuja pt·oclucç<:1o e snperior a dos melhores Am<~I'O, e seria. ainda conveniente coustl'uir um::t 
vinhaes da. Europa. linha de pouco cuitO para pôr todas essas estra-

0 SR. MILTON: -apoiado. das em co1:nmunicaç.:~~· _ · . 
. Temos amda, com hgaçao a.o plano elo projecto, 

O SR. ZA~t,~ ~ltz que. ro.lga que o nobre clepn- 0 ra.mi.l do Timbó; e 0 orador ap!'oveita a occa
tado, que fot JUIZ de dtrelto naquelht. comarca, sião para felicitar aquelles qne se empenhMam 
confirme a,:; suas palo.vras_. Propõe, po1s, que, <"!-O ness:t obt'a, que já. nstú. produzindo vantajosos 
menos, em_qn~nto ell~ nao possa. ser levad<t as resultados (apoiados); .nms esses resultados podem 
a.guas do R1o ~- . F~'all?Jsco, o goyerno trate de ser aind<t mais a.preciaYeis, si ho,1ver o prolon
prolongal-<L ate a vtlla. ~o Bre.Jo Grand_e. Mas n·amento do ram d n.té (.\, provinch1.. de Sergipe, 
não basta. isto;, ê necessarw qn~ olln. cotl_!:mt~e do ~o ponto que 0 o·overno julg-ar mais convet!ientc. 
ponto onde ~st<t collocaLh <t ultima. estaçao ~t es- Temos. ainLh\0 as estrll.d;ts das provillCU\S das 
taçfto _Banrlezrn. ~e Mello, fi<\ f:,zenda do. Rta~h? \lag-óas, Pa.rnhyha, Rio Grande do Nol'te. e ou
d?s Bozs, con,trumdo-se .um r~•mal dn.lu at~ a tm,; no norte do imperio, que não têm lJgn.c:ão 
'ttlla do Andara.hy, a <hst<tncta. de poucos kllo- entre si. Pr<'pôe-se no pt•ojecto, que o toverno 
met~os. ""', · _ ·- mande construir linh:1s de ponc<t cxtema.o para 

Na.o falh1. das riquezas nuneraes cless<\ reg1ao, communic..1.r ess:tS e:;tradas entre si, segundo o 
porque elJus ~tio P<:l:a. o or;.~.tlor de menor valor plano 1to engenheiro Continllo. 
em rchçao a fertlltrhu!e .do terreno P<Ll'<L ce.rta e Para chcn·ar n. este Pesul tarlo, est<thcl·~cem-se 
detern~inadn cultura. Asstm mesmo essas r1que- a;; comliçõe; em qne o go\'erno poss:t contmtnr 
zas U}tneraes podem ~et' exploradas com s-rar~.~·le es.;;sas ob1~1s com n g;tmtlli;L lle 6 °/.o (líJJ,. 
proveito_, ~lesde qu~ h;tJ<Wl ~tas de comrnuntC.'19<LO; Ainda. vii.o inclnid<tS ontras thspostçúes que 
que f<tcllttem a. myoctucç:ao de <lppare_lho.:; pro- pa.t·ocm·~'lll nccessat·ias, e quü I)S nohre.~ ~~optl
prios ptu•a :.1. extrac~ao d~ llnmHtntes! e:>tlmtdnnllO tatlos n)t'ii.o quan,.Jo 0 Ot'<11.lot· proceclet• IL l~ltut·;l . 
o interesse de c~mp~nluas estmn_g~tra~, que.t.:ot:l uo projccto, 0 qnü l~triL hoje com ." melhor 
ccrtez~ se !2,I'g"antz:.u·ao p;1ra aulcrzr .••mt~t~et~:s, voz (]lle ti \'ül', p;l.rn. llvrnr-se d:t lmtnm quo 
que no:; nao temos 11o<lldo consegl\lt' ate.llO.JO, atna.ultii Jm. tle ntzet· 0 noht·e 1" srct·etat·to. 
p~r ralt<~ de recursos apropl'iwlos ao sct•nr;o da (EU~o.) 

mmm·a~ao. 0 ~ p. , L tJ • • n·u·ece um \H'OJ'ecto tll' Temo:s aiucht JHt Btthia, dir. o ot·adot·, tuna. otltra . ~tt. ~nr ... o ,. ·, ll..:-~ •, ) . i.. · ' 
Z011<\ CJ. llC otrel'CCC um g'f':l ode fnturo, niio SÓ á C:.tnlhd<ÜO <t pre::.tLlenClit LlC l ernbl C,\. . 

provincht como ao hnpet·io. Refete-~e ás admi- o S~t. ZA:o.rA respon,!e qne neste pntz un~ 
l'aveis mattn.s do Or·obó, cltlc tem umn. extensão tle homem pór.lo sor tudo. Quem s:1bü o qu~ lhe esta. 
400 lcg-uas quadradas. reserva.rfo 1 Pois . nü.o pócle ser pt•esldente de 

A Estrad<\ de Ferro Centr<tl, que m:wgeia o P<t- repnblicn., ou prestdente do con,sell~o: com? tanta 
ran·uassti tlcn. à pequena. distn.nciadessn.s ma.ttas, o-ento tem sido nesta terra. ? ~lZHt o Jl!ust~·e 
e llO • pr~jecto se propõe que o governo mande ~1nrque7. de Olincla. que tinha mntta exper1encta 
construi!· um ra.ma.l qne ponha, essa estrüd<\ em dos negocias d~ste pn.iz: 
communic..t~ií.o com o po"~>·oado de Orobó on qn:\l- « No Brazil · n-: nhum 110mem se 1l~vo 1·epntar 
quer outro, de modo qne t'acilitc a colonhiaçii.o n.baixo de e<1.r·go alg~.un; ê preciSO n,penas 
dos tert·enos devo lutos do E,;tado. audacia e scn1pre audaCI:.I. )) 

o solo dess:1s m:tttas é l'ertilís.;;imo, só <tS ma- Honve tempo em que o orador suppunba que 
deira:s, por sua. qualidaae, constituem uma ri- não e:st::t.V(.l. haitilitndo para esses] cargos ; mls~ 
queza. nacional. depois qne tem víst?. ta~ ta gente C?I~O o ora< OI 

Dirtt ainda, em relação à zona, qu~> contém in-:>tallo.cln. nelles, Jtt llttO tem amb1ça.o üc occu-
riquezas míneracs e a queja se referin, que essas pal-os" . . . . . t .. :-
ric1nczas como lli:sse, mi.o o seduzem tanto como Fe~ o s~u 1_)1'o,jecto em foymn. de mt 1?~'1Z~<; ... ~~ 
a do :'iol~ para plantnç~ão rlo caf~: Se1~1 receio de d.an_do assuu prov~. d:~ J~l<ti! l~lena. ~oft~.'l~~ra.
ser contest<ulo, assever;t que o cn.Ic alh plantado, goHm~, P•1ra afa.st:u os e:sc\ u1~ul?::. l f=>... de 
e superiol' ao •de 1\iaragogipe, ao do Rio de g-ov·ermstas; e seu~e que todo,s .o:s co le,as ndo 
Janeiro, ao de S. Paulo e de outras proceden- deputaç§;o cl<t Babta não o teiJilam a.ssrgo 
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mas pócle as;;egnrttr que íl;t m 1ioria 1la ,Jepu-~ oxco5siyos jnro;:; em f,t,·or do E-;tado e da. popul:<
tac;-.ão da Bahia. estas idéas mereceram :lppt\)- ção d•) paiz. Os dinheiros mal ~astos, estes, ~im, 
va.~1o. é que estl'agam as tlmnças publicas, e não aquel-

Alguns não qnizer:1m subscrcvol-as, tah·ez les ~t.e são empt•cg·,:clo.; para. completar n,quillo 
por escrupulos partidarios, ou porque a sna pe~- qno é preci5o, qn'é é indispensnvel ser comple
soa, que roi o orgão dessas itléas, niio lhe merc- ta, lo, soh pen:c de passurmos por não cogitar do 
cesse sympathia. fntul'o quando inidamos as obras que agora tr~~-

0 SR. JUXQUEIRA. AYREs:-Porqne nií.o estão de I tam_os 1.1~ eom;;lc~ar. (.4.poiados.) . . . 
accô.rdo com as idéas do projccto. Et~.o lun pr·mcrpal_ para. que veJO a trtbuna..: 

. _ .. , JnstJi!cou o sen pl'O.Jccto, e espera. que amanha 
O Sn._. ZA~IA dtz q!lc n_ao liOw) ser respcmsavel elle não seja. julgado indigno de consideração. 

por antlp:ttlutlS que rnsptre como repee:>catanto ., . · _ , . . 
d~'t nação ; sujeita-se a ellas c resigm-se, pe~ -,-,o ~1~. ~~o~rL"-O :-E~ o _ac_nv r~completo; e pre
dmdo a Deus que nllrande o coração daqacllcs ~.;I::,O ,a ·.er a.lomna. cou::,a p.w.1 o :,ul. 
que não gostam do orador, e aos qnaes não cor- O SR. Z,\:\fA nã.o snppõe ter feito cousa, com-
responde com odio. plctn, e por isso a submette á illnstracão do 

Não se referiria ao nobre de1mtntlo, si S. Ex:. Parhmento. 
não_ lhe desse o ap~wte que ha, pouco pro!~riu. I o sr~. l\Io'CRÃO dá um u.parte. 

Sr ha alg-uem nesta c-asa a quem este pro.)ecto ) . . 
devesse interessar, e ao nol.Jt•e deputado oue O Sn.._ ZA:>L\. aprovc;tp.-se d:1. tt·rbuna para fazer 
representa o centro, e qno eleve c:oulJll'ehenêler um ped~llo a? S~·. prest•tetlte . 
que, para satisfazer aqnol!es sertanejos e melhor· JI.a chas_f~1· lrdn. m mesn. a. qnetx:n. do eng-e
abri.r-lhes nas de commnuic.açã.o do que dar-lhes nnen·o rmhta.r, .. sr. Grep:or10 Tlmuma:turg-o, 
-patentes da Gun.rda. Nacional. c:mtra um cx-mu:nstt·o ele Estado. O regtmento 

O SR. JuxQUEIRA An:.Es :-En mejnstificarei 
perante elles em occasião <;>pportuna. 

O SR. PEDRO Lmz :- Póde dizer-me :1 quan
tas t:roviucias attende este ptojecto 1 

O SR. ZA:\IA : -A uma porç\:lO llcllas. Nüo 
S..'l.be qua.l é <t linha divisaria que, em mt'tteritt de 
idéas e de exet'cicio de attl'ibuiçues c0nstitacionnes, 
posso. ser passa.dn. entre um simples deputado. 
como o orador, e qualquer Pt•e::;iclente de Conse.:. 
lho. como o Sr. João Alfredo ou onteo. Não se 
reputa inferior a qualquer dessas entidades, 
quando se sent~1. em uma catlét>:t do Pn.rlamento. 

tletermin:t o caminho •.pw devem ter tn.e:S papeis. 
Até hoje S. Ex. nã.o nomeou a cvnuuissã.o :i qual 
deve it• a queixn .. 

Pedii'Ül, pois, ;! S. Ex. que, si não hQjc, no 
primeit·o db, tle sess:Lo, nomeasse essa com
missiio. 

Nilo sabe si o engenheiro tem razü:o ou não; 
em todo o c:,so, é um individuo que confia no 
dir·oito, que tem, tlo chn· sun, queixa. contl'a. um 
ministro de Estado, e essn. queixa de,·e ter um:1. 
solnçü.o. 

Si ellc nuo tem razão, S<tlvem-sc a reputação e 
os actos do ex-ministro ; e si tom, nós devemos 
dar-lhe a. s~tisfação que :t Constituição do Im

O Sn.. ARAU.JO GõEs:- E" um projecto qne perio or·rlen:t t}UC se dê aos cirhtdãos qnc exercem 
ser\·e de pr·og-r•auunn de g-over·no, não ~de depu- 0 direito de pztição. (1pvia.tlos.) 
tado da opposição ; poris~o 6 quo não acomp:mho o ollti'O ponto de r1uc qttet' occup:tr-sc c com o 
essa c outras pltantasia.s. s1•• mini:-;tl'o rlo Impet·io. 

O Sr:.. ZA:\IA responde <lUt! a, Cn.mat·a f,Li':\ jus- Acal"' do ler n:l Ga;eta Offid.tl da, l:l<thin. tun 
tiçn. ás intençõ.:s qne levam o . .; ~ig·n:tLlriüs do o!Ticio de umtL tla:; c;tlll<lt't\S mm1ici!Ml'~ <la pt·o
projecto a n.presental-o. Elles só têm pc'r Jim 0 vincia dccl:u·an,lo que não porli:t dar titnlos do 
interesse pulJlico ; não tl'aç~ tm pro;,T:un111n. tle eleitores, pot·que pt·ccisa JlCllit• um credito no 
governo, desejam que o g-oYel·no l'a<.;;l o que pu,Jur· nobre ministro. 
em fn.vor deste pobt'G p.üz, cujos cscJ'.t ms roram OJ•.•, pcr;.:-;mta a. S. Ex:. si c.;tc systemn: de 
libertados a 13 de :\Iaio, 1nas que pt>ccis:L ser todo a.\minh;tJ•nç~iín :tiJllla é po:;sh·el; si ü preciso pm·a 
elle libertado por medidas complementar-es da- tbt· titulo:> de eleltnrc:; nas províncias vir bater 
qnella lQi. (ltpoiados.) ús portas de.;ta capital ~ 

A t'órma de autorizaç~ão ptu•eceu-lhe a mais con- (lpoiados ; muito úem. O o1·ado1· e compl·imen-
veniente. Póde o projecto não ter ancb.mento, tado.) 
1_.-óde morrer nos limbos di:. commissii.o ou uos o s 1 ~. PRESIDEXTE:- Devo informar ú. Cnmam, 
pu.p_eis velhos tb secretarh~; nus, pelo tnt~nos, que a, queixa 011 denuncia apresentada contra o ex
tera<? revela~o a, sua boa vontade, o seu desejo de ministro ·da Guerra, e quo jid'oi lidn, niio póLle tel'
servrr ao pn.rz, e, quando nada tenham cqnsegui- andamento, pcrqne não veiu pelos eanaes com:
do, -poderio repetir como Ovicli.o : Ubi clesi;1ent petent.es (muitos apoiados) e. vai de encontro a, 
'IJires, twnen est lat,damla voluntas. di;;ciplinn. militar. (M~titos apoiados.) 

Passa a ler o projecto. (Lê.) -
A espiritos timoratos parecerà que 0 seu pro- Tem primeira leitura e fica. sobre a mesu, para 

jecto vai e::tig-ir do governo encargos super·iores tel' seg-unda, o seg-uinte 
aos seus rccur!;os. Nü.o .lhe mettem modo est::ts rn.o.mcTo N. 51- 1888 
despezns, que são de sua. natureza rcprocluctivas e Prol o;~gamento das vias fer 1·eas existentes c con-
que, dentro de um futuro mais ott monos pt•oxi- stl"'l.lcçiio de noccts-plw1o neral :le 'IJiaçiio (er•·ca 
mo, hão de dar lar~a. compensaçã~. liga1tdo cnt1·e si as província.~ e o littomt 

0 SR. AFFOXSO CELSO : - 0 pt'O]eCtO do nobre · . 
deputado h:t de realizar-se mais 'eedo 011 mai,.; I A' AsscmlJlea. Geral resolve: 
tarde (apoiados), fique certo. At·t. 1.o Fic~1 antol'izado o g-overno a. mantlat· 

O SR. ZA.:.IA obser·va que os dinheiros ga.stos proeedet·. nos reconhecimentos c estudos para o 
com estes melhoramentos são dinhei~'()S postos a prolongamento ou conclusão: 
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a) da estrada. de ferro D. Peuro li até ás aguas 
francamente navega,veis do rio S. Fr<mcisco; 

b) para. o prolongamento uas estradas de ferro 
de Sobl'ill e B.lturité até onde fôr _julgado mais 
conveniente para. a.ttenuar n.s calamidndes da 
secca que devasta periodicamente n. província. do 
Cearà., e ele modo que attenda :.to seu futuro 

dispensavol para <t salubri,lâde do importaate 
e popnloso bairro do Rio Comprido. 

<t Sala das sessões, lO de Julho de 1888.-Matta 
111aclwdo . ., 

agrícola; • 
c) para o prolongamento da estrad:~ central 

da Bahin, ate a villa. do Brejo Grande, e para a 
construcç;."'i.o de dous mm11es que tenham por 
ot!jectivo ligar essa estralh â villa do "iwlmhy e 
á. povoação do Orobô Gr<•nde, ou <1 outro qun lq ! le~· 
ponto das mn.ttas do Orobó que melhor ütvorcça 
a colonisução dos terTeuos devolutos do Estado; 

d) p:wa o prolongamento do ramal do Timbó 
até ao ponto mais conveoiente na 11rovincia de 
Se1•gipe; 

e) para a construcção de uma linha ferrea que, 
partintlo da cidade da Feir:t de Sant'Anm~, ligne 
n Estra.da Central ú da Balütt ao S. FrMcisco, e 
ambas it estrada de Santo Amat·o ; · 

f) para a construcção das linlms neces.,;;.1.ri:1.:> 
p:u•a li!!"ar entre si a estmda de fet•t•o das Aln!?:ó:1s 
as de Pernamlmco, P:\rahyba e Rio Grnnde do 
Norte, segundo o plano do engenheiro Coitinho. 

Art. 2.° Compietüs estes estudos, que devem 
ser f~itos dentro elo menol' prazo possi\-el. o 
governo pod~rit desde logo contr-:1.ctnt' com a;; 
t:ompanllbs, ós cruaes clirectamcnte inter:?ssem os 
pr-olongamentosdn.s citadas litrll .:s, o con_1plemenio 
on desenvolvimento dell:>s, sob as segumtcs con
dições: 

l." Gnrantb de .iuros do 6 "/a no mnximo sohre 
o e<Ypit:ü necessario por tempo ig-nal ás actual
mente concedidas nos tt·oncos pl"incipaes, de modo 
que tel'minem na mesma época ; 

2."' O custo k.ilometrico das despezas completas 
de i.nstallação que, sem SelTir de ln se à g<~rautia. 
do juros. nü:o excederá de :?5:000$000. 

Art. 3.0 O governo inclnirú nos proximos Ol'Ç<l
mentos a.s qna.nti:ls necc-ss;u·ias p:wa. " conti
nnnçi.'io cin.s estradas D. Pedro II, Sobral e 
Baturité. 

,\.rt. 4." O g-oYcrno t:1!llbem inc:ln_irú annu<1 ~
mente no orçamento get·:ü a qnüntw. neceSS:lrl<l. 
p:u·a o . estndo completo d<t viação !'errea. elo 
llllpet·io; tle modo que liqucm <tS ill'Oviuch\::; ligatlas 
entre si e ao !ittornl, tendo em vista o npt'o\·eita
mento dos rios u;tveg:weis do Imperio onde p;wto 
delle:>. 

Art. 5.'' Revogam-se n.s dísposi<.;ues em con
tr·ario. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CP.F.DJTO SUPPLE)IF.~TAR .-\.0 )UNISTERIO D.-\. 
l\I.l.RINHA 

Continúa a. 2~ discussão d<l. propósta do gover
no, convertida no pr•ojecto de lei n. 38, conce
dendo o cndito supplementn.r de 442:303$129 ao 
t-.iinistePío dtt l\Iarinlia. para· -as verbas-Corpo da 
Armada,-Fol'ça. Na.vr.l-e-Etapa.s-do exercício 
ele 1886 a 1887. 

u SR. PAssos ?lfm.ANDA (pela ordem) requer o 
encerrnnwnto da discussão. 

Consultad<l. a Cttma.m, é approvado o requeri
Íilento, sendo em segnida. ~1dopt:vlo o projecto em 
2" discns:;;ão pa.ra. passar a 8 ... 

0 SR. PASSOS MIRAXDA (pel(t ordem) requer dis
pensa, de inter;.ticio pa.t"a, que o projecto entre 
a nHnhã, em 3" discussão. 

Consultada, <\ Cttmn.ra. concede a dispensa pe
didtt. 

EXEl-:.CICIO D.\8 FUXCÇÕES DOS l\IE::\IBROS DO SU• 
PllE::\IO TRIBU:-;"AL DE .rt;STIÇA, QUAXDO DEPU
TADOS, NO I:-<TEllVALLO DAS SESSÕES. 

Continúa. n. 2" dis::cnssüo do projecto 11. 8 A, 
vindo do Senauo, sobre o exercício das !'uncções 
dos mombt•os do SnpPemo Tribunal de .Tustiça, 
quanrio deputados, no intervallo dús sessões, com 
o substitutivo da. comrnissão de constituição e le
gislaçü.o. 

Nii1g·uc.::m pedilvlo <.1. palavra, é encerrada a dis-: 
cnssüo. 

Po:;to :~ votos, é npprovado o seguinte substi
tutivo ao <Wt. 1.0 elo pt·njecto : 

At"t. L'' A t!isposi<_,ão t!o § 4° tlo nrt. 12 da lei 
n. 3.029 tle 9 tlú .Janeil'o de 1881 fica extensiva 
aos ministros •lo Supremo Tribuna~ J~ . Justiça, 
:w.'> dllse:nbarg,,dores e aos lentes vttahctos. 

Em segnida~ é adophdo o pt·ojccto .. assim cmen
tl<ulo~ em 2& d1scussao pn.ra passn.1· :t 3~. 

ORÇ.À..:\IE:\""TO DO ::'.IINI:5'r:StUO DA JUSTIÇ.'\ 

Continú:• n. 2 .. rliscussão da. proposta uo g-o~ 
ver-no, com.-crtir.ht em projec~o ele lei, fixnud_o _n. 
rlespez~t do Ministerio dn. .Justtçn. pnr:.1. o exerc1Cro 
de 1889. 

Paço dn. Camn.ra dos Deputados, lO de Julho de 
1888.-Cesar Zama.-E. de Mesquita.- fl{fonso 
Celso.- .TosJ Poinpett.-Per.lJ·o da Ounl1a Beltr.:""ío. O SR. Ptu:::;mENTE : -Tem 
-Lu,i.:; J.lotei1·a .-Lermr.lrn Ratisboila.-F,·eire de Sr. 11lac-Dowell. 

a. pala YJ.'<\ · o 

Can,alho.-::-A.merico (le Sot~:;a.-A. J[ilton.-Ro- . §rv - ~i:a.c-Do'!T"ell: _ Eu~iQ__que __ 
dri_ques .h;;tiol·.·- Pa7ila-Prriiio-:=B. lle "1]'-=e-:-:J·e::-_-.--1-1;:-_,.10""'me 0 licito começar 0 meu ~cur:-;? na au-
uluabo. sencin. tlo nobre l\Iinistro da Justiça.. St S. Ex. 

Pot• ter terminado .:1. hol':t a. isso tlestinadn., 1ic<L m·o relevasse, eu o faria, ; mas o meu dever é 
solm~ a. mesa, pttt•a set· l itlo ua. sessão de t\!ll:tn hii., aguardar a presença. de S. Ex., o que é mesmo 
o seguinte conrormt~ ús disposições l'egimentae::;. 

Re')IICI"im~mto 

« Re(t\loiro que o govet•no itlt"ul'me, 1)~lo ~ii
nisterio da A'"r·icnltuM, si .jnlg;~ on não conve
niente dn.l' co~JCCO rtesdc j:"t á coustl·uc~iio 1le m~m. 
g·aleria 1le, a.gua::; pluviaes mL l'Lt:~ Mulviuo R~rs! 
reclamada pelo lnspector de Hygwne como m-

o Sit. Pl~t':SIDI·:::~n·g:- o qno cn posso ~n.r:er é 
su:;peoder a. sess:'io ató it chogarla do Sr. MlnJstro 
dn. J n;;;tiç~:t. 

o S1~. 1\L\c-Dowr.LL:- O meu llevot• ~não co
meç;u· a discutir o Ot•çaruc.mto na nusoncia de 
S. Ex. (.:1poiados .) . 
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(A' 1 ho1·a e 7 minutos da tarde; o Sr. p1·esi- à mag-istratura., - que permanece o seu vro
dentc su._<;pende a sessão ale d chegada do Sr. Jlfi- gr·amma de efJuilibrio entt·e a eeceita e a despeza,. 
nistro da JMstiça. - O nobr·e l\E istro, o orador e outros illustres 

A' 1 hora e 25 minutos, compm·ecenclo s. E,;., deput idos combater.un na Camara a pro,; posta 
reabre-se a sessüo.) do Sr. Prisco Par<1iso, por conter os principias 

que lloje S. Ex. traduz no sen substitutivo, otrere-
0 Sr. ~:[ae-Do~vcll,para melhor dedu- ~":ido ao pro,jecto que pende do S·~nado. Tito poúco 

cção das suas irlé<IS nas considemções que tem de pó,le crer que o ministerio não tenha effecti-va
otrerecer ao discurso do nobre l\'linistro da, Jnsti0a. mente renunciado o principio do equilibrio dn. 
cingir-se-ú. às no-tas que tomou quando ot·:w:t S.Ex: receita com :>. despeza. Considerando os Ol'Ç't
Pede com antecipaç;."to ao honr·atlo l\Iinistt·o da mentos. os credito:; supplement.are" (jne se pedem 
Justiça. a indulg-enci;t, que a.liits lhe é proverbial, e os que têm sido vot dos;· não pódc acreditar 
pa.ra qu.tlquer· inrtdelidade que pon-entm•;t po~::;! qu~ o ministel'io ponhn. como primc:iro lemma. 
commetter na. reproducção do seu pensamento. do seu programma. o equilíbrio da. receita com a. 

Agradece a benig·nicla.de com que o honrado despeza. 
l\Iinistro arredou .tas snas pahwr.lS toda e fJtl tl- Pergunt<\ a S. Ex. si já neste pa.iz subiu ao 
quer censuea directa. on indirectamente à inrlivi- porler alg-um homem de Estado rtne m;~is ltou
dualicla.de do orador. e declara. que nem um :;ó >esse po~to em jogo o systema. das inl'ormaçües 
momento fora impression .do pela hypothese, ele por papeis do qtw o nobre Ministro. 
que nunca cog·iton, de ir de envolta e~Hu, f[nalqnet· · :\ ::;ua cir·cul:tl' aos presí.lentes de província, 
phrase ou acto de S. Ex., uma. allnsao a suares- orclen-ttFlo-~hes o cutujwimento do dever qnc lhes 
ponsabilidade como ex-ministro de Estado. Não pt·e,creve ;\. lei ele 3 •le Agosto ele 1854, e cUsto 
seria. o ving·ador das pr·~ro:.:·ativas do parlamento. um:t prova; as merlida3 !]UC o nol.n·e 1\Ii:ti::;tro 
aquelle que investido elo poder executivo onsa:;se publicou esta\,elecendo um registro impossível 
proceder de semelh:mte forma, quando sa.i:te que d:ts sentenças de todos os juiws, desde o juiz 
esta competencht é exclu,..iva. da. iniciativa ela Ca.- municipal até o da. mais ele-nula _gerarchia., é 
mar~\ dos Srs. Deputn.dos. ontn1. JH'OY:t de5te mesmo systema. 

O orador declm·a que, si por ventura entendeu 
1 

O or.-t<.lor vai segnit· o <:onsolho rlo honrado 
de seu indeclina.vel dever trat<"ll\ pela fót'l1l<l [)til'· i\.finj,;tt·o- a!le1·e, no.,, loqui. Vai, por isto, dei
que o fez, os actos dn administraçã0 ch jn:>tiça e xn.ndo de p:trte as consirleraç~õe.; philosopbicas, 
das normas adaptadas pelo seu illnstr tdo e uigno occupar-se antes de turlo, dos dons ponto:;: l ", a 
successor, foi a.ttendenclo ú. solirlariedade colle- ;marchh na sua expresstio mai:; -vil e b:üxa ; 

, cti-va, foi pm· certo tendo em consideração '" so- em :2" Jogar a. Detenção em conrli,:~ões pessimas, 
lidariedade que o ligava no gabinete de que te·· comn rli:;~e o nob;·e Iviinbtro, e por ultimo se 
parte. . . occuptrú. dos nsylos e daquella p)liticn. em que 

O orador, entmndo em materw., chz que o nobre • .. ms mastigam e out1·os engolem. 
Ministro. n~o repudiou :1s p:llanas que lhe fo- Quanio ao pPilllt:!il'o ponto. o orador, depois de 
r<.Lm nttrt bmdas naqnelle celelwe banquete em q~1e, ler 11111 > topico ch discurso elo nobre Ministl'o da 
:t ~xemplo ~los costumes ~la Ing-la.terrn., S. l:.x. Justiça, perg-unta "ntle foi S. Ex. colligir as in
qmz antecipar. o :mnun~w do pr~g-ramm;1. ?o:n tormaçüe5 que lhe serviram de b·1se a este C<'tpitnlo 
que o uovo g·alnnete hana. nscendt•lo no fasttg·to de accusnção qu·, fez ao g-abinete 20 do Agosto. 
do l)Oder · . . :\ primeira. f'ontc do in (brnuções a que dcvcrin. 

S. Ex:., porém, com n.qnelln :::uavtchvl~ e gen- socc•.'l'rer-seo oobre l\lini:;tro eram semLluvida as 
tHe~~~ que resumhm de tortos os sens !t~cursos, partes olllei:t.es. qne constnm da sua sect'etrn·in. 
mor~tticou a a:::pe~ez;t d:~quella:; e~]Jt'CSSU'J~ que .\cham-se na. se~retat•i:1. ua CatWll'l, á dispo5iç:ilo 
ha_Y!?_!ll caus::clú ta? de5:tg'I':íd<n-_eltmt~ressao na 10s nobr·es depnt;ulos, estns pn.rtes ol11cine5, que 
opmmo pnbltca, ~tze~tlrJ que tt· ·dnzm. apenas o orador deixa de ler prtl':t não f'atig-ar a Cnmnra; 
um.Yoto, uma nspu'<W<wpnra ? fnt_ut·o. S .. Ex mas :dll;·ma fJuedellas não pódeo nobre Ministro 
fazta voto.s para .melh~t·ar a s~tu tÇW 1 do p:uz .no tirar :o1l1rmc.ti•·a algnnw pnrn essa p'll'tc do seu 
q_ue res]~e1tn. ao 1:nper10 da l01; mal entend~tla disr:nrso. OorMlor lê o topicodo discm·so dn Corôa, 
phrase, po1·. can5a do emprego d~ vot·b11.-:res~ '' 1e- fJUC t:tmhcm •liz o contt·m·io do ·que inrlividual
lecer. Fazu1. votos pela repa.eaç~ao ,_las ll1JUSt~ç~'_1 :$i ment<~ manifestou <.le.~ta tt·1hnn;t o h·'nrado Ministro. 
fazia. -votos peln _de~trn:ç:ã:,o cla.ltydra rln. ~narcllm. Os acontedmentos !!'rnv~s rleram-se dl' ln. 2 de 

A consefJ_~1enc1a da mnel mt~rpret~çao Ll•:stns !\l:trço e 1le :2 :t :~; t16 din. 4, secrnndo resulta da: 
pala-vrns.nao se fez _esperar; f01 S. 1-..x. mesmo impl'ensa. a. mai,; ap:dxon:uJn, c~t f[ne mais pt'O· 
quem :em commumc:tr no pa.l'la1~1ento, qu~ nm vocon as •lesorclens, esta. va rest:1 belecid:1. a. ordem. 
chu-veu·o de telegrammas lhe ca.hm no g-tbJnete, _ 
pedinrlo ao ministro que rep.-was:::e n~ !njnstiyas ~uanto. ao seg-?.ndo p~n-~o :- ~ Det~nçav,-u-ur<':-
const'l.ntes-de sentenças cbdns nos trti)unnes m= d~r ped~ <1.0· h?m.:tdo l\ilmsüo, ante::.. de tmlo, ctne ····-
dependentes do poder judici<tl. . . n.a~ ~on11e,mu~to no a.mor, ]l~~q~~ St o a.mor tem 

Espera. 0 oradot· que 0 honndo l\hmstro t<lmbem ca.uctas, t~::m ta.mbem suas tratÇovs. 
comprebenclerá. que nas suas pahtvr:1S, qu:tndo O no1we Ministro ela Justiça, no seu louvn:vel 
a.lludia a essa. pr~venção de ~sp~rito rle S. l~x. 1 prnpo;;ito de -ver tudo .Po~ ~i ~ ~le não eouê::r nas 
contra a.s autor1dades constitUidas, em CUJO" tni'onna.r<ües de p .pets, 1n1 YI::iTtêtr a Ca..,:;n. de De
excessos e abusos via. l"l germen da annl'chia, nãn ten<~To. Os joma,·s já haviam annnnci:trlo fJUe o 
tinhao proposito 1le ferir a :;usceptihilid de do Ghef'<~ de Policia. vi~itára a Cns·! de Detenção, que 
honrado Ministro, e meno~ est belecer· um para- encontJ•ú.r·•t sem concliGõ~s 1le hyg-icne, ue ,,ceio, 
lello de confroutnção, no qual podesse tir.n· em e ewccendo de repa.r·os nr:rentes, ch mesma 
relevo a. sua inuividualidade. fllrnm qne o nobre Ministro fJUando visitá1•n. o 

Diz que o nobre Ministro decbrou que er<t Quartel de Policia, sendo de notar . que o nobre 
coherente com as idéas que sustentou em relaç;.1o Ministro não podia fallar em reparos urgentes a. 
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respeito de ru'tnas que não comportam concer
tos. 

o nohr·~ Ministro recebeu a. Casa de Detencão, 
dit. o nr;;dor, qu n lo· dl• ac tbava de ser cun
cer·ta·la e de · ter melhoramentos, U'l que diz 
respeito á seguro~nça e ao acdo, como S. c;x. re
ceuen a :;ta ~ecret •ria e ~ tlua:; casa:; de au~lien
ci;IS. nr .• , cr•nes eram us c'lnúiçõt!s pe:;simas am 
que euco:•trou S. Ex. a Casa de lJel.tncão 1 RP
fer ia.-::;e :; . Ex. às coudições materh1es do edi
ftcio ~ O IIOI.>re .M níst:·o cun•lemnou na Detenção 
apenas as escura.~. J\l .. s, rei'1~ria-se S. gx. ao 
l'eg-imen ~ht adlllilli:;traÇ<1.o e ao regimen alimen
ticio? ParecE~ ao ot· .dor que sim .. 

Si o n'll.lre .\1inh:;tro ,;e referiu às condições ma
teria••S do edificio, det:laro que o unico remedio é 
mnlal-o d<Llli, o que alias é conveuiente, por·IJne 
a D.:Hen~;ã<) occup;• um rai•> da Cas 1 de Correct.;ii.o, 
e ht cel'ta incompatii.Jilidule p~u·a est;•remjuntus 
os ~1o•1~ estabeJecml•mtos; si, t~orém, S. gx, se 
reft•riu a c:OtH.líçJe:: outras qut~mio e,.ta~, não pnde 
r<:>plicar,por·que não <~S d~c . ar·ou o uobre .Mmi.stro, 
di;;se np·~n 1S que er·am cnndições pe::;siruas. O 
or:tllor tom:t t>Ssas COIId çiJes P<hSitll:IS ro•uo uma 
phmse synon1roa rlt~ 0111rus praticas m:\::;. 

Se:;undo o nohr~ l\li n istro, essa::; pr·aticas con
sistiuw ua f.tciUdade com flUe as :1 utol'i·l:t./es po
Uciaes n.andn.vam indivi<~no:s pr·eso:s sem not' de 
culpa. ll<\ <~gglomet'HI(à· 1 d · iudi viJuos s~:m <.lllg'
me:tto <h alimentaçii.o dia ria.. 

o or dor não predl;n. de procurar documentos 
fór:l Hf),Uelle que lhe }h3SOU as mãos o nobre Mi
nititr·o, e Qtle proV<L o cout.mrío d" que s. Ex. 
attirmou qn 1ntoá p>lrte r·el tiv;~ a alitueutaçto. 

o l1\.l11·e ~lioistr·o trat tUdo •la Cas:, de Udeu~i\. 
demot'(.lt...;se ·'!Jilrticul rt11eute subre a con:set·,.·,.ç·1'. 1 

d~b e . .;cw·as, e o nohi'C depA do pt'lO 10° distr·icto 
dt~ penvincia. de Pern:ltnhitco tã.o hor·ro .. i::; •d•' ticon 
qne pedin ao nol.Jre \lini:;tt'.> •pe s dtiS::;e 1laCJ,ui e 
foss~ imm!~ hta.mente m .nd r tlet11olil-as. 

Perltlittirà. o nol.JI·e l\Iinistro qne lhe uevol\'a o:; 
pap:~is •JU<! S. l•:x. enttegou ao orador, poi::; ~ã.o 
elles de.snP.cess:ll'io::; uma. v1·Z ·r11e o seu C11nt.údo 
ja 1•::-tn. pnhliculonos Amtaes elo PCtrlrL•.,ento. 

C'oli1•Jtulnto nfi.o ünh.1. a me:\ OI' nece:;:.;i~htlle de 
àF>renrler as escuras, pois como j;t db::;e nem 
si'1ne•· a.o; Yill, bem pmlhun estnr e\ la:; llta.l ft!ita::;, 
e a >'dminbtrnçii.o polia. co:l~len)n:tl-a::; ou mo•lir
tic d- t.; ; cmntud.), não se confonn ll'á co: o es; 1 

condernnnç=t(), ).!Ois não asse111n. ellu. ent principin 
algum, nernj•1sto, nem razoavel. · 

Talvez aínd<t que algurwt op,11ião scientilic t so 
possa. c':llltmpór a e:;se . r~speito. à d~L Iml).-Jl'ial 
Academia de 'Medicina. Não é tarJ.e. 

O oratlor não se envolvera em úina di.~cn,-são 
de :;ernelh:wte n;~tureza. sobre m:rteri<t que lhe é 
estr·anha; . não vira di7.l~r que não .pode hav.·r 

-um 1 cnbação absolnt-1, . p:•ra a. capachhue ·11e ·uma 
pri~iio .;olit:~rw. ; não ,vi•:a. dizer '!U!Lh 1. uma cel'ta. 
confn:o:ií.t) entre o ar viciado e os ell'eilo:s do en
venen · mento pelo addo cárhouico. ''Offi'l cau:;'l; 
deleteri1$ da. vida; ni'to se envolverà. nisto, 
talvez .apparec't em tempo a autori•bde st:i~nti
fic~l. qne :se possa antepô•· úqoelle pat·ecer" · 

Qnn.l a. prova scientinc t que resisü á demon
str-aç-ão material do Llicto · em contrario 1 A do 
pat·ecet· dos medico.; ~ · 

O ot;a.rl6r tem presente esse parecer, e de llas
sagem dirá. que o nobre Ministr·o cxt~ger"tl na 
descripç:io ter·hnka., e tanto ex.ag rou que che,;ou 

v. m.-11 

a fallat> aqui na Camara em uma simples t,·esta 
por onde (>enetrava o ur naqudlas e .,CUI'<I.S. 

Quer a. C mara ter uma. prova. de,;.;a l~:t:agel>a
ção ~ O Ol'.tdor lerá. as di1ueu::.ões de -:;a fre,.ta ou 
ante::; mezzu.niuo: I wetro d~ ;dtura e 6J centime-
tJ·os de la1·gura. Com que l oa. ·fé. p,j1·g 1utarà 
ainda, se po•lt·ra chamar a i:sto uma fre,tu. ! 

D.) in l'ter·lto :>~ recouhece que essa f•!'isiio dis
ciplinar não foi, com() dhse o nobl'e Minis-t, o, en
tregue a um carcer·eiro. por·q ae não é carcer~·iro 
o <~dministrariur da. Ca8tt fie o~tençlo, tem suas 
uttdbul~·õe.s ma.rcadll~·uo reg•JlameJJto de 185ô. 

U<'m lis, o no:Jre Miu ~tr·o b.:m sa.iJe ~,ue pelo 
reg·t arn~nto de 187!· ·esta.bel•·ccu-se que 1 11env. 
dk:icipll:w_r mlo podia ser <l'•rlic-!da. sem ordem O.o 
Ch~re •le Policia, .e ~sim se fa·ta. 

A v~t·dat.le é est.t, o n ,iJr·~ Ministro ··ondemnou 
1s escur:1:s da casa de Uetençiío. debaixo da mesma 
õmpre,;:,ãu qne ha annos lhe proclu:t.iraur iueuticilS 
pr::;ões d.st:iplinures tl<t C<L->:L dt: Corr~cçãu. 

M<~s, S. E.~ .. ~gom admittc-as ptra a Casa de 
Con·ec<.;ão m s não par·a a -tia. Detethão; note-se, 
(J ·J·ém, que só agur,t e que S. Ex. f«Z esstt rcs
tri ç:i.o. 

All1rm tU, ta.mbem S. Ex., com a sua autori
dade screnliric<l, q 1e em pat·te alguma do m11ndo 
hn seweJh .tJte regimeu de 1 ri:sõe:s; o orw:or, 
!J"réru, tlil'a, que !i Ex. c::>ta eng-anado. Entre 
11ós, ainda. uü.o exbte · de;:;crinuna«<iio compl~::ta 
mt::; casas de :simples deteução, eiitC't: CC'iwinosos 
l!• onuuciadus e indiciado;:; ; ma:;, n.,::; p1·isões de
p:u t •lllelltaes Utt FratiÇtL, }!0[' exemvlo, ob:;~rve 
S. Ex.. a d,~.;c~ iruina~ão que 11a entre uus e outr·o'i, 
e e::sla é i.\ ulift:l'eUÇtL q11e lia alli DO r~g-imen das 
•:rí~ões. 1 

. O ot•adot· t:n!w. ainda m:1ito que dit.er, mas o 
Sr. presideute a1v·~rte-o que u. hora e.;;tú. d::d:t; 
por i:>so se limitatà. apeua.:> tÜUlb <L ttli:)'ntnt\S 
ol!:;ervu~;õ s ~m t·elaçã:o a.o v sto pluno qut:: tem n 
uou. e .\ltJJistl'o tt respeito da. a::;:;i::;te~:c'n. pu:.Jit:a. 

o ort\.<lor não cluviutl, nem é c,,p<w, u111 só 
momet\to de deixar Lle coulht• D<t t\llit'utati \a. do 
uoi.Jr~ l\Jin :;tt·o. S. Ex. di~ ljUe conta corn ;.:r-aude~ 
vantag·em;. C')l\1 tut.lt~ a !>Ol't~ de l'<wores, com 
vnlio;:;os donutivus e offerecimenbs de pl·oprie
u<.t•les l'UI'a•·::i o urb<tnas, sem esttm•Jer a mão 
l\ll'llllicallle; lll'IS \l orauot' h~ll, talvez em noti
cial'ÍO mal uf0t'111ado, que S. E~. havhC0ll::otittüdo 
nrr1a e.s!JtlCie tle concl<tve e111 que ~.tia\· . , pro
cur n'i • esti.nulu.r u. e;t.t·idade, mandan•\o u.t~ 
nnp imir t.lq1lom<\S em 110111e d.e Sull. Alteza. ;1. 

t··r·rr.ceztt R g-·~~~t~. p;tra expeuil-o.; nos com
nü.:;"arios e c.,mmbstorin.s da u::.sociuçi\o ou insti
tuto .'unth.lo p:.n· s. Ex:. 't\·1a::; o oranur C\ltl:'nd•, 
I(Ut:l ne111 as:;tw o nobre MinistJ'O consegu·ra. qtle :t 
c•t• id.1de publica pos.i,L só por :;i manter institui
ções •le tal nJ••lem. 

O UJbrc: Ministco.'jiL declarou que pretende np
Jkllu.r par'· o parla_1ueuto, pedmdo-lh1~ nrúa es
pecie de t•Lxa ·o os · pobri:!S ~para m:•nnten .ii.o de 
.:;en:; asylos ; entret:10to ddxa. ficar a ~-edJ<t em 
sen o1·~,:amento. s~::m rnodilicaç:ão nenhnm:t,d ·~ ma
ne'ra q'te, ain•la. qnc a C;.tmar.t '70titss·~ o· im_po>:to, 
o Mi ni:stro d 1 Fazenda. o cllamarí<t n. si par-.1 a. de:;
P"ZaS geriles, · IlOrqJie n. verba está liUJ:tn.ua. a.os 
G2:000$UOO. 

A·frct·Litlo nwn.mente pelo Sr. pr.osírlente diz o 
or:rÚO!', que não lêm - proposto ue iru)IE>uir a iD1-
_portant•• cli~cnss:1o qrte S() _Yai sP-gnil• snbt•e o~ l_Jan~ 
cus de cr."llto I'Oal, do cu.laS v 1ntngens. · 1 as não 
està ConvenciJo, o, pois, doix.indo O maiS quo pQ· 



Câmara dos Deputados - Impresso em 03/02/2015 11 :51 - Página 18 de 37 

82 Sessão em 10 de Julho de 1888 

. dia dizer com referencia ao nobre Ministro, termi
.narã. declarando que por mais trato que dê à ima
ginaçã.o, .não põde comprehender a linha divisaria 
que onobre Ministro preteudeu estabelecer entre 
os lilJeraes e os conservadores naquelle terreno 
neutr·o constitucional em que se disputam a preza 
ou a p:trtilha. 

Disse o nobre Ministro que os libemes eram 
scientitlcos, lança.vam a Remente, regavam a ar
>Ol'f- até florir e fructific~w, e os conservadores 
vinham e colhiam o fructo. Foi mais ou menos 
por esta. lingn:1gem que S. Ex. expressou-se, cha
.ma.ndo experimental à su:t politica, repetindo pa
lavras u::;adas na outt'.l c.tsa. do parlamento pelo 
nobre Presidente do Con:selho. 

O orador só conhece u:n:~ politic 1 ' experimental, 
que procura, applicar ao g-overno as regr-as de 
Augusto Comte, e esta politic.L chega a conclusões 
inteiramente rad~caes, mteiramente contrarias ao 
regimen conserYador. 

Entende que IH <Juestões que intere:;s:un a todo 
o p 1iz e cuj t iioluçã.a não pertence n. nenhum par
tido, ma:> taml:em entende CJlle a vida constitucio
nal é impossível si os partidos não estão descri
mina.dü:> nm e •• frente do ontro, com idéas per
leita.mente definidas n:tl!uitlo que respeita. aos 
meios de acção qne elles empreg-;1!11 para poder 
realizar <1 prospertdade e o progresso nacional. 

E' ne::;tes m;:Jios, conclue o orador, qt1e esta a 
differença, e si não ha di !Terença nestes. meios, 
então vamos c::mtar hosannas e fo1·memos todos 
um só partido. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

BA:SCOS DE CREDITo RE.\L 

,O Sr. JoaquiDJ. Na.buco (attenção): 
-Eu de:>ejaria, Sr. presitlente, poder telicitar o 
honrado Presidente do Conselilq pela imperturba
vel contiança. que S. Ex. mostr-.1, em plena crise 
d<L auoliçâO, tantO na SOrte da grande pl'OJ!l'Íedade 
como no de::;euvolvimento do cr~dito do E::;tado. 

Semelhante confiança faz lembrar a cel'teza que 
o pO\'O romano mostrava de si mesmo, qu:Lndo 
eram vendidas no fõrum mais ca.ro do qne tinham 
custado as terras ainda occupadas por A.unil.Jal. 

O que, poréw, ti e veria ser oldecto ainda de maior 
congmtubção é que o honrado Presidente do 
Con::;el h o, que tudo espera v a lh ;, boi içã.o, encon
tra-se no seu optimi::;mo com o honrado deputado 
pelo ll 0 districto do Rio de Janeiro, que tantas 
vezes predisse nesta Cama1·a que a aboli;ão seria 
n. ruina. da lavoura. e do credito publico . (Apoi
ados.) 

Eu devo, Sr. !'residente, toma:· esta proposta 
não como umn. subven~i.o b. lavourtt, não como 
um;t doa.cção gr-.üuih do Estado, mas como uma 
t ntativ<.~. séria. para fundar o credito real no 
paiz; e sendo assim não po:Jso deixar de notar, 
como um facto siguitieativo, a confiança que o 
hontado d~putado pelo ll0 di-;tricto do Rio de Ja
neil•o mostra na. htvoum. e no credito pul.Jlico. 

Mas . emprestar 300.000:000$, 110 estado de 
nossas tinanças e na cri:;e do trabalho, á lavoura 
sem esct~' vos é um .. ~ transição tão rapida do pes
simismo de hontem para o optimismo de hoje, que 
eu sou tentado a crer, Sr. presidente, que a abo
lição de 13 de .Maio, a qual tanto tanho esaltado, 
não foi uma opera(:.ão tão perfeita como eu acre
ditava., não toi pelo menos a operação anti-se
ptica que devia ser, porque h:t perigo que, por 
falta do desinfectante scieotifico, venha <Linda a 
gangrenar o organismo operado .•• 

O que parece é que este projecto nasceu para 
Entra en1 2a discussão o :projecto do governo, disputar popularidade entre a lavoura com outro 

convertido em projecto de lei, sobre a creaçii.o de ol'iginado no Senado. A indemniz:1ção do Barão 
bancos de credito real. de Cotegipe disper::;ar-se-itt de uma vez pela 

• e· l'd d multidão anonyma dos pequenos pro:prietal'ios de 
Yem a mesa, t a, apoin a e entra conjuncta- escl'<Wos, ~ta indemniz:•çào mais pohticaconcen-

mente em discuss.io, a seguinte trar-se-h~ na gr-ande propr·iedade. (Apoiado~.) 
Emenda ao p;·ojecto n. 42 (Bancos de c;·edito real,) lndemnização por indemniz:1ção, uma pagaria 

os escr<tY03 perdidos t!H todas as classe" e for-
O ultimo oeriodo do§ 3" do at·t. lo do projecto tu nas sociaes, e outra. os escm.vo::; comprados pela 

redija-se assim em relação ao bilnco q:te se houver grande lavoura e cuj:t compr.t foi, em parte, 
tle fnnrbr ha.s províncias do ~branhã.o e do CtUS<l. elas divida:; qu~ a oneram ... (Apoiados.) 

Pinuhy. O SR• RoDRIGUES Pr-:rxoTo:-E'.para indemni-
~ O mesmo emprestimo tanto poder;\ ser feito zar os Bancos. 

sobre hypot~eca. co~sti.tuida. pelos profJrietarios 
rut•u.es sobre 1mmove1s, mclu;;tve as faz~ndas de O Sa. JoAQUIM NAnuco:-E' uma competição 
cre lf os ga.dos vaccum, ca. vallar e muar nellas que faz lembrar uma im 1gern do gt·a.nc.le nistoria-
situados. dor allemão da. Roma antig~, TIL Mommsen. 

O mais como se acha. « Em toda a p:trte, escrl?!\·eu elle, onde o go-
0 § go do r e ferido artigo redi\J-. '""-=-~...._."".'"'~~:------!-dvfeeS1rn~offid7los:vecatt-=p-ei t:eaffll.iis*taeshtnH'eua-n~l~i-'a-tiz~d'tle~e:Hs:l-ci..,.'ag..v_o.J:is~s,ge....__ 

· Serú. licito a.os Banco;; fi,zerem emprestimo aos mundo de Deus da mesma fó;·rna. A ltalia cice
proprietarios ruraes a curto prazo sobre penhor rouiaoa como n. Hellas dA Polvbio, como a Car
ae razendas de crea.r, com g-ados situados, in3tru- thago de Anuib:.l. Todos o::; ~'T,mdes crime::; de 
mentos aratol'ios, fructos pen,lentes, de animae:; que 0 c:l.pital é culpado pam com a nação e a 
e ac~essorio.;, assim cot?O _sobre apolices da divida civilisaç.-~o no munrlo moderno ticam sempre tão 

· pu?hca ger-~1 e prov1ncwl ,e acções de comp t-. abaixo ·das abominações dos antigos Estaaos ca:
nluas convenientemente fiscahsn.das pelo governo. pitali::;tas como 0 homem. livre por mais pobre que 
· O mais como se acha.. . seja. fica superior ao . escravo. e só quando a se-
S. R.-Sala. das se:;sões, lO dt~ Julho de 1888. mente de dragt1o da. America do Norte houver 

·-Coelho de Re::;e;1de.» amadurecido te1•à o mundo que colher fructos 
_ (Entra np recinto o Sr. Presidente do Conselho, semelhantos.~ 

que occupa o respectivo logar .) · ,1 semeilte de draga:o não amadureceu, porém-, 
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na Americ:\ do Norte e sim na Amorica do Sul, Fizemos uma lei ·de garantia de juros para. 
no Brazíl. ~ est~adas de ferro, garantindo 7 °/0 sobre mn 

Vós sabeis a que semente se refere o granrle c.-tplt<"ll ue 100.000 contos. A lei est,tbelecia. que, 
historiador. A lenda diz que C::ulmus semeou ante,::; de conceder garantht a qualquer empreza, 
os rlentes do dragão no solo hel19nico e delles o governo se certificasse de que ella rónderh no 
nasceram gigantes armados, que se rlestrniram mínimo 4 "/o. Atianç:wa-se assim que em caso 
uns nos ontros, m·ls dos <'JUMS ticara.rn a.lgnns ::lgum. o Estado .terh qne p:1g<1r pela garantia 
para troncos das grandes f<lmilias olygarchic.1s. nadct !!e 7 o;. mms de 3 "fo. No emtn.nto, não só 0 

Dos dentes elo drag(to semeado; no solo brazileiro Estado tem tido que pagar integralmente os i "[o, 
já n'tscera.m, além de outros, esses rlous gi!;:mt e:> como em alguns c·•sos :r:nesmo rom esses i oj

0 
a., 

armados, a indemnizaçii.o Cot'!gipe e a indemni- C;'mpanhia nãv tira lucro, porque a empreza 
zação João Alfredo qne en contio rios destin·1s de em ''ez dos 4 a/o que devia renrler em qual~ 
nossa 11atria, hão de se de:;trnir entre si... quer dá um prejuízo mil.is ou menos o mesmo. 
(A.poia:los .) E' assim que, por exemplo, a estr11d1t garantida 

Eu quero tomar, Sr. presidente, a g-arantia. pe- do Rio Grande do Nor·te chegou a sustent,,r que 
di da na proposta como sendo fia.nça. dadn, não por o Estado est<wa obrigado pela lei não sómcnte 
um;t nação em bancnrrota, mas, por· nma nação a garantir os i "lo ma~ os 4 "/o qua elle tinha 
que confia em seus proprios recursos, em sua :ool- obr·i$"ação de verificar que a emprez L havia de 
vabilidade, e pergunto: no estado actnn.l do cre- renaer ... 

·dito publico, não se tendo morlirtcado nenhuma O mesmo se póde dizer dos engenhos centraes, 
das causas que levar<1m o honrado Ministro dn Jus- que se demonstrou ao parlamento não pOLle
tiÇ''· a formular a su:1 sentença-o imperio e o de- rein dar prejuízo ao Est:.tdo em C.lSO algum e 
ticit-devendo o Estado, entr·e divirh propriamente cnjos re.mltados nó;; temos visto ... 
dita, pnpel-moeda e garantias de juros, qua,;i No emtanto, essas empl'ezas, tanto a de estradas 
1.300.000:000$; quando ainrh\ não S!lbemos qnaes de ferro com,., as de engenhos centrae.~. perten
vão ser as con§.equenchs definitivas da lei de 13 ciam. Sr. presidente, no que se póde chamar 
de M·tio em relação á producção nacional e a a zona litigiosa entre a legitima intervenção do 
lavoum se volta desvnirnda p:tra os poderes pu- Estado e a inbiativa particular, ao passo que 
blicos, pedindo to~la especie de nuxilios cnmula- o presente projecto invBde uma zona que de
tivvs, pórle o Brazil aceitar em um dia uma nov:t ver<t ficar prohibida ao Estado como seja ojuro 
respons;tbilidnde de 300.000:000$00M (A.poi'ldo~.) dos cn.pitaes e o juro dos capitaes da unica. 

Seria abrir mão dos nos-;os l'ecut'SOS em pleno grande industrh nacional. 
defici!, complic:.tr os futuros emprestimos de que Ao menos nas estradas de ferro e nos e:a
vhremos, arruinar as nos3:1S finanças vertigino- genhos centraes, reapzada a ga.rantia, tínhamos 
s·:tmente. as linhas e as fubrlc<tS. mas no caso presente 

Vwnvamos a regatear insignificantes pensões podemos ter que realizar a garantia sobre di
ás viuva.s dos homens que se dedicar::~.m ao serviço nheiro que não S('ja empregaâo na h1V0ura e, si 
da patl'ia na p'lz e na gnerra., ex:aminavamos com tic:trmos com as terras hypothecadas para pa
um microscopio as menores despez •s, reduzíamos gamento das som mas despendidas, ficaremos com 
ao limite da miseria os ordenados dos nossos tquillo de que por certo nenhuma necessidade 
funccion:trios, e de repente para. s·1.1var os cnm- temos e por preço I'uinoso para as finan~:JS de 
promeWdos da classe que tinha todos os privi- um Estado que tem terra de mais para vender 
legios e gozava de todas as excepções, descnhrimos 011 -para rlar ... 
que podemos dispor de :300.000:000$, que o Estado Ha outra r<1zão, Sr. presidente, que se allega 
póde fazer cahir á vontade uma. chu>a. de o~ro e pa,ra, provar-m>s que a g 1ra.ntía não póde deixar 
assumimos a responsnhilichde deste nov<1 compr·o- de ser nominal. E' a fisc•.lis·1ção do -Estarlo ... 
misse sem pensar no futuro d:'l.. patria. (.4.poia.rlos.) Diz-se : o governo nomêa o presidente do Banco 

A verdade é que 0 Estar! o não tem a 3 o 1 ... credito e, portanto. este nã.o thrá contracto:> lesivos p;trn. 
para 300.000:000$, como não 0 tinha t:unbem pa.ra. o Estado. Mas quem é esse presidente do B;'l.nco 
a conversão l'eali7-ada sob o ministerio 20 de e como é elle nomeado 1 :\ propost•t do governo 

= d ) diz: «Competira ao ~overno a nomenção dos pre-
Agosto. (.ua i-vel·sos apartes. sidentes elas director1n.s que recahirú, em um rios 

As condições do -püz não perrnittem operações metnbros dns mesmas.>) Em que é CJUe ess:t escolha 
. em tão grande escala. O tempo das vaccas gordas :tcautela os interesses do E-:;t.'\do? Pois esses 

já passou, é preciso que nos començamos de que Bancos não se formam como todos os outros; em 
entramos no tempo das vaccas magras. Entre- torno de um homem, e para o governn que ti.ilfe
tn.ntn, as operaçães augmeutam na proporção rença faz nomear presidente· o chefe do syndicato 
exactarnente das complk·çõ3S do Estado. Quanto que tiver organizado o Banco ou algum dos com
maior se torna a divida, maiores se to1•nam tam- p~rsas ou c homens de palha» de que elle se tenha. 
bem as especulações salvadoras; ellas crescem cerc 1do ·~o fisca.l do E.;tado, o guarda dos inter

..na..razão-dos .grandes compromiS5QS mcion_!les. .. esses do Thes?uro, será o proprio organizador 
Eu sei, Sr. presidente, que o nobre Pres1dente â:o syndí'&ttif! '""~-~~----··· - :··------

do Conselho vai nos dizer, comojà nos disse, que E demais, Sr. presidente, nó~ vrvemos em um 
a garantia serift puramente no:ninal. Mas quem paiz ond~.os .Bancos po_dem ma1s que o govern?: 
póde acreditar nisso com a•experiencia que tem Quero Ja pode a!é hoJe ~om o Banco do Braztl, 
o Estado nessa materia! As garantias que nos por exemplo? Nao o vimos t~nt~s vezes _de~
têm sido pediclas foram todas justificadas como prezar o governo que lhe deu o d1rerto de em1ssao 
devendo ser nominaes; .. «Não podem :Ieixar . de e· decretou o curso forçado de suas uot~s 1 Quem 
ser nominaes » diziam os seus . promotores, no não se lembra, como recor~ava Zaca.r1as . no. Se-· 
emtanto ellas pesam todas ou quasi todas sobre o nado, que o BanC? d? Brazll com um ca:pl~al de 
Thesouro. (Muitos apoiados,) 33 mil contos abrtu a casa Souto um creâ1to de-
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quantia. ign·1l e lozo depois do d9sn.~tre outro 
_igual aontro Banco ciesta pr.1ç:t? Nii.o o vimo:; 
€':lvoh·er-se n·1s tr<tn:>acçõas de um· gr .nde syn
dtcatn, enpe•arda C~-'n:-nra j)arlamentar contintt:tr 
c nwsm•) :prrn;ed~mento com outt•o syndicato, 0pe
l'(tndu :•:SSII11 mdtrect 1n1ente em um:t t>Specnl <::i.:> 
q_ue p·n·a um Banco, ao fJUal e.:;tú ligado o c1·edito 
publ1co. n1o entr:wa. por certo na espilat~.l dos ne
goc:os licitos 1 (A.poialos.) 

Ain,l;t recMntemeute nã/l o vimo:> quebl'al' um 
.ac,·ôr·do :-olenme com o Estado, ao qu 1l tlevia a 
prm·~~gação 1l'l sen pmzo ~ 

E qnant•J á d~cali/.açii.o do E,;tado, quando o seu 
pre.,idente eri.l. nomeado pelo go\·e1·no, nfto se 
oegon •·llc a for·necer e:;clarecim .. ntos pedido,; 
pelo Mini,tro na. Fa7.enda, como na pre·i•iencia do 
:Vi:;coJHi.e de .Jequit:nhonha P<':;itiv ·e ter·-.linaute
l.llento os recn:;otl ao conselheiro Carr:i, ~ 

da. Bahia, (lêJ: « Foi bem aceitao a propost'' do 
governo rebltiva ao; B t'lCns d:~ credito territo
!'ial e agric1la, sem pn!Ju.i::o da indeomi:;açiZq. 
Deliberou-se repr•esentat• ao governo Í •11per·ial, 
pedindo auxílios pot· intermedio dus Bancos desta 
pra.ç·1 .• A lavonr · ~ pede coloniz:oçã.o para. a. B 'hia 
com vaut 'gens ignae:; ils ,las pt•ovincias do Sul.., 

O SR.PEDitO Lurz :-Qn~r estar a. duas amarras. 
O :5R. JDAQunr NAsuco :- A la.vour<l. não se 

content•t com os i:t\'Ot'<'S rb honrado pres1clente do 
Conselh •; qner t:t.m· •em os i;.wo1·es do nob•·e H trão 
de t'otr•gipe; 1uer ain•Lt auxilies directo,; ; qner 
a in<l:l 0::) l'avor·es fjlle lhe po:;,;:t pre.t•r n 1\Jini::;te
I'Ío rla A;ricnl tura. a.rnplian lo. as vantag<~n::; CJlle á 
provincm de S. PanlC' têm sido concedidas no ser
'iço da immig'!'a<;ão. 

o SR. PEnRO LUIZ:- E o St•. z-~una ainda quer 
o prolongamento da . .,; e,;tr<tLla.; de feri'o. 

O SR. ZA~L\. :-Tlt.nb"lll so no; filhos do Brazil, 
e o R r ziln:i 1 é o .;ut ( Apoia,los). 

l~::;tamos c lllÇ LdO; <lesei' eu te LUUS. 

htl' ctner dizer ctue 11111 on ontro nritü;tro põrle 
pr~-tenrl.er· lutar com os g"I' •nde:; estab.·lt>ciruento..:, 
mas ern v;io, e comn os mini,;tros p·ts;am rapid<t
mentl~ p'liO POtier e os B 1twos excedem :rté o sen 
pr;•so. nã.-. h :L t1scaliz ção possi\·el tlo monopolio, 
qu:: ndo o pnrlamento o tiver creado. o Sn .. JoAQuor NAnuco:- Eis a'lni, St•. vresi-

M·r~. Sr. pre;Hente, o governo nos pene es<;a dente,o I'Jnatlro da:; pr·etP. 1çõe,· ria l:Jvonra.,'llle '!ão 
g-nr:~nti<l e·10r·me, nã•l ,c) :;;em acautelar rle t'ót'ma. ,.;e c.111tenta. c• 1m es.;es 31:1 mil contoS.'i'l:l pe·ll? m
aJg-mnn os interes,;es •lo E~ta.do, como s~m nos d 1r rlemnizaçi1.o, pede coloniza.ção,p;•,le auxilio- in r me
o menores ·lHrecirnento s ·br·e a nec':!,;s;dade de;:;,.;n, liatn::; e dire·~tos, não e:-.:ceptua:1do outr·o::; ftvores, 
immensa. ::;nmma, nem sobre a pt·obabil dnde de '1 te.[JOr \'entura.,dei:-.:on rie lernhrar-,;e n>t occ •sh\o, 
qne o r:star!n não 't'enh·t a ~ofTrer peh ga.t•antia, ·~orno a s:tppt·essão dos irnpo3t~s de exp?rtaç'lo, 
nem tnmpouco sobre o 'ltle é qne a lavonra; 'l'uer e t q·i!'as, bar•las.etc. r~m t;v~s mrcumst tnct•s,per
o que re<tlmentc a pode desenvolve!' e s. d...-:~r . g-nnto: 'ln·d n. g-ar:nltia I')Ue ng-overno no.: da de 
São quatro pnnto:; impo!'tantes sobre o:> quaes nã.o ~!U') será nominal a rP.sponsa, ilid·de cin K;t?-rl·• ~ 
temos inf,,rnw;:ü,•s. nem n<t propo;;ta, nem no pa- A l :.~.vout•a l'jnet' tudo qn~ a poiS 1 sn.lvn.•· a r:u.;ta 
recer ,1;, comrni:; . .;iio. do l~::;ta.to, uus ist11 i 1t'elit. n~ute é impOH\"el~ 

Quanto á~ommn, é reall'\Ctlte estnnlto f)ue no porctne o Esta.r\o é elh pt'O!li'Í:l .• e o:; recnr . .;o.; pre
l•~sso que, no tempo th ~:scr·avi•lão,I'Ju'•nd, os es- :::tado.-; por elle devem iBI' rigorosa.ment7 ~~mente 
era \-o~ er.• m con:::;iderados o-; pl'incip <CS vnlore.; aCJnP.lles 'lue a pr:ls.;am co•n s ~gura. tl(} ~ vtv~tí~-~-.r:. · 
ela l1 ,- o~tra 110~ conlractos d~ hypoth~ca, a di,-i ,la Ora., Sr. pl·esi,lent-~, CJ!lill é <t solnçao ,;ctentnca 
hypothP.C<II'ia e outra. n:"Lo snbin em todo o Imp':lrio ·lo pr••hlorna da hvollN no Bt'<tzil ~ Pa.y•;, C;t•ht g-e
:tlélll de 100 mil contos, 11<\ÍO cttW o;; es,,rav"s des- nm·o de cHitm•;l., para ca.-ln. zona rie l)l'orlncçiio, 

·<·app recel'am e nà'1 .e conhcr·c ainda o va.lor r·e <I p1.r;t c;~da centro d'! capita.e . .;. a. sot:1çã,, é cliver,;~t; 
las propri'Õ!dades :'g-l'ic•J[;:s no no.-o re:.:-imcn d:J - n·io ltt um:t sb: Bü.ncos rie cre•llto real, e nao 
tr>thalhu.;e rpteira errpe:1hn1· a. g-;U'illltindo E~- SP.nrlo esta a nnica sohçiio devemo•e•nlJt'egar 
.;·,do ll~lo tripl J tLtqnella diYid,t, e le·.-ando-a." 3UO n'ella toios os r·eP-ur·sos rle nos.;o credito 1 
:nil C<llltos. o g-o,·erno nã:> ad:uitte, pot·ém, ~ue PSte-; B·lD-

Qnantn :1 probal.ili•larle do ser nominal a. gct- cns empre;:;tP.m só·n~nte â. gran•le pt·opriedade e 
rílnli•, é del'acto e::;tl' nhn.vcl fJ 'te se pr·ctenda. para pop•tlal'i:::a.l-o,.; ftz tldles um in:;tr·u qcnto da 
dinheit·o t.arato em te:np'> tle crise e I)IH:J ::;•: ac1·e- pefJuena culhHa.. Mas,aind • a ex~mplo da :.;.tran
dite l')lle, O'•ten1lo-se rlinhei1·o mais b .r :to do que tia nominal nó3 ternos n'e,.;te c:\80 um preCP.•lente 
nas condkões ordinarhs rlo mercarln sohr<'l a va- i'l::;tJ•ndivo. Ta bP-m o,; engenhos cent1·ae::; foram 
l.i"ÇÕ"S sem nonhnnra ha~e exp3r·imentnl nem br-ilhantemente riel'enrii•lo,; n•s daas c:ts s rb par
e1Tectiv irbtl~ de trans· ,c<;õ~s, se pr)(le C'l:Jst'tnh o lilm"ntn, c- ·mo deven-!o favol'P.r,Hr os l:tVI'ndor·es e 
credito real em colldir;õn~ de bom exito, e 111lo ::;~ niio :>ómente o:; :;t~nhore ;; rle '!ngenho Bu·,rqne de 
vér·iticando taes condh;ões Ct1111o é qne pô !e ser· l\la.~8do deSCI'even-os m"s·no em um A dso, cumo 
nominal a g-nr;rnti • fJlte \·:1i cansar t tntus C:-}l3:.. S!:!n !o Rm reClll'::iO pnra. o pl'opt'in escravo_ 
cuhções ••rtitlcines? (.tpoiados.) No emt 11lto. quanrlo se ~zer;~m ~.:; cont!'act~s. 

O gon?rno n'lo S3 preoccupou rle nos es(ll;ne- com as compa11hia,;,o-; proprtetar1os tiveram o ~~1-
cer a. e:;se t·espeito e tnrn·.em a cnmmissii.o nã.o dn.rlo de in,;erir n'el!e; uma clansul:t que prühtllla. 
cogiton rlelle~- Entt•et 1nto, et•it ex ·cta.••;ente isto ás comp:1nhia.; tratar dir·Pct;wtente com os mora.-
que maio·· interesse devet·ia ter-!hR5 rli.;p:~rtado rlor~s. . . De.;te m:)r!o tinhn.mos garantid" com o 
para \-erific r--se, por dados estati,;t ico •, qud dinheir-. {\,,s pobre> um }Wi ilP.gio pa.ra os ricos, e 
seria o etreito da. Prub:;ão que se proje:::t:lVil. A empr·ez'IS subvencionarias fic:tvam peln. lei do mo
g·arnnti • é 11ma ca.us • pPrtnrltadora-no mP.t'c:•dorle nop()lio o'wig .das a nã.o :LC.:ltt:tr a.s ca.nnn.s do l t
dinheiro. On:ie está a prnva de que a pc·rtnrb .ção vra·lor sem a licençtf' do seohor do engenho . 
.será f~vor<~vel ao eredito publico, em vez ue ser- (Apoiados.) 
the rle::;favornvel? o governo ti1·ou argnmento rla existencia de 

Mas. Sr. r>re,idente, ninguem ta.mbem sabe o aln-nn; B ncos me.nor·~s de credito rettl, que estã.o 
que fJuer.::t lavour.,... pt~;porando. Em primei•·o log;Lr, es:;es b:1ncos 

.Di r-se-ta qtte e lia quer bulo de uma. vez. cor.1eçnm apenns; em segundo Jogar, elles o~tstem 
Aqui está um telegramma. ca.ract,eristico d_L pi"aça. I sem a g.~.ra.ntia. do Estado, que é exa.cta:mente a. 
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causa. perturbndora. rlo sen ~enP;o_,Je ôperaç. ões, o I contns sinão proctmtr o mais barato possível p.Lra. 
escnlho em I'JUe el_les m •I,; famlm~nt~ po lem p;u·ticnl.ar·es. o capital precbo rara seu:; nego
naufi'a!,!''~·. Ha_ ~~11to pouco te_rnpo awrl:t p·ara se c~>s pnvados. ora, n-'ls sustentamos q11e 0 c-r·e
poder t'lllilhr optniaosob,·e :: so_l!d~~ ,J:sses _B:t·•~o,;, dito U.o Est do, como o tlte::;ouro do E::;t:vlo não 
e ~m to~o o caso elles sao m:;trtmções rnteu·n- perten<·em sinii.o ao Estado e de\·em licat· ;.e:>·~r
mente diversas daqnelh•S que o gov~mo quer v;~!o; par;t_ttS ne_c•:ssidades d >s nego:::io.:; publicos. 
fun I:! r. . :'\un l~ : a ~aza•J legltrll!_a alg-u111a p •ra. OtJrig r os 

Fo~ po_r 1"50 I]Ue •. qu11ndo o nohre depnta_do pelo c:ntr·llJUllltes, I'J.Il" _nao tom:am empreshrlo, a rau-
110 dr.str1Cto do 1<10 de .• ane1ro, a propo.;•to rlas Ciona•· os contn Ul!lt~s a quem convenha coo-
nov:•s lPtras hypr>thec a rias, qnp, en ch •mara nma trahir ''mpre:.timns. . 
novi~l1de rligon de tig-nrat• na Expo:.;!ç1i. · d·~ P.lrit., « _De d11ns cnu.:;ns uma.: os estabelecimznt,.s de 
adnuran lo-se rln. m111 11a sor·prPz '• dtsse q·w Pilas Ct'P.1hto re<tl serão 1 em or~a.nir.ados nu mn.l or·rr:\
eram runito conhecidas. Eu lhe conte.;tei desde ni't..'d?s ; _no T!rinreir·o ca.so ;\ garanth do E,t~do 
logo. set'll. mutll P. 1.,to me::;mo se declnra na. expo-ição 

Eu, pelo.rnenos, não poderh cit:w esbbelecimen- de motivos da proposta ; no s~gnndo casn ~et·ia 
to algum elo, typo que o g-nyel'no quer cr·car. des~~t!·o;a. Ell1 parece-nos, por·tanto, dever· ::;er 
(Apfl ·arlr.s.) l~' certll f!:l~ ot~YI ao meu honr 1flo repelhda de qnalf]uer dos dou~ pontos de ""btn. 
am'go. o. _learler da mtnorra, que <'lSSes n~vos em C'}lte no::; collo1uemo; . 
Banco; fil:am-se a um typo exrstente na. Dma- O SR. LouRENço nE ALBUQUERQUE : -Muito 
marca. Mas eu deseonheçd 0 morlelo. · • bem ! E;sc é o vet'lladeiro pri:rcipio; 

O SH. MA'::IEL:-Em um pr·ojo·cto de Ba.nco para 
a Jntlnndia. 

0 SR. ANDRADE FIGUF.IRA:- H:t Cl'lllS!t VCÍOI', 
que é o governo dar capital pnra os Bancos. 

n SR. Jo,\QUDI NAnuco:-H a peior e h:t melhor, 
mas o •uesmo não h t. 

O nobre deput·1rlo pelo Rio rle .Ta.neiro mesmo, 
em apar·te ttO conselhdro 11la r·tinho Ca mp· •s, entii.o 
President~ do Co •selho, e qne er" inimi!!'O acCI·
rirno rla g:arantit. rlu ~- Est'l.do :1os B •nros, dis~e 
u"•a vez I]Ue o plano da. lei de 18i5 er.t um plano 
int~>irarnente origina.!. 

ora, ,-i o no ire deput ano I'JiliZ rliz~r rpte nõs 
.já ti"'emos em 18i5 con,;a. semelhant•' on ignnl a 
esta, e flUe portanto, as nova:: !eUr ·s ••ão eram 
n•.·nhnma novid d ·para o p i7., eu cencol'flO cn1n 
S. Ex.; mas essas letras, por maiores e-sro•·ço:Hple 
tizemos, nã.o consegnimos elll 1Ri5 ')Ue ell:~s nos 
viP:;:;em ri• Europa, o B .n11o do Visconde ,Je In h •
mirim não produ •.i11 a sua pl'i neir•<t letr·n hypo
thecn.ria e assim estas serhm nm:1 verei •deira. no
vdade economicn. mesmo na. Exposiçü.o de Pat·is. 

l\1•1S, <:;r, presid<'UtA, a r1n ·;:;lão tl• gnrnntia. rle 
jlll'O ás letras hypothecarins .iã. foi uma vez di,;
cntida. no parlamento l'ranc~7., (jnnndo o ::rover·no 
do prin• ipe Luiz N 1pnl·~ã1, pRdi•t a A~"em'Mn 
Nado na I l.e:.dsh•tiv;t a g-m•antia. do E:;t.:odo, nii1• 
para a totaliJa:ie d<t em:ssii.o do c1·edit frmcit:i', 

·mas p·n•a nm ter·co ela me,;ma. e·11i~sã.o. 
A qnestão -si o Estado devia. ou não gnrnntir 

o juro das }Rtras hypothel:.'wias- foi estu'itvh 
pela. c ·mmiss.'in esp.~ci:tl em nma p•ginn, f!•te xe 
p<'>'le con$irler ar ;: ultima palnvr • ~·! ~ciench 
socinl a este re-sperto. A assemblét, re.)elt'ln :t. Q':t
rantir, e mais hr<le 'JUanrlo o pt•inr.ip.~ pt•e;inent~. 
tcr·nanrlo-se [nlj)rrador, preci~··ndo dn. funda~·ã.o 
do C1·érlil Foncie1·, para. a trnnsfo!'mnç'i.o de Pa.r·i7. 
(apoia·los da opposiçao), mesmo com todo o SP.U 
porler :Jlle. não foi a"o ponto• de ga.rnntir as lett•ns 
llypothecarhs porrpte ebsa g:1r •ntia estava rleti
nitiva.mente condemnada desde o voto da Assem
blé•t n .• cional. 

Vou ler ã. Camnm, pRdindo para. ellas a StH 
attenção, ns razões pelas qnaes · o par·lnmento 
trajlcez, sem quasi opposicão d0 govern 1, t·e
.jeitoo o pedirlo da garantia dejnros. Dizia :1 com
missão especiaL c.)Jomis::-ão ot•g-anizarlorn do cre
dito real, não senrlo portanto suspeita. (lê): 

« Por mais import:mte fJUe S~'-.ia nma boa OJ·ga.
nizaÇ<"io do credito real, não se trutJ. no fim de 

o SR. JOAQUIM NABUCO (continv.anrlo a z~r) A 
~ar:•nti 1 rl. · l•:st ·~lo SPri:t inntil e talvez pr.julic:al 
1leste Jl"nt•l de Vt:-ta-qne ell i. não po:lel'i:l. s'~''U
ramente COIII<n:micar ás lrtr·as hypl\tiiecnri<~S~lnl 
cre·lito snpr>rior ao dos ftmrlos IJUhlicos. Or·a. nós 
jú abse1110· qne o nosso fim deve SPI' Ca7.er· b·1ixar 
n jurn dos emprestimns so!Jr.:: primeira hvp'>theca. 
não sõmPn!e an nível-, mas ab :ixo do j1Í1·o da di~ 
vid:l publica. Ne . .;se p·mto de vbtn. é pr·eci,.:o que 
a::; opol'açl'h~s dos e:.;tabdecimentos de cred to t·eal 
iic'Juem hem di.;linct·1s da arl.mini-tr·ação d:tS fi
nn.nç·•s do Estado. E:n tempo" de agitaç.i.o e r·e
~·oln~:ii.o com 1 o •'m que vivemos, acuntece uma 
multidão de cit·custu.ncias que inffluem deslavo
i·n.vPiin··nte sol,re o credito pnblico,~ue porlem nã.o 
tet• inflnenf:ia m:'l ou tel-:t m<>nor snbre u·n cr·e
rlito hyl)Otlw·ar:o bem coo.s1itni•lo. Foi a.s::;im '1Ue 
na A ll•mt•rr h:l, depois rios ac"ntecimen tos ole I S48 
ns Jelra~ hypotheC:IT'ÍaS sofTrcWI~nl Ullllt depre
ciação menor do 11ne a rievi la pnhlic''. Limite-se 
pois o Est ·dO a liscali7.'1r os P..;tabPl~cimentos rlo 
cr·e•lito r~ .l, •·P.=-peitando sua inriepenclencia e sna 
autonomin: nó:> · cremos tirmemeute que serã 
melhor· pwa todos. 

<< 7. 0 Si o:5 est;tbt~lecim'3ntos de crRdito real 
:::on~er·v: •rem o s·>u c·tracter de e.;tnbelecimP-ntos 
prlY<\no•, o'll'igarlos a ba::-tar se a si me.;mos 
c n. só conhr comsigo, a Srh g~>stão serà 
tanto melltllr fi:;calizad L pelos int•·ressados 
l]ll'llltO St>riam elles que h:avinm de soJ'rer 
tod:IS as con:;eqnen:::i1s de nma adminintr · ~·ão 
impt•u•lente on inlubil; mns, si em definitiva 
ess'ls con:::erJ11encias deve ;sem ou po·ies'-e•n r·e
c d1ir sobre o l~::;ta1o, esS•\ vigilancht rins in
tet·esses p •rtil!nlares pl1l~rin. ser m11ito me
no.; aclivn. e menos e'fectiva. Pm· m;ois la
menta \:"1 qne seja. a di::ip 1sição rle espiJ·ito a 
qne f<lZ~ltllOS nl!nsi'io ninguem porle rle::;ccnhe
cer <t sua exi::itencin.; Por- outro lado, ·votando· 
a gn.rnnti<t rio 8st •do, seria prec_iso admittir 
como p1~.;h·el o hypotlPse da realiz:1ção dessa 
g-ar.l!llia. Snhro~ndo por t1l facto no,; direitos 
dos e~t·tbelecimentos qne·elle vives~e :ttbnçado, 
o E,tfl.da t ·rh, em clelinitiva, 011 qne soffr·er 
as per•lns, ou <Jne exercer contr'i os devedores 
dos estabelecimentos os 1Ureito$ rigor·o~o.; esti
pnla.•\•lS em f vor destes. Seri:\, · pCirttnto, a 
pedido delld qne se exec•tt·•rhtm os se<JnPstros, 
as penhor .. s, as cxprop .. in(,lõe; e ello só colhe
riu. promveltnente odio e desafl'eição como pre-· 
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'mio de sua intervenç:.ü.o imprudente e incou
lsidera.d.l, a menos que elle prereri5se carre~ar 
com as pet•cla.s . ou decretar o cnrso forçado 
das l?ttras hypethecarias, isto é, o p·1pel-moed.t, 
e urna verdadeira. banca-rota.. 
~Assim pois, ~\ garanti<\ do Est.\•lo s·~rí\\ 

contrarin aos prhwipios: seu prnprios parti
da.rios dechn•;un-na inntil. As observ .. c:.ões CJ.Ue 
precedem demonstram. sGgnndo n, vosS:\ com
miss:"io, que ella seria. com effeito inutil ou 
perigos:~.. Con>encicl.o;;, alias, qne as g-a.r:1ntias 
accumnladas no projecto rl:t commis.;ão basta
rão pnr~1. assegur<H' o credito e a ~0lide;: d:1.s 

. letras hypothecarias, temos a honra cie pro
por-vos a, l'8jeiçlio •los :1l'ts. 2° e 3o rlo 11l'O
jecto do gover-no.» (Relatori.o de Jl. Chegn.J·ay 
em r!O>Il.e da Con~niss'io (le 1·e(orrlUt hypothe
caJ·ia. e credito real.- Sess·io de 29 rle Abt"il 
de 18f5t- Assentblea .!Yaciorzf'l Legi~la.tioa voZ. 
13- pg. 259). 

O SR: RosA E SILVA da um1. ap~•rte. 
O Sa. JoAQUDi NABUCO : - Subvenção é consn. 

ditrer·ente. Com a subvenção, o g,hrlo verifica o 
que pó-le empresta!', toma, nma respons:tbilidade 
que conhece (apoiado.~, não s' atira no mare 
magn.wn de difficaldades imprevist:ts. 

O Sa. ROSA. 'E Srt>·A : - 0 que r·esh provar e 
que h·1j·t difficulda.rles in1prevista.:> em instituições 
de credito real. (Oh! Apartes.) 

0 S~- JOA.QEIM NA13UCO :. - 0 honrado depu
tado dtz que nM ha ...... nos veremos ..•.. 

Mas, como dizia, nós ni1.o encontramos em parte 
alguma instituições semelhantes. Hn. em França 
o Cr·édit Foncier, mas 1uem con11ece a hi.:;toria do 
Crédit Foncier sabe que nii:o é de umn. instituição 
igual qne se trata na proposta. O Crérlit Foncier 
emprestá principalnwnte sobre a. propriedade 
urbana... -

0 SR. LOURE~ÇO DE AL'BUQUERQUE:-Apoi.tdo. 

O Sa. JoAQUIM NABUco :- : . . e é accusado de 
ter •lado uma enorme Bxpa.nsão às espeoolações 
da Bolsa, com as SU<lS p1·opri 1s obrig~ções. 

E' ex:nctameute o perigo pelo qu;tl antes de 
tudo reJeito o pro,jecto rio gove!'no, porque elle 
criaria. uma ngiotagem que nos faria. lembrar o 
que •irnos nntes ch ultimn, convet•sã.o, porem de 
e:treitos des~strosos e crescentes até il. ruína pu
blica. (Cont. estctçües do Sr. Arv.lmde F'i(Jt'eil"a.) 

Ha B1.ncos hypothec •rio;; do Estado e d•t pro
vincia. na. Repuhlim Argentina, com emissão de 
letr•s hypothecari:ls, qtie estão chegando rapida
mente a ultima. letra do a lphaheto estão na. seriP. 
M, creio en ; mas são Ban~os do E-;tado, não são 
de ca.pitalisbs, de intermediarios. 

O Su.. RozA E SILVA :-V. Ex. acha isto 
_...~Mlhor? .. · 

O SR. JoAQUIM NABUCO :.- Eu não me com
prometti a apresentar nenhum substitutivo ao 
projecto para organizar o credito re::tl arteficial. .. 

Mas os Bancos Naei<maes Argentinos cujn.s 
emissões têm dado logar a movimentos extraor
dinarios de bolsa são propriedade do Estado. 

Si ha um interesse · pub!!co de tal ordem em 
emprestar a la.voura. que possa fazer esquecer a 
moção do Estarlo, que é a noção da igua Idade para 
com todos os associados, então o Estado que em
preste directanwnte com as garantias e cautellas 

e mais do qne isto J'espons1 bilidade e os intuitos 
proprios de um grande serviço nacional. 
~hs em Btl'-'nos-.'\.vres rlá-.;e o se,!:.:'uinte facto : 

é I}Ue o Bane:) é vcr(hdeir.tmenie territorin.l, 
n.ssenta. sobre o valor da terra e a terra em . 
Bneucs-Ayres tem um valor que sóhe aos saltos, 
que ern H~8:3 er:t 16 de francos por hectare, em 
1886, rle 64 e em 1887. de 160. 

Ha tambem est<1 belecimentos de credito real na 
Allemnnhrt d'onde vieram. Não quero entrar 
em ntW\ investigação historic:1, mas, como todo 
o mun·io s.1.be, e.~te.; e:5tal)elecimentos cl• Alle
m:wh:1. foram instrumentos ao serviço do feuua
Iismo e nos quaes a. monarchia. auxiliava em 
seus embaraço; a. nobreza.. Jou::;sean mesmo uos 
di;: : « Com etreito, todas ~s assochções na 
Pl'ussia foram cre1d 1s no interesse dns terras 
dos senhore.,. Com etToito. censura-se a esses es
tabelecimentos ter como eireito irresistivel conso
lidar e augmentar os domínios agrícolas, perpe
tuando em proveito da aristocracia a gr<mde pro
priedade .» 

A verda•le é 'lUe ess1.s iabo!'iostts cr-eaçües hy
poth.eca.rias d•t velha. :\llernanha nã.o cu.bem 
n:t z:ma de um paiz ilemocrutico corno o nosso. 

Na. Allem·mha. o credito terl'itorutl é natur<ll 
parque a essenci:' do credito real, como en
tenrlem os seus crg-a.nizadores, e .,mprestn.r a 
longo prazo com pequen:t amo::-tiz:lçito e a juro 
barato. 

Ora. na Allemanha não ha quasi a noção do 
tempo em relação á -propriedade territorütl; a 
terl'n. é o Jaco da, unidade d;t família e um em
pre:3timo a. longo prazo, por meio seculo ou 
mais, p:tra benet'icia.r a propriedadarle-entra nos 
habitos do paiz, adapta.-se a tradicção da vida 
nacional, que ainda não foi violentamente de
struid;t pela revolução, como entre outros povos, 
p:1r1 ser re;taurad<"t pelo industriaJi:;simo ..... 
O tempo é noção ·secundaria n<'t vid;t de um povo 
que ainda, como a .. "-llemanha, n~o rompeu com_o 
seu passado..... Mas, no Brazll, onde a agri
cultura. é verd•tdeiramente nom<tde, onrle ella 
abandonl~ a terra que esteriliz<'t á procura de 
novas destruições e em uma sociedade onde a. 
família não tem unid tde e onde a terr;~, não tem 
valor moral como laço de união social. onde se 
veridca. o velho dictado- p:1.i. rico, filho nobre e 
netto pobre,- de fórm:\ que o funccionalismo se 
tornou o hostlicio, cad.'\. ve;: mai.tW, do:; descen
dentes do:; antigos proprietario.; da terra, e cre
dito territorial nii.o tem a base moral, sem a qual 
nenhuma instituição -póde existir, a adapt:~ção 
que torn:t impos~ivel a transplanta~ de um or
ganismo social q aalquer para um terreno onde 
faltem as virtudes precisas pnra alimental-o. 

Por outro lado o valor da terra não cresce na. 
mesma. proporção era que cresce em outros es
tados novos como a Plata, em que seadoptqu em 
mà hor ~ a politic.1. da intervenção do Estado; tem 
pelo menos esta garantia: que o Estado vê aug
mentar cada dia o valor do penhor sobre o qual 
empresta.. O pr:~.zo longo é assim umil. anomalia 
tanto moral como ecooomica em nosso paiz, e o 
prazo curto; além de não ser um.f,wor á agricul
tur:~, que mereça o nome de credito real, quer 
dizer a ruína do Estado porque não ha mercado 
para. as terras que elle for obrig3.1lo a realizar. 

Jà tivemos uma tentativa igual em 1875. O 
honrado deputado pelo I 1° districto do Rio de 
Janeiro, confessou que este projecto tinha sido 
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elaborado p~!lo molde da lc>i dq 1875, do Visconde 
Inhomerim. Mas o Visconue de lnhomer-im nau
fragou completamente na. SUl tentLtiva, que 
aliás partiu de uma convicção diametralmente op
posta a deste projecto: que não havia. capitães no 
pa.iz. Aquelle itlu:.tre e:;ttvlistu. iudur.iu o Senado 
e o gover·no a ir pedir e:;ses ca.pitaes ao estran
geír'o e o estrangeiro não os deu... Por que 1 
Porque '(leia opinião das autoridades 111 ,;s comp·-1-
tentes se Yerilicou que o credito real, segunolo 
nquella lei, não era possível no Br·azil ant~::s dA 
ter v~lor negochLvel a propriedade agrie.Jla ... 

Mas, Sr. pl'esidente, este projeclo é exequh·el 
ou inex:equivd? Eu OUÇ•> u:u ar·gum~nto 'lua 
julgo improprio do par.atuentl). Diz-se: si o pro
jecto não é exequivcl, não faz mal nenllnm; si 
é ex:equivel, o creuito real e~tú fundado. Não se 
de'ft!llde as~im uma pl'opnstn de lei: é preciso saber 
si é ex:equivel ou si é inexequivel. Não podemos 
repetir o ne~ufragto de !873. 

:Sr. p1·esidente, esh' projecto em minha opinião 
é honesta111ente inexequivel: este projecto é des-
honestlmente exequivel. · 

Este projecto não serve para. os C<1pitaes de lloa 
l'é, tHn.s seri.1. um vertladeiro monopolio a doação 
d:> credito publico do Estado, o direito oie emissão 
dtt di'l.-lda puulica. sem (jnasi responsa.bi h.lade p:ml 
gr·andes especula.dot'•'S. (Apuiados e n·io apoiados.) 

o Sa. ZA~IA:-E' bom saber-se isso a tempo. 
O 5R. LtosA E SILVA.:- V. Ex. tleve fazer essa 

demoustraçii.o. 

O SR. JoAQUil\l NABUco:-Eu vou f:tzel-a. 
Senhores, os homens publicos nãCl, teriam repu

tação em parte alguma do munuo, · si elles qui
ze!5sem assumir de antemão a. responsabHid:vle de 
todas as especuh.ções de que são susceptíveis as 
suas c reações. 

Creia-me o nobre deputado que não ha no 
Brazil uma idé~. sã que não dê immedia.tamente 
origem a explorações des1wnesta.s ... Haja vista,. a 
idé<~ da. immigr.,çã.o, a idé<t do credito territorial, 
a idéa das estr-ndas de ferro, a idé L dos engenhos 
centraes. 

O . nobre deput:ldo não é c.tpaz de ter umu 
idéa cre.1dora, patriotica, qtte não seja. immedia
tamente aproveitn.da. peht e:<ploração lesiva aos 
interesses do Est;~do. (Apoiado:;) 

O Sa. RosA E SILVA: -Mas nem por is::o V. 
Ex:. deixou de a.dvogat· a abolição. 

0 SR. JOA.QUI:\f NABUCO:- A ano lição era justa 
em si. .\ •• bolição não dependia de empreiteiros 
nem ue contractadores. 

O SR. L-tosA E SILVA: - Mns: houve muita. 
especulação a propo~ito rle a.l.Joliçiio. 

O SR. JoAQUil\f NABuco : - M.ts o Estado não 
tioh:t que fazer contra.ctos pi1ra a. <lbolição. 

Porle-se dizer, é c.:>rto, qne o Bstado fez con
tr-Jcto er.1 1885. 

Mns, por uma. felicidade, quP, far. honra. aos 
proprietarios de escr<.wo.s, elles t'~Jram exactamen
te aquelles que menos especul.tra.m com a 
escr.lvidão. 

Em 1875 nós votnmos uma. lei como esta. 
U:ar SR. Dc:PUTADO dá um <tparte. 
O SR. l~osA E SILVA:- A ma.teriil é essen

cialmente pr.1tica4 

O Sa. JoAQUI~! NAnuco : -Eu acredito não 
ter : dito até e,;te momento uma palavra, que não 
~ej<L essencialmente ~:ra.tic:t. (Apoiados). 

Em 1875 nós votamos uma lei como esta, uni
c;.uuente um:t lei mais vantajosa pltta. o contra
tador. O pa.gamen to dos juros era em o:u·o ; o 
ma.ximo da amortização (:30 annos) era ma.is 
extenso, (agora é de 20) ; o praso da duruçã::> do 
Banco, era maior de quarenta aunos, emquuntl) 
que o nobre Presidente do ConEelho dâ. a. duração 
de 30. 

A lei u~:: 1875 foi snbmettida ao Se. Feeury, 
dieedor do Credit Foncier· de Fra.nça, e o Sr. Las
ki grande industrial. 2lles sujeitaram a lei " de 
l8i5 ao ex;1me do Sr. Joussa.u. O Sr. Joussa.u 
prOVOU que O praso de 30 all!~O:i para aruortil.:l\ii.O 
era. insiguiticante, provou que. era absurdo marc,,r 
ll de 40 annos para :1 dur·ução do ba.nco, quando o 
nobre Presidente do Conselho n1'.trca. o de :iO, como 
si o cret.!ito re<tl, que se pretende fundar, devesse 
durar o tempo de uma situação política, quando 
deve dU!'at tanto como :L lavoura, melhorando a 
terra e a pez-feiçoaudo os méios de trabalho, por 
que os :·gricultores nã.o tem o direito de passar 
ten·,,s estragad••S aos seus descendentes. 

u Sr. Joussau pedia a modific:1ç~õio de diversos 
pontos da lei de 1875; mas, sabe V. Ex. com que 
p lavras elle terminou o seu relatorio ' Eu vou 
ler; (lê): 

« Em resumo, penso que, si forem manlidao 
estas prescripções, não se poderia emprehendes 
fundar uma sociedade de credito real seria e du
radoura no B1·azil. Póde ser qtte espect,ladore
of!ereçam ao governo opera1· sobre essa base, esper 
rando tir-ar proveito das circumstanchs, emqnantr 
ellas forem favora.veis. Mas, venham as cri::;es e 
o tempo ditflcil, o edificio assim levantado se aba
lar-à ! Serã. preciso modificar o systema, recorrer 
a ilovas: medidas legislativas, sob pena .. de ves 
todo o peso :da emprez:i. recahir sobre o governo 
por sua g-J.rantia. Nã.o é prel~eivel desde o co
moço offerecer ao Banco meios de estabelecer o 
seu credito, de formar a negocia~;ão dos seus tí
tulos em todos . o:; met·~ados, e, re,tlizando lucros 
que tornem nominal a. garantia do governo, de 
fazer emprestimos em condições vantajosas pa.ra. 
os mutua.rios ~ " 

Ora. pergunto ao nobre 1leputado, a menos que 
se rejeite a autoridade do proprio uirector do 
Credit Foncier de France e a autor·idade da.quelle 
mesmo escríptor, em cujo compendio totlos estu
damos :L organiza~o do credito real, nã.o sP. pn
dendo desconhecer a seriedade com que elle;:; se 
eXflrimiu.m nesta que;:,tiio, por que, Si fo:;:;em me!'OS 
especuladores, ter-se-hiam apos:;ado da conces
são para. ne:;ocial-a, Jlergunto eu: pôde-se nega.r 
que o p1•esente projecto, cu.jas condições são 
peillres pur.1 o b ;nco e para todos do que as da. lei 
de 1875, serve, não par<L quem quer servir dein
termeoliario honesto entre os capitaes e á lavoura, 
mas sómen te para os especuladores, que quizerem 
explorar a garantia do Estado pelo decuplo do 
capital do banco? Póde-se negar, á vista daquel
las autoridades, que o projecto não o.trerece uma 
base sérht para o estabelecimento de credito real 
"" paiz. (.Apoiados) . 

Mas, Sr. presidante, não nos .foi explicado nem 
pelo governo, nem -pelo nobre relater da com
missão,. por que o Banco de Credito Real, que 
não era possivel em 18i5, póde ser realizado em 
1888. Siio financeiramente melhores as condições 
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do Imperio ~ Não: são, pelo contr;Lrio, peiores, 
por que, l.IO pa...--su q111J c._,utiuu;uuus no r~::g nu·n 
do defi.-it, a si tu ção con.servacioJ'<I, ,já. a.g-g-rM·ou a 
divida publica em c.~J·c;t d~ 20,•.00U:Q:.J0$00 l. 

Sã•• lll('Ihorcs as cnuli-:õe,; d~t. !:wourn? ~ão ; é 
exar:tauleute o que :se dit., é a. ra.:.ão me::;mn de,t · 
novo ap[.ello para o E~ta'i•J •.. O qae se diz é 
que a l.LvuUt·a esta de-ur·g- .nis ·da. e I"J't •~ são :•::
mai:; precar-ias po-:;ivd:::; a.s cond:ções d<t granue 
pr·opr·ieúade sem escravos. 

Pe1 gunto: qual o valor das ter·ras no Bra.zil ~ 
O SR.. ROSA E SrLY.I.:-A exportação responde 

a V. ~x.. 
O SR.. JoAQum NAnu:::o:-A expor~aç<"íO! 
A lei rle 13 de ~laio tem npen's dous me7.e"; 

nôs nii/'1 temos aind:• ~H estnti::;tic•s neces.;:.ria.s. 
N. ·te b•ll1l o nobre dep•ttado: o que en não IJil•·ro 
é IJUe legi$h~mos ao :1C:1SO, l]ue tomemos de 
uma vez ;{OQ.OOO:OOO~. como p0 leríamos toma1· 
50:l.000.000$, e o.::. g1stemos :;en1 r~.;pommb~licla•lt' 
alguma . por qtte n;í.oh' re:;ponsabili•hd·~ no voto 
que se dá. sem perfeito,c.on '1ecimento lias IJ ' t~st_ü ·~,;. 
Her•'u'J't ::ipencer, •1ue rlt~\· er,t ser• o dontt'lnnnor 
escntaLlo dos parlamento.; modernos, 1]11 tlific• 
dnt·.•nlt-nte a ,re.spon ,a'·ilid ,Hl~ do,; d''lJUtndos qnr' 
emittem votos em qtl·•::>tõ3S que cnlllpromet
te·" as gemçõ3S rutm·as. :>em tee _ e,;cr·upulosn
mente veriticado n •ua::;s;l. dos -factos, que é 
prer:bo examin·•r. ··ntPs IJilB su ~ opinião sobre 
uma lei prOilO:.>ta tenh<t valur. 

o SR.. RosA E :;\rLVA : - E"tiio no mesmo c \Si> 
annot\P.~ fllle C0'11h •t'llll sem ter reflecticlo hnm 
sobre as graves cons·~q·t ·uCius <h sua oppo,;iç~o. 

==-o SR.. Jo~.QUI~I ~·hnu~o :- ~!a,s neste caso ha 
fulta ct.e ínfonnaçües ... 

o SR. R.rlSA E SrLYA. :-Mais gt•nve é p~·omo
ver a. abolição e 11tter·er abtnd,m:tr a l:.vour'''· 

O St{. . .To.\QUDI NAnUC'J : -A abol'çfil era. ,iu"· 
tiç'l.; a ab .Jiç'io, ainda.. rpe o Br •:dl rl?~nppn.r•
ces.e, cl'a ,iast '· em ,;t, er·a. o reconhee1mento de 
um oiil'cito e a. ces,;açfi.o tle nm c1·ime. 

0 SR. RoSA E SILVA :- 0 l]lle não e ll)g·ico e 
pregai' !]lle a. ni·oli;1JJ não p:•e.i,llicava. a,; for~::1s 
-pro lnc\oras do p·ti :, !l h 1je diZ::ll' 'llle a. terr 1 nii.n 
tem valor. Digam Uo outro:5; nii.o o nob!'e de
puta r.,, 

o SR.. JOA.QUI?.I NAnuc·) :- Eis a· difficulu:ttle 
qu~ h;t em dbcn1 ir pnt' m9io ele dia. lo~ •s tvna 
qu·~-t:i.o :le caracter ecnnon,:co ! -.11 niio d'ss~ 'lllP. 
a t~1·ra ~o; pt'· •rlucç:io n:1o tem vnlol'; o •rue di~" 
é que não <~on hecemo.,; hoje esse · v;tlor 'h terJ•a. p 

da pr•,•lnc~Alo pil.t' t rhrmos a g-aranth do Est;tclo 
até :~00 111ÍI c:mtos,para. fa.r.ermos um·t tiio collos;;al 
e~p n·i.·nc!a in ani.,w vili elas g-erações pr·esentes e 
futnm~. 

real bem or·ganisado. Um Banco de· credito real . 
IJem org,tni:;a.ào, pos:;uindo a ga.ranli:t do l~stado, 
a primeir·a cons<\ que deve fazer· é a.bt·il· mão dell:.\. 
( .lpuiadu.~.) 

Es::;a ga· autia é com etreito um limite que o 
in1pede de desempenlmr o :seu papel de. inter.ue
·liarto nas conJiçüe.; licit<lS do negocio, 'JUe elle 
se propõe .. 

Cu111 qne direit0 entra o governo nas relações 
entre mutua.:·iu e mutnlllte l"'l'l~ dizer· a um 
B nco 1le cr··~rlito r.~a.l •1ue niio empr·este a la vonr<t 
acima. .de 7 "/0 1 Si as cn •diçõe; tia. lavoura forem 
prosperas, com tjue rundnmento quer o honrado 
Pl'e.>irlente do Conselho imped11' que o ~ap1 al, q11e 
se empt·eg li' ndh, tir ,~ 111n:t retribuiçlo propot·
cion;tl ao rendi:uento •la tet•,·a 1 

Si a lavom·a. de pr,>vinri:l:; novas, CO 'nO a de 
S. Paulo, d>~s:::e I i, 1~, 20 °/0 , com CJU'=' fnurht
meuto o ll'"mrado Presidente do Conselho impe
·liria qnc o;; propl'idat·ios, IJUe quize::;sem cultivar 
es ,as ter·ras. lev .• utuss~m dinheiro soi.Jre ell .s a. 
7, a 8. a 1ll 0/o? 

:\. limitaç\ii.O tlo j u·o que o capital potle tit•ar de 
'lna.\.Jn·~r de seus ~::mpr'.~g-o.~ licito:; n~o eutra. nas 
attribuiçõ~s do l~stad•). Mas, g-ar·ant1r nm b<~nco 
par'<~ i111pedil·O de lucrar, f.~ zen do lttcr~n· a la VOU!'<\, 
é um:>, co,.nprehem;ão singnlar· <.los Interesse' d<" 
propr·ia gar;.ntia, sem fallat• •los da lavom·a, q~e 
si q ner· protege r. Si <H cotHli~ões d • la, voura, :>ao 
prosperas, nãu lm mz<io. nenh!tu•a. para que ella 
niio tome eu1pr-·stado a .]ttro nlto, des•te que o seu 
rrlndimento é ta,m·:em alto; si não são prosperas, 
niio h:t razão nenl,u ll<L p:u•a. que o Esta,uo com
promett a .,ri<t garanth em um de~morontu11etlto 
inl'l\'Íct 'v e!. (.4.poia.rlos.) . _ , . 

Esse per-fe'to e·plilibrio entt•e os 5°/o que .ella 
P''g:t si os i 0 /o que recebe, é que é uma Lase 
muito j,,stavel par·:t a em ~;ão de 300.000 contos 
,Je r~::><pons dJili.Jade do Est ·do. . . . 

O honrado ::len · ~tiOI' pel:t pronncta de Mma~ 
Gel'aes, o :::it'. Afl'•1llS'1 Celso, hQje Vi~cunc.le ue 
Our·o Pret0, já !]Ui:t.ilticon a tent:•tivacle 'tuerer 
O E:st:trlo fo~rnecer 1111 capit 1l tilO consideravel, 
··01110 é ll!]<ldle de CJUe a }aVOUl'<l. precisa, a 
n:11 juro artilicialn1ent~ barato, como sendo :~ 
d ·scol.Jer·ta da pe.ll'<t pltilosuphal. . 

::;i, siutplesni·~nte com a :m<~. g :•l'<1Dtia nonu
n;,l, o t·.:st .. do pucle:sse obter que os cnpitaes 
di .pouiveis do paiz se e ntJl'eg-=tssem n_a lavoura, 
t!e duas um t : nu eSS•lS capttae::; fartam a la
vout·a prosperar, e em tal c t::i'l a · hlvoura. po
tle!·i:t to•Har c>~pit::t.es '" j,u·o mai:> alto, que 
s 1rh pt· .. luuitlo ao l:!, nco for·necer-llte, ou esses 
C<tpitaes n'i.o mel11or-a.ri:tm ~L s rte da lavoura 
e o Est:tdo teria <tttentmlo contrn. si propr10, 
eau:; •tHo um<L applicaçiio p'1n•:O econo111ic<L dos 
c 'I.Jita~s. que pr_.cur\tvam o.,tr<t applicação por 
.;i we.:;•11o$. 

SI'. 'Presidente, niio sei si diss9 alguJTia p 'lavr • 
que o 11ont-arlo deputado entende,8e m d; si dis:;e. 
-peç) I ice11ç-a p·u-a. , .. til·nl-:1, r•or!]na estoa nas llle"' 
llmres disposições tle espirito e na. m .. ior cordia-

Haven1l0 uma, somma enorme de ca.pitMs 
a (j 0 /0 •1Ue !]tteir•;tnl Íl' pa1·a a laVOUra, porque 
prohibir ao B 1nco levant<Ll-os 1 Pelo pr·opr-i~ 
ue.:>•~ltVO!vimJ;JillO rla la.voura, pelo prOt>l'ÍO de
sen vol. im~u to dos Bancos de credito real bem lidmle p;~rü. com S. Ex. · 

O SR. RosA. .SrL VA:-.E ea pfl.ra com V. Ex. 
O SR. JílAQUDlNABUC):-:'II:•s, Sr. pre;irlente, 

eu dar-ei as r ,zõe~ pl'i :s qn:•es eu dig-o q11e e::;t•· 
proj c to não é hon,~sta.men re exe'lui vel. 

Com e!Teito,, a g-arantia do Est1do. fllle parece 
um granrl.~ fa\·or· pa•·a os banc"s •I e credito rea,l; é 
um _J.we::;ente de -g1·ego p.4ra um· Banco de credito 

org :lliza•I·•::S, a t<lX<'L cl'~ ,jUl'O de 5 °[0 das letras 
hypothecat·ias pó·le lic r muito inferiol' M 
progr-es.;u material .to pniz. O jur·o é barato 
em tJ:lize;:; . onc!J;J .o capital é abundante e a = 
1· mh pe JUena, mas .o . j ut·o é necessariamente 
>1ltn no,; p tizos OÍlrle . ha pOÍICO C:'l.pital' OU O 
rendirnent•l ch terra é grande. Que intéres5e 
tem o governo em que a lavoura· pague· me-
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nor juro do q_ue ella pos>a efl.ectivameute pa
gar? 

Que olüecçã:o póde ter agom o nobre deptütt.lo 
por Pernum!Ju.::o ... 

O S1t. HoSA E SrLVA: - Neste ponto ne
nhuma. 

O Sn.. JOAQUDr NAnvco :- Não. O nobre de
putado estú illeutítica,Jo com o gove1•no: fll1C 
objecç::ío póde ter o nol)l'e tlepntado a. quo o 
juro do dinhcil·o :>t>j<t alto, si tnmbem lür alto 
o rendimento ela. l::wonra? 

Mas, não; servindo-se da garantia do Es
tado, o govet•no entm no mercado do capital 
para impot'-lhe um limite acima do qual elle 
não deve ascender. 

E como impecle, Sr. pr·esítlente ~ Impede en
trando em concurrencia com os estabHlecimentos 
de credito, já fnn,J<-t.,los, com os estabcle~imentos 
de credito. que se fundaram sem dependencia d<) 
garantia e rJne, no momento, pelo menos no pri
meir-o momento ·ht garantia, hã:o de se vêr domi
nados e sobrepujados pelo papel fn:vorecir:lo e pt·i
vilegiado do Estado. E' uma. concnrrencb H
licita. 

Acontece, porém, Sr. Presirlentc qne o prqjecto 
elo honrado Presidente do Conselho é por :10 an
nos. Este projecto pode ter o e!Tt~ito de fn.zer emi
grnr pül'n a lavoura grande prtrte do capital 
Ciisponivel. !Sttpponlt'l-se quenssim aconteçn. neste 
momento. Como o nobre Presidente do C·mselho 
:ünd<'l. não sa.1liu dó dtJ{tcit, como as circumsbncias 
finnnceh·as do paiz sã.o Cttd<t ver. peiores,como es
tamos entran~o em crises inevitn.veis, politicas, 
commerci.les e soei tes, o resultado e que o hon
rado Pl'esillente rlo Conselho ni'í.o·poclerá lev-antar 
mais a 5 °;'0 o dinh<!iro necess<u•io parit cobrir 
os deficits do Thesouro, que vive de empresti
mos tão pet·iodicos, como o movimento elos astros. 
S. Ex. niio poderá levantar m·ais dinheiro a 
5 "/o depois que tivei' autorizado aos Bn.ncos a 
emissão de 300.000 apolices privilegi:~das e divi
síveis. Ter-se-à desfeito nssim a obra da con
versão e, quando se: tiver de:;Ceito '" obt\1. ela 
conversão, C)tUlDilo o honrado Presidente do Con
i;elho ti>cr de entr·a.t• no· merendo monetario ja 
sem recursos. par:t toma.t• dinheiro a f>, 7 e 8 "/", 
elle terA inflingitlo uma r!epreci:lcão immens.t 
ao capital ul'tificin.lmPnte cren.do por elle mesmo, 
sob a fôrm:t ele letms ltypothecn.rins de 5 °/o. 

A garanti:1 do Estado nns le~ras. hrpotheca
rins é nm:t pertmbnção exteaordiOarm de todos 
os intet'o.~ses pt·e,;os á la.vourn, ao commercio e ú.s 
industl'ifiS; e não está provado que esse c:tpital 
qne o honr;ldo Presidente 1lo Conselho clistrallir 
de outras apl)!ic.açõ~s para mandai-o, por meio d.o 
seu Bancu prt vrlcgzaclo. para ceetos o. detez·mz
nados lttVt'aclores, não ha de ser distrahtdo 1le n.p
plicações muito e muito proveitosas 11:11'n. a renda 
nacional, nem que não. h:t de se! n:rtificia.Iznente 
desvi<1do ele mãos hn.beu; para maos m!tahets entre 
os proprios ag-ricultores. . . -.· 

O honrado Clepnt<Hlo pelo. ll o distr1ct? ~o l\.10 
de Janeim di,;;se no outro th:t, na comnn~su?,_qn~ 
ue:;;te project•) tra.ta.va-se de uma_ restttmçao a 
lavoura da qnnl o Estado tem clesvwclo pela apo
lice os c.1pita.es 11a.cionaes ... Mas,. para dnr-se.tal 
restitniQi'Lo, !:;Cria preciso qne o cayJltal da.s apo1tc::o~ 
não e~ tivesse já consumido l)e]o Esta.clo, e SI .o _fot 
não e justo qne se ca.use um m:uo1• pr_:.Jm~o 
n.inch~ nos possnidores de <1.polices, que nao SttO 

v. nr.-12 

por certo culpados de que o Estado tenha constan
temente preci~arlo ele retirHr-lhes ns suas eco
nomias parn espalhal-as, por meio do funcciona
lismo, pela superftcie tod<~. do Imperio ... 

Pot·ém, Sr. presidente, a verdade é qne hypo
tltecar não é proteg-er. A lavoura do Brazil niio é 
mornln~ente susceptível de hypotlteca; ella ar
ruína-se e não progride peh hypotheca. Fazer 
ck\. hypothecu. nü.o a excepção, ma~ a reg-ra ela 
propriedade ttgricola, e condenmal-a em massa n. 
ser trn.nsitoria., e portanto ê co.ndemnar o proprio 
·~!'edito real. -

Dizia um agricultor fmncez, o pt•inci 1Je ele la 
~ioskowa, faltando do credito líypothecario: _ 

« Na.tln parece-se menos com uma operaçao ele 
credito do que os negocios de um banco llypothe
cario. Quem diz credito, diz-antecipação, cles
co·,to, adiantamento. Ha alguma cous::t sempre 
de aleatorio, mas t<1.mbem sempre alguma cousa 
de creador em uma. verdadeira operação de cre
dito. Mas o credito rea.l nã.o dá credito, é mesmo 
a sun. espeehtlidacle. (Riso.) A esse respeito as 
letras hypothecarias podem ser a.ssimiladas a. 
certificados ele contas-correntes abertas ou a cau
telas do Monte ele Soccorro postas em cireula-
Qií.O.» . 

N:lo são com e:treito outra. cousa mais do que 
cautelas do Monte de Soccorro postas em cir
culação ... (-·lpm·tes). O penhor não d~ vida, entre 
nós pelo menos. O crecli.to, ;tinda. com todos os seus 
t·i~cos, aviventa e estimula; a hypotheca des
a.nlma e ma.ta. Depois ela · abolição, tt Camrn•a. 
devia tel' sahido deste edificio ..• 

o Sn.. JOAQUDr PEDRo:·-Apoiado. 
o SR. JoA.QUI:II NAnuco:- •.. oucle lta. alguma 

cousa. da antiga cndêa e ela antiga. ca.s?- de l)enho
re::s, que elle foi. _(Riso.) Ha u~~t esp~'Cie de oppres
são tanto do ca.pita.l como cln. lll.Jet•dade nesttt pro~ 
posta do g·overno ~ ~Ias, St·. presidente, P?r que e 
que o honrado PresHlente elo Couselh<? e:oge. a _ga
!'tlntia do Esbtclo parao tlect~plo do ?:tpüa.l emlttldo? 
Simplesmente 1)orque esta na le1 de 186:1 que as 
sociedades de credito real possam emittir até ao 
r.lecuplo de seu capital. Mas i:Sto nfio era razão 
partt.se aceitar a rnesmt~ base do decnplo. para a. 
gn.rnntin. 

Por isso tambem, osti gnrantitt de 300.000:000$ 
cstú. distril.mitl:t n. c;;mo, não só sem relaç~ão algu
tn<"t como u. proi.ln\ ·o c recursos mtt~l'a~s das 
dilrer·entes zon<~s, m,. ainda sem nttençao a;; suas 
t•elaçves recipt•ocas. (lJ.poirulos.) 

Pot· que e que o llomado Presiditlte do Çonse
lho ('az do P:~rú e do :\mar.onas nm<t Clr~nm
sct·ipção com o Banco em Belém 1 Qne necesszdacle 
tem S. Ex. ele escravisar as margens elo Amu.
zonas i~ capita.l do Pn.rit. ~ S. ~~x:. ta:11b~m collo.ctt o 
Banco destinado n. dar vida tt provuwHl de .Mm~s 
nesta. C<kte · (apoiarlo9 onde nfto lm C?nl~eci
mento das circnmstanct:.'I.S do crechto real mme1ro ~ 
("lpoiados.) POl' que e C[tte S. Ex. confunde Goyaz 
e S. Pttnlo 1 (Apoiados e a1Jartes.) 

Sr. presi.rlente, o goveeno peetende ter, é c~rto, 
mn fisctll n<t pessoa do pi'Opl'io chefe elo synchcato 
que organiza.r o B:lnco ;:mas, pa.t•a conhecer d.ns 
circumstanci'~S especines do credito l'e:ll elo patz, 
pn.ra veritic 11' os 50 ou 100.000 ç~ntEactos hypo
theca.l'ios sobre que se fizer a em1ssao do Esta~, 
nfio bn.sttt um. individuo~ llilO bastam 10, nao 
bastam 100. 
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Era preciso que o Estado Ct'easse um pessoal 
pelo menos ião númel'OSO como o dos seus col
lectores, nu talvez maior, vara conhecel' si os 
emprestimos eram feitos de modo a sal \'ar os 
interesses do Thesouro. 

O SR. RosA E SILVA:- Os fisca,es seriio tantos 
quantos forem os accionistas. 

O SR. JoAQUDI NABuco: -Os interesses dos 
Bancos e o do Estado, eu tenho mostrado, hão de 
entrar desde o começo em confticto. O nobre 
deputado l~Llla. em fiscalisa~ão dos ;.1ccionistas! 
Quem acredita em tal thcalisa.çii.o '? Quem não 
conhece a histot'it das companhias a.nonymas? 
Demais, os interesses dos uccionistas podem não 
coincidir com os do syndicato que os tiver att.ra
hido P•"Lra a emprezu. ... A experiencia·prova que 
existe muitas vezes uma gt·ande di!l"erenç:t entre 
os interesses dos aci!ionistas e os dos organiza
dores da companhia. 

o Banco, si hou,·er o prejuir.o de metade do capi
tal rc:tlir.ado. Tanto par<l o levantamento do ca
pitn l, como p:wa a g-.,rantia dai: letms hypothe
carias, como pam a liquidação d<t sociedade, sur
gem ditnculclades taes que terã.o de consumir 
longo tempo aos numerosos advogados que qui
r.erem conciliar dous planos tão completamente 
distinctos como são os dos Bancos não garantidos 
e o dos Rmco,:; gara.ntidos. (Ncío apoiaclos.) 

O SR. AruT;.ro GóEs:- O Estado é fiador. 
Desde que pag;t lic<t subrogado nos direitos do 
credor. 

O Stt. .JoAQUDI NAnuco:- A lei de 1S64 não 
cogitou d~l intervenção do Estn.do. Como é que o 
Estado pode ,:;nbrog-ar-se ~ Qnando 1 Em que mo
mento ? Não ha. disposição nenhuma no projecto. 
E' preciso-que haj <1. contracto entre o g·overno e 
o Bmco, ffi<tS não contracto feito n \. 1"órma da 
lei de 1864. 

Eu entro em outra materia, com certa receio, 0 SR. /I..XDRADE FIGUEIRA:- A lei de 1864 co-
e vou o:fferecer humildemente as minhas duvidas giton na intervenção de um terceiro, e a lei 
á consideraç.=to do honrado deputado pelo 11" dis- agortt diz que esse terceiro serú 0 Estado. 
tricto do Rio ele Janeiro. 

Eu tenho dnvida., juridicamente fall<.tntlo, de O SR. JoAQUDI N.·muco:- Cog-itou na inter-
que o projecto do governo possa adaptar-se it lei venção de um terceiro, que garai1tb;se as letras 
de 186-i, seg·nmlo a, qm\l os Bancos devem runcdo- hypothecarias ? Não hn, outra. hyp::>these. A 
na1'. Conforme o projecto Llo governo, os Bancos subrog<lç::i.o ele qne cogitou a lei de 1864 não t'oi 
de...-em funccionar de accôrdo com as disposições essa. Silo dons casos inteiramente ditl"erentes. A 
d':tquell:1. lei, e eu enten io que a lei de 1864, tendo lei de 1864 admittin que o B:1nco pmlesse emittit' 
sido feita p::tl'a. uma. Ol'rlem ele instituições intei- leteas, nã.o só sobre hypothec'lS constituidn.s, mas 
mmente diversa das garantidas pelo Estado, nfio sobre hypotlteca.s subt'ogad;tS ; mas esta. não e :1 
ofl."erece base para as operaç~ões lle um Banco Llesta ltypothese de ha,ver um credor llriviligdado c:omo 
ordem. o Estado, cujos direitos e obrigaç~Líes nfio estã.o 

Vejo, por exemplo, e nisto nppello para os ju- previstos i\OI' aquelh1. lei nem 1-íelo projecto 
risconsultos da casa, Ull1<1. inaptiililiclnde do novo áctual. Mas neste sentido en estou certo de qne <1. 
projecto á lei de l8G4, em relação ao proprio r.n.- honrnclt1. commissão e o homado deputndo pelo 
J?ital - acções. 10° dist!'icto do Rio de Janeiro. dando mais 

Pela lei de 1864 o capital é emprestado nos pro- attenção ao assumpto, hão de ser obrigados a ... 
'Pl'ietarios <l!!ricolas; pelo llt·ctjecto do governo 0 apresentar emendas. 
capital tem 'ae ser recollticlo ao Theso'i.n·o. Pelo o SR. RosA E SILV.\. dá um aparte. 
]lrOjecto do governo, 10 °/o de CHia emiS5ÜO têm 
ae ser recolhiclo3 ao Thesonro, e e:;tes 10 o/o não O SI~ .• TOAQUDI K\lmco:-En peço pet'lliio a.o 
podem sahir sinão do cnpit:tl. Esta questão Júi noiJI'e tlepntado, sinto-me c.msado, e nilo posso 
perfeitamente elucidndn. em 18/5. dizet· neste momellttl tudo o qne pretendra .. Ma.s, 

qnMto á li•1uida<5í.o, vej~ o nobrú deputado o que 
Pela lei ele l8G-!, as letras llypúlltecm·ias têm dir. 0 tlect·eto ue 1865. (Lê :) 

hypothec;t rJrivilegiad:t, não solwc cst::t ou ar1uella « :\t·t. sn . Convindo aos portadores de lettras 
hypotheca, ma.s sobr·e tod<1. a utas.,<t h,vpothec.'l.tla hypothec:wias, em nnmcl'o qLte r·ept•esente pelo 
a.o Banco. São os termos tla. lei de lSG-1. menos <t m:tioria clclles, enr ntunero e dois tet·ços 

As letras hyp )thccnrias são g-arantidas indo- na som ma do va.lor no!l1innl das llitn.s letras, 
terminadamente pot· t~dos os .i•nmoYeis hypothe- po•lem os creclitos hypothecat·ios e o rundo social 
C..'l.dos, mns t~dos o~ 11Umove1s hypothecados li- existente ser cedidos a alguma outl'a sociedn.tle 
C..'\111, p~lo 1n:oJecto do govGrno, ll~·pothecados ú, ,.J~; c:r·e•lito real. » 
~arant~\ tle.IUI'O. A :tnem e~tii.o elles ltypotltec.'l.- o Sr~. RosA I~ SILVA Llit nm ar)arte. 
uos en~ao 1 Pel? pr(\J.ecto d1zem:-estão hypothe-
ca.dos a garantia t.le .JUros. :i\Ias. pela lei de 1864, O SR . .lOAQUDI NABuco:-Não está n.ttenditln. 
todas as propriedades hypothecatla:> uos Bancos no projeeto a liquidac,ão excellCional do Banco 
são hypoth~cns das letras emitticlas. · nem a •.la g;wantht: ... não s,, previu a hypothese 

o SR. RosA. E SILVA:- o Estado tem J'espon- da liqni•lnçito, e peht lei o fundo social póde 
sabilida.de pelas leitras, e per isso fica. suhro- ser cedido a outro e.~tahelecimento de credito. 
gado nessa. garantia. (.ripal·tes.) 

Imagine-se qne o Estado não põde ou não quer 
O SR. JoAQUBI NAnuco:- Entiio não são le- pagar os seus compromissos; não têm os pos

tras hypothecarias, mas bilhete;; do Thcsouro. E' suidores de lettras hypothecn.rias direito sobre os 
preciso pm·a regnlar os novos contractos uma lei i.mmoYeis ~ 
es.pecial, que não póde s~r n lei de 1864, porque a ,\cabo rle dnr ;1.lg-umas das mzões pelas qnaes 
Ie1 de 1.SG~ 1~resnme somente tt·es entidade,;: o ncr·eclito qne o projecto é inexerp1iYel honestn.
Banco, o rnchv1duo que lhe empresta, e aqnclle a mente .. \ principal rlas rar.õe~, ]l0l'éll1, é r1ue H este 
quem o Btulco emp~es~a. l\Ias arçorn. apparece um momenl•) nã.o hn L20 mil contos para. o 8;1.nco 
c~~dor novo, com ârrettos especr~es .e extra?I~.lina- 1 Regional do 1-:.io tle .Janeir·o e Minas para só me 
nos; um cr-edor que tem nté o tltre1to de liquidar occupar ueste. Não ha 120 mil contos que queir.m~ 
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lJenefic!ar a lavoura. Ao mesmo tempo, porem, 
estou convencirlo ds que o governo não pôde 
achar um meio legal para. impedir qn'3 as :mtigas 
hypothecas se convertam em novas hypothecas, 
que toda. a nnssa cb prolll'iedndc llypothccadn, 
])asse pn.ra n, cn.rtcirn. do novo Bane:). ( Aprxrtcs.) 

Não serão 120 mil cont .:pplicndos em bene
ficio da. lavoura, com a g·arantin. tlo estado, mas 
serão 70 ou 80 mil conto.; do divid;ls perdidas, 
que vão .ser cmc;1 mpadas 11elo Estado. (Apoiados~ 
aparte$.) 

Cento e rinte mil contos, !las condições actuaes 
da lavonm, com a g-arantia do 5°/o, o governo 
não acharia, . mas encontra, sim, nma immensa 
divida., qne el.lc \'ai nclqni!'ir•. 

E nisso eston de accürdo com o que disse o Sr. 
Joussau -que o fim. immerliato do C1·erlit Foncie;· 
(ôra a COilliersc1o da divida hypotltecari.a. « Nos 
primeiros tempos, sobretudo, diz elle, é evidente 
que a. maior parte dos pectidos de emprestimos 
de\iam provir de vroprietarios com obrigações 
anteriores c ameaç1dos de um reemuolso que não 
pudessem sn.tisfazer. )) 

Não hn. meio ele impeclir que as antig-as hy
pothec,,s sejam convertidas em novas. A lei 
autoriza e é ronf'essadnmente dn, essenci<1. dú 
systema e entr<L na~ vistas do governo. Vnmos 
dar a g.1rantia. do Estado a capit<1es fJUC já 
estiio gn::;tos ! Vamos repor um capital ineco
nomicnmente npplicaclo e pel'Cliclo pnra n com
munhüo! 

En leJ•ei a:ncln, o que dizia tambem na dis
cussito elo vrojccto de garantia ao credito real cna 
assemblén, nacionnl legislativa o príncipe tle ln 
Mo~~\.owa. (Lê): '" 

<< Ahi ostão os credores hypothecarios reem-
. holsaclos : o; devedores Jiberar:1.m-se cln.nclo-lhes 
titulos fle ronda territo1•ial. Mas eu nã,') ve.io 
nessa, liqnidaçãp os capitaes, o numerario, de 
qna :1s no::;sas popnlnç:ões agt·icolns precisam 
t.antn. 

Em tlllliL pahwra, pt·ocnr·o a, pat·to da ngt·i
cnltnm neste nc,!!"ocio e niio a acho. Fazc1· 
passar rtlg-nns mÜinu:c~ mais on -~11enos do com
promissso~ do ca.rtono uo hlJel!rao para. :tear
teim do BmJCo, em que é que iste :wgmcnta o 
trabalho, ú ca-pital rlo pniz? (.-1z1m·tc.~.) 

Nem se pretende contesta!' qne as hypothcc.lS 
perdidas hão de pas:-:Jr para novo Banco. 

N::to dizh\ 11:.1. commissüo o nolJre deputado pelo 
ll" districto do Rio de Ja,nciro, que era. possível 
no bn.nco :walitW as terras-sem escravos de modo 
ao pl'oprietario pot.ler solver as l1ypot!tecas con
trrthidas no Banco do Brozil ·~ 

O SR. :INDRADE FwuEIRA. dú um aparta. 
O Stt. JoAQUDt NAnuco :-E' hnnentavel qne a 

certa ·classe de cidadães toque uma rnina tão 
grande, ruilm semelhante á que tocou ús vinvns 
e aos orphãos que foram victimas das tabell:1.s er-' 
radas do Monte Pio. 

E' hunent:wel qne nnm Llesgraç~ desta. ordem 
caia, pela imprevidencin, propria on pel:l fa,J_t~ do 
Estado so1)re um ~rttnlle numet·o de r~•mllla.s; 
mas, a,'vet·dade é qt1é o Estado não tem interesse; 
em convel'ter a~ antigas hypothecas em novas hy
l10ihecas; t~m interes:;;e, pelo contrm·io, em que 
toda ::t propriedade hypot~lecadrL se c01~ve~ta em 
propriedade desonerada,seJa porque melO for~ 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA :-V. Ex. leva o seu 
nihilismo até o ponto de annullar as dividas. 

O SR. JoAQunr NABlíco:-Niio ha anulh1ção de 
dividas, o que não ha. é pagameüto de dividas 
com a. garantia. !lo Esta.do. 

Não sei ao que o nobre deputado chama nihi
iismo. 

O nobre deputado dizia-nos o outro dia: «O meu 
espírito não é lhdo it destruição, é dado a crea
Ç'.i:iO. >> O que é r1ue o nol)re deputado já creou ~ 

O SR. A:::mRADE FJGGEIJ:tA :-Tenho tratado de 
conservar, c a minha \' ícht tem sido pouca, para. 
lutar contra os :tlJolicionistas e os demolidores 

0 SR. JoAQt:D! NABUCO :-Mas, V. Ex:. it ul
tima hora, foi o maior tlos demolido-res, e niio póde 
negar a sua r~>spsnsalJilidade no. lei de 13 de 
i\faro. 

_) 
.. 0 ~R-. ANDRADE FIG-UEIRA:- Como "! V~:1tÔ 
lllSCllÍir 15SO. 1fll 

0 SR.. JOAQUDl NABUCO: -NóS conhecc.\Lie 
a:ruiUo de qne v. Ex. e capaz, quando verdo•· o 
ramente qtwr- d!~l't'iiJar uma, administraç-ão l

considem nociYa aos interesses do Estado. 
0 SR • .'\NDR.A.DE FIGUEIRA:- Neguei ao gabi-' 

note a minha palavro. e o meu voto na questiio ;. 
é o. que podia. fazer. \. 

O SR.. Jo,\QUDI NAJ:"L~co:- Eu trato sempre o 
nobre depntado com verdadeiro re.;;peito, porque, 
si alguma injustkn. do nobre llepntado me leYaSf' 
a. diz~~ir-I11e nma. in.iuritt, eu te.ria que inventr 
e mtd'ii. sei inventar qne possn, pt•ejndicar a. rer 
tt\çiio ::1 lheia. Nada, tenho que dizer do nr 
deputadv, eJ)Or isso troto-o sempre com resr . . 
que lhe é evido. A que vem o meu nihilismo 
quando eu considet•o a questão uo teeJ·eno eco
nomico, e digo, não me referindo especit1lmente á. 
ln.vom"<t do Brazil, mn.s consiclet•;n1do a questão 
em thcse que, pam a\·iventar a, htvom·a e ns 
fontes da pr·otlncção, partt desempenhar· este 
n-t•rttHle papel de t:1ctor da. prodnct;ii.ü qne o hon
f.ado Presidente tlu Conselho QUet· QllC o Est:ulo 
desompenJ,c com a snn. ç;amnti:L e o sen crerlito·,, 
c nm n.hsnrtlo econumico aceitn.r o Estado rc·
sponsabilidadc pelas divhlas pcrdid:1s da lavour:\, 
pelo capib l dissipado ! (Apoiado~.) .. 

o 11obrf! deputado, o honratlo l\linistro c Yari:ls 
pessoas tem dito que este projccto Yem vt~lori:::ar 
a. terrt\. 

Não se V<1.loris:" artifich"lmente a ter::•t; pa.m 
nlorisnJ-a, é preciso primeiro a.clnr-lhe compl'a
c'm·es (apoículos), e preciso ahrír-lhe nm mercado. 

Nüo e creando um merca.tlo de Jet1•as hrpothe
cm·ias, qnc pertence·. . domínio th ag-iot<lg'em d;t 
Bolsn., que se valoriza terrtl .. 

O honrado llepntatlo n. '!Smo lutava aqui o umw 
passado, si bem me recordo, contra. o Bo.nco do 
Brazil que não quer·ia dar cumprimento às con
dicçües do novo a.ccordo em que entr:u'f\ com o 
governo,simplesment~ pürqne achava qn~ 1~üo vrt
lia. mais a lJena cont111uar ne~s:\ tnrefa Jmpro
ductivn. da ca.rteira. hypothecn.ria.. 

O Sn.. ANDRADF. FIGGEIRA :- En reelamei po1• 
qne elle não qum·h\ f3.'t.Cl' f\,{tlli.l\o a, <1ue estu.va, 
obrig-ado. 

osn.. JOAQUDI NA.l3UCo:-Conconln com ·onobr·e 
deputado. 

0 SF:.. ANDRADE FIGUEIRA:- \'. Ex. COUCOl'th 
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com o Ba.neCI do Bmzil e não commigo,quo queria base o im~"to, a 1-énda. do Estado. Valem o que 
"Vale o credito do Estado. · força.l~ a pagar os emprestimos. · 

O SR. JoAQUIM NA.Buéo :- Eu concordo com 
V. E:c., desde que ba um contracto feít.o por eUe 
com o Estado .•• desde que elle obteve favores do 
Estado pela r enovação do seu pr-a.zo; concordo in
teiramente com V.E~-

o SR. RosA. E SILvA.:- Não têm -çalor i ntrin
seco; são títulos representativos de divida, como 
outro qualquer·. 

.Mas, Sr. presidente, di.!: o Sr. Ministro, na ex
posição de seus motivos, que quer mobilisar o sôlo. 
Peço perdãO a S. Bx.: esta phrase mobilisar o sôlo 
é. um:~. phrase r evolucionaria, é uma phrase d11 

. revolução fra.uceza. . .• 

0 SR. JOAI,H;m NABUCO:-Umn.emiSSão de apo
líces sem attençtio õJ.OS recursos do Estado, o que 
seria. siaà.o uma bane:~.rota ~ 

O SR.. PEDII.O Lt1IZ:- Nó> est.tmos eaminh:.\ndo 
mesmo para uma. revoluQão. 

0 SR. JOAQtmi NABUCO . • • In!\S é uml. gra.ilde 
fa.Uacia, que não entra nos 11uadros do presentCJ 
prqjecto. 

As letrns hypothec..u-ins não têm por fim mohi
lisa.r o sólo. 

Sr. presidente, si eu quize6se proo11r-a1' autori
dades, t omaria. a do honrado Ministrv dos Nego
cios E:;tr;.\ngeiros , o Sr·. R.odl"i0"0 Silva , cujo dis
cur~o de J8i5 não poderia ser mel horado por 
mim. Nesse te.upo, um h onrado e ill~tre mem
bro d<l. Camu.ra. uos Deputa do.>, ·q11e tenho tanto 
pt·azer de ver n este recinto, o Sr. Barão de Pa.
ranaplu.c:lba concordava inteimmeu te com-a. íoo
pugnaçã.o que se razia ao credito re"'l •~11: ili.cbl, ao 
creâito real lf-\1'.\ntido. 

O que ê que diz a este respeito um!l. dás maiores 
.tntorida.des em direito 1 Dalloz: (léi) · 

« Põde se dizer que as obrigações bypothecarins 
são na. r ealidade a duplicata. do contracto hypo
theca.rio qne elles mobilisam, fracciou:mdo-o e 
.tornando-o tran~missivel <le mão a mão ou por 
endosso, sem o ia(l()nvenie.lte !J.Ue se csnsura.\•a 
ãs cedulas hypotheoarias admittidas pela lei do 
11 Messidor u.nno UI - rk mobilisar o proprio 
sdlo. "P 

. Os t:Ssigna:t]os mo~ili;;.-.rnm o solo, mrts as letms 
hypotllecnrias nfu> mobilisam o solo, mobilisam 
as h ypothec."lS ; por consequencin., nfu> nugmenta.m 
o cl\pltal do paiz, não activ,<m a eircal~ mo
neta ria, não determinam a bai:m do j uro ·do 
dinheiro. · 

0 SR. ANDR ADE FIGU!i:IRA. :- Então não ê O 
sy;;temo de Law . (Ha outr os apart~s.) 

O Slt JoAQUDI N.~Ruco :- Sim, s~nhor ; nr10 
é em these, nã.o é em principio, mns é no. pra
tica. 

O SR. A::\l!R.ADR Fmuli.IR-'1. :- Nem e na pratica 
0 SR. JoAQUI)I NABUCO : - l'eço }le~d!o a 

v . . E~. 
Senhor Pre~ideute, o que á que ca1·acteris;t o 

systema de Law em ger-.1.11 O qo.e foi que cal·aete
risou as emisslles que Law !azia sobre as tcnas 
do Mlssissipl ~ Não é que as terras do l\lississipi 
não tivessem valor : tinham Ta.lor intriusec~, 
como têm valor illtriDSeco todos os seriu~aes 
perdidos nas margens do Amazonas e os pinnaes 
despre7.ados do Paranâ. ; mas ê simplesmente que 
as terras do :Mississipi não tinham comprador. E 
eu digo : E' o caso úo ~verno ! Valor intrínseco 
ttS fazend:JS tõm, mo.s Dt4.0 tem CO!llpro.dOr€S ; não 
h • mercado de t~rras. Ficam sem pJ•eço, postas :í. 
venda. E quando, não haveodo mercado de ter
ras, e se crê."l. com o f.tvor do Estado um titulo 
que pratic;\mente Só "a.le pari~. esse mesmo fa.vor, 
entra-se no vnsto domínio das phaptasins gig-.J.n
tescas, que se podem tQdas, mnito legitimamente 
co,!mparar .to systema de L!~.W. · 

0 SR. RoSA E S ILVA:- Neste caso, todo3 os 
Estados usam do systema de La.w, porque as 
apolices, os titulas da-Ui vida publica. não têm em 
parte a lguma va.lor intrins~co. 

o Srt. JO..\.QUIY ~ABc;co:- As apolicas têm por 

Dizh~ o hom-atlo Mini5tro úos Neg.:>eios Estl'au-
gciros em 1815 : · 

< o ca.pltal sera f'ornecido grotuitamente p elo 
Estado aos c.~pitalistas. E de)!Ois de ter es;,"'t<ldo 
este primeiro recurso, ainua será. o l::stado o l'ríu
eipal aceitante dus títulos euüttidos jil. pela 
conversft.O u~lles do3 depositas das cab:as eco
nomic.ts, jà. por meio de todas as rianças e cauções 
que se fizerem com t.J.es títulos nas repa.rti<,;l!eS 
publicas do lmperio. De sol·te que, por este sys
tema; sentlo o Estru.lo o prüneiro fornecedor do 
capit.~l e o principal aceíhnte dos titulo$, no de-. 
curso de n!g llUS ao nos :>eria ta.mbem o unico e 
real creJor da lavour~. E' a isto que . cha.mnis 
instituições de cretlito rea.t '? 

« Desenganemo-nos, :senhoces, não lh leis, não 
ha. instituiçã.o, uã.o ha UJ:t iticios, que possam sub
~tituir com proveito publico a acção natural dos 
factos mora.cs c economicos que imJ!rimem .-~ socie
dade um movimento mais ou meno,; progr~sivo. 
Tudo quanto se fizec hoje no sentido d~sse pro
jecto des.1.pp:t.rec~rá runan hã., continuando as 
oousns cvmo d'aotes. ,. 

Por que ê, Sl> presidente, que o credito \'ea.l 
entre nós est:i paralys:ldo?: B' exactamentG por
que não lm ca.pita.es que queira.m vir para a la
v~,ura. '" praw lougo e j uro modlco. 

Por is.;;o não só o goveruo propõe-se com o seu 
endosso levantar o dinheiro necessu;rio p.1.1.•a ns 
op«raçõesda lavoura, como, com rec"io tal ver. da 
s ua rropdu tirJ?a, dispõe-se a coutrahir ~mp~es· 
ttmos e cobror unpostos p:u'"<l. tomar as pruntllras 
letras hypothecarias. 

O governo tem tii.o pouca. coufi;\uça que estas 
let ras sejllm de3de logo procur:ubs, que e lle com· 
promette-se a ser o sen tomador . (Apoiaclos .) 

~i o honr::..do Pl'csidente uo Conselho, Sr. pr e
sidente, tivcs:s!! >indo á crunar:t. e dissesse: o pro
blema tia hwoura no Brozil 6 e.te, a la.vonra 
precisa de uró:t. detet•mluada gu'\.ntia pa.ra certos 
e determinados fins ; si elle d1ssesse: eu preciso 
de 100.000:000$ para deseuvoh·er a. produeção 
n ucional lletite ou naquelle sentido, então com
prebendo perfeitamente que :1. C.Llllar-a. fosse cha
mada a votar grandes creditas p>~l'!\ a la voara.. 
Mas o nobre Mi11istro nos pede dinheiro sem dizer 
l>tl.\"ll. que, 1~"'1'3. emprestar a devedores, cujas con. 
dições nõs não conhecemos e que -não podemos ter 
certe~de que nflo abandonem a .lavoum depois 
de terem 't"eudido as suas t e rras por meio da 
hypotheca. 
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Qual é a garantia que o F...stado tem neste.;; I careta? Que uma provincia :trruin~da. possa ttese-
contrnetQS ~ _ j -r esta, c h•tlfa de ouro •Jue a lg uns especulaoJores 

O Sa. Rost.. u SILVA:- o fundo soci3.l do B:~.nco 11!e ·promettem, Ctlmprehende-,e; m"s uma pro-
e os immoveis r urnes. •:m~~<t prospera que de-;eJi.l. ~ ~escentr•·li~açiio pari.l. 

. lu:ruta.r a s suas respousab1lulades, qu:~ndo vé o 
O SR.. IoAQUDI NABuco:- ~as o nob~e depu- pa1•lamento decretar em um dia nma respons.•bi~ 

t~o ha _de concordar que ser!a Ul_lltl. trJ.St.c ea1:1- lid;.1de de 300.000 :000$, pari\ o Estado, não pó<! e 
IUtdades1 o Estado de repente se v1sse obr1gado a deLxar de pePsar que 0 par lamento uão otrerece 
reeL~mar ~seu r eembolso. ( .4-partes.) . g:u.ran_tias no ju.;to e ao equitll.tivo dispendio dos 

Ex~mpltfiquemos. Tomem.:>. o Banco do R.to •le dinltetros pul.Jiicos . .. 
Janetro. Este Bn.nco Ievant~ 12.000 :000$ e emitte , . . _ 
120 .000:000$000 ~ Qua.es sã.o a• gnranti<1s destes O :::>R. ROD}Ul~o SILVA (Ínm.stro dq el'tr~eu·os): 
120.000:000.5000! São os 12.1100:0UO$ uo T!Je- - E$&t pronuctot tem um Banco garanttdo. · 
sonro que os g;trantiram ? (Apartes.) Si r~I- O SR. Jo.~Qurn N,\.B'Qco : - Gar;Jntido por clla. 
mente o ncg-ocit) do Bnnco e vantajo;o e seguro, é e, portanto, cl1<1 pôde dispensar o favor que lhe 
iXlutil o 8stado tomar os 12.000:000$ do capital queriam l'azer . 
desse Banco, antes cl~ixal--os ao_ l:lauco par:• es- o SR. ANDttA.I>E J?lGUJmtA.:- s. Paulo e uma 
temler os_ seus emprestm1os: (.iptJ<adcs e Ct)l<t"}~-) d <lS províncias que m:~.is contractos tem no Banco 
Qu~l e a ontt''' guranba tlo E;;tarlo ~ San os doB1--1z il 

240.000:000$ de prr,priedlltles ftUC devem estar ' ' • . . . _ 
h;vpotbecadas. Mas, não seria um ver~ladeiro O SR_. JOM.!Um N,umco:- Eu a.credtto que )laO 
desastl'C par-.\ o p:liz si o e:s tado se visse obrlgacio) h :1. meto de f<~z7r com qne es~es B:•noos S<l.}" m 
a reali?.a.r as suas bypothecas ou :\ a.po<leror--se outra co•~sa. mms do que_fornwhwe1s centros de 
desses immoveis. O qne (;\ri-·• de lles ~ Onde po- espe~ul.•çao. Eu não ereto que se và fundar o 
deria Tender ~ Quem não vê, como <ii~ia a com- c: e<hto real, por~u.e este crerhto _não é rompa
missão francezn, que a alternativa havia de ser ttvel com n !f.~rautUl, c!o Bstado, mmto menos pode 
o curso forçado e a bancarrobl p or que de out...., ser desen_vol VJdo por ella.. 
modo teríamos uma criss da lavourn promovida E u cr ·Io que _os Bnnoo~ que s~ fundnrem pela 
pelo proprio Estado e em .nome da lei que a devia nova: centrn hsaçao do ~pt~al, hao de ficar todos 
salvar. praticamente em uma so mao . Façam o que fize-

. • _ . rem, do Norte uo Sul haverá um monopolio, 
O S:a- ~os_A _ E SILVA.- N_a~é possrvel qua l- nm•t centmli;-..aç~o nos mãos de um só inc!in<iuo. 

que~ mstlt~ll<;a_o chegar a ens1ttJr o decuplo sem o nobre Presirlente do Conselho póde tomar as 
t er ,..Tande~ re:>ervas . cautelas qne quizer ; S. Ex. não pOde vencer a 

O Sn. . JoAQUW NA'Buoo:- Não vejo como, e especula()ão, que é mais forte que todos os esta
já. tive .occasião tambem (le dizPr ao nobre depn- distas, e que ex:oet nnente se nutre, se a. vi \"1-.ta 
tn.do, (fUe não acred1to na rtsc::~.lisncão do E~tado, rh~s <liíH~u l o l ades publicas. Em tea•pos de enbmi
entregue no clte'e do :;yudicato organizador do dMle, guerras, crise~, secc~s. ro:no, o E:st••do sof
Banco. Neste paiz não ha ,JOssibili,laole de fisca- Cre, mas as a lt:•s personalidades financeiras, essas 
lizar Bancos p<?·lerosos, muito menOil um gronrle crescem e augment .m. 
BtlllCO SCilhor d3. lavoura, arbitro do panlco. Si Pnra desenvolver a tavonrn, -pnra salvnr delta 
os nobres deputados que discutem commigo, me tudo que puder ser s:ol'vo, pllra. dispender scienti
pudessem affirmar que a lei ia ser executada por ficamente os dinheiros publicas em seu interesse, 
SS. EEx., pelos m e lhores homens durante muitos oorn uma rigot-o.sa fiscalização e na certe7.l.l de quo 
annoa, seria talvez outra causa: então eu acharia o Estado não serã. lesado, e u estou prompto a. dar o 
a idêa i.uexequivel porquo j:i. disse que Glla ê ho- meu voto a qualquer projPCto que o hoinr:ulo Pre
nestamente inexef]uive l . Ma..i, eu tomo as oous:1s sidente do Con;:elho nos otl'ereÇü,. M•ts leg ishr nas 
oomo ellas sãO, tomo o negocio como é· todo ue- trevas, sem .aber o que v.-mo~ col her das semen
goeio de bolsa e digo que este proJecto vai ser tes que lanç.·mnos, quanrloessas sementes são Mda 
e ntregue :J. especnlarJ.,res qtl!l bão de procurar 11\Gll,>S do que 30!l mil C(lDtos rle titu las de divirla 
ooufundir os intere;;;ses dos ~aneos com os inte- nacional, que ao mesmo tempo aff~Ct<~m a i1rOS1JB
resses do C:s taddo, o que darã. em resultado uma· ridade da lavour 1. e a. solíde1. do credito do Es
crise, tanto para o Thesouro como paro a lavou I~. lado ; vincular a propriedade by-po!h ecnd•> á divida. 

Eu posso divergir dos nobres deputados. ma:> publica., como si ambas estivessem condemnad:1s á 
divitjo sincerameXlte, eom receio do futuro que mesma bancarrota.; não é missão da Camara dos 
não e:;tá nas mãos de nin"'uem, (.-tpoiados). Deputndos, e muito menos a da legislatura que 

Eu acredito que a divi'àa contrahida na fórma fez a aboliç!o. 
deste prol cto serà uma dlvidaoondemnada a um A a.boliçã.o despertouimmen;;as espero.n~As. 
repudio certo. 0 Sa. . A:li'DRADE FIGUEIRA da um ap:trte. 

Pois a provincia. de S. P •nlo, por P:otemplo, que o SR. JoAQUI)t NABuco: - OS abol!cioni;;;tas não 
esta prosperand·• de modo extraordiuario, que lucrar"m a l" ol1lt ,men te nad;t com a abolição. 
estó. pend" ndo em :restringir as suas responsahi
Jid;tde:> finnneeira~ ,.ara oom o l mperio, l'orque 
compreheude que. como [lurte viva e finre scente 
da communbão, não deve carre~ar com a propor 
ção cada vez maior para e!Ja aos e ncargos que 
estão -pes.'l.lldo sobre o pt\IZ e dos quaes as provín
cias prosperas tem que pagar Xlio sõ os proprios 
mas os que tocarem a parte morta. ou esteril da 
sociedade, a -pt>ovincia. de S. PaUlo, dizia eu, 
por que ba de envolvel'-Se n~red.es de uma ban-

0 Sa. .~NDR.ADE FIGUEIL<A:-Querem ver si 
IUC!'>Iffi. 

0 SR. JOAQl.il!II NABVCO:- irao ha. de ser por 
certo com o~ b:1llCOS territoria.es. Nós somos u m 
systema: quer o nobre deput;~<lo queira quet• não 
queira, somos um systema antagonico e contrario 
ao seu. é' impossível que as nossas idéas vão na 
mesma direcção. Temos uns pelos outros esta to
lera.neia, sem a qUal a vida civil moderna é im-
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possível. As idéas aboliciOltiSt[IS si1o, no s<Jnti-j A's 2 1/2 ou antes, 2" discussão do projecto de 
mento r.b pequemL propriedade, no se11timento cl.c lei, sobre Bancos de credito real. 
mobiliS;lçi1o do solo, ex.ccbmente o. uppo~:to rb LGv:tnb-se n se~si1o ús 4 lwre~s G '15 minuto~: da 
sua hypotheca em vasht escalrt, moiJJ]Jsaçao ]Jelo twde. 
imposto territori(l,l, pelo parcellamento, pelo ' 
mercado de terra, pela vida local, pelos meios, 
enfim, que o nobre deputado disse outro dia 
que seri[tm o. apanagio cln, repul)lica e que o si1o 
antes pelo contmrio da democracia monarchica. 
Não são o apanagio ch republica identificn,da com 
a grande 11ropriedn,cle : si1o c. apmmgio da propn
g·ancb abolicionista, e nm elos gmncles defeitos do 
projecto é que, hypothec:mclo a terrí1, vinculan
do-:t como no tempo elos morgí1dos, impocle ex
actamente estas medidas novas, ele que o imposto 
tenitorial é o precursor. 

O SR. RosA E SlLVA: -V. Ex. quer l:lTIÇJ.r 
impostos sobro aqnillo que diz que não tem 
valor~ 

Si í1 term não tem valor, como é que V. Ex. 
quer lançar imposto territorial 'I 

O SR. JoAQunr NABuco:- Senhores, eu sinto-me 
canse1do e não di~se tudo o que pretont.li:c t.liwr. 

Este projecto é inexeqnrvel no ponto ele vista 
elo empreg-o eft"eGtivo elo capitnJ que elle garante, 
na ag-ricnltura ; é oxeqnivel inteiramente como 
um vasto monopolio cllt emissão nacional, como 
uma gigantesca especul1ção, que deixará tudo 
mais que se tem feito neste vaiz em proporções 
minmas. 

As intenç.ões elo nobre Presidente do Conselho 
são í1S melhores; o seu optimismo está patente da 
propria lei ele 13 ele Maio ; mas o homem não 
dirige a pBclm que faz rolar do alto ch montanl1a. 

Votando contra o projecto, Sr. j:l'esielen to, eu 
me resumo, dizendo : si elle é exequivel, é peior 
do que sendo inexoq,üve1 ; porque, si fôr reaJi
zado, não ha como medir de m1temão as cobiç::cs, 
as esperançn,s e as pretenções que se hfto de 
voltar para a garantia ele juro.J ... não lm como 
imaginar que auxílios ni1o sor[o pedidos ao Estado 
por interesses sociaes, que têm muito mais clireito 
lt elles do que a propriedade arruinarb. (Muito 
bem! Muito bem!) · 

Manifestou-se nos Estculos Unidos :1 esperançct 
de que se venha ainda, com o clesenvol vimento d·: 
electricillade, a aproveitar í1 forçí1 da qned:1 do 
Niagara, pí1ra mover todas as machinas da Uniào. 

Eu pensei que o nobre Presiclrmte elo Conselho 
queria servir-se clf1 forçrt elo abolicionismo, que 
se precipitf1 de toclí1 a altura elo antigo para, o 
novo nível de nossa sociedade, para mover as 
grm1des reformas nacionaes; vejo, porém, Sr. 
presidente, que S. Ex. quer j)l'ocurar a sua força 
motor<1no grande prtntano drt escravid[o. (Muito 
bem, muito bem. O orado?" e nHtito compTimentado.) 

A discussão fie t acli:ul:c pela hora.. 

O SR. PrmsiDENTJc dá p,tra amanhã n segninte 
ordem do clüt : 

3• discuss[o do CJ'etlito supplementar de 
442:303$129 8,0 Ministerio rb Marinha pam as 
verbas-Corpo da Armada-, Forç:1 l"hví1l-, e 
-Etapas- p:1m o exercício de 1886 a 1887; 

Continuaçào ela 2" cliscuss[o do orçltmento elas 
despezas elo Ministerio cht Justiça . 

DECLARAÇÃO 

Não for,u11 ap[lnlwclos fielmente nJguns aprcrtes 
que dei ao Sr. deputado Coellw de ltezencle, 
qmtnclo or,wa me S<Jssão de cl do corrente. 

Assim, por 0xemplo, não cont0stei qne o pro
motor pul1lico de Pedro li houvesse sido chamn,clo 
a capital elo Pin,nhy, í1 serviço publico, 

O que contestei foi que o presidente ela província 
lhe houvesse feito ameaças. 

1 O ele Julho de 1888.- Jayme Rosa. 

PRESIDENCIA DO SR. DARÃO DE LUCENA 

SU~DIAR!O .-Chamada.- Leitura o appro ração .!~ a e ta.
ExPEDIE:>:TB.- Parecer app1·ovado, n. '101.- Pareee1·es a im~ 
prirnir, ns. 1.02 a 10'1, prvjecto a imprimir, n. :i2.- '2a leitur•a 
do projoeto n. 51., dos Srs. Zama c outros. E' julgado objccto 
ilo dolibo•·ação.- Ile(\uorimonto ilo Sr. MaLta Machado.
App•·ovação.- Requerimentos elos Srs. Hodriguos Peixoto 
o Afi'onso Celso. Adiamento.- Requerimento do Sr. Afi'onso 
Cclw. Approvaçãu;- Requerimento do mesmo sonhar. Adia
mento.- OUsorv,-u;õo:-; do::; Sr~. João PenUo, Ca.do~ Pcixolo, 
Co;ta Poroira (Ministro do Impe;-io) o Rodniguos Poixoto.-
Heqnc!'imeuto de dhpensa de intorstic.io pelo Sr. P.'.lssos Mi
raruia, Approvação.-· Observações do 81·. A'fionso Penna.
ÜRDSM no D[A.- Conclusão da 3a díseussão do credito supple
melttar ao ~\Iinistcrio da l\'Iarinha. Encerramento. Adopção.
Continuação da 2a discussã1J do orçamento da Justiça. 1-!;men
ilas dos Srs. Xavier rla Silva, Coelho Iloilrigues, Malta i\la
chlldo o Carlos Peixoto. D seursos dos S•·s. Oliveira Hibeiro 
o Duarte do Azevedo. AdiamonLo.- Continuação da 2:.1. dis
cussão do projcrto n. r..2 sobro banoos do credito reaL Dis
curso elo Sr. Andrada Figueira. Adiamento. 

Ao meio-dü1 fí1z-se í1 chamada, á qual respon
dem os Srs. Pí1ssos Jlilimncla, Clarinclo Chaves, 
Clmtão, Mí1ncio Ribeiro, Cruz, Costrt Ag-uür-, 
Leitão da Cunha, Mac-Dowell, Silva Maia, Do
mingues clct Silva, Gomes de Castro, Dias Car
neiro, Coelho Rodrigues, Coelho de Rezende, 
Alencí1r Araripe, Barão ele Canindé, Rodrigues 
Junior, Rí1tisbomt, JaguariiJe Filho, Tarquimo ele 
Souza, J oi1o Manoel, Soriano de Souzrt, Paulí1 
Primo, Felippe ele Figueirôa, Juvencio de Aguiar, 
Pedro Boltrão, Henrique Mrtrques, Btcrão de 
Lucena, Alcofomdo Junior, Rosí1 e Silva, Bento 
R~1mos, Gonçn.lves Ferreirtl, Alfredo Corrêf1, B. 
ele Mendonça Sobrinho, Luiz Moreira, Lourenço 
de Albuquerque, Luiz Freire, Oliveim Ribeiro, 
Olympio Cn,mpos, Coelho e Campos, Freire ele 
Carvall!o, Milton, Americo ele Souza, Araujo 
Gôes, Barão ele Geremoabo, Junqueir;~ Ayres, 
Zama, Mattoso Canmra, Cosb· Pereirí1, Fer
nandes de Oliveira, Rocll'igues Peixoto, Andrade 
Figwoira, S. Mascaren hns, Pacifico Mascarenhas, 
Mourão, João Penido, Barros Cobra, Olympio 
Ví1lladão, Soares, João Caetano, Malta Mí1-
chado, Pedro Brandão, Crtrlo; Peixoto, Affonso 
Celso, r:lia.s Chaves, Almeicht Nogueira, Rodri
gues Alves, l{odrigo Silva, Durtrte tle Azevedo, 
Cochr·anr3, Geraldo ele Rezende, Xavier clrt Silví1, 
Esperidião Marques, Bí1rão elo Oirtmantino, Vis .. 
conde elo Nacar, Fernando I-Iücluaclt Pinto Lim:1, 
.Maciel, Seve Navarro e Miranclrt Ribeiro. 
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Comparecem, depois de aberta a sess.i.o, os Srs. 
João Henr·itllte, Henriqnes, Joaquim Nfdmco, 
Henrique s ,\lles, Carnei!'O da Cunha, Lemos, Pedro 
Luiz, Alvaro Caminlln., Alfredo Chav-es, Ferreira. 
Vianna, Joaquim Pedeo, José Pompen. Elpidio 
Mesquita., Castrioto, Bez:1nuü, Custotlio Martins, 
Bulhões Carvalho, Affon,;o Peuun., Delfino Cintra, 
Paulino Chaves, Silva Tavares, Barão do Rio de 
Contas, Ribeiro da. Cunha, Theodoro da Silva, 
Fernandes da Cunha Filho e Cesa.rio Alvim. 

Fa.ltam. com causa. p:lrticil_xula, os Srs. Jayme 
Rosa, Elias tl•J Albnquel'que, BMão de :\raça.gy, 
Theophilo dos Santos, Barão do Guahy, José 
l\larcellino, Ar:1ujo Pinho, l\1onta,ndon. Conde uo 
Pinhal e Alves de Araujo. · 

Fttltum, sem ca.nsa. participadn, os Srs. Torres 
Portugal, l\hriano da Silva, Utcerda \Verneck, 
Christi:tno da Luz e Marcondes Figueira. 

Abre-se a sessão. 
E' lidn, 1_)osta. em discussão e sem debate appro

vada a act:t da sessão antecedente. 
Ç> Si~. lu St~CRETARIO procede á leitnrn, do se-

--------..g·mnte .. --·---- -- _ ·--- -- ·- . ... . . . __ 

EXPEDIENTE 

Officio.:; : 
Do l\linbterio ela Guerra, ele :~ elo corrente, em 

respost,L ao otncio n. 124, de 20 ele .lnnlto findo, 
lleYolvendo, informn.do, o re~nel'imento documen
tado, em q ne o soldado reformado do exeJ'cito 
.Antonio Balbino elo:; "\njo:; pede ptlgamento ch 
diffcrenÇ\a do solde dhrio ele 90 1·éi:; qne deixou 
de receber de 1867 até á dah d_a nova provi;;iio, 
que se llte passou.-A quem tez a reqnbição (com
missü.o de l':tzencht, pen;;ões e ordent1do;; ) _ 

Do mesmo ministerio, de 5 do corrente, enrre
spost<l no o!Ticio n. 103 de 15 ele Junho lindo, 
devolvendo inl'ot·nw.llo o requerimento em que o 
alferes h onomrio .Antonio P<"tcs de Sà Barreto 
pede pnzamento de vencirnentos a que se .inlga, 
com direito.-A quem foz :1. t>erplisiçii.o (commis
silo de 1;1zenda, pensões e ot'denados.) 

Do !\linisterio da Marinha, de 6 do cort·ente, 
envianllo in!'ormado o rcfJ.nerimento no qn:ü os 
empt·ega.Jo:; d L iiecr-etaria dn lniipecção do Ar
senal , de Ma I' i nh:1 rb Côt·te peLleut sejam au
g·ment:Hlo;-; :;ens vencimentos.- A' commis:;ão de 
1hzenda, pensões e ordenados. 

Do ni:nbterio ria GUOI'I'a, (le 7 do cOJ·rente, 
transmittindo os reqnernnentos em que os 2°• 
cadetes do 1 · regimento de cavallar-ia. ligeira 
Bento Antonio de Souza. e Heron Krelller (ht Silva 
pedem. dispen&l de excesso ele idade, nfim de se 
matricularem na Escvla Militar dn. Côrte.-A' 
commissü.o de marinl.ta c guer·e<l. 

Governo Imperial, pela promulgação da lei que 
declarou cxtincta a. escravidão no Brazil.-Rece
birla com cspechü agrado. 

Acta eleitoral ela parochia de Saut'Ant:L de 
Cebolas, do 9~ districto da província do Rio de 
J uneiro, relativa i1 eleição de deputado a que alli 
se 1wocedeu no dia 5 do coreente.- A' com
mis&"io de constitui~ão c legislação. 

Representa~ão dn. Camara Municip·\1 de S .. José 
do Pat•aizo, província. de :Minas Geraos, sobre a 
conveniencia de ser abolido o imposto de 5 "/o 
atldicionaes . - A' commis:;ão tle orçamento. 

Requerimento de D. Maria Innocencia. Fel'
nandes de Souza, pedindo ·uma. pensão.- A' com
mis:>ão de fazenda, pensões e ordenados. 

E' lido, posto em discussão e sem debate ap
prov:v.!o o seguinte 

PARECER X. 101-1888 

R~stitniçii.o ele quantias á Sociedade A.mant~ da 
Instl'ttcçao 

A commissão de fazenda, pensões e ordenado8, 
tendo examinado <t]Htição da Sociedade Amante 

· ch · Jn::;tt·ue~:ã.o--se~icm;mdo-resti.tniçã9_cle_Qua=u=t';.'ia""s'--
que pag-ou de imposto de transmissão de ]Woprie-
d::tde, e il vist<\ do disposto no art. 8°, n. 9, da lei 
n. :33-18 d~ 20 de OutnlJro de 1887, que n.ttendem 
a. este pediuo, é de P<1recer qne nada lla que 
deferit· ; sendo a.rchivada a. citada petição. 

Sala th1:5 se.,;sões em ll ele Julho de 1888.
.4.. FigHeü·a.- Soare.~.- Jlourrio.- F. !'ias Ca1·-
11eiro.- Pedro da Curúw B~ltr!io.- Seúastitio 
.ilfascarenhas. 

São lidos e vií.o n. it:Jprimil• os seguintes 

PARECERES 

N. 102- 1888 

.-it,xilio á companhia vinícola bra::ileü·a 

A commissão de fazenda, pensões e ordenados, 
tendo examinado o requerimento em qne Ale
xandre nlen(les d;t Costa. e 1\I. Pereim Lisbon. & C. 
pedem g'êll'<\11tia lle 5 o /o sobre o capital de 
500:000$ p<H'<Ut.l'unúnção de um estabelecimento 
Lle credito destinado ú propn.;.randa dos vinhos 
nntnraes mn.nipnl<tdo:; no-paiz, e tl cultura das 
prindp:1es vinl.l :1s enropéas, considet•:mdo qne o 
Governo, pelo J\Iinistet·io da. Agricultura, tem
se lllO::;tra.tlo pt•openso a an~ilin.r, por meios a. seu 
a.lcancc, n. industl'ia. vinhateira. no pa.iz, é de 
pnreccr qne ::;eja indeferido o requerimento. 

Sala. das commissões, 7 de Julho ele 1888.
A. E'i!ftteü·a.- Sebastião lt:I ascai·enhas .-F. Dias 
Camei1·o.- :lfourcio.- Pecb·o da Cunha Beltnio. 
-Soare~. 

N. 103-1888 

Troco de nota de estampa e serie jà 1·ecolhicla 

no· Ministerio dtt Guerra, de 9 do corrente, em 
resnostn. ao officio n. 88 •de i de .Junho ultimo, 
reniettendo a demonstraçii.o dos CI'editos distri
lmi(los e da. despeza feita com as obras do qu:.trtel 
da companhb lle inrautari<t lla província dn. Para- A commissão de fazenda, pensões e ordenados, 
hyba.-A 11uem tez tt reCinisiçiio (o Sr- deputado tendo tomndo conhecimento elo requerimento em 
Cn.rneiro da Cunha.) que o :mbuito portuguez .\lanoel Domingues Vaz 

Do Ministerio do lmperio de lO do cor·t·ente, de Oliveira., mor:ldor na. CôJ•te, pede p:1gameuto 
enviando <:ópin. rlo o!Ucio em que · o director da de urna nota recolhidn., .do Thesonro Naclo~1al, _do 
Faculdade <le Direito lle S. Paulo trn.nsmitte :\S :valor de ?00$, 2~ ser1e, 4~ estampa, n. -~2.0,9; 
1elicitações · fJ.ue a. cougrcg;1ção da mesma. l': cnl- consid~mndo que •.1 recolhimento d_e nott~s ê 
dü(le díl'ig·c a Smt .Alteza a Pt·ir.ceza rwperiall p_rccedulo d~ anu~mctos, e que o ~upphcante, p~la 
Regente, ú Assemblétt Geral , Legislativa c ao c1rcumstancut de morar na capttal do lmperw, 
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menos razão tem. pnra nlleg-ar ignwancia -, 
e de parecer flUe Seja indefer·ido O l'e {lH~I'Ílllento. 

Sala. d·1s commis,õ3:::, 11 de Julho ue 1888.
A .• Figuei1·a.- Sebastiao Jfascrn·enhn.~.- Jfo,ri'io. 
-F. Dias Camei1·o.- Pedro da CHnha Belt;·,7o. 
- Soa;·es. 

N. 104- 1888 

Dispensa de pagamento de imposto e;n (at'01' drJ 

Recolhimento de Nossa Senhora da Glm·ia, do 
Recife 

A commissão de fazenda, pensões e o;·denados, 
tendo tomado conhecimento da petição de D. Maria 
Ther••z:t Cavalcante de Al!HFJncrque, regente do 
Recolhimento de No;~sa Senhora da CHoria, do 
Recife, pedindo cli:;pensa. de pn.gan1ento do impo:.;to 
de transmis::;ào (le proprieda,de de quatro apolice:; 
geraes de l : 000$ cada uma, que o ret'e1•id. 1 t•eco
lllimento fo:·am legadas por Jo.;e ch.t Si! m 
Fragoso, considemndo que o i{ecolhhlellto de 
Nossa. Senhora d 1 Glol'ia., rlo Recife, g-oza de ft
vot'e::; provincines, além de uma sub-vençilo pecu
nhu'hl. votada pela "\ssenbléa P1·ovind .I de 

_-f'ern<'\,!dmco,-é-d-e--pareceJ•qne-~~i:t · inueferida a 
petição. 

Sala das commi:'isõe::, 11 ele .Julho de 1888.- .4 •• 
Figuei1·a.- Seb'lstiélo Mrtscarenh•n;.- 31ow·rio.
F. Dias Cameiro . ...;... Pedro da Cu11lta BeU1·ci.o. 
vencido.- Sow·.;;s. · 

E' igualmente 1i.do e vai a imprimir o seguinte 

PROJECTO N, 52-1888 

P1·olongamento dns nws das LarangeiJ·as c do 
Senado1· Correia 

A's commissües de administração provinchd e 
municipal e de i'azenrla foi pres•-nte o requeri
mento do eng-enheiro Antonio Lnstoza PereiJ':t 
Braga, solici1n.ndo não só conce,süo pnr;t pro
long tr as rnas das Larnngeir;•s em linh '· r,~cta 
até u.o m·• r e a. do ::>en •dor Cot·reia. a.t8 à. de C:u·
valho de Sá, gn~trdn ndo nos respecth·os prolong t
mentos a lliesma largura, como hunbem o 
clire1to de desapropriação por utilidade publica 
até 44 metros em cada uma. das margens ela parte 
pro1ongnda.. 

Considerando as commi:;sües qneda co'lce~sã" 
impetr:oda redundam melhoramentos de reconhe
cida utilid :de para aqnella p~· rte da eill:trle, jú. 
pelo 1:odo da hy::iene, já pelo da facilidade rlns 
communiet'l.<;ÜC::'; 

Consider, ndo que o proponeJ1tP, como cornpen
saç!<1.0, apenas solicita o dit·eito de rle:;apropri:~ç:iio 
por ulilitlade pulJlica. até 44 111etros em cach u,ma 
das margens da partr.: prolongada~ de accôl'do 
com a lei de I O de Junho de 1855; 

Con:;;iderando. finalmente. que ha numerosos 
p1•ecedente:; de concessões de identica, natureza, 
l'eitos pelo poder leg-islntivo, sem embarg-o de nii.o 
pc~qneno onns pa.r·a o ~~~tadn; ~rr.o dr~ p ,}·ecer qne 
St>ja d·•l'c•r•itlo n r·equN'itnt>nto rln pr~tir~iona.rio, p.'lra 
o qne on·m·ect<llt o ~egniute projo)c:o tle lei : 

.:\ :\S:;rml!Jiéa !.h:l'nl t·e·ol\'e: 

até à de C<tevalho de Sá, com direito á rlesapro
pl'iaç:ão, ,;egnn·lo " lei <le 10 •lo .Jnllho ele 1855. 
até 44 mett·os ern. '~:Hht Uill<t das nl<l!',Q'en:; tlá. 
p<u·te prolongtd:t. · ~ 
. A~t. 2. 0 Revog.tm-;;e as disposições em con
trarw. 

Sah dns commissões em 15 de .Tnnho de 1888.
..tt!onso Celso.- A. ilfillon.-J . .. -1. F'e;·,wndesclc 
Olil)eir" .- .Jorio Jlanoel.- L. Rt!li.~bona.- Patt
liilO Chaves.- Olivei1·a Rihei;·o.- A. Figuei1•a. 
- Mon;·r7o.- F. Dia.< Can~ei1·o.-Pecl;·o d(r Canha 
Belli·r7o .- Sow·e.~. 

Tem 2" leitur:1 e. constllta,Jrt a Camwa, é jnl~ 
g .doolJiecto rle delil1Mação o pr•:iec:to do Sr. Zama 
e outros senh;w<~s tlep~üado:; sobre o pr·olongn.
mento das via.s ferreas exbtento:;; e constrnc;ão 
ele no\-a~ - pl:lno gel'••l de viaçii.o ferren, ligando 
entl'e si as JJl'OYincias e o Uttm'.d, sendo rt~met
tido ás co:nmis.-;ües de ag·ricnltnra e orç:1mento. 

Siio lírios, apoiado~ e f!O:Sto:> em discn~siio os 
seguintes 

Rel]'-!ei·im.entos 

(<R:.:lrpwir·o ,.1ne o go,·erno informe-, ·pel-o·~lirris-
tceio rh :\g-r·iC'Iltn·u.. si jnl!!'n. on não conveniente 
d r começo.rlesde .i•1 à cPnstrucçii:l tle nma. gn.lc
I'htrle:.gnasplnvi-c,:;na.l-n:1. 1ialvin•• Reis, recla
maria pela, ln;pectl}ri:t ele Hygiene coe:o inclispen
sa.vel á salnlwhl,rle do impor-tante e p:)pnloso 
bair•·n do Rio Comprido. 

Sala. das sessões, lO ele Jnlho rle 1888.- .llfatta 
.Jhtelwclo. » 

E' som :lelmte approvnd•1. 
«Rr.qneit'O rpv'), por intermellio !lo i\l'nisterio th 

Agricnltilm, se informe clet:llharl:imcnte o se
gninte: 

Quanto se tem g-:•sto, no conente exercício. vor 
conta rln ve1·ha-Tel'l'n.s Pn 1!ica.:; e Cohnisaçii.o ~ 

Snl:t das se~sões, 11 de Julho tle 1888.- R. 
Peixoto.)> 

Adiado po1' ter peditlo rt palavra o St·. Passos 
i\Iiranda. 

«Reqnciro rpte, pelo ?.linistm·io rio Imperio. in
fiH·mc o g·o1'e1•no qne mot.iv0~ deteeminaram :t 
.~xonrJ•;•çii•• do c:ngn •lo lnspectot· Gernl rle Hy
giene Pn!,Jie 1 1.\o illnsll·e e bencmel'ltn citla.dii.o 
B·•J•ilo dü lloitnr·nn.•, que a.lli pt·.•ston c potleria. 
n.iwl:t pre:;bl' rd•j mntissim s sc:-vh< 1s ao ]niz. 

Sala. das ses"õ~.~. li de .Jnllt:o tle 1888.- :1/fonso 
Cel!ln.» 

A·li:.do pol' tet• pe.lido <l- pal:wra, o Si'. Passos 
.\Iir:'tnd<1. 

«ReiJ.ueiro que, pelo i\Iinisterio ela Agricultura, 
informe O gon3rno Si já for·am p:1g·os 03 S<'th\l'ÍOS 
dos operario~ llo correio desta côrte. 

Sah rlas se.>sõ33, ll de Jnlho lle 1888.-.4.ffonso 
Celso.» 

E' sem dell:üe appl'Ovado. 
<<Reqneiro fJUO, pelo i\linbt:•l'Íü th Ag-r·icnltura, 

informe o go\·er·no que moti ''O . .; imp0d(')!11 de se 
efrectu :rem na. Estr·nd:1. de F'ct•r·o O. Pedro 1I as 

At·t. 1. 0 y:' o ::•H'c!.l'lln :•nlor·i:;a•lo ·~ concedee \ experiencias J'Wpvn·i·lils :;obre o:-; app :relhos in
ao eng(~llh-:u'o \ntrn~.-,. l.•tst,,za_ P•Jl: ·tt•a Ik:og;l, v.ent•:do; r){~ lo. :.rti.~t.a hrazileil•o :\ ~ltoni•' .lo.;é :\Iar
on a qul'l111 mr•lh.il'~"~ \ ;ltJt •I!•'JI'i o !PI'«•«'('J'. ]H· r·- tm·>, rlenomtnado nm-r.tppm·~lo.o Roch", para. 
mis'ião par·a pr·olollgur· ns I'UHschsLo.J'al.l;.:"il'••sialwir· e l'··dttl'_:.ntom:•ticarnento ap:nllla:~ does
em linha recta. até ao mur• 11 a du r;un .dor· Cm·r·•w• tl·:uht' de l'cJ·r·o, e ontro-cm·ro cor1·eio para re-
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ebde~er, em par::r o trem,_ n. '· m1la~ n:l,; e., taçúcs, -~ A prnposito dessHS pala-v1·n.s attribuidas a 
ap\1ar:;~o~ que te~ me~·ecrdo ~-~ m:no~es enco1~1ios S. ~-X- '-~iz q~~e. manda. a verd,tde q~1e haja umr.. 
do., OI 0 <LO:,; c_ompetem;e,, qu.,e, '" Re-v1süt do C lub /l'~trllcaçno: 101 o orador qut:m d1sse- crcsçu. 
de~E•t!Je1ÚVl•tae_ :1 l~edsta de E,:t1"t.tdas de Ferro. e nppnr·e(:a- ma:; o nobre P;·r~:;:idente: do Con-

:S<~la da,; ,;e,;,ues, LI de Julho de 1888.-.1/fon,:o J selho que cnti.io orava, acceitou a phr:tse, pois 
Celso·)) lt'epetiu-a. uccrescent<mclo - cresçrt e ajustaremos 

;\diado por tet· pedido a. palavt·a o Sr. Pa,;-;os contas . 
. Mn·a.nd:t. O certo ê qne a ct•ea.nça. vai crescendo; si 

O Sr .. João Penido lJClto ;t ]Jala.vra n~ 9~ di~tl'icto_ da província. do ~Uo de Janeiro 
parn. ch~unat' a n.ttenç~ão tl•J g-overno :-;obr-13 um v~c:ncen o ]l<tl'tlc~o COI~r·vauor ; e I•orqllc houve 
a ttenktdo commetthi<J na provineia de i\1iua,, p1·o_messas tle _ tttulos c C?lHlecorações, e ainda 
Geraes. as:mn o canutdn.to repuhlleã.UO teve tmüs de :)00 

Apezar de ,;e achar ú. frente dn. pa.sta 11;1, 'u,;tiça votos; no 9'• _dist•·ictoiie l\IinasGetae~ roi der-
o uoiJI'e t•epre.~entaute dn 1° di-;tricto elo R:o de r1•tatlo o Cltnd_Hl?to cons~rvador, e vao entrar 
Jn.neil•o, n.; abu-;o; e per.;eg-uiçlh~,; continun.m a em 2'' e5cl'~ltlmo ~1m llberal e um. republi
thU'-::>e; n:;;;im. é qne na cida(le ele Cn.ta~nmze:.;, a~ cano; no Jmz de For~ venceu nn. ~leiçiLo pam 

. üUtorillacle; COII11llf:ltteram no dia 5 tio COI'l'ente a Yereador. lllll, candid~to l'l:'pllbiJCUJJÕ ; por-
111<1.~0!' da;; a.r·Lit1-a!'iedade,;, poi~ dou.~ esbirr·o; de tan_to, ,. ~ o uour·e PreSidente d~ C_onselho que 
pollcm, ao Illando de um in .-,p~ctor ele qual'teirão. esta salundo-se eng-anado, o . mm~n·o j cabe
prenderam o Sr. Estev-ão Jo~é de Oliveim, l'<J~ çudo e _qwmtlo t~mn. unJ<L re::;oluçao nao volta 
dact01· do jornal O Povo e J..l<h:tll'am-lho revbb atraz; e IJom, pot:-3, que S. Ex. tome tento. 
=-ob ~·~·etexto 1le q11e es.-;e cidadão nsava arma~ •< Exm. Sl'. Dt·. João Nogueit'<\ Penido.- Tenho 

- - - - --- -lwolubida,;, .oque no .. emta.nto não lhe foi _encon- ;\ hour·a 1le levar ao conhecimento de V. Ex. 
tmda. - . -- os--fitctos-uffíiiiãmente occori'Íuosem Silllt'Xíilia--

Perg-nntaudo o pn.ciente pot· urt.lem de quem o d·) Pieape!ing-;t e peço que elo alto da tribuna d:1. 
pe_endwm_, _re.;;prmtbr<1m-llte que pm.· tWtl~:m Jo C<tmar-n. dos Srs. Depnta.dos, de qne G V. Ex . 
. Jllll. mtu1!Clpal: levado n pt·esença de.=>te _juir. 1lc- um dos dignos memb1·os, solicite providencias 
claroa este não ~t~ver dndo :-;emelhante ordem ; o <\O Governo lmpeâul atlm de evitar novos e mais 
delegado de pobcw, neg·on tambem fJ. ue hoa ve.:;se se rios conflictos. 
oedcnaclo c,;>a pei:;ão e afinal lhi jl>)sto em li!Jcr·- « Vou fn<?r um ligeiro resumo da questão pn,ra 
dade o S1:. _E.-;tmrão Jo:;e tle Oliveil'a, clol"'i:; de qne V. Ex:. melhor possa :walh\1-a. 
ht1.Vee sollhdo aqncllD vexame. <<Tendo Fe:·nnndo Coutinho, pharrcaceutico, 

O oradot· ten~ pre;eute Ullla. L'ept•e.,;ciitaçiio n:;si- e.,;tabelecido nnquelle aemiul, compra<lo um ter
gnarh [101' lll<lli de 50 cidadãos qnalilit:ado>, P'l- reno, annexo á suacasn, e tendo fechado o dito 
<lindo a puniç:iío de;;:;as autoridade; , qne commet- terreno, dm·<.mte um anno e mezes, ntmca pes
tem tae.~ at'uih•a.riedade . .,; e depüi:; ~e coutontmn soa alg-uma reclamou a.! legando servidão publica. 
em negar n compar·ticipação que nelln.• têm. l\I;ds tarde, tenrlo elletido dividas p:wticuiares 

Quando o or<tdor peditl ao nohr-c ~Iinistt·o da com um !;en collega., leYantaram-se dessa data. · 
.Tustiçtt providencias ::i. respeito dn. cidade do em diante alguns tm•bulentos- pessoas igno
Pom~il, o seu requerimento foi adiado e nenlmma. l'<Ultes dn. que5tiio- alleg:mclo ser alli de ser
peovtcleneh se tomon, no entanto, u cidadão vidão puiJ!ic:\. :\ Camara l\Iuniciptü do muuicipio 
Fmncisco dePattht At•:•n.io (: Sih·<t Lla.lli •na.nclott uumeou um•L comnlissf(o c:o!llposttt de distinctos 
nma. dcnuncb coutt·:.t o ,)ui~ mulJ;eipal, as;;ignncla. nJelnbros, entre "s qnaes o Sr. lll' .. lu li o I-Iol'b 
e acompau!-mda de um rol de le::;l<:lltunhas, :), Ex. B:trbo;;a t[tle deu parece1· f<.WOl'twel <L Coutinho. 
ahafo11-:t e n:Hl<.t fez. :'\a rreg-nezia lle Pil'ape- ,\ ES:iü:i indivíduos, mio ~ati::;!éitos com o parecer 
ting·a um ddmliio houesto, Hlll J•lwrrnaecutico da commissiio, l•t·otestamm coHtra ;1. decisão da 
eomprando Ullln propt·iedatlc, riu Ill<Üs tm•dc c.tmar:•, que julgou o let'l'éUO de pt·opriechtde de 
lcYantal·-se rluviola::; ú. respeito, coDb.Jslaudo-se Continho. E::;ta, então, incorpor<tdll, toi ao log-:tr 
e::;sa propl'iedatlu c alleg-ando-~c ser o tet·reno e ex:mninandoo ter:·eno a documentos de Coutinho, 
nm logt·ado:.!.ro publico, vbtoria ~o pelo eugenhei- llOY<\l~lente w:ri!icot~ que o ten·eno ~ con: etrei~o 
ro e pelos vere •rlores em pes,;oa rleda !'aram tanto proprte1lmlt: de Contmlto. .--\qnelle;; mclindnos as 
estes como n.quelle que o terreno nii.o era [lll- dez hor;1S e disfhrç:ados, 1em ido repetidas vezes 
hlico, pois apeza.r disso es::;:t prtlpl'ielladc tem sido nrromhar e incemlinr n. propriecla1le uo mesmo 
inva.dilh por cinco -.;-ezes e n, f<lmilh 1!0 propric- Coutinho, c.n1samlo outros estr.:lp.-os, isto ncom
tario insultada. Sa.!Je.:.se qne o snhtlolegado é o pnnhado de tlesnfios e improperio:;; rliJ'ig·idos n 
connivente sinilo mnndntm•io 1.lcsses nftentndos: Coutinho, dando tiros, \"ÍY.tS c morr·as; sem que 
nenltnmrt proridenda. tem tamlJelll o nobre r.n.:. ns nnto1'i1\ades que morn.m na, -..-isinh:ntÇfl tenham 
nistro ela Justiça tomado no sentir1o de garantir dado a mitiimn. proYkloncia, sendo nté conni
no cidadão a sua. propried •de c ser.:-m·anç:1. vente nestes ütcto.;, pois CJne p::-lo inquerito 

O orador mn.ndnr.t ú me:;<t ttlll<t repre~entaçiio rerruerido por Coutinho, ,-,;;l'itit.n.-se que são pes-
ua camara municipal tle .Juiz de F1)rn, que p<~ss:t a soas do subdeleg-ado c outrai;. . . 
ler. Antes de concluit·, pergnnt:'l. :10 nobre .Minis- « Coutinho pede lht nm nw;: ·~ tanto lhYet'$1S 
tro de Estran~eiros si está de accl.ruo com o . LH'Ovidenr.ias. entJ•e ontms a tle:ni;;siio dos subde
ma.vpa flUO ac:\lxt de ser_ pul!lic.tdo n:_t ~ept~l~li~ . l.jliJg· ;uk)s _e n;io tem si~o attcPcli~o. a tu ~sta data:_ 
Argenhua., em q11e o tcrrttnrJo tlas l\II:ssoes .Ja a-~ contentando-se. o t:!telc do poltct:t em man·.l~l 
:;um comi) l'azcu1lú p:\rle daqnelle E.:;htdo: o m;t- p.tl'<'· lá um ullkial o qmüt·o pl'ür;as, ~'tue sao 
nifest:t ~esejosde qnc o nobre Pt·~~:::;idente do Coll- ~t-'•:5olntt~meHt ·~ iu:m!Iicicutcs p~u·a mant•.:O.t' a Ol'
selho s.a.1bo. qnc a. trd creança que s. Ex, quer I d•Jin, . v1sto achnerem.:se os <\UilllOS ~x:.ü,t:\clos c a 
que cresço. e appttrcçn., V<"oe el'l'ectiva.mente crcs- .população - qnc ::>o comp•5e de lllll e tantas 
ceutto e. bem. ... 'p•$"soas- indignada rom css•.'S fn.ctos. 

V. III.- l-:1 
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<(Eu, que não sonmorador daquelle log-<H' como de um pretexto aquclJn, prova; sendo o fito prin
v. Ex. ::abe, depoi~ de estar· nm mez a !li, unic;~- cipa.l àe . .;feite:ll·-:;e, publicamente o referido re
mente para evitar serio con flicto tomei a de li- dactor Estcv:\o de Oliveira: tanto assim que, 
heração de ir a Ouro Preto, levando comig-o nma. sem embar~o de achar-:>e este desarmado, foi -em 
repreSCllÍ<1\·ão dns pi'incipae,; pe:;SO:IS do lÕgn.r ;lO .seguida conduziclo gtos.;;eirnmente, seguro pelo.:; 
presidente da província, pedindo a exonernç.ão braços por tnes e,;l,irros para a. cadeia. pu lllicn, 
daqnellas autoridades o entras provideucias. onde declarou o mencionado subalterno policinl 

((o digno Sr. presidente da JH'O\"incia !f<ll'<lll- que eaectw:r·~t a arguitltt prisão por· ordem do 
tiu-me por intermedio do Sr. Josó Jamwt·io, que, juiz municipal do termo, Dr. Vaz Pinto Coelho Ju
logo que cheguss~ o chefe de policia. que ::;e nior, e logo o carcereiro recolheu o paciente i 
acha'"<t ausente!, :iCl'iam d,H!as as pt•o,·idencias; uma da,.; 0nxovias, sem form<tlk!<Hle alguma, on 
cou&l que ainda não se verilicou. ordem lJOl' e;;cripto da autoridade competente. 

«O desmentido ao tdegrammn. inserto no .Toma[. «Contra este a c to clc;;communalreclam,,ram imme 
do Comli1crcio, annnnchtÚdo noYo assalto à pro- dia ta mente ve.:;so:l:> qnnli ticndu:'i,que Yimm Wl. ;·io
priednde de Continho e qne ,-em hoje publicado lencia em qne:;tã.o uma amc<lça. intoler.wel dirigi
no .To;·nal do Commctcio e assign<tdo pot' Fortu- da ao principio de inviolabilidade pesso:1l. consa
nato Pimenta. é nnut nova !hlsidade. Este Pí- grada em nossa Constituição politica .. Entretanto, 
menta e ::mbdele:;·•1do e connh·ente. úessa.justa manife:stação do resentimento publico,n. 

< Pnra mais informações com os Sr3. Drs. Celso qunl não pns.:;ou do emprego de phrases energicas, 
Jnnio1· e Sebastião l\hscarenhas. poré~ nos limites da. esphera leg1tl, rGtrucou a 

« Desejando á Y. Ex. e á sua Exma. famili, I policia. com gestos e pa!<Wl'as arr:eaçadoras, ex
sande e prospel'itlade, tenho a ho1ll'a de as;ig- hibindo l'evolwers e nn:vn.lh::s, deventlo-se, nnic::t
nar-me com a mais alta estima c con~idernção.- mente, ú. prudente mediação d'alguns cidadãos o 
-rre-\~X:atterrm-·,·cnerndl)l"" · e--olwi~aJi.;;simo - niitl-ter-se dado_mn __ pex·i,~º~º ~0_nflic!_Q. Neste in
criado. - JJ. Rangel Schmidt. -S. José cl' Alem tct•im encaminhando-se á carlein. o juil.-iilunictpál-
Parahyba, 4 de .lulllo de 1888. )) (á. cuja ordem, em uma certidão passad:t pelo car-

< Pomba, 2 de Julho de 1888.- lllm. e cereiro, decl;irou este ter sido feita a illegal 
Exm. Sr.- nr .. João Noa·ueirn, Penido.- Tendo prisão). conferenciando com o pacie11te, a quem 
lido um artigo do celebre j niz municipal deste pediu éxplicaçües rlns circumstancia.s ou modo, 
termo Jnyme de Sequeir;l. Castro relativamente po1·que se dera <t violencia, c sendo dados o~ es
à interpellnção que fez V. C:\. peLl pnbliCa- cJn.recimentOS pela YiCtima, 0-poz- ]O"'O em 
ção de !'actos contr·a. uqnelle juiz, é de men liberdade, depois de declarar que não orâenara 
devcl' . razer sciente n. V. Ex. que t<Les f<tctos semelhante pri~ã.o, Za1nentando, entretanto, tão cle
s~o Yerdadei(05 e de uotoriedada pllblwa, e que plo?·avel aco;ltcciMcnto, JJo;· ntio se;·em bem c;!lc;·
existem documentos de muito,; d:\le3. A 2-1. de pretadas sttas o;·dens. 
l\laio rcmetti uma. denuncia. com tlocmnentos e « t'S abaixo assignados deixam ao esclm·ecido 
rol de te:>tenwnlws ao Exm. Minist!'O da. Jtz.~til.~;l, conceito do V. Ex. apreciar a relevancia do facto 
em c~rt<'l. particular, c nii.o sei si por· e:;s:l razão argnido, plenamente contin,ndo que não cleixarà. 
delles não tomou conhecimento ate hoje ; jit vê de emp!'eg-.:t.r <tene1·gin. ele sm'l. palavra, protlign.ndo 
V. Ex. que l1a denuncia a;,;:sig-uad<t pot· mim c o reLeddo attentado à lil>erthtde; e clispertando a 
docmnentad;~ ; 11i\o apparaci perante o Juiz lle acção do goveruo, atim de não passar impune 0 
Direito porquG o qnc um f;z ontro bapliza; por ignominioso delicto, que ac..1.ba de verificar-se, 
isso JlOLle tmnquillis;~r-i;e que Jm p1·ov:t de tudo. sejam quaes Coeem o.5 !'esponsaveis pelo crime . 
. lit l:e,:;.pon.di llo.ie o m'lifo e app<~l'eci tamh~m- <t. .A injuria Yerificou-sc, o attentado teve plena 
.:\rpu t;co a~ orclen.~ de \ . Ex._Pot· ~et· com es~tma consumnHH,:ào, e o procedimento snbsequente da 
- .Allllg'O \·ene_md?l' e t·espeJtadot·.- Fhmctsco. üutoridnde j uclidal·ía não póde por tanto ter o 
de Pauhl .:b·a:!J" Stlva. >>. _ 

1 
• . . , • vigor ue apagat· o.::_ eJl'eitos. moraes do. delict'?, 

«lllm. ~ Exm .. Sr. Dt. Jono Nogneml relllu_o. que, como se ;;abe, sao os po10res, ou m:us detrt
-us a u<ll..:\:0 nsst~n<Hlo.~ ':em _em nome dt~ J~1 e mentosos em occorl'encias Llesta e.3pecie, pois 
ma~l!Itençao tios !nros.de Cidud:J_?, pet•ante \'. l:.x. attacam ao mesnw tempo a. dignidarlc d;t pe;;soa · 
sollcLt::t· ~_na. valiosa 1ntervençao, e emprego de olf,·nd1da, o re:;peito devido a esta, e os fóros d<t 
sua. :mtor1zatla pa.l~n-ra :mte a. Ca!n:n:a, úo:::; Srs. sociedade, de qne f<tz P.nrte, e onde convive a 
lletJntaclos, dn r1nal ti: um dos rmus dtg-nos ::1em- victimn, do acto monstruo.>o. A repnração, por
bras, rep!'e~ent..'\JHlo. e ctan;a11do a attençao do I tanto, deve ser tanto rnais prompta e eoergiGa, 
gov~rno P!trn, umn. .o~urt'encJn, ~~slante 7 .. mve que qu.anto mais comprehensh-a é a ~phera do dir~it<;> 
de~-~e ~lOJe ne::t:t c1uade, . >erm~;a~do-se per m.n ferido: 
odtOi>JS~!mo nttentado contrfl n. liberdade mdt- · - s· . - . · 

1 
d ~> t c1· · 

'\"idual. · « _r o JU17. mLmtetpa, e 1M: o, e.xpe lll uma or-
«Pel<'s 9 llor:1s ria manhã, ntais ott menos, 0 ci-! ~en~ tllegal, em vn·~nde d:1. qnal o subnltepno 

rl:1dilo E...;tey;t0 .Jo . .;é de Olh·eirn, 1 roprietario lll:>Clente, ?ll prevemdo, comn}ett~u ~lm cr1me 
.-! redadol' .ro l-'o1;o, jol'nal que :Se pu:,Jica cot!tl·.,. n, llberd:trle de nm _cl'l:lfhto tnerme, e 
n(o:;t;· e;,[.,,l,!. ::ehrwa-,;e n:L estnç."io ú cheg-ada do al as L~n~ collo,:ado nn, _~octedade, snt~por·te o 
trem, e, •Jtl<llldo J•et ir:wa-se. conver·. ~nndo mansa ~nesmo _:llll:t. a::; cons(vluencus c~e sn:t levmt~d:tde, 
e p·,citienmente com 0 negociante Ricardo de Al- n•t•eftexao ou f<dt,t de conltecrmento da. let. 
v:m.'ng·a, li)i ht'H:;ca e inopich.mente preso pelus «Si, por outro lado, são unicamente responsa
co.;;tn:.; pelo in:;p()c\ot· •lc qnal'teirão, Emilio de veis os mencionados infedores, n, s:,ber, o in
Oih·eit·a e dtw,; pr:~ça:': tle policia que com elle stiectoi' de quarteirão c1esatinndo, q\l~ fe~ n, pri
:'e :idHtV:llll Ui.l Ot:c::;jã, •, á jWelcXtO. de dur-Jhe ,[O, CObrindo.,.a .COIU 0 l10llle dO juiz e O CL1l'~~,
int~C: L po1· u::o 'dé arma rJl·ohibklii: .hu~ca. esta., reiro ,que· p!'e.stoli::se uesciain~nte, tt rceplhªr ~t 
a que ; .. ujeitOtl-:;e D ~·aCieute, para C\"itar l1111 CQ11.;. victima, ?elli Ú.present.(lçiio qe ord,el~ a~SiStlada 
meto, é~convencido, como estava, lle não pa~sar -pelo mesmo juiz, seja.m corrigidos com todo o 
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rigor, que merecem, para sua completa emenda 
e exemplo de outros. 

<< Os abaixo assigna.clos Julgam nü.a s~r o:::io:;o 
lembrar a Y. Ex. que as providencias ,judicia
rias proprias a previnir e corrigir graYes an
omalias desta or·dem, em parte, ailo existem em 
razão do descredito e uesmoralizaçã.o em que tem 
cahido, in!'elizmente, em geral, a policia em 
toda esta. proYincia, empn.rte pelas informações, 
as mais das vezes Íi1.lsas, incompletas, pL'esta
das ás autoridades superiores pelos agentes t.'o 

· pocle1· publico, em ~ujo cri te rio a opinião pu· 
blica assás prevenida não presta. o menor 
conceito. 

«A veueramla e condigna posição de V. Ex. 
e a alta importancia da. corpora~.ão de que 
faz parte, são elementos mui valiosos nos quaes 
assentam os a.baixo assígnados uma. inteira. 
confiança. para ficarem cettos de que a. mencio
nada conspurcaç~l.o ela liberdade individual não 
log-rari os beneficios da. impunidade. 

«Asseguram os abaixo assignaclos os voto~ tle 
subida consideração e acrysoh\da. estima, em 
que têm os meritos incontestaveis e o patrio
tismo de v. Ex. 

«Cataguazes, 5 de Julho rle 1888.-Joa.qnim C11 l'
valho Drnmmond.~Pedro l\itwtins Pereira.-Dt·. 
Manoel Ca.rlos Cleto Moreim.-Joaqnim l\Ioreira. 
de Azevedo Oliveira Lima.-Custodio c. M. Jordão. 
Antonio Maria Carneiro ele Sà.- José Autouio de 
Bastos Guerreiro,-Arsenio Tolentino Pestnn:1.
Manoel Moreira. de Barros Oliveira Lima.- Ma
noel Candido da Fonseca.-Fraucisco Queiroz Ot
toni.- Manoel Dias Lana.- Augusto Lima.
Joaquirn Rodrigues da Silva.- Horacio Alves 
Ferreira.- José Mada Cardoso.- Alfredo José 
de Oliveira.- José de Azedias Pereira.-.Manoel 
Rodrigues Trindade.- Antonio Ca.rlos Hibeiro 
Horta.- Luiz Lopes Beltrão.-Josê Antonio da 
Costn.-Maooel Rodrignes Xavier rCha.ves.-Ja
nuario Antonio l\f;trtins.- Augusto do Sacra-
mento Pereit·n.-Manoel Ferreir<L dos Santos.
Luiz Augusto do C<'l.l'lU0.-1\:lartins & Ca.L'mo.
Firmiuo Antonio Rodr·igues.'-'- Eduardo Er·nesto 
da Gam<t Cerqueira,- Virtnlh1o da Rocha Fel'
uandes.-Jo:;:é Caetano da Costa.- Frttncisco .José 
Pedro Lessa .. -Atl'onso Infante.-Domio.gos Ber
tand.~Augnsto de Souzn Lobo.-Engemo B01·ges 
de l\1. Faria..-Antonio Henriqnes Felippe.-José 
Henrique Barreto.-Rie<U'do Leite :\.lv:u·eng<~.
José João de Azevedo Monr.t.- Fl'a.ucisco Anto
nio izidoro ele Oliveira..- Augusto L. Junior.
Joli.o Güimarã.es.-Generoso de Oli,·eira Duarte. 
-.-\ng-u~to P. Monteiro.-Lniz Janna.rio ltibeiro. 
-...Antonio Lopes Beltrão.-E. Brandão.- José 
Bento Rodrigues.-Fortnnato Gomes da Siha.
.José dos Santo.3 Jnnior.-l\fanoel José de 0\i
veira.-Fraucisco AlYes da Silva.-Manricio Eu
genio l\Inrgel.- Manoel F01•tunato Ribeh·o.
J0iío Apollin1trio Ribeiro.-José Pereira Campos. 
-Dr. Adeodato Pacifico de 0\h·emt.- Joaquim 
Vieir<t da Silva. » 
'1 Vem iL mesa, ê lida e remettida á commiss:."io 
especial a setruinte reprcsentnçilo tln. Camara Mu
nicipal de Juiz de Fóra, pedindo a. decretali.fiO dn. 
l1~i de a.ttxilios á la.voura com n1otliricat;ões. · 

« An~~·ustos e tlig·nissimos · Srs. representantes 
dã. na.cao. · 
• << A Cam:tra Municipal da cidade de Juiz de 
Fóra, interprete da vontade e dos sentimentos de 

todc,s os se~1s mu1:icipes, vem representar respei
tosamente a esta tllustre assembléa. a necessidade 
iuu.diavel de ser rJuanto antes votados os auxilios 
á lavout·a }ll'Ometthlos pelo Sr. Presidente do 
Conselho. 

« .O camar·tt ['etle licença. pum ponderar;pelo que 
hu. ltdo, que as lettl'as hypothecnrias a sete por 
cento, nã.o podem tle modo algum sanar, on pelo 
menos fazer desapparecer, a CI'Íse terrível porque 
passa a ln.v?trr;t actnalmente; e outrosim, pens:t 
que a autortzação par·a :~00 -mil contos vai crear 
serios impostos pal'a o f'utul'O, qnaudo a lavoura 
só deve 90 mil contos. . . 

<< Cont1ada. ~:t illustr:11i.ÜO da assemb\éa seral, a 
Camam Mu!ltclpal da ·czdade de Juiz de Fora, es"' 
pera · ,·et• desapparecer, por medidas promptas e 
adequadas a sttnaç:ão affiictiYa da la:voura neste 
momento. 

<< Paço da Camara Municipal da cidade de Juiz de 
Fóra .. em \J de Julho de 1888.-1\:latlheus H(n·culano 
3lai'Úns da SiliJa, vice-presidente.-Dr. E1·ne.~to 
de ./utdracle B1·a!fl'l..-Dt. Joaquim Eloy dos Sa~tlo~ 
de .4.mlrade. - Joaquiln Itde(on.so de Ban·os.
Bcm'lrclo llla~ialtlw Hal(elcl.- Pedro Jos-5 Hen
J"iq ttes.-: F'J'a'f!_Ci!_c~c~~Rt_tt~_fa!._~~~~~~·~_!?-.~~io: __ >> 

O Sr. Carlos Peixoto (1" sec1·etm·io) 
tom<\ a p<davm unic;\mente para. desempenhar a 
\louroS:\. incmnbélicia que lhe foi commettidiL pela 
Camat'a .Munidpal dn. cidade de Juiz de Fóra., 
composta dos mesmos \'ereadot'es que assignaram 
a representaç:i.o qne o nobl'e deputado, represen
tante ditquelle districto, que o precedeu na. tri
llunn, a c tbtt de enviar á :nesa. A representação 
ele que o oradr;r é portador trata da imprescin
divel ner.essidade de decretar o parlamento umn. 
lei sobre locac:.ão de serviços,quer clomesticos qúér 
agrícolas, que regule os direitJs e estabelec:.a 
g·arantias ta.nto para os locat:'l.rios como para. os 
locadores. E' uma necessith1de que convém re
mediar, e com o maior pi"azer transmitte à Cu
mam a representação que lhe fo1 confiad:i peltt 
illustJ·adn. mnnicipalil!ncle da. importante cktade . 
de .Jniz de Fó1•a. 

:\. repre.Sen bÇ,àO e <L segu Íl1 te: 
Augustos e Dignissimos Senhores Rei'resen

tn.ntes da. Xnção. 
A Ca.mara. Municipal ch cidade de Juiz de 

Fóra ,inlg-a. que, depois ela lei de 13 de Maio 
do cor1;ente a nu o, tornou-se imprescindível e 
urg-ente uma lei rle locação de ser11·iços. qner do
mésticos, quet' ag(·icolns, atim de tornm• claros os 
deveres e obrig<~ções não só dos locaclores como 
dos locatarios, evitando duvidas futuras, cujo 
desenlace pos:.a dar-se nos tribunaes do pn.iz. 

Em sua sabedor-h , a illustre C;tmara dos Se
nhores Deputados formula.rit a lei de accôrdo com 
o estado actual da lavoura, prestando assim nm 
serviço relevante á classe que mais concor1·e com 
as tlespezas do pniz. 

Paço da Camara. Mtmip~\1 dn. citla .te de Juir. de 
Fin·a em 9 de Julho tle H;S8- MCithew: He;·culano 
Jlfontei1·u da SiliJa, vice-pre~i<lente.- Dt•. E1·
m1:>lo de .4.n.d;-ad~J Btuga.- Dr. Joaqui,n Elo!/ dos 
Sa11tos d1! An·LJ·cule.-Joaq11im ll!.lefonso de Barros. 
- Benm1·do . Jl{tltiano Half:tld. - Ped1·n José 
lfenriqtles.- O secretario, · Francisco rlc Paulct 
Campos. 

Esta represen taç;."io é enviada :\, commissão de 
constituição e legistaç.i'io. 
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O Sr. Cost.a Pereira (miHi!>ti'O do 
impe1·io) :-Sr. pre:sitlente, n. muita. dit'er·encia 
que devo ao nobre deput:do pelo 20° J.istricto de 
Minas Gcrn.es traz-me á triuuna par~t rectificar 
um ·equivoco em flUe S. Ex. está, J'elativamente 
á exoneração do inspector geral de hyg·iene, o 
Sr. Barão de Ibíturuna. Este funcc:ion:trio, con
forme se "\'e do Dim·io Official de 7 <lo cor
rente, não foi exonerado, e sim, pediu e obteYe 
exoneração dp c..'l.rgo que exercia,. 

se aclt:m"l. de ser comotal n.listado. O que tudo foi 
commnnicado P'~lo referido chefe de policia em 
data de 4 do cot•t·eute. · ~ 

<< Qualquer outra informação que sobre o as
sumptq receber (l 1quelle ma.gistrado, npressar
mc-ei em transmittil-a a V. Ex:. a quem 

Deus guarde.-lllm. e Ex:m- Sr. Con:::elheiro 
Antonio Ferreir:\ Vianna. l\linistro e Secretario ele 
Est<ldo dos Negocias d.Í Justiça.-!. Bento de 
J.1·at!)'O.) 

O Sr. Rodrigues Peixoto:- Em 
uma das ultimas sessões desta. Camam. o nobre 
Ministro da Jnsti\'-a restituiu-me n.lgui1s uocu
tnentos que eu lhe ha;via confiarlo, a respeito 
dos attentallos que se deram na província do Rio 
de Janeiro. 

Com esses papeis, tambem subministrou-me 
informações que ha-via. recebido cl.~ sua. secre
taria. 

Uma. dessas informações referia-se a. um tele
gramma, que eu vou ler á Camara, expedido 1)0r 
nm cidadão residente no logur denomin:1do De
sengano, do município de Valençu. (líJ): 

t.: Repito o telegr::unma. de hontem, commnni
cando que Canalha subdelegado ele Santa. The
reza, invadiu hontem, com !'orça armada, minha 
propriedade e prendeu arl.,itra1·ia e criminosa
mente o liberto Elesbão, meu camarada, envian
do-o immeclia.ta.meote escoltado pela Estt•ada. Rio 
das Flores ao chefe de policia pa.ra ser desterrado 
como tem feito outras autoridades da. conBrca de 
V?-!ença e provinc'ü. População ind.ignada. Peço 
provide:1cias. Valença., 2 de Julho do 1888. Anto
nio Ga1·cia da Rocha Pinto.-, 

S. Ex~ entendeu, na occasião em que me o f:l'e
receu os documentos a que alludo, dar os esclare
cimento:; que lhe t~aT'eceram sufficientes; mas, ou 
S. Ex. u~o leu esses documentos, ou foi illndido 
pelos seus iufoi'nw.utes, da secretaria. 

A vauço esta. proposição, porque hu. poucos dias 
eu tinha feito n S. Ex. uma pergunta com re
lação ao recrutamento 111~ província do Rio de 
Janeiro, e s. Ex., clignando-se responde!' desta, 
tribuna, communicon-mc que o recrutamento não 
estava auerto e que o seu co !lega, Ministro da 
Guerra, tomw::t p:·oyiclencias para qne não se 
commettessen1 abusos qnantlo tiYesse de s•~r posta. 
a lei em Yigor ; no emtanto, da-; infot•m:tções de 
S. Ex. Yerifica~se n contrario; porque resam 
ellas que o individuo a. qne eu me referi foi p;·eso 
pelo delegr.r.do de policia e 1·emcttido pam assentar 
)lí·aça como t'oltmlal'io. 

Não posso comprehender esse systema de ·,;oltm
tm·iado ob1·igato;·io. 

Para. demonstrar n, verdade da minlw, asset•::.-ão 
vou lel' o documento em que me baseio, porque 
delle fica provado que o recrutamento está aberto 
emquanto o nobre Ministro da Guerra não está 
a colher informa<:ües parn. poder abril-o em tempo 
com1)etente como n.1firmou S. Ex. (l8) : 

< Illm. e Ex:m. St'. -,.Sn tis fazendo a exigencht 
de V. Ex. relativ:t ao conteudo do tell,gramma 
que devoh'o, cabe-me inl'ormar qne o indi>idno 
por nome E\esbão, como se deprehende rio nuto 
junt0 por cópia, foi pelo subdelegado da fregnezia. 
de Santa Theresa de ValenÇ<'1., remettido ao chcr.~ 
de policia da pro·•inc:ia para. o fim de assentar 
pr-aça como voluntario no exercito, e perante e:;tn. 
autoridade manifestou de novo o propo~itoem que 

Eu quiz apenas demonstrar que de facto estão 
se commettendo arbitrarierlade::; nn. provincia do 
Rio; que estão prendendo indivirlnos p.:11·a serem 
alistados uo exercito contr:t. :1 sua vontade. com
quanto nos documentos ot'ficiaes se a1111'me que 
esses individuas se alistam voluntariamente. 

Si o recrutamento está aberto, que ó nobre 
1\Iinistro tla Guerra. o dechre e o (hça extensi YO a. 
toda n prov-íncia, e nã.o o faç..'l. vigorar unicamente 
em certos e determ~nados legare:; desb. 

Envio, pois, it mes;1. estes documentos para 
serem publlca:.los opportunamente. 

O SR. PAssos MmAXDA (pela onlem) requer 
dispens'\ de intersticio, afim de ser dado par<"t a 
ordem do dia de amanhã o projecto n. 8 B. 

Consultada a. Camara, é approvaclo o requ~
rimento. 

O Sr. A . .ti:" c uso Peu.na peditt a. pala
vra para mancla.r á mesa. uma representação de 
g-r<:~.nrle numero de cidadãos re.;identes na comarca · 
ele Mar de Hespanha, província de .Minas, em que 
pedem a.o govel'llo P'Lr<"l. não tirar daqnella co
marca o distinc:to magistr.1do D1•. Francisco Fer
reh·a Dias Dtwrte. ~ 

A represent:1ç<1o acha.-se assignad~~ por nada. 
menos de 400 cidadãos, representante; de todas 
as classes sociaes : magistrado::;, ar·ttst<1s, lavra
dores, os chefes de auihos os partidos, dentre os 
qnae~ basta mendon:tr o Dt·. Jqfio Barbosn. de 
Ca,tro, proeminente ch~re do p:trtido couserva.clor 
errr Illar de H··spanha, e que aiud<t ha muito 
poucu tempo roi hom•allo pelo governo imperial 
com o con...-itc• para presidir a. província de Minas. 

O magisti•atlo n. que se refere o orador tem em 
sen ün·or :~etos qne mnito o eleY<U11. 

O Stt- RA Tl~BOX.\: - HO!ll'<L n. ma~istra.tllt'<\ 
brazileira. ~ 

O Srt. An·o~so Pl\~N.~ di:~. que aquelle juiz~ 
um moço f·stndioso, que :lind;~, ag·ora tem no prélo 
uma importante obra soln·c o codigo erilnin:ü 
bt·M:iloiro. 

O St~. RATISBOXA : -E' mn espírito nmito 
adiantado. 

O SJL AFFo~so PENNA, logo que soube do acto 
da remo('.ão daquelle magistrado, dirigiu-se ao 
honrado Ministro da. .Justiça., e perg·nntou n. S. Ex. 
si, porYentnr;1,m\ sua :;ecretaria e:cistiam qneixas 
contr·a :tquelle distincto juiz. · 

O St~. RATlSP.OXA :-Isso era impossivel. 
O SR. AHox:;o P:::xxA refere que o honr·ado 

Ministro da .Justiça. lhe declarou que nn•b hwia 
contt'a o nbgistrado, e que, t'ljmovenc!o-o pttr<1. a 
comarca, do Alto-1\'Ie:tt'im, no Maranh;lo, tiver:t 
em \'ish dar·-lltc uma prómoçiw. Ret0rquiu o 
oradot· que, pn.m nm ma.g-i,:;tradv mineiro; serdes
Jo,·Mlo daqnC'lln peovincia parn. o extremo n•wte 
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do Imperio. em vez de promoção, era, uma de
missão. (Apoiados.) 

0 SR. PRESIDENTE :~Está dada a hora. 
0 SR. AFFONSO PENNA diz que O honrado l\'li

nistro, com a buncltde que o caracterisa, declarou 
então que, visto aqnelle magistrado con:;ider;tr 
pol' tal í'órma aquella promoção, dar-lhe-ia a, 
primeira comarca de 2n. · entrancht que vagas::;e 
na província de l\:linas Geraes. 

Infelizmente a Divina Providencia determinou 
que vagasse a comarca da Leopoldina, que é con
tígua ú de l\i'tr rle Hespanha, nn. província de 
Minas : os jornaes de hQje dão noticia rio falleci
mento do juiz de 'lireito DI'. Jonquim C'anuto de 
Figueiredo. Está, pois, aberto o caminho par:t o 
honrado i\'Iinbtro cumpr·ir a su:t palavt'a e dar n 
devida ·reparação ao acto que praticou.(.4.poiml~s.) 

O orador lê e manda á mesa. as seguintes 

REPRESF.NTAÇÕES 

lllms. e Exms. Srs. deputados Afi'onso Au
gusto Moreira Penna, Manoel J oa~uim de Lemos, 
Custodio- Martins Ferreira da Silvn, Sehastiií.o 
Gonçalves da Silvn i\Iasca.renhns, p,,cifico M<lSca
!'enhas, Henr-ique de Magalhães Salles, José Ce
sario de Fari<t Al vim, João Nogueira Peniclo, 
Eduardo 1\ugnsto Montanrlon, João ria Mnttn. Ma~ 
chado e A tfonso Celso de Assis Fig-neirerlo Junior. 

Fomos hoje desagr·adavelmerite sorprendiclos 
com a noticia publicada no Jonur.l rlo Commercio 
da l'emocão do distincto mineiro, Dr. Francisco 
Fer:'eira Dias Duarte, juiz de direito desta co
marca. parn. a do Alto-Mearim, da -provincia do 
l\Iaranlli'Lo, e do Dr. José Pamplona de Menezes, 
da comarca da Pahahybnna, cb PI'ovinci<t de 
S. Paulo, para esta com •rca. 

Magoou-nos em extremo esta noticia, porqne 
o Dr. Duarte tem exet•ci•lo a mngistr··tm·a n~sta 
comarca n satisf·tção de torlos o' pnrtidos políticos; 
é homem estudioso e ns suas;sentenç··s o nbonam, 
a ponto de dizer-se que em conhecimentos scien
titicos o melhot· magistrado do lmperio não lhe 
levn a rnlma. 

Reunnrn VV. ESx. a isto um cnracter se
vero, incorrnptivel, sem paixões partidarins, 
prol.Jo em extremo, nmeno no seu trato, espírito 
adiantarlo, attencioso com os seus jurisdiccio
nndos, respeitoso com' os seus superiores e verão 
a injustiç::L tlo governo, com a remoção desse 
mnp:istrado, prototypo da honra c da imparcia-
lidncle. -

Magistrn.dos como o Dr. Dias Dua1•te, um go
verno sério deve gahtrdo:n• com titulos honol'ifi
cos de benemerencia e não c:1m a pena de de
gredo vara. uma comarca. do sertii.o, longinquu. e 
onde reinam o beri-bet•i e outr·as epidemias. 

Perlimos a. VV. E Ex., como repre.3entn.ntes 
desta provincia, reclamarem do ~·overno contr·a 
esta medida injusta e impensaa ', tanto lllfli-; 
que consta-nos· q11e o juiz removido para. a nossa 
comarca. e sobrinho do Ministro da .Tu,;tiçn.. come
lheiro Ferreira Vianna, c, si nssim fôr, temos o 
direito rle acredita!' f(Ue esse ;:rove1•no, que se:. nn-

- nunciou l'egeneradot', só f(uiz emhnçar n oppo . .;i 
ção e a•iquirir populnridade, sacrili.cnndo a ju::;
tiç 1, o 1lirPito e a ef(ui•lade. 

Não nos e;;tendemos em mais considernções 
porque entendemos que VV. EEx., que tambcm 
conhecem o Dr. Dias Duarte, como noo, bem po-

dem eomprehende1• como no::; deb::n. perplexos 
esse rle:;a('erto do !!OVt·rno. 

Em poucos dia.: ir·ão represenütçües do fôro 
de:;ta cidade, ll<dindo p.tra ser cassado o decreto 
de remoção. 

Somo.;, com toda a consideração, de VV. EEx. 
patricio:-;, r.o-religionario.; e amig·os. 

.Mar de Hespanha, 5 de Julho de lSBs:
Antonio Pí·urlente Col·rêa.- .4. J. d.J. Costa FJ"ade. 
-Cw·los .Tosd Lei!e ri.e.Snlles.- Jnse Ferreií·a de 
Figw~irerlo.-Ltti:; ManÓel Dum·te.-Genuiílo Pas
sos de SO?.t:;a Li-na.- A~f)'erlo Perei~·a rl~ Fiquei
rP-rlo.-:lntrmio ilvelino da Costa.-.Tose de Soo!za 
Lima Sobí·ilúo.- Joao dct Cunha Lopes.-Joif.o 
iJ.faul'icio r.le Sou;;a.- .loRd Emilio ele Gouvêa.
Jionoel Caetano de .Almeida Ribeiro. 

Exrn. Sr.-Os nbaixo-assi,g·naclos, sob a im
pressão rlo mais profnnrlo pez~r que lhes causou a 
inesperada. noticia da remoção do Dr. Francbeo 
L<'err>:~ira Dias Duar·te, juiz de direito desta co
marca, do i\Inr de Hesp:mlln. vêm pDr e;;te meio 
pedir n V. Ex:. a. fineza rle ser o interprete dos 
seu:; sentimentos perante o Govemo Imperial, de 
f(Uem solicitam a reconsi•leração daqnelle acto, 
que a todos tAnto sorprenden e desgo;ton. 

Não menos sorprendido deveria ter ficado o 
juiz removirlo, para quem niio é certamente um 
acce:;;so de::;Pjavel a remoçã.o desta parn. a. r.omarca 
do Alto-~Iear-im, no Maranhão. Assim sendo, 
ante:; que se torne uma renlid::vle irremediavel a 
perda sensível f(lle se no~; annuncia, nã.o portemos 
permanecer quêdos ; pelo contrario; devemos es
fot·çnr-nos para evitai-a, solicit•mdo do Governo 
Imperial, como fn7.emos por intermedio de v. Ex., 
'JUe não no:; prive do distincto magbtrado, que 
tão clign:tnwnte dir·ige os de,tinos desta comarca. 

Colll etreito, o Dr. Fr,mcisc'l Ferreira Dias 
Dunrte- n1l!l·mnmos sem recein.r contest<~ção
é um m .. gi.:str ·do 'llle hnmn. ,.;o1.Jremaneira n. toga 
de juiz de direi to, tendo alcn.nçtdo leg-itimamente 
para seu nome urplogar saliente na. rn<:tgistratnrít 
brazileira. . 

E' pt•ova do que a.v•nç·1m·•s o lisonjeiro e inve
javel conceito de que mereci,Jnmente g-oza em 
t"cla a sun, L'omarca, onrle sonhe impor-se ao re
speito. r;on::;;deraçiio e e.;timn. do:; :;ett-s jurisdicdo
nados. Nem podia deixar de ser as:;im, qu.mdc 
tant••S e tão notaveis são os predicado.s ~le que é 
dotado. Carncter honradh;:;imo e snmmamente 
indepenrlente. illustrado e c.:;tudioso, c de uma 
nctividade, que poderá sel' il!mtlarla mns nã.o 
excedi.la no rigoroso e impareial cumprimento 
dos deve1·eA do seu Cttrgo, o intelligente e inte
gerrimo mngbtrado reune a.mdn-em si as apre
ciaveL.;; qualitlades de um cavalheiro de trato 
ameno e afravel. 

Filiado ao par·ti•lo liber:1l, nunc..'t a sombra 
sif(nel' tlc um interesse político fez desmaiar aos 
olhos do jniz o brilho radhnte da. Justiça,_ i~spi
radorn uni~a de todo> o:; seus acto;. O malS trre
cnsnvcl t-~,;temu:1ho do fJlle dizemos está. p'ltente 
no gl'n.ndc numc1'0 de arlversa~i03 político.:; qne 
con1a o Dr·. Di:1~ Duarte entre o.s nbnixo assi-
gnados. . . . . 

v. gx., como ann~o do Jn~z remov1do, a qnem 
it'l-timnmonte conhece, está nos cnso:; de. hem 
njnizar:·cln. sincerillade dos nossos sentimentos e 
de qnanto será lnmentavel similhante perda. vara 
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esta comarca.; e não se recusará., pois, estamo:; 
certos, a satisfazer o nosso -pedido. 

-E" de -esperar, portanto, que o Governo lmpe
ria.l p1•atique o u.cto de jn.;;tiç:a, que solicitamos, 
conservando nesta comarca. o di!mo ma~istrado, 
que soube toro ar-se tão bemquisfo dos sel1s ,jurb
diccionados. Deus Guarú:~ a. V. Ex.-lllm. Exm. 
St•. conselheiro Atron:;o Augusto Moreir<l Penna. 

Mar de Hespanha, 6 de Julho de 1888. 

(Seguem-se 400 assignaturas.) 

PR1MEIIU. PARTE DA ORDE.M DO DI.-\ 

CREDITO SUPPLE:'IIE::\'TAH. AO )!I::\'ISTERIO DA 
:'IIARIXHA 

' Continúa fi, :)& discussão da vroposta. do goverllO, 
convertida em ]wojecto de lei n. ~8. conced~n.do 
o credito supplementar de 442::303$129 ao l\Imts
terio da Marinha. para as verbas -Corpo da. Ar
mada,- Força Nasal-e- Etapas -do exercício 
de 1886 a. 1887. 

Não hasendo quem peça a pah\vr:t , dá-se l)Or 
encel'rad::t. a. di5cussão. 

ProceuerHlo-se à Yotação, é o projecto appro
vado e adopta ·o para ser enviado no Senado, 
indo antes á commissão Lle rcdac~.ão. 

ORÇA:IIEXTO DO :\IlNISTERIO DA JUSTIÇA 

Continúa a 2" discussão d:t propostn. do gover
no, conYertida em projecto de lei, fixando'-a de
spe7.a do .Ministerio ela Justiça para o exercício 
de 1889. 

São lidas, apoiadas e remetlidas á commis
sã.o de orçamento as seguintes 

Emendas 

<< Ao n. 7 (Pessoal á material dt\ Policia) ac
crescente-se : 480S parn. ordenatlos dos carce
reiros tias cadêas do Rio Verde e Pitracampeba. 
- 11 de Julho de 1888.- Xavie1· da Silve!. )) 

·d~ 7" Ele\'e-se a. yerb:t a 1.294:141$, appli
c:u.ndo-se 600:000$ ao auxilio à forç:a polich1l 
das pl'ovinchls. 

§ 19. Supprima-se. 
Sala das sessões. 11 de Julho de 1Si8.- A. 

Coelho Rod~·igues. » 
« Accresc~nte-se no logar competente muis 

200$ para rwgnnento do carcerdro da. c,1clêa 
ela cidade de Jeqüitahy, província de Minas.
Matta lrlachado. '' 

4 Fie:.\. elevada n. 600$ o ortlenado do carce
reiro da cadêa da cidade do Pomba, Lucas José 
Vieir<\ de . Carvalho.- 11 de Jnlho de 1888 . .
Carlos Peixoto. » 

O !Sr. Olh~eira Ribeiro:- Sr. pre
sidente, sempre pensei que um<L vez aberto o 
·debate sobre o orçamento da desper..:L do :Minis
teria ela Justi(.:a, se leva.nt;wia neste recinto uma 
arena onde todas ns opiniões pude~sem penetrar 
desassombradamente; porque é esta. uma das raras 
op_portuniclacles que se no:; otrerece para fazer n 

··critica de varios ponto;; ~ch legisl:1ç:ào patt•i:i e 
indicar necessarias modifica.çõe:- em seu contexto: 
por·que ··. o .- deba.te versa. -· implicitamente sobre~ 
se~urauça publica, a segurança do cidadão; 1)01',;. 
que em summa comprehende a :.\Llministraçüo da 

justiça, e como sabe a Camara, a justiça não tem 
patria, predomimL no mundo inteiro, e por isso 
nunca sen'in de bandeirn, para,. partidos politicos. 

Nesse presupposto eu me teria. inscripto indif
l'erentemente, contra ou a favor, si V. Ex~, Sr. 
presidente, não me houvesse manifestado escru
['Ulos, que eu respeito, insinuando receios que 
nutria, de· que no correr da discussão eu me des
'viasse ele qualquer dos pontos sustentados pelo 
goYerno, ou pela. maiot•i;l. Entretanto, Sr. presi
dente, permitta V. Ex. que eu continue ainda na ' 
Cl'ençn. de que o terreno do debate é neutro, prin
cipa.ln.ente ngora que vejo á testa dos negocios da 
justiçt\ o honr·ado Ministro, que já uma vez disse 
nesta ca.sa, que o Ministerio da Jn;;tiç'" deveria 
constituir uma pasta á. parte, alheia a alta. admi'
nistração política. para compenetrar-se da alta 
administração dajustiç-~'1. E quando mesmo eu não 
conhecesse este conceito do nobre l\linistl'o, me 
b:1staria o notavel plano de reforln<• judiciaria 
que S. Ex. acaba de.dará publicidade, para que 
eu, o mais humilde e obscuro membro ela mag-is
tratura brazileira, me convencesse de que s, Ex~ 
que emprehendia tão grt\llde conquisttt eni favoi• 
da nobre classe dos magistt"<\dos, não podia. deixar 
de desejar que a presente discu.são se elevasse 
muito alem das estreitezas partichrhts: (Apoiados. 1 

Etl'ectivn.mente, o pt\•je to de reforma que 
neste momento pende da delibera~.ão do Senado, 
satisl'<Lzendo amplamente a uma aspiração do le
g-islador constitucional, ~acrificada em tod<?s os 
tempos, convenceu-n·,e de que o nobre Mimstro 
que o elaborara, pretendia pairar em umtt e.:;phera 
,uperior. · · · 

O Sa. CoELHO RoDRlGtiEs:--Apoiado. 
O SR. OLIVEIRA RtBEIRo:-A nos&'l. Consti-. 

tuição Politica, no .elevado intuito ele encarecer · n. 
missão S<l.glwht de distribuir a justiça a uma. 
grande naçã.o, fer. dos juizes c trihunn.e:; os orgãos, 
as faculda.cles de um grande poller politico, 
represent;l.nte directo da soberania. nacional, tão 
independente em sun acç-.ão como o executivo, o 
lezblatiYo e o moder<1dor. 

'sempre S::! tem pleiteado pela autonomia do 
Poder .rwliciario dentro tio re~imeu constitucional. 

Todas as pequenas retormas empt·ehendidas 
depoi:5 da. promulg-ação da Coustituiçã.o, desde n 
lei de :3 t.le Dezembro de 1841, os decreto:; tle 1850. 
1851 e 18il, tudo i,;so manifestou sempt•e o 
empenho de Jit•mar essa autonomia, essa inde
pendencia da mngistratura. 

!\las, eu vos pergunto: quem acredita na inde
pendencia dos nossos juizes, pela perpetuidade que 
:1 Constituição lhes ns5egura ~ 

Entretanto o projecto do nobre Ministro,abrindo 
espaç:o par<t os mais aptos pelo conclU'so, estabe
lecendo a lei fatal da antiguidade para. os nc
cessos. impedindo a5 remoções forçadas, tem 
ipso facto quebrado essa tutella, perniciosa. do 
executivo sobre o judiciario, e despertado os 
ma is nobres _estimnlos do mag-istPado, então per
feitamente lh·re das ~uggestões elo temor e da 
esperanç:t que o pocler publico porventura lhe 
inspirasse. 

Todos os dias nos tomamos de assombro pelo 
futuro ; mas tal vez ningnem se tenha lembrado 
:1 inda de que, nos dias afflictivos porque haja de 
atrave.;sn.r a nossa. patria, quando a liberdade do 
cidadão lll~azileiro correr o perigo de ser sacrifi
cada em homenagem aos caprichos do poder, serã 
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em vão que appe1laremos parJ. os elementos polí
ticos. O esteio da liberdade serit então o magis
trado a despeito de todos os s 1crificios; a imngom 
da justiça e do direito surg-irá sõmente pela. sen
tença do juiz, no exercicio do seu sacerdocio. 
Se me afigura que o nobre Ministro tem perfeita 
orient<lÇiio do futuro, e por isso pretende com a 

. inteira eleveção do magistrado construir um que
bra-mar para conter os arranco.;; da prepotencia 
que se levante, sob qualquer das fõrmas corn que 
se reveste a violancia quu.nrlo attenta. contra os 
direitos constituídos. In~elizmente não 11o;so crel' 
que o impor·tantissimo projecto a que me tenho 
referido em suas linhas gemes, seja tã.o cedo uma 
lei do pa!z, pela timidez de uns e ma vontade de 
outros ; elle ser:\, llorém, em todo tempo, uma 
fonte fecunda. de lições para. os futuros reforma
dores. 

Sr. presidente, eu bem sei que não se deve 
pretender de um jacto, e nem convém, :t reforma 
de todo um corpo de leis; mas é incontestavel 
que a legislaçiio de um povo civilisado nã.o . póde 
deixar de acomphnhar as evoluções porque elle 
tenha passado. 

Ora, quem desconhece que este paiz atravessa 
um periodo de profundíssima e'v-olução, . ue vai 
altectando a todas as suas relações officiaes e 
economicas 1 

Que111 não terà. sentido que a lei de 13 de 
Maio cahiu inesperadamente sotre o Impcrio, 
sacudindo-o em toda a sua extensão, abr·indo, 
portapto, uma lacuntt enormissima em sua le~is
lação, pelo prothndo golpe~ Serei., portanto, part"t 
causar estranheza, o encerramento deste debate, 
sem que os mais competent!?S, os illustresjuris., 
consultes qne têm assent{) nesta casa, indiquem 
as necessidades do momento, promov;l ffi com a 
rapidez que as cir·cnmstancias reclamam, modi
ficação em nosso regimen de legj~h\ção, pl'inci
valmente a criminal on pen<tl, e do processo 
respectivo. 

Quem acompanhar o movimento das nossas pro
víncias reconhecerá que l)OL' toda. parte o presti.., 
gio da autoridade publrc::t está compromettido; 
que os grandes crimes se multiplicam em larga. 
escala; o desrespeito á lei vai garih:1ndo os fõros 
de um direito, e os pequenos delictosjá não cau
sam impressão. Isto já se verificava antes de 13 
de Maio; mas o que será. hoje diante do desen
freiamento de quasi um milhão de infelizes sem 
lar, sem familia, sem instrucção, sem proprie
dade e sem a perfeita imputabilidade mor~·~ 
Quem se reputa em segurança pelo interior de 
nesso vns+.o lmperio, abandonado da forca poli ... 
ciª'l, em presença dos maus insti1;1ctos da nova 
classe que a aurea lei creou no seio d<t nação,sem 
a necessaria previdencia para acautelar o futuro 
e assegurar a paz publica 1 Ainda recentemente. 
desta mesma tribuna, depois de salienta.r os fu
nestíssimos e!Teitns de tão violenta e precipitada 
medida legislativa, eu reclamava. do gover·no 
como uma reparaçiio, e nm<t providencia. de mo
mento, credito para a lavoura empobrecida, colo
nisação estrangeira na maior escala e outros 
meios. 

Agora, Sr. p1·esid~nte, eu~xijo ç!o governo, 
cQmo complern.~11to da f.a~losa .lei,. em J,lOine d-a 
tranqi.tilidade publica; meios efficazes para a :re., 
pr~sãg <!os c!elictos que· se preçip!t1~, ªt~en
tª-;1çlQ ÇQ~tra.. t\ pi'Qpri~a~e., contra a l:lonr~ e co~
tra a . vida do ciâadão. Presumo com os meU~ores 

funrlamentos que a impunidade do delinquente é 
a caus:1 _efficiente desta deplor·avel sitna<~o de 
no5so pa1z. Como bem diz nm . illnstre crimina
l~sta italia!1o. ern S';l-<1 r·ecente ubra que tem por 
t•tulo « Crm1molog1<t )) parece que os codio-os, o 
pt•ocesso e o propr:o poder .judiciario se cgmbi
nam para proteger o criminoso contra a sociedade, 
antes do que a sociedade contra o ·ct·iminoso. 

E' forçoso, porém, Sr. presi~entc, que desappa
r~ça. ~s;;·t conJectura, p~l~ attitude d? Corpo Le
grslatlvo pugnando dectdldit e energiCamente em 
lavor da sociedade contra. o criminoso. 

E' pr.:ci;;o que a. toLlo .transe se deC!'ete e 
se torne effectiva uma pena para. cada deli
cto, ele modo que todo sa.ngue humano derra
mado pelo assassino, todo o · attentado contra 
a hom a, a proprieda<le e a liberdade tenha 
ao menos ess:t reparaçfw que no mundo ct vi
lisado os melhores cocligos penaes tem consa
grado. 

O Codigo Criminal brazileiro fn honra ao 
legislador de 18:31. é uma obra. prima, que 
~urante lão largo esp:1ço de tempo tem de
sempenhado a sua missão incolume de seve
ras censuras, mas em face elos p1·ogressos da 
nação, do augmento de sua. população, das 
extraordinarias circumstancias que se tem su
ccedido, e .ultimamente da evolução que vai 
fazendo o seu caminho, levnudo de vencida 
grande parte dos elementos conserv:-1dores da 
nossa sociedade, e até comprehendendo con
quista nas mais altas regiões : - o nosso co
digo· tem se n.trazado em varias dttS suas dis
posições, e reclama. sem nenhuma detenç..'\. sé
rias modificações. 

Effectivamente o Codigo Criminal está atra
t:ado em v:l.l·ia.5 p:n·tes, com relaçiio aos in
teresses da justi,}a public:.:\ e- ao adiantamento 
do 11aiz. Não sei si consiste este ii."tcto em 
excessivo rigor de seu regimen venal, ou na 
extrema fraqueza das penas qne elle estabe
lece. E' evidente, llOrém, St·. pt•esidente, que 
a pena para produzi•· os seus tieneficos effei
tos, para despertar no :mimo do delinquente 
não o desespero e a indig-na"Ção, mas o arren
pendimento e outros sentimentos que prepa
param a regeneraç>.ão, mio deve exceder :i gra
vidade ·do crime, nem ser inferiot• aos seus 
etreitos, ao alarm<• flUe elle tenha. le...-antado. 
Sempre se investigou da questã:-J lh propor
cionalidade · da pena ao delicto, pa,ra que 
aquella consultasse aos interesses (b justiçn., 
que são os da. sociedade. 

Os mais illustres jurisconsultos como Bec
caria. Bentham e· Rossi,· offerecem ditrerentes 
meios, alias jã. consagraclos nos melhores co
digos1 para produzir essa. almejada proporcio
nalidade. O codigo bra.zileiro est tbelece para 
guardar proporcionalidade o em prego das cir
cumstancias aggravantes, attenuantes ej ustifica
tivas, além da classilic,, ção d.t tentativa do crime. 
Entretanto, Sr. presidente, a e~•periencia. que pude 
obter em um certo tirocinio na magistratura, 
me convence de que a impunidade que se vai 
observando em nosso pniz se explica, em boa 
parte, pelo def~ito de nosso systhema penal, 
que deve ser modifieado no sent~do da. propor
cionalidade. 

Quem · não terá lido com tristeza o t~xto do 
àrt. · 219 :9-o Codig·o Criminal; ·que ·}'Jane. o crime de 
esfupro, ·ou detlorame~to da ~ulher Vll'gem, me-, 
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nor· de 17 annos, com. a pena de destet·t·o por tr·e:; lut H' pr-inc:11:o de justic:.a, e o tribumtl do jary 
a.nno::; J1ara 1ora (h• c marca em qne mot·ar ;t pel'fdt;~mente i:~ento de:;::;as ;!p[Jt'<:"lteibões, cnm
detloi·<t <L? \H'irá o ::;~u t!<allet• dec!'ettUl•lo a. pen:t l'espediva., 

Si nos tempos normacs éSta pen:.t roi S8111pt'H ,[,~ mudo a evita.t·-se ••:;::;n impunH:hle que to• los 
- · reputada--unta. irrbão. inw.giwti I~tde, ~m race Luuentamo::;, e que tantos males vae aci"u·t·etando. 

des::;a e:;pecie de inY:l.:>líu de harba.r;o;,-, ifue enchem--Com o art. %!.57 :;urge a mesmtt ditficuhh1.de 
tt via pnblic:t, sem as primeira.s noç:ões <ln. mot•;ü aggravad<t pcht falta de competencia: para o mi;.. 
1Hla. iitmilb, C}nal o perigo q•te no:; ;1menç:;-t, Nt nisteeio pnblico iniciar a formaço.ão ch c ';•:1.. 
verdade o.desterro dê mn libel'to por tt·e:; annos Sr. presidente, o pt·opl'iet<u·io do solo, lto,jc 
J1<ll'<leonun·c," vi:;;inha,cl,qnella em que resida. '" expolíttlo dos melhores e qmtsi unicos elementos 
sua \'ictima, e um estimnlo energico p:u·.t o nt- ele prodacçü.o, que em o braço, factor Ja riqnez:1. 
tentatl•.l contr;t a !toma •hs donzelhs desp1"1te- pui_~Jicn. e pr·ivada, não reclam<t neste momento 
girlas tla sorte; mas o cocligo tle nm povo eivili- e.t·e·lito e L:-apitaes sõmente, pr~de tnmbem ao ~·o
::;ado niio pode tolet'<U' por instante:;; Str)ner Yet·no gar"nths de v1da, socego e tranqmlidade 
semelllant~ clispo5ição. p·ll'<L si e SU<t rnmilb. E' pois, neste intuito que 

-·o::- Eu lembr<l.ria ao hont':ldo ?!Iinistro a substi- cu mB eetiro ao nosso l'Cg'imen de pena.;:; e co
tuição dessa pen<1 po:l:t de pri;:;ão Si!np les, e o et·im<;; gito da causa eíliciente desta situação, que n0s 
de aççil.n publica. Serú. um co;·rectivo pr·opor·- pt·t:oe:up c. 1\e:;tc momento n pasht d;t jnstiç't e 
cionia JXtl'<l os nttent;cdo:; coutt•a o pur1o1·, co ltr':t d<t ma i,; n.lta. impoFtancia, pela responsalJilida.de 
a tranqnili(ladt• d •s l':tmiJüts, c qne en t•epnta,rei •Jllfl c:tb<~ ao Ministro pela gn.t•antht de vida. e dn. 
tambem nma medith complement:te da lei de 1:3 peopr·ied t<lc do cidadão, no m }io de ta.ntas e tão 
de 1\litio, cujos ctT•"itos de::;astro:;os ainda, nã.o se ser·i.·s ditnculdade:;. E' lllbtet· que o no!•re iiii
rizer;tm ~entit• em tolh :511:t plenitltde. ui:>tl'o tome a üiiciati.v;ule_ tQ(W~ ~t:S necessarias 

r;-,, hypothese deste ddicto n imp•midarle :>orá pt·ovidencins, P''nrlo toda a, su,t activiâiii.fe-;tõtl<ro·--- --. 
de cons,~qnencia inedtavel p)l'qne em vez d't pen:t seu esrot·ço ao set-riço da nobre causn. da. justiça 
ridicula como WIJ~t J·ep:n·aç-úo pat'il. o mais g'l'ttve pnblic,L. Cumpre não e.:>quecer os retoques de que. 
dosC'rimes eontrtt a. hom·a, a •les:;eaç·vla victinN car·ece a. lei de 20 de Setembro de 1871, promul
preferidt. suffocn.r o seu in!'o1·tnnio occuittndo g<vln. sob <L mais pura. inspir<lção democraticn., 
todos os ve::;tigíos. ecubor.t o os::;e pólo partido conset·vãdor. Os em-

Pet·mitt<t a Call1<U'::t qne eu contlnue ness:~ b;il'<tcos qne sul'gem dessa lei para, a prisão pre
apreci :ç·i.o das tlisposiçües de nos::;o codigo, que ventiv·a. do culpado, têm inutilh>ado a accão da 
reclam:tm attenç;iio. ~ poltcht, n:t su<J mi:;são de previnir os delictos, e 

o nrt. 2m) pnnc o crime de rouho com n Vt~na ;11·~nder os crim~n.osos. ~e sente, gue em n_osso 
de gnlés por oito :1ntL>5 e a mnlb de 20 ''/o do va- ~:t1.z todo~ _os e::~ymtos, aJnda os lll~~s .e~et'gtc?s~ 
lor ronbado.- com:•reht:>nde n. ca,n;ll'a qae esta \·Hem em ::.olwe_::.<tlto, tom,,l~~·s desu::..o, e precrso 
snjcito á pen<). tão g·i·:,Ye o qnc hon,·e1· 1·oub:tdo qne __ yolle a anttg-a tr~Lnqu:ldade: . . . 
100:::: e 0 r1ne 1·ot1o;.u· lOO:OOO.::ooo. Nao qu~r•J pro.-segmr nessn. crrt1c;t das d1spost-

_ ' çue:: do no.,;so corlig-o crirninal ; oppurtunamente, 
O Sn. CoELl!O RontnGt:t~~:- 8:;se nü.c. é punido. si pon-entura. vier a este recinto a notavel re-
0 Sr.. OI.lVEIR.\. Rumrr.o:- :\iio e punido pel~ l'•lt'Ill:L do illustrc l\liuistro, aceit;mdo os conselhos 

prcsti;.do d:t l'ot·tnun. roul.Jad:l; ma~ eu qnir.era tlú S. !'.:x. c de outros mais competentes do que 
quo o ·ross:; com pen•t mais õJ';tve do que o pri- eu, Jli'O;:.m-.u·d acomJ:l'mhal-os na. cliscussão. 
meiro poz· f.:m;:a da Lei. E' notn:v-el a despz·opor- Kii.o flcvo, porém, concluir estas lig-eit'.•::i obsct·
dona !idade da pcna-ilO ri.elicto ne,;te c •SO, pob é vações sem fazer- o meu reparo :;olJl'e o reg·uia
cvidentc a ditl"eren<:•l. entt·e o:; ell'e!tos cJ,> r·onbo de mento de custasjnJicial'ias, ot'g-duisaclo e publicado 
unw. somma in::;i;;nitk:tnlc pnt'' un1-1 imp .. a·landa po1· meu illnstre collega e distincto mestre, deptt
supcríOI'. ,\CCl'(•::iCC qn·: é CÍI'Ctll11Slitllcia elementat• tado )101' S. Pan!o, quando OC()Upou ~\ r,asta (\a 
do rlelicto :t ,·iolenci' pr·aticacln contr:t a !K·:S::.oa .fnstiça. 
ou as couS'lS para elJectn:tJ' o furto, tamhi:JIII rlc Não contesto CJUC pudesse PSSe reg-ulamento S<t
e!Ye!tos completn.mente dh·eeso::>.- Tonos co:z1- tisf<~zer· até certo tempo os intet·esses do publico 
preheude 11 que n violencia cotltl'<\ <1 pessoa e e do fôt'o ; mas, si. neste momento elle não pôtle 
ulll :tttentn.do contra a segtu·auça iudh·idual pre tomiuar, .attendenclo-se às contliçues. precal'i:\s 
do cictacUio. muito <.li\erso da violencin. contra da. la-ç-oura, comprehentle n. Camara que a te1'l'<~, 
a cousa., cómo ;·emoção de obsta.culo m:.tterial cnjo direito de p1•opriedade não sei se dev:t inspl
parn a tirada ch cousa. :,lheia.- Tenho assistido, l'ttr contlança na actualidaàe, é, entretanto, n. nl
pelo defeito deste regimen de nosso Cotlíg-o, timn. esperança. do agricultor brazileiro. A sua 
;i. absolvição em mas$a tle muitos delinquen- divh;ão, portanto, entre co-pt•oprieta.t•ios e con11-
tes incursos no art. 269, pelo recein ele incor- n:altes, pam lli'l1H:r as divisas e dominio tle c:tda 
rerem os tt•ibnnaes n:t censur·a dos crimim1- um por meio cl •S competentes u.cções ju•liciarias, 
listas que judiciosamente acon,;el!Mm n ah::;ot~·i- '-"Hi ser uma. nece~sidade indeclmavel; mas eu nã.o 
ção do culpado, na. colli:>iio de set· :tpplic:tda nma sei cotno poderá o fll'Opriet<U'iot~mar ess:t inida
pena de:;propor·cional a_o rl~licto. ~ntrdanto, é cle ti va em face do ex·:esso de despeza com as cli\'isões 
i'acil emez11la es,;e defetto_rlo c?chgo, lttten~lenrlo- a11torisarlas implic:tamentc pelo regulamento a 
se pal',t '" naturez<t :~<~ Vt?lenc1a e p·tl:a a unpor- que me refet·i. 
ta.ncia e valor· do ohJecto fm·1ado. Assun, quando ,, 'd :l 
ti€ tratasse .de roubo de valor ini'eJ·iol' a 2<10$, ; c~ e urg~nt~ ~l~ces~l at :· portt:n~o,que se J~~-
com Yiolencia. feitu. somente às con,;ns, a pena ~~a ~'t ~en;:;rvezs ,tlterações uo Ie<=>ulameut . e 
deveria ser relativ>lmenle in feriol' à qne se teria~ cu;:;ta~., . 
de applicar no caso da violenci 1 feitá ·às pe:ssmi~, O Sit DUARTE DE A7.EVEno:- Attenda: V. Éx. 
que e sempre de muita graviçl<l;de e valor su- que o projecto dá a.utoriznção n.o goveruo p<tra. 
periot• ,,, 20U$0CJtl. Dest'arte se consultwrá t'.O s-ul- I es;:;·ft t·efoTlWt. 
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0 SR. OLIVEIRA RIBEIRO:- Eu sei ; mas não 0 SR. DUARTE DE AZEVEDO :-Mas O :Ministro 
me contento com essa a.utorir.ação, quamlo reco- não podia dei xar éle propor; a Camara cumpre 
nheço a necessidade de medida urgente para approntl-a ou não. 
acautelar direitos. (Apa,.tes .) O SR. OLIVEIRA RIBEIRO:- Bem; a Camara 

No que diz respeito _ao inter~sse dos o~'phão~ e~11 delibere como entender, e eu termino aqui, Sr. 
· penhados sempre nos mventm·JOs e partilhas J?-dt- presidente, aguardanrlo outra oppor·tuuidade para 

ciaes, nas prestações de contas dos tntor·es, mndn tr<ttar de assumptos que se prendem n. este. 
é mais grave o excesso de despezas tolerad_9.::}_l"eto- (Muito bem; muito bem.) 

regulamento. O Sr. Dparte de AzeYedo diz que 
Sr. presidente, eu deixaria passar sem impu- comquauto não tenha sido impuguad.o, sinã.o 

gnação o pro,jecto .de orça~en_to . tle desper.a do em um apat·te, o parecer da commíssü.o de 
l\iinisterio da Justiça , · quas1 lumtado ao que se orçamento sobre as (lespezas do l\Iinic;terio da 
tem votado em annos anter·iores, si não visse Justiç.a. diz q"lle a camara deYe comprehender 
nelle incluída a verba de 335:830$000 sob a ru- que, coíno relator dos trabalhos destt~ commissão, 
brica.- novos termos e comarcas. tinhi1 o dever de a.ccudir à. tribuna., quando lhe 

A lei de 1879, estabelecendo que não se,j<1lll no- pttrece que a discussão vai um pouco aclian
meados juizes de direito e municipaes para novas tada. 
comarcas e termos, sem que se tenha. votado o SR. H.ATISBOXA. :- Ainda ha muita. cousa. que 
nesta Camara uma verl!a especial, creou um cor- dizer. o tempo tem sido muito pouco para discutir 
rectivo 11ara o empenho com que todas as as- este orçamet1to, que é muito grave, e muito 
sembléas provinciaes nos ultimas tempos têm serio. (Het out1·os apa1·tes.) 
subdividido as comarcas e termos sem consultar O SR. DUARTE DE Ar.EVEDO não pretemle eu-
o publico serviço· tr~u· _no debt•te que se .levantou. entre o nobre . ex-

O esfuao financeiro do paiz roi senlpre uma das Ministro da Justic,a e o seu digno successor. Pa
razões com que se justiticou aquell:t deliberaç;.l.o; rece-lhe que em uma questão quasi que· pessoal 
c eu snpponho, Sr. presid~nte, que ~ n_ossa si- (nt.7o apoiado do s1-. Jlac-Dotoell), ou em que o 
tuação se <Lggm .a. cada dw .. Sou o pr1men•o a ~e- nobre ex-Ministro procura.va defender os foros de 
conhecer que a le1 de ~83~ creando as. as_s~bleas sua administr<1~.ão zelosa e illustrada, não poderia 
provi~ciaes com ~s mms snl?-ples attr1bmç~es le- caber a palavra senão aos . dous contendores. 
o-islatlvas, consol:dou ~' mudada do Imper1o pro- l\Ias, como amigo de ambos, tendo apoiado o 1l1i
fundamente ab tlnda pelo movimento de 1831. nisterio pnssatlo com totla a dediC<1.Çli.O (apoiado cl'J 
Mas senhores, não se viola o acto addicion,tl ne- S1·. Jfac-Dotcell), e peestand? ainda a~s me112hros 
o·ando-se semelhante yerb:t. Precisamos ser .lo- da.qnelle g<tbinete toda a estnna e consl(l~raçao de 
~hcos : si ê forçoso que a Camara dos senhores que elles são dignos ... ,. 
Deputados vote a ,.erbn. de . despeza 11ara novos · · u ' t d 'd 
termose comarcas, porqueelles foram creadospor O SR. nV .. c-DowELL :- mUl 0 agra ecl o a 
um poder competente como é t\ Assembléa Legis- V· Ex. 
!ativa Provincial, neste caso qnem vota. a des- O SR. D"GAitTE ne AzEvF.no ... deve S. Ex. 
Jleza e esta e nã.o a representação nacional. comprchender qúe o orador nã.o poderia deixa1' 

de lamentar o desn.ccordo, que surgia entre o no-
Entretanto, com o regimen tia lei de l~i9. a urc ex-ministro e o sen succeiisor, tanto ma~s 

Assembléa Pro\'incinl tlc t • em seu pl_cn? thretto qnanto lhe parecht qne este tlcsaccordo era mms 
fazendo a divisão jndici:U'!<\ da prOnJ?-Cll1,, e a npparcute do que re:tl. 
Asscmbl~tt GeJ•:tl Le;;isl:\ltv:l..! sem fazer ne- 'l .;:R. RATISBONA :- LimitaYa-se a. umtt pe-
nhum<t censura, vot:mdo ou nao a Ycrb:~ da de~- '- '"' 

l
)eza geral, porque esta, e de sua e~c.lustva att~·1- qitena {Nsta. 
miçãc. o projecto do !Iom·ado :Vllmstro, ~prr~- ,_, SR. Dt;ARTE m:: AzEVEDO diz qneo · nobre 
ximando-se tio systcma de nossa. constttmç:a.o üx-ulini::itt·o da ,jnstiçaqniz enxergar nas palavras 
i?Qlitica., fttz de car.l:t t.ci·mo uma. coma.re~t, mas 1lo netu:tl ministro referencia a. sn:l pess9<t, (ítão 
exige P'lt-a o provimcu to tlu, comarett: o ~u~net·· apoi(1.do rio Sr. MHc-Dou;cll), ou a smt adnumstra
cle 250 jurados, quando, coufoi·me dtsposiç;zo da Ç<ío •••• 
lei de 3 de Dezembro de 1841, para a creaçao .do o su. l\lA.c-DowELL :- Isto sim. 
termo se exige, pelo meno::;, o numero de "O .Ju- .11 rados. Conseo·uintemente, :l.lu se estabelece m1- O Stt. DuAn.TE DE AzEVEDO ... qmmdo esta 1 u-
plicitnmente 0 a d_ iminuição das comarcas do Im-: z[o não existia. O honrado Ministro da J usti~'l, 

1 au"'mento do~ qundo fnllou em um banquete de n:ünreza part:-
perio; como, poiS, se l?ec e agora. o • o 'l cnhu' ou politicn, c nns pala'\:-ras. que pro~ert~l 
termos e comarc:l.S em tão grande numero. em seu relatorio, não teYe em ytst<•. alludn' a 

Pois então uo momento em que as forças pro- administração do sen honrado e mtclligente an
àuctivas da nação desfallecem é que vamos sub- tccessor. 
dividir o nosso territorio parl1 crear novos cargos 0 nobt•e Il-.inistro f<ülou em f\'Cl'al, expri
de juizes de direito, juizes mnn~ci paes e promotore~ min um voto, a.precion as circnnsta.ncias do 
publicos com augmento excesslvo de desp~za 1 FOl p:liZ . . Sinão, veJamos-

. sempre ntinha convicção que o. serviço a. ~ar~o t 1 t t l'r o Sr. Ferreil':t Vb.nn:t fazia votos p~lo re_s a-
dos . juizeS de ~i~eito era re a. lY~U11en ,e !OSdi:;.D~- ])e\eCJ.lll(:tltO da. lei, l>Cht re_>naração da ... s. injnstJçn::..".! 
ficante ; que, por 1sso, se devcrta tentai a. n~u-:- .... .~ 
múção das . comarcas e augmentar com o servtço pela :;nf:ocuç.1o th\ <~narelmt em sua. forma. a m:u:; 
,,., ·v.encimentos do m~~:rist. r.ado, primeiro e. essen_- vil e baix<t. · .. 
w ~ 1 1 ill·•S .. ner"'unta o oraóor ao nobre ex-Mm1str·o 
cial elemento da sua perfeittL iuc epem enC1a i nao da Jnsti.::n: 0 sen snccessor attrilmia este estado de 
posso, TJOis, votar. pela mencionada verba. _ 

. V. III.--' 14 
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couS~'-S ao ministel'io 20 de A~osto ·~ "\hsolntamen te' çado o seu collo ate ás janellas du. propria ca:
não ; - ex-primia um sentiniento real c siw~cro, marn. dos Deputados. 
qn;ultlo allndia a phenomenos polilicos ou socia e~, Ot·a, si o nobre Ministro se -refere <t nm facto 
~tnc são :1 con::eqnoncia de cansas ;u::cnmnlatlas, infelizmente permanente da. nossa sociedade, 
sobr~ as qn:1es todos c:s annos os ministros (1;1 JjJho do nosso atrazo, de cliversns circnmstancbs 
JnstlÇ<~ em seus reliltorios· pedem as providencias politicas que não é possiYel remediar de mo-

-as--m<:nS-energ-icas. . ntento, C evidente que O honrado deputado, Ulll dos 
Perg-nnta ainchl. ao nobre ex-l\linistro da . . Tns- luzeiros do ministerio de 20 de Agosto uma das 

tiça : uã.o era. em nome do restabelecimento ctt lei glorias do pal'lameuto, não sê pocie reputar 
c ria sntl'ocação dn.MJ•rcltht qne S . Ex . pedia uma oll'endiclo pelas palanas do nobre .Ministro da. 
lei excepcion<ü itsca.ma.ras püra rep1·imir a. occio- Ju:;tiçn .. 
sidaJe ~ :onter, o~. tnrb~llentos l~t c~tbdc do Rio o Sn .. l\L\c-DO\VELL: _ Nunc:t me reputei. 
de Jn:twuo e tLl:s ,IMl_tl~:s popnlaç~es. . (Ha outl'os apartes.) 

P01s, o nobre ex-l\llmstt•o h<WI:} de c01111go e · . 
com outros mo~tt•:u·-se tão revoltaâo contra e:S:sa O SR. DUARTE DE AzEVF.DO Julg.t que mesmo 
<:.;puma da. no:-;sa sociedade nas grande; · capitae:;, q~anto à::; es<:urns o nobro e~-Min!stro da. Justiça 
pedindo contra ell:t meiü:; excepcionaes n<t legi::;- nao tem razao. O Sr. Ferren·a Vmnna conclem
Jação, si porventm·a não ,julga;;:::e necessario e.:;- nou as ~scuras .e acha. o orador que com 
tabelecer o imperio da. lei? dupla. razao, por lSSú que entende com S. Ex. 

Eis alli. O voto tlo nobre Ministro d:t .rustiç:t q~e :1. prisão correcional, disciplinar ou ri~orosa 
de,~e ser o mesmo flUe no . sen lugar tivesse üe mto d~·;e ser er~lpregad<t em _c..1.sos de: stmples 
formular o seu nobre n.ntecessor. detençao. Podera ser. um meiO de aggmva.r a 

.i\In.s, é somente em sutrocar a anarchht das runs penalidade ; mas não _!ta. penalidade . dee:retada 
- 'i}Ue-&e-J.we~ncia . .na...:; ~tm:bas de ctlpoeir_;~s, nos nas _ c..'l.sas de detenç~w _e . nem elia. s~ -pôde 

assaltos que se faziam á Camara dos Deput<tdos, ·~ppl!cn.t· ·mesmo _·aos -- rndtvtdnos sentenctados --e- ------- 
nas vaias que se thwam ao primeit'O mn()'istratlo a·ruelles flUe estn.o condemnados, pendentes de 
da Nação, reprosen tante desta aDg-usta ~amara. appe~lnção, por~ue, emqu<tnto l1a . simples pro-
que se podüt enchergar à. falbt de respeito ao nuncnt, o réo e a.psnn.s um suspeitado ... 
imperio da. lei~ (Apoia4os). _ O sr:.. _ RA nsno~A : - g' um inuiciado. 

O SR. JQÃO PEi':tno:-V. Ex. é mestre em ap- O SR. Dr;_\H.TE DE AZE\-"RDo_ .. e um indiciado, 
plica.r um:•cat:1.pla.sma anonyma. (Ri.wulm:.) m •:s pode :;er \tm innoccnte, e em gra.nde nu-

O SP.. RATISHO:s"A: -Que tenha nm pouqninho mero ue caso,; o e. Quando lw. appellnção,o recurso 
de laudano. (Riso.) -_. · _ 

1 

.. reverte o e;,tn.clo do feito ao ~eu comeQo, no civel 

O 
,- _ : . , . , • , .. . • •• :"L srmplcs contc.;;taç:'io, no crime à pronuncia; não 

5!•· fUAH.Tb lll· • . "\Z!-.\- bi•O diz que ll;l:, COn~l- lw. nada. tle decidido. - . -
rlct•açucs qtw f:t7. .:~~ta wtcL'(H'ctanoln os lactos ll:t O :tjl!lellante pódc eucont""'l' }lrov'nletlto 
'll 'l nnd •z . · . L<• 

1 em 
·- ' ' c.. :'U:L appellnç:.to e fa.zer t\e')hWttL' a. :;nn, innocencia. 

O Srt . .lo.Xo 1-;~-:~wo:- Niio •ligo o con tt·:u·io. :\ii.o ha poi::; conclemn:lclo nem num nem nontro 
o St~. DcAtm·: J•E A<mnwo ,~ :;tiL mostt·anclo caso; ha iioimplesmente tletento::;. 

que aqnillo c1ue f(·z o actnal Sr. Ministt·o da. Jw;- Si o direito do pouer publico detendo nm indi~ 
tit;<t Cn·ia, o otwlot· on rptaltpt• •t' •lo,; nolm~s dcpn- ci<ttlo, c apeua.-,; li1Zet· o ::;eflne.~tro de :;u:\ l_)e:-;soa, 
tido:;... para qnc cite m'io escape á. acç::.1o da .jn;;tiça, com-

í j ~r: .. ló.\•• p 1.::"IP• 1:- u •illf' adruit•o.,; a habili- prehcnde :l. Camaru. ~"Jlle trl'llo quanto for inven-
dtuk~ do uDlm~ dl.'putaJo. t:u· nnta penalidade soh o pretexto de clisciplinn. 

ou uc correcção clan~tr<tl, é nm ex<::esso, é um 
o Stt. DU.\t~Tt·: llE ,\zErgron .. SL'lll qne ll;tS a.lm~o. 

:;na:; palaYl'<tS Sl! t•Otlt~:-i,;ú L'llCOllll'<ll' llltl ' l nllu~flO 
aos fa.ctos a que :;:j rel~t·io o hom·.,do cx-~Iinistro ?l!n.;o;, tlit·-se-~t : o nobre ex-Ministro inCOl'l'eu 
d;t Justiçn. entiio neSS<L respons<tbi!id:Hle ? Nã.o iucorren, 1:or

Qual de nós, pel'gnnta o ot··••lor, rp1e dil'i~·imos 
a repartição ch J u~tiç:a, julga ter r0stalJelecido o 
imperio da. lei, julga. que hon\·csse rep:wado todas 
as injustir,:.o'l.S c1ue osjnízes c anctm·id:•des nmni
cipaes razem o de qne nind:~ hoje se r1ueixou o 
1wbre deputado por· l\'lin:-~:.S. que o está interr·om-
pendo ·~ ' 

Qual e o ministro qne pode vir dizel' :·~ Ca~ 
mara que a ordem e ::t tranr1uilidade pnblic<t são 
um facto permanente, pt·oducto da sna. act ivrdade 
ou d<l..:; suas pt·oYidencia;; ~ Nenhum ab:;oluta
mente. 

Por con.-;eqnc:mda, rrnando cada 11111 de nós fu.lla, 
refet'e-se ao c~tatlo •ln p:liz, não se pode J•crerir 
no seu ;~~1tece:3-;m·, nem foi ess:~ sem llu vitla a in
tenção de nobre ,\linistro da. Justiça: S. Ex. en
tende e entende lJem ()llC nesta terra o impet'io da 
lei ainth não é um facto; que, em nome da lei e 
da jnstiÇà, eommettem-se . :ts maiores tyranins e 
que convem acab:tr com a anarchia que tem :1!-

q uc o noht·e ex~ :'llinistro tinha. mandado fazer 
PEisões _ele ceL"t<t or!.lcm ; mas não viu essas pri
soes, uao as exammou. 

O SR. ZA:IIA :-(< •....... eu nunca louvarei 
O capitão qne tliga- eu não cuidei. >) '-
0 SR. DUARTE DE .-\zEVEno ellas ficarão prom-

pt<tS erp sua administracção, e verdade ; mas 
S. Ex. não te·.-e occa.sião Je ex::uninar n. ·sua 
:l1)plicação nos detentos. -Como, portanto, a.ttri
buir-se ao nobre ex-Ministro. toda :t censura que 
o Sr. Ferreira. Vianna fez á ; prisões escuras da. 
C0rt'OCÇ<10 1 

. O Sn .. MAc-DowEr.r, :- O seu argnmento cahe 
dmnte rlesta. con:::ideraçüo. O nobre Ministro man
tem a. clisposrç:ão do regrtlamento de 1856 sob1•e 
<ts solitarias e jejuns . . A-penas para as solitarias 
velhas, e não p;u·a as oonl.S. 

_0 _Sr. DUAltTE DE AZEVEDO ponueen. que O nobre 
Mupstrq a.ccr-esceutn. no seu relatot·io gue as velhas 
são uma.-s J..Wisões reg-ulares, oncle ha ar e luz . . 
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Nas solitarias velhas não se pretende estabelecer 
uma. pena especial. 

O SR. MAc-DowEr.r...:- Sem dnvidn; é do regu
lamento. 

0 S-R. DUAlnEDE AZEVEDO sabe fJ.UC O nobre ex-
1\-Iinistro nií.odeu planos para construcçves taes; o 
nobre ex-miníst1·o não viu es:5a.eonstruceão -e sem 
d~lvida não _autm·izaria. o emprego déll~s, si as 
tivesse axammnclo . 

.. o SI:. DuARTE. DE _.A_zF.YEDo. ~c!ut ~ifferente. Acha apenas que n~s~a. discussão \"'ai o ·ctese.jo 
~ · poSS]Vel. f1':e n."ls pnsues sohtarw.s .o~ detentos que . tem o. nobre ex-Muustro de defender o seu 
1lqu~m ma1s I'I~o:osame_nte presos_, assim como se ao-ente. sob cujas vistas se construíram aqnellas 
n~mr~te nas prtsues ortlmariüS a lalta. J.c commn-1 p~isues ·. 
mcaçao com as pessoas externas. Mas rsto é uma . 
medidn. de segur;:~nça; isb que é necessario no O SR. MAc-D::>wEr,L da nm apn.t·te . 
po?to de vista da segur~11ç:a. dos culpados; ou, si O SR. DuARTE DE A~r.vmo'diz r1ne póde ser tudo 
qmzerem mesmo, da. disctpl!Ra. das prisões, uão é isto umn exag-eraç~üo dos sentimentos de justiça. · 
o mesmo que o augmento da penn, porque é uma mas o nobre deputado não pó(le; não deve clefende1; 
verdadeira. pena. uma prisão cellulnr escura e a con 'ltl·ucçüo d ts escuras, como um acto ren-ular, 
sem as condições neces:;aria;; 11ara a conservação jiL por ser na Casa de Detenç:to, jiL porqug ellas 
da vida humana. Nã.o se tmta de uma simples não se prcsta.m n. lH'isão ot·dínari,t. (Apm·tes.) 
medida:-de. disciplina, ~as de. , U!Ua· v~rdadeira o SR. MAc-DO\n:LL:- E' facil a. con.ciliaçüo, 
pena, ~~ta mten:sa como •1 ~ ma~::; mtcnsas que se ac..<tbandcr~e com as que ha no exercito e na. ma
empreo,llll nas casas de co1recçao. rioha.: e :dnrla. com o snbtermneo da llha. d:l.~ 

O SR. l\LA..c-DowELL:- Neste ponto eu vou Cobra.S. Eu não comprehendo esta, pt>litica: nove 
adiante do nobre Ministro. decímetros tem o carcere da. llhn. das Cobras. 

Solitaria.s . incompatiYeis com a vidn., nãO se 
póclem empregar nem nas . casas de correcçi:io. 
O ponto de questão é este:- si as solitar·bs :S<."lo 
incompatíveis com :1 -vida. 

0 SR. DUARTE D'E AZEVEDO julga que neste ponto 
ach<"l que o nobre deputado pelo Pará não deYe in
sistir na sua. argumentação. Para. o nobre Ministro 
nüo se trattt de umn. impressão de m.omento. S. Ex. 
ouvin profissionaes, e foram esses profis~ionaes 
que disseram que aquellas l)risõe.;; er.nn incompa
tíveis com a vida. E' possível que este narecer 
veub~1 a ser imJ?ugnado. • 

0 SR. MAC-DOWELT,:-Jú. O foi. Pelo inqnerito 
se proYon qne se póde estar alli sem morre1·, não 
trez minutos, mas · trez tli:tS. Eu pergunto o que 
vale a opinião da. Aca.demia tliaute deste facto '! 

O SR. DUARTE DE A~EVEDO mas o nobre tlepu
tntlo esquece-se ... 

0 Sr~.l\I.~c-DowEr~r~ :-0 inqnel'ito diz qne de 2 
em 2 horas se abria. a porta. 

O SR. DUAIU'g DE AzEVEDO:- Si o inqnci·ito 
revela. que de 2 em 2 horas se abria a pot·ta, c 
claro que taes prisões eram pn.ra. circnmstancins 
ordinarias. 

E como mlmittir-se nnm JWisão qne não é sus
ceptível deste r.ome, poi·qne estabelece pena. e~
cessiva. ca.pa.~ tle ·compl'vmettcr a, vi<hL do de
tento~ 

O SR. MAc-Do,v·tmL :- l\Incle a porta poe gr<'l.de 
e está ;t solnção. P.1ra. que, pois, esta ccndcm
nação formal'? 

0 ~R. DUARTE DE AZEVEDO:- .Jú. isto é llffi<'l. 
modificação. O nobre deputado já estú. rccm'l.ndo ; 
e faz mal em insi:;tir por nm•'l. crc:1çi'io qne prova
velmente S. Ex. não a aceiü'l.rül. si a tivesse exa
minado. 

O Stt. l\IAc-DowELL :- Como não :1 n.ceitarh'l. ·~ 
Não as vi, r1ão horn·e pia. no, mas o 'que dnbi se 
segue ú quu as defentli com toda :'1. iscn<-.:."lo de es
pírito. 

O Sn. DuAll.TE DE Azr,:ygno :-0 noln·e cx-1\li
nistro commetteu um ort·o defendCt1do tal creação. 

Os SRs. PENmo, 111Ac-DOWJ~r.r~ R Loun.Exço Dg 
.ALHUQUJ~n.Qug tlão apartes. 

O SR. Du.~n.TE DE AzEVED::> accrescenta. que o 
nohre dopntado ;;al)e que na. admini~ra<;.ão da ma
rinha ha muita.':; pana.-; disciplinares e COl'reccio
naes, pre\·i~ta.:; nas Jeb e regnlamentos, e que se 
resolvem em· pri::;;"lo solitaria, tmnhe:n a.ntoril.adn. 
em lei; ma,;, qna.ndo se trata Lle uma c;1sn. do nwra 
dctonç,ã.o; em que ::;ó ha o die0ito ue :;cqtwstl·ar o 
imlividno c quando a lei nada determina, o ca.so 
é diYOl':iO; 

O SR. ?I'L\c-DowEr.L:-l\Ias cstit determinado 
pelo re~nl:uncnto c1nc já citei: lwh;U.o solitaria c 
jejnm. "' 

O Stt. Ou,\ltTE DE AzEvEno: est:i deter·minn.da 
p1·isii.o solilaria e .jejum p:wa os tleteritos ; mas 
essa fll'i~.:i.o em condiçües ortlin;wias, ~em que se 
tot·nc tllll supplicio, com 11eri;:-o de Yida; pm:a 
eslat· nlli po1· muito pouco tempo, é necess.'lrto 
ter a. porln. ahcrta. (.-1.partes.) 

O case) cln~ ntt\"io,; lie g-uerTa, nüo púue ser,'ir
cle -conf!·onto. 

O Sit. :\IAc-fJ,)wt,r.L:- Sene perfeitamente. 
O qne 0 preciso diWI' ó que parn. aclarar o mo
mcn to, roi prcci~o e:;t:lll"ecet• as cscnr•IS. N{io de
de:>ejo L'ai!Ul" tlúlll<l i:;. ( ffa llltli"OS ctpartcs.) 

O Stt.DtJAH.TE fJI•: :\~Evtmo dcclnra qne é por isso 
qne não rtnií':er:'l. entrar na qncstão_qne se leva~l
ton Clüt·e os ~tous honrados cwalheu·o:>, nm l\h
nistt·o da. .J n:>tiç L do gn.binetc actunl e o outro do 
gabinete transncto : c, com algum receio, v;ü 
tocar em nm ponto, qne roi tambem objecto 
de dcb:tte e:ttl'e .SS. EExx., e que, iltl"elií':mente, 
toca ele perto ao orador e á Camara tam bem. 

O nou1·e ex-'.Mini::;tro f'<lllon dn. política. dos 
que mastigam e engolem. 

o SR. MAc-DowELL :- Pal'ecen-me que era 
pensnmento exacto do nõb_re Ministro, que nns 
mnstigavam e outros enguluun. 

o Sr:.. DuAitTI·: DF. AzEvtwo:-S. Ex. disse que 
hn.>i:t invorst1.0 de principio~ no p 1rtido con
sen·adot·, qne este pat·tido h:wht ahanúc,nado a 
su:L h' nrlcit•a. 

ilh::., pct•gunt;~ o orador: em !Jlll~ <!'IC:il~c! ~) 
pn.rtido cou:;i:wvaclor :dJ:wdonott a sn:1 lr:wtleir.l ~ 
K:t questão th• aboli<;~ín ·~ 

0 SR. l\Ü.c-Dc)WELL :-Nilo !hllei U:\ aholiçii.o • 
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O SR- DUARTE DE AZEVEDO pergunta, por que I qne consiste em ter o juiz de pn na parochia, 
esta foi a questão mais importante que ·houve 0 juiz de direito no termo e a relação na pro
no tapete das Camaras Legisla.tiv::cs, que dominou 'Tincin, idéa. que nã.o é simplesmente do projecto 
todas <IS outras e que é o unico facto consnm- de 1884, mas que foi reprodtlzida nos · relatorios 
mado. Crê que o nobre tleput:.ulo n:io se referiu a, da a.dministr;:tçã.o d:\. justi~.a de 18i3, 1874 e 1875; 
essa... apresenhulo.5 pelo oradol'. 

O SR. l\L\c-·DowEJ.L:-Já, declarei que não. O Sa. OuvEmA. RIBmao:-Em fórm~\. de pro~ 
jecto é a pt•imeit~a. Yez que se apresenta. 0 SR. DUARTE DE AZEVEDO .•. não SÓ porqae 

o ministerio de que S. Ex. rcz parte mereceu 
o apoio desta Cmnara, e portanto · não podia. ser 
considerado um ministerio ile todo ponto resis
tente á ídéa da, aboli~.ão, tanto que faz pat·te 
do actual g-abinete . um companheiro do nol11·e 
ex-Ministro, como porque o nobre ex-l\Iinistro 
votou 1)ela. aboliÇ'.ão. 

O SR. 1\:L~c-Do•vELL:- Si en jú disse a V. 
Ex. que não me referi a isso. 

O SR. DUARTE DE A7.EVImo: mas sinão sere
feriu a abOliÇ'.ãO, quaes São OS priucipios do 
actual ~binete, que destóem da politica, e das 
tradicções do partido conservador ? O noure de
Jlntado Jlelo Parâ não alludiu a nenhum destes 
princípios. A.:refornm juclici<tria, !)ue é o trnn
snmpto das idêas que o propt•io Ministro actnnl 
tinha desde 1872 ou 18i3, quando dirigia. a ad
ministraÇ'.ão da justiça o humilde orador que 
abusa da attenção · d<l. camara. ? (-Veio apoiadas). 
Sera o alargamento das ft'<'-ngnezas _pr~vinciaes ~ 
Pois o nobre deputado, que e provmcnwo, como 
nõs outros, ·· e QUe tem · recouheCJdo de perto a 
necessidade de dar vida. e movimento ás pro
vincias, e o que vem dizer <l. um gabinete tle 
amigos seus que esta. politie<l. n:t0 ~ proprht tio 
partido conserYador, quando o p1rtrdo cot15er
Yador foi sempre apostolo de tae:; idéu.s 1 

O SR. l\IAc-DowELL:- En não tlisse isto. Eut1i:J 
v. Ex. nãolcn o extracto do men tliscnrso. 

0 SR. DUARTE DE AZE\.EDO neste caso, não Sabe 
o orador qmtes silo os pontos em qne o miui~terio 
uct1ml està em dissidencht com • 1 l)<l.l'tido conset·
vador. Fic.wit, ]xn·ta.nto, a. n..;;ser<:.:lo do nobt·e 
tleputado como nm recurso ot'fl.torio, porrjn~ o 
nobre deputado não 1'rison os pontos ,[e c iYer
gencia. 

O SR. 1\L\c-DowEI.L rliL nm ~l.p.a'te. 
O SR. RATISBOXA :- En pet·g·nnto: o que lic::u·à 

para os liberaes fazerem, si o ministerio rei\lisar 
o que promette ~ 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO diz que mnit:L COllS."l. 
ainda·Si quizerem tralJalhtU'. 0 Cttminlto e itllle
ftnido. (Apartes.) 
. Depois clest<\.S breves considcraç:ues sobre o in

cidente levantado pelo illnstre deputado }lelo 
Parà, passa a occup~tr-:~e'com o ~iscurs.:. tlo nobre 
deputado por Sergrpe, que lll<tlS nma vez cleu 
prova tão robusta, ao seu brilha,nte talento. 

As primeiras considerações que o nolJre depu
tado fez estam umas consignallas no proprio 
relatorio da administração da, jnstiÇ'.a., e outrns jú. 
fazem parte do projecto que o nobre Ministro 
t\presentou i\S c.'\.marru;. 

Ren-osija-se com os al?plausos que o nobee de
putad'o por Sergipe dit'igm ao projccto do honr:<do 
Ministro. 

N~L realidade pens:1 o · orador que o projecto 
melhorn.rá. u. udmini:;tt·a~..lo da ,iu;;tiça. Quanto 
mais este p1·oject~ approxin~a:-se d~ typo_con_-ti
tucional em matet'la. de adumltStru~,~lO daJttSttç..'\, 

0 SR. DUARTI': DE AZEVEDO conc:orda. que 
não é occ<\Sião de descutiemos o prqjecto; e certo 
está o orador de que o nobre Ministt·o da Justiça 
não o apresentou simplesment@ para. alimentar a 
curiosidade pulJlica, mas tem a. vontade perseve
rante de razel-.::> discuti!'" e votar pelas ca.maras 
legislativas 

o SR. l\1ILTOX:- Assim todos esperam. -
O Sn .. DUARTE DE AzBv~oo:-0 nobre deputado 

referin-se á imperfeição-do Cocligo Cl'iminal. Nã.o 
ha. duvida_ Em materhl. de furto e roubo conviria 
estabelecer pequenas penas e um processo ma.is 
rn.pido para evitar a impunidade_ Todas as vezes 
rrue, diâ:t jit l\Iittcenneyer, ::t peon.é excessiva em 
relação ;\O crime, ojni;.: •tbsolve o criminoso. Na 
realidade, entregar ao jm·y um ratoneiro vulgar, 
mesmo ó que\n·ador tle uma ga1'eta onde tirou 
alguns ceitis, é a!'fiançn.r descle logo a absol vi~.ão 
do crime. 

E como n.pplicar.;;e-í:t n. -pena. de qua.tro aunos 
de prisão com tt·<~bu.lho ou tle oito aunos de gal~s 
a indivhlnos que pra,ticaram actos tão insignifi
cantes na e5e<Ü<1. dos crimes 1 

E' uecessario, p01·tailto, não só reduzir n. pena
lidade, " como · tornar o -processo ·muito mais 
rapido. 

.Mas, o noul'e ~leputaclo sabe que nem tudo se 
pôde i'a.zer- a um tempo: a revi~1o de um eodigo 
penal nilo s~ pótle fazer por partes. Um cocliao 
obedece ;t um systema, a principias determinados, 
e nito pÕlle ser fot·muln.do aos retttlhos em uma. 
cam:wa legislativn .. 

E::;t;'\. certo de que, si o nobre Ministro dtt Justiça 
encetnr n. reforma de um<t pnniçiio mais rcgu\:w, 
o que s(, potlerú. conseauir pelo estabelecimento 
de venitenciari:'ts pelos '-systemas mais adiantados, 
t·•ra. occasiüo tle propor a r·e!'orm;t do Codigo 
Pt!n;\l t<tnto (1un.nto se npplique aos systemas 
mnis reguln.t·cs das penitenciat·ias. 

E jiL que toca, nisto, qnizet'a concilin.t• os nobres 
deputados, Ministro o ex-:\iinistro d<t Justiç.a 
(riso), e insistiria. · sobre o ponto, si não tivesse a 
appr·eheusü:o de ser considerado puramente acu.
demico . 

Os nobres deputados quizera.m estabelecer o 
fundalllento d~l pena. Dizin. um : o fundamento 
tb penna é o terror; dit:ia, outt·o : não ó .a pu
nição ; b•tsci<'-se uo amor. 

O nobre Ministro da Justiç:l diziu. que o fun
damento da. l)enna era o amor, mas acho que não 
é esta a. sua opinião, que, si bem entendeu o 
omdor o seu pens:unento é o seguinte: não ha 
duvida, que a pena devé atemorir,ar, mas ·na 
applicac;t1o da. pena convem não arred<tr o pen
i>'lmento de que o scntencüdo e um membro da 
hmwn1idade, e ,JeYe set· tl'tllado com o interesse 
proprio á caddaile cluistii c mesmo nos princípios 
de . phila:ltropi:l. 

Dit•it - mnis : o nobt·e :\linistro acha que nesta. 
hette\'olcncia do systema tle repre:;são póde en
contt·ar meios de reg-eneraçã.o, que não se eucon-
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trar.ão com os principi~s de infl.exibilidade do] O ::;R. MAc-DowEI..:-Os trihunaes não têm ele-
nobre deputado pelo Para. meneia. A clemencia 0 umtt attribui•;ão do poder 

O SR. MAc-DowELL dá um apa.rte. moderador. 
0 SR.. DUARTE DE AZEVEDO diz que neste sys- 0 SR.. 0UAltTI~ DE AZEYEDO pet'g'Ullta Si na Ir

tema funda-se are forma penitenciaria dos ultimos !anela. não lw. mo(liticaçii:o nas penas impostas aos . 
tempos; é um grande elemento do systema do sentenciados?· 
amor, e, applicado na penitei'lcia.rin. d<t Irlanda, O SR. MAc-DowELL:- lsso é muito di&rente. 
tem produzido. resultados importantes com8 o 
aproveitamento de varias naturezas pervertidas 
pelo crime. 

E, sem ir muito longe, perguntara ao nobre de
putado: quando o poder moderador exerce a sua 
alta faculdade de pé1·doar os delinquentes, porque 
motivo dirige a sua atten~.ão pa.ra cert0.s e deter
minarl0S condemnados ? Não é porque e:;tes se 
mostraram regenerados, porque repar:wam por 
um procedimento de momlidade a suspeita. atroz 
com que a consciencia os havia sobrecarregado~ 

Eis ahi o systema do amor, qual o preconisou 
o nobre l\'Iini:ltro da Justiça, servindo para a so
lução de um caso que é excepcional, não hn. du
vida, porque não é applicMlo pelas jurisdições 
penaes,mas que r>oderi<t ser applicaclo em um sys
tema mais completo de pena l!dad.e · 

Conciliar qtvmto fôr J)OSsi-vel a vinclicta da so
ciedade, a severidade de !la com o amor do pro
:ximo, de que as justiças nunca se po•lem arredar, 
porque é um sentimento christão; educador e re
l)aradoi.-, deve ser a missão regular de to(ht n. 
justiça. humana. (llfttito bem.) 

Entende, portanto, o orador, que os dons prin
cípios si conciliam. O systema do nobre deputado 
Ministro da. Ju'3tiça .::ttt1'.lnde primeiro, quanto 
possível, aos direitos aa lmmanidade- snpprime 
as escuras. (Apa1·tes.) 

Trate depois quanto poss:vel da. reparação ef
fectnada por meio da pena e restitua ú sociedade 
o homem convertido e reg·enerario, porque um 
indiviclno nestas condições a sociedade não tem 
mais interesse algum em conservai-o afastado do 
seu gremio. 

E• este o systema irlandez, que tem dado e:c
cellentes resulttld(ls e é, não hn. que dtnidar, 
uma combinnç..'io do systema do terror, elo Sr. 
:Mnc-Dowe\1 com o systema. do amor ,do Sr. Fer
reira Vianna. 

Crê, portanto, que os nobt•e.:; deputados devem 
conside•·ar-se cong-raçados. 

0 SR~ DUARTE DE AZEVEDO perQ·unta porque 
razão essa, modilicação ? _ ... 

O SR . .MAc-DowELL : - Éu voltarei it tri
hun:~. na 3" lli.scus:Sã.o e m~stt•arei n. s. Ex. 
que ha. uma gra.nde ditrerença. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO não tem tempo, 
porque a hor:L está qunsi a ·findar·-se, de tomar 
em consider<~Ç<1.o toda:; as reflexões que fez o 
nobre deputado por Sergipe. 

Deve, porém, dar cont<L â. Camara. do que 
se pas:Sou no seio da commissã.o r·elativamente 
á verda sobre novos termos e comarcas. 

Antes de tudo deve declarar que o nobre 
:\Iinistro da Justiça. não po 1ia deixar de con
templar no orç<tmento a. verlxt de noYos ter
mos e comarcas. s. Ex. achava-se em frente de 
um acto cons11mado das ·\s.iembléas Provin
ci.aes, a. creaçã.o de coma.J•cas .. S .. Ex. não po
clm. dehbeY·ar sobre a convemenc1a de se pro
verem on não proverem as com<Lrcas. Isto 
er<L attribuição do cor·vo leg-islativo. Sendo 
assiln, era do de"Ver do Minbtro apresentar 
em sua proposta a. Yerha relativa á. crea.ção 
de novas comarcas. Mas a. commissão dividiu-se 
a respeito desta clespeza. Uns entenderam, e 
de:;te voto loi o relator ela commi~são, que, 
sendo ainda apertadas as circtunstancias do 
1'hesouro, c, svbre turlo, ten(lo~se em vista o 
vro.jecto de ret'ornl<'t judiciaria. a:presentado pelo 
nobre Ministro da. Justiç:t e ne qual se esta
lJelecem typos para a. creaçiio de comarcas, 
mnplianclo o tenitorio das existentes ; não era 
conveniente crear novas, . o qne poderia em
baraçar <t execnção ela. lei, que se votasse em 
consequencia da. proposta. do nobre Ministro da 
Justiça.. 

O SR. CoELHo RODRIGUES:- Ett propuz a. sup
pressii.o de . .;s:t emenda e o restabelecimento un. 
yerba de 600 contos pam nnxilio da for~~~'\. poli
cial d·•s províncias; de mnneir" qtte o angmento 
de despeza. Yem a ser pouco ma1s ele 200 contos. 

0 Stt.DUAR'l'E DE AZEVEDO informa. que a maioria. 
O SR. l\lA.c-DowELL:-Entre o fnnrlamento do da commis:5iio entendeu que não podht prescindir, 

direito de punir e o systema p:nitenciario, hn no ot•çmnento do .Ministerio da Justiça, ela verba. 
nma grnnde di:trerenca. par;L novos termos e comarcas; ]JOrque nem es-

0 SK.DUARTE DE AzEVEDO _jnlga qnc o systemn ta:va n.verignado o (l/i(icit do The:>ouro, proposição 
penitenciado é uma. fórmtl. e o direito de punir ê iL que não lhe parece snstentavel ; nem as camaras 
faculdade. le!!·isl· tivas têm competencia p:•r<'l. int'irmar o 

o SR. MAc-OOWELL:-Logo 0 eccletismo não acto das Assembléas Proviuciaes crenndo co-
t r - marcas 
em app Icaça.o ao caso. . Si as .Assemuléas Provinciaes compete crear as 

O SR. DuARTE DE AzEVEDO affirma que tem, comarcas; si é esta uma attribuição constitu
porque um e outro consideraram a pena em seus cional deltas, parece, á primeit'<t vist<t ao menos, 
fundamentos e em suas manifestações. que só r1~stn. às Camaras Legislativas n. obrigação 

O nobre deputado chegou a diZI'r,-e 1bi uma ele votarem os fundos pn.l'<'l. o provimento das 
proposição absolut<t de rnais,-q1w, _de~ de f)ne a. co!narc;_?.S ct•e;~dns. Mas,·si se. a.tten•ler qu~ <1 c~is
pena é impost\'1., ella d·~ve ser coafer1da,-custe o trJlJtu<~ao. ~as <lespezas publica~ é _da. prtvahva 
que~ustar; em tollas as p·oporções da SQntenç-.a. compctcncw. das C~m:·u-as Leg-1slattva:s, .e que 
Em primeiro logar o direito de clemeocia é uma. I estas. não podem de1x::r de conhecer das c~rcum
grande restricção à. proposiçã.o do nobre depu-j :;tancw.s, qn~ determmttm ·es::;a decreta.çao. das 
tado. despezns ; mw se pode negar a.o Poder Legisla-
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tivo o âireito de C@Ceder oa não conceder fundo::; I com ardor os int~r_esses con_servadores da sacie
para. provimen.to ~e comarcas creadas pelus As- dade ,contra o espmto (te~1oll~~r ... 
sembléas Pt•onnciaes. AS. Ex:., porem, que e mau; verie em u.nuos e 

O SR. CoELHo R.onRIGUliS :-Depois, este sys
tema de um votar despez;ts e outro Jlagal-as, 
tem todos os incitamentos par<l. a prodigalidade 
e nenhum para a economia.. 

0 SR. DUAH.TR DF. AZBYEDO accresccnt:t que lla. 
uma razão de ordem snperior,q ne domimt todas as 
outras. Qualquer que seja, o dever, que tenham 
as cam(H'<tS legislativ<t:i, de Yotarem a de,;peza 
crendn. por tlcto das assembléns provincin.es, 
antes de tmlo compete it C<tmara legishttiva, ve
rificar se ha no Thesouro os meio:; sntncientcs 
para. occorr~r a es~A. desp~z<t. . _ . 

Si não existem, e n, raza.o lle d1zer-se : '' nu.o de1 
o tiro, r.orqne não llonve polvom. )) 

conht mais cnrt<L villa parlamentar, sobram tanto:!! 
motivos de gloria, que pretemle até repartir com 
o oradoP, dando-lhe a co-participação airect:1 na 
pass1gem da lei de 13de l\faio. Agradece a S. Ex. 
tam<tllh<t gentileza, e dirá qve S. Ex., ao mesn:J.O 
tempo que fazia, peotestos de não irrogar injurias 
~to Ol'Rdor, irrog-ou-llle duas gravíssimas ; a pri
meira, dando-lhe uma co-participação de que o 
orador niio tem consciencia, tendo o nohre depu
tado a malícia de occultar o segredo que denun
cion, ma,::; não revelou, para que o orador pudesse 
impedir n passagem do acto· de 13 de Maio, contra 
o qt«tl aliás fallou e wtou. A segunda, foi suppor 
Llne o or.1dor queria instituir paeallelo nas obras 
da cr'eação e nas de demolição, qun.ndo discutiu o 
aredito retativo a expo::.ição de Pa.riz. 

S. Ex:. enganou-se. O orador não fez mais do 
que re>el~r as tendetlcias do seu espírito como os o_ SR. DuARTE DE AzEVEDO : -Semelhante sentimentos de seu coração, que são antes para. 

razao excl\1e todas as _outra~. . admirar a.s obras da creação do qtle as obras da 

o SR. CoELHo RoDRIGtEs :-Esta razão é suf
ficiente. 

Ora! o ot'çame~to nao est~t votado, e estas s1m-- demolição-.--- ___ _ _____ . __ _ 
ples Cll'Cumstancuts bastarmm par<"l.. flrl'ed:n• .a O Ol'ador e;tá long-e des~a escô'li:L queV~i1ate·o--
despeza th'ls n?v_a, comarca.s ~ mas, SI se refl~ctlr uihilismo. E não descendo a fncto3 basta referir, 
que o nobre 1ill11Stro da J_nstlÇ:t tem um pro.JeCto para, que se conlleçarn as tendencias do seu e do 
em ql!:e se estabelecem foema,s on typo3 p~ra .a. espirit.) do nobre deputado, que, emqnr.nto o ora
cre9-ç~a.o de . comarcils, r1ue :•brang-em tet'ritorlO dor assim p:;nst"L, 0 nobre deputado revelou-se, j:l 
nuuo1~ do que as comaEC•lS extstontos, t~do quanto dando por modelo 0 fumoso espell 1o de Archime
~o~·em novas reso~uçues tomadas, ser~t .em p1·e- des qne clevia. incendiar as nações, já a.me~tçan
Jmzo da uovn, reforma do nobre l\hm:;tro ch. do-nos com as catmatas do NiaQ·:tra .. 
Just.k..:'l. . . . . _ E' difflcil. diz o ot'ador,respouder ao discurso do 

E1s aluo que s~ pass?u no se:C! d<l com_missao, nolwe clepntado. As contradições que cformiga.m 
e a Camara dehbera.m como .Julgar mn.15 a.cee- nesse aliás eloqnente discurso; a facilidade com que 
t:.:~.d~ · . s. Ex. passou de uma proposição a outra, por ve--

LrmJta.-se a estas reflexões, aguat·,htnclo outras :r.es anta~·onica. co!locarn em . situação penosa, <1. 
quaesqnei' ObSCl'\'<1ÇÕCS (jll~ OS nobres depnt:ldos quem tern de contraditnl-o. 0 orador Yê-se nn. 
tenham ile fa:r.er a ,respeito do orç;unento. das nece::;sida.de tle reduzir n. theses capitaes o cliscurso 
clesp~zns sob1·e CJll€ ten~ a honra ele ser relator. lie s. Ex:.; e ao mesmo tempo que lhe der l'~S-
(Jfwto lJc;n, ;;wL!O úe,<l.) posta, procm'<mi justilicar a proposta, que se dts-

A discussão 11ca ndiada. peht hora. cute. 

SEGUKDA PARTE DA ORDEM DO DL\ 

BAXCOS m; CREDITO ,J.':.EAL 

A primcim thesc de que se occul)Otl o nobre 
deputado foi n. intct·\·enção do l':stat o para, occn
pa.J·-se das nccessídat!es da lavoura. Para S. Ex. 
estas necessidades nü.o estão dmnonstradas, por·
qne niio prece, leu á rt.pl'esentação da. proposta do 

d g-overno um inqwwito regular, rtne não sómente 
Continúa. a, 2" iscn:>são da proposta do ~is revelas:;e como :1Índa 'o sen gran· de iutensi-

gonrno, convertida em pr~jccto de lei n. •12 dade e, portanto, o g-r·:w de sa.crificios :l impot• 
sobre ::l. crettçã.o de B;mcos de credito real. it Nação. A este pr-oposito ~~ nobre depnt:tdo ren

(Ent;·a 110 reGinto o S;·. P;·e.~ide11te (lo Conselho deu homenagem ao Sr ~ Presidente do 'Conselho 
que occupo o 1·espectivo logm·.) pelo . sen ot-itimismo na passagem tln. lei de 13 

o SR. PR.ESIDEXTE:~ Tem a pahwrJ, 0 Sr. An- de i\Iaio, e didg-in remoques <lO orador pelo 
drade Figueira. · pes::;imismo manifestado por essa e >\uteriores oc

O Sr. -~ndrn,<i.e Figueira começa 
pondera.ndo que, relatol' cht commissiio especial, 
incumlJida ele interpor parecer sobre a proposta 
do g-oYerno relati m it creação de bancos ele 
credito real, desempenha-::;e neste momento do 
dever de acompanhar a discussão. Tendo de res
})Oncler ao nobre depntaclo pelo Jo districto ele 
Pernambuco, sente não ter occflsião, esta vez, 
de npiJlaudil' a l"~~WSI_lie·teia de S. Ex., pcn•ctne só 
a.zoJ'a. comprchendeu que i1 vida. tlo orado!' tem 
sii:lo completament>J inutil no recinto da.. Camara,. 

S. Ex. !leYia teJ' attrihnirlo este phenomcno, 
quo é fd I e ot•adot• (• lll'iriwit'O a. conl"e,:sar e a. de
plorar, :'t nma CilliS:t muito conheeída, qual :t 
mgt'it.la missão a que se tem proposto de defender 

casiões. aclwndo contradição em que o nobre Pre
sidente· do Couselho e o orador, partindo de 
pontos oppostos, coincidissem na adopçiio do pro
jacto em discnssã.o. 

o iuquerito <t que S. Ex. referiu-se, fez-se ha 
muito;; annos. 

Quando presidia. ao govemo o Visqonde do R:io 
Bmnco, autor do prirpeiro 1)rojecto' de emauci
lla~io, sanceionado a 28 de Setembro de 1871, 
reconheceu que ern, indispensn.vel attender :ls 
11ecessidades da lavoura. Procedeu-se a inque,-
1'ito em todo o lmperio pn.r<t conhecei-as e os 
1'esnltt\dns · fornm puhlic..<tdos e distl'ihuhlos, ser
vindo de b1se :1 mais de uma tentatiV<t llara pro
poreionar ca.pita.es ú hwoura. A necessidade, 
portanto, estava geralmente reconhecida, e o 
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orador, para não fallar em outros Jocumentos, dodes da ln,voura attenum·-se; não deviam antes 
referir-se-á á lll'Oposta que aquelle illustre rccr·escer ~ : 
estadista, em nome do Poder Executivo, trouxe ao Ba::;ta nttender a um;t (;Onsideração de simples 
conhecimento do Poder Legishttivo, como conse- iutnição.-0 escravo rerwesent:wa na pr-oducção 
quencht do inquerito a que se havia procedido. nacional o duplo papel ou funcção de ca.pital do 

Com a data de 10 de Julllo ele 1874, isto é, ha proprietal'io, em cujo activo como tal figurava, 
14 annos, continlw, estas proposições (lê): servindo-lhe de base <10 credito, e ao mesmo 

tempo de agente quasi exclusivo do trabalho. 
<<A inclnstria agricoh reclama, como necessidade Ora, dt?sf'alcado o capital e com isso diminuído 0 

mats ueg·ente, um constante supprimento de ca- credito, ao mesmo tempo que. se crea.nt a, neces
pitaes sob condições proporcionadas aos seus re- sidade de salariar o trabalho, nã.o é evidente 
ditos annuaes, achando-se actualmente muito que se aggr<waram as tlifficnlcl[l.des 1 
onerada e tolhida em seus melhoramentos pela Mas não tktt nisto: ao laYI'<Hlor não ca.be uni
insufficiencia. e carestia do credito commercial de camente a mbsão de conservar o que tinha, de 
que dispõe. manteP os estabelecimentos no pé em que se 

" .A. thlta ele braços e de instrucçiio profissional, achavam ; mas a de melhorar con~ervando e 
a uitliculdacle dos meios de transpol'te, êL ausencia transformar os sem estabelecimento;;, reformanclo 
do espírito de associnção entre os proprietarios, a os meios ele trn.halho, introtluzinao Ii1achinismos, 
conce:'ltração dos tra,balhos f'nbril e agr·icola, a :supprindo-se ele braços, fazendo face á taxa do:s 
dupla incidencia de impostos geraes e prov~n- :sala.rios e ú insufficiencia dos trabalhadores, que 
ciaes, que gravam os productos no consumo m- por maís que façam os potlere.s publico;;, não pú
terno e na exportaç~o, são outras tantas causas dera deixar de se razer scntil' no" primeiros 
desfavoraveis ao progresso e })rosperidade da tempos. . 
lavoum. Om, para todas estas necessidar.les creadas pela 

« Aquella, porém, é a principnJ, porque é o nova situação, está claro que, a In,voum não tem, 
c..'tpital que aproveita e accrescenta. a fertilidade não JlOdia, ter os me~os de cred}to indi~l?ensa.veis. 
natural das terras, promovendo a sua melhor Si para ns sua~ antig·us neceôsiChtdes, Ja ha longo 
cultura e o uso das machinas, que dispensam tempo reconhecidas, lltes e.;;casseavarn os recur$OS 
braços e aperfeiçoam os protluçtos. . de creuito, hoje que o seu credito ditnimüu pelo 

« Todos os embaraç0s, que Yexam a nossa prt- desappa:recimento de parte do seu capital circu
meim industria, tém sido e continuam a ser con- lante empregado nos escravos, hoje que ha nec.es
siderados pelos poderes do Estado, como o attcstttm sidade de obter novos recurso:; pare~ assalanar 
successivas e di:fferentes providencia::; legislativas, 0 trabalho e sobretudo par<\ tean:sformar os esta
algumas e muito importantes, de recente data. belecimentos, mais difficeis se tornam suas já 

«As instituições de credito real são empenho dilHceis circumstancins. 
mais difficil do que todos os otttros, porque de- Recotihecida assim a necessidade ele recursos, 
l)endem de confia,nça no futuro do paiz e da que contradição ha entre o optimismo daquelles _ 
margem que l11es deixe a, poderosa concurrencia que a.prego:.wam ~• transformação do trabalho 
dos interesse:ii · commerciaes; . como necessidade de regeneração 1)ara a :h~vonra, 

«Sem desconhecer quanto são' complexas as que não terh~ ele soa·1·er, antes lucraria, ele futuro, 
circumstancias necessarias para attraltir o:; ca- sem tlesconhecerem as diJficulda.des d:t transiç:ã.o, 
pitaes estrangeiros cli:;poniveis, crê o governo c as <q1prehensões claquelles que, .a~ contrario, 
que, attentas as condições gerae..:; de no6so pro- entendiam que o g-olpe era preclplt.:t~o, .que o 
g-resso, o incentivo d0 nm jm·o assàs g;arantit!o, e paiz não est<~V<t preparado para a. abollçao unme
maior que o de mnitas empreza..:; mdustt•Jaes, diata, que convinha. marchar com pausa, e pru
podel'á contribuir parti, o resultado qne tanto dencia. em semelhante terre11o, porque as nossas 
desejamos.» circmnstancias financeiras eram graves, como 

Ern resultado desta proposta, foi votado pela "'l'a.ves eram a:s circnmstancias financeiras dos 
Camara um projecto de lei, que garantia o ~a- ~ossos compatriotas? Nenhuma contradição, desde 
pit:1l a.:divers~s l~anr;o~ que se _l'nntlassem em dtf- que se trata das diJ~culdatTes de procetler, ·flue 
rerentes 1)rovmcms do ImperlO, para attentlet• a nin"'nem contesta, e as qnacs procuram pt·over de 
neeessidade de proporcionnr i la voara os capitaes ren~edio. 
de qne ella. carecia já então. Levado ao Senado, Quanto ús apprehensões, estú claro que. o pro
esse projecto ~oi substituído por outro que tem ~~a I jecto e nma, prova ~lc que e !las ~ão .Jnlgatl~1s 
collecção tle leis a data de 5 de Noven~ln·o de l81o, pmcedentes, porque, st a lavom·<1 mlct~nal, d~po1s, 
a qual garantia as lettras hypothec:wms, em ;l:e:t· como a.ntes ilo golpe de 13 tle .l\Imo, estivesse 
de garantir os capitaes U.os Lancos, con 'orme o h<tbilitadt1, par<t obtel' ca.pitaes a juro barn,to e 
prQjecto da. Camara. . . prazo largo sem interve~1Ção elos poderes publicos, 

Assim . pois, o inquerito fez-se, as necessidades 0 proj ecto não teria razao de ser. Logo, o pro
da lavot:ra foram reconhecidas desde então; os jecto '"em satisfazer a necessidades apregoadas 
anuo;; passar<1m, e com elles em vez de se atte- por uquelles que nutriamapprehensões p:.>r motivo 
nuarem, ellas augmentaram na razã~ do tempo da abolição; e •:ê o nobre dep~ttado por Per?~n:
corrido da falta de educação profiss10nal, das buco que não fo1 fundado. o remoque que dll'lgm 
difficuldades de transporte, na razão dos it?postos ao or-ador. _ _ . 
que cada vez mais a oneraram, de colheltt~_s es- Quanto aqnel~es. qu~ nao tmham 1guaes a.p
cassas e preços baixos e ~obret~do na raza.o ela prehensões, esta piStlficaclo o soccorro da h~
falta de capitaes. Por ultimo vteram .as leis c~e voura pela necesstclacle constat:-1da no. relator10 
28 de Setembro de 1885, que desfa.lc?u an~da mms que o governo fe~ "(lt'~ceder <~ sua. ~r.opost<L, 
os braços da lavoura, e de 13 de Mato ultimo, que com as antigas dJtficutd:Hles nao. satJsleitas ~e 
os supprimiu. supprit· o cr7dito co!n a, ?ecessulade de acudu· 
' Ora, diante destes facto! podiam . as necessi- de presente a transwrmaçao do trabalho, ha-
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bilitando o l:Lvrador· a r eceber o immig-t':ln te, E' outra pl'oposi~.ão do illustre deputado em que : 
a colocai-o, <1. f<l r.er as dC'Spezns do IWírneíl'O o orador vai acomllanhal-o. 
esbtbeiecimeato, qne hão de:> , :sempl'e onerai-o, O illu:5tl'e deputado co•ltesta. que o Estado d.:lVl~ 
quaesqner fJlle St~jnm os i:it1.cl'ilidos do Est<Hlo g"<ll';Wtir letms hypothecarias por e<t pitaes pre
par~\. pa.ga.r a pa:'sagem _ ~htd<)S á ia:voura., c cuntesta-o em nome dos 

Port<tnto, eb ahi as du<tS correntes que. par- principias r1ue uão pernlittom a intcrven<"ão do 
tindo de pontos oppostos, cheg-am a um 'ponto E,taclo oas iutlustr:as p1'ívada.s, da, nossa experi
commum, reconhecendo os reclamos da. htvoura encia, que démonstra que estas ga.r<mtias nunca. 
pol' lll'OYidencias extr:wrdina.ri:ts. são nomimes, mas se tornam sempre reaes. 

Disse o nobre deputado que essns providencias O caso de que se trata é especialíssimo e por-
não são pal:'a todo o p:liz, mas apenas para umn. tanto especi<.te:s devem ser a::; providencia::; a. 
clnsse, e nesta. para g·-ande~ proprietarios, e não adoptar. 
para os pectuenos. O Brazil e um paiz a.gricola., não temos 
.· E' uecessario clesccnhecc;r o cvntexto elo pro- outra inrlnstria.que não seja a ngricuitma ; a::; 

.jecto -para fazer-lhe semelhante arguição. OllCle ontr..ts indnstt•ias siio embryl111arias rudimentarias 
viu o nobre deputado que as disposições do pr~jecto e póde-se dir.er que vivem todu.s na depen!lencia 
tendiam a proteaer aos grandes e não nos pe- da índnstria agr-ícola. 
qnenos proprietarios, ã uma, pat·te c não a toda O nosso eommt>t'cio niio "Pass~ de um interme-
a. ·hn-oura do paiz? díario exportador dos pr-odnctos da nossa la>oura 

O nobre deputado está filiado a um;-1, escola, e importa"llor dos ~eneros que elln consome. 
que não ce~sa. de clamar contra, os latifunrlios; A industria. agrícola ~r0duz os · gmeros de ex
mas o orador pede ao nobre deputndo, illu:;trado j)ortaçi'i.o, com que salctamos a import;•ção,e a 
como é, que attencla quão inf'nndadn. é a nccnsa- fonte qn<ISÍ exciu::;iva da fortuna dos cidadão~ e da 
ção e sem ra.zií.o de ser, que se faz a constituição receit;t do Estado. 
da. nossa proprieda.de. Ne.:;tas condições abandonar essa. industria 

O latifundio era na ltnlin, o resultado da oraa- quando ell::l. niio tem meios de obter credito, 
nísaçã:o aristocra.tica da propriedade entre~ os para. manter-se e p1'05l)erar, o que importa? 
romanos. . . . lmporb. abandonnr a m1ç-.âo, inhabilit•ti-<L para 

Não tem, portanto, razão de ser perante uma preenchPr os seus ·· fin,;, acudir a seus serviços, 
legislação como a. brilzileira fJne cmB~'g'I'a. o 1win- para . sa.lvn.r o seu cred1to empenbndo, 110 interior 
cipio lla igualdade nn.s par·tílhn.s (apoiados) ; n.:s e no exter·ior, p 'ra salvat• essa divida. 1)assiva, 
grancles . propríelhdes não poclem resistir á par- rl.e que o 11obre depnt<1do com razão sé mostra>a. 
tílha que se Ü\Z entre os herdeiros por caun. ge- hont•\tn nssust:•do. 
ração. (Apoiarlos.) _ .. · Onde irá o nobre deputado procurn.t• recursos 

Em segundo loga1·, o latifundio"et'il'O eestiJtario para pagai' a divida: externa do Estado e as . 
da conquista, bem ou ma.l apro1·eitado pelo:< Teri- despez;IS ord"inarias ~ Não se trata simplesmente 

· cidos escravos ·. ou . por colonos etn beneticio do de mna. cla::;se, porque a. lavoura, titllando-se 
senllot'. da . rn·otlucçãn, pôde •lizer-se que é a nação, do 

Ora, entre nós em tempo algum sobretu·lo h•1je maneira qne anxilin.r a lavoura é auxilia~· a 
que tet•miu0u a escravidão, quem cnn:se1·võnjamais propria na~;::.í.o. Tl•ata-se de um C.:'\.So de sah·aç;.1o 
ou poderá conservar Y;lStos terrenos pa.r•~ mau- publica, não de nma clus:;e especíat ; mas de tollas 
tel-os intactos, sem cultura? as clnsses intimamente relncionn.das com a agri-
Per~unta no i!lnstre clopnt:Hlo: estes gr:"l.ndes cnltm·:' ; · da qunl procede toda <t exportação 

estabeiecimentos r1ue constituem hQje a for·tuna. nacional, e, portanto, o.;; va.lores com qne se 
dos cidadãos pollem ser ab:llldonados ~em pro- S'\lda. tL impot•taçüo, da >ida economica da 
tecção, póclem ser di:;l)cnsndos du:; meios de cl'c- naç;:i.o. 
dito de qne cat•eccm pam mnnter·-se 1 ~fio, si os Responde n. alguns apartes que a medid(l. do 
lWJueuos [WOPI'ietarios são b1•azi leil·o.,; c concor- governo não é limitada a nenhuma circumscripçã.o .. · 
rem vara. a l'iqueza public:t, ta.lllbem=o são O:'ô do lmperio, tem a.vantn.gem de attemler a todos 
g"l'<tndes proprict:wios, que conc .. •rrcrn pnrn. ella, os pontos ·do pnir., dotando cncla um delles com 
e que tem direito ú ig·unl protecçflo do Esb•rlo. tL somm;t ele capitnes que multiplicados pela 

O oratlor niio sn.be como o nubre dcputaclo pre- emi:;:.ão das letras hypothecarias devem cheg-..tr 
tende faz·~r ta.boa rasa rh nossa ;tgt•icultnra para. sati:;fn,zer as necessidades mais urgentes. 
actna.l, aniquilar os nossos e::;tabeJecim~ntos com Si a expcriencia demonstrar que essa. base não 
toda a somma. de c;lpitae::; immobilis,, dos qne é sutllcionte, que o ca(Jita.l não basta, nada im
nelles e::ristem, com todo o pes:;ot\l habilit<t•lo que pedira aos intet·esS<\dos a que se congreguem e 
nelles trabalha, p:.wa de um dia para outro re- formem ba.ncos livres com as garantias da legisla
constituir umft nova agricultnm na nossa socie- ção comnmm, ou a que requeiram aos poderes 
dade sei.n recussos. puhlicos nugmento ele capital. Mas do que se 
. Deste milagre e que V. Ex. 11ão nos deu o· trata nctualmente é de atteuder às necessidades 

segredo, e, entretanto, era o que cnmprh1 qne mnis urgentes em tvda.s a,; provinci~ em que a 
nos offerecesse em substituição ao prqjecto. Si lavom·a carece de auxilio mais prompto. 
não satisfaz ao desideratum., V. Ex. deYeria Ach<.t-se as:5im justiticada . a · gnrantia do go
oiterecer providencia substitutiva ; mas nchar- verno a letra hypothecttria, não se demorando 
se-ia na impossibilidade ele fazel-o, porque em mhlu;:ir ontr.,s argumentos por amor d<" bre
u·o plaBo do nobre deput~do só se di vis'" um pa- vidade e para acompanhar S . . Ex. e defender o 
mdeiro -o nada. prcüecto em suas disposições principaes . 

.A necessidade de supprir . a hn:oura de capitaes l\1as, disse 0: nobre deputado~esta intervenção 
. exige por -rentura n. intervenç".ão do Estado. Em do Estado vai perturbar o mercado · monetario, 

que condições póde e_lla dar-~e: e com que cautelas vai t1·aze1' gravame aos cofres publicos, porque, 
llarn resguardar os mte1·esses nucionaes ~ nas circumstancias actuaes, não podemos tomar 
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os compromissos de 300 mil cnntos, po1·que esta fizeram com que a lei que o creou, aliás se
re.;pollsabilir!ade não ha de ser nonlinal, ha. de gundo os typos mais perfeitos das Jeg-islaçües 
ser real como t11das as outr<IS. ·' modemas, . não tivesse mais .. fel iz . realis:1ção. 

Si, ti.•;\tando-.31') de emprezns· p<u;ticuhu-es em .. · ~orador refet•e-;;e ao et·ro Cclpital e. deplor~lv'el, 
favor de um on 9tüeo serviço, mnn, ou ontr·a :.~nao ao ü;bnso qne os Bancos de cr-edlto realpra
clas:::.e-, o Corpo Log-i3ln.tivo não tem ti•epidaJo em tlc:art"tm.!orçando os devedores a receberem letras 
concedeJ· a S''"rantia. ele juros no c,1pital ueccssn.- em vez de d~ixar-lhes a <:>pção que a lei de 1~64 
rio; q11e escf'ttpulos póde ha~·et' em conce~lel-:t lhes ~aranttU de receberem os emprestimos em 
quando se tl'ata da salvação do paiz, en1 empe~ dinheiro ou em letras hypothecaria::; no par. Aos 
nhar o credito da .. nação para salY<W a. propt•ia Bll ncos seria facil negoc:bl-as em melhores con
nação'l · dições do que os devedores, que 1:ecebendo-as nor 

Diz-se que esta. responsn bilidade não será no- p:trcellas mínima:; atiravam na prac,~ com dês
minai; ma~ o or·ador· atlirma que, mediante a c•.nto p_or vezes co~sídel~a,:el. palli o imn!_erecido 
administraçiio um pouco regul:1r deste.; bancos, de;;crecl!to de taes tltnlos. Da.h1 a elevaçao real 
u. respon . .;al rilidade não poder:\ deixar de ser no- d t taxa do jnro do em1wei'timo, que de 8 "/o, re
mi na!. (Apoiados e lllíO apoiados.) presentado em let!'as·:1o par, eleva_va-se n. 10 on 

.Mns,qu,tndo mesmo lt respousa.l,ilicla.de do Estado 12 °/0 , graças ao desconto das leti•a,.;. ( TI(t um. 
se tornasse elrectiva, quem pag-ária es:m. respon- apm·te.) . 
sabilid .de '~ A classe f'avorecitla, porque ella é a. A proposb;. não faz mais nesta parte do qne 
principal, sinão unica productora. re::;tat:elccer o preceito da lei de l8ô4, com tlS pa-

Portanto. o sacl'iôcio se·eia della. Ella, pn.ra lal'l'Jl S o empJ·estimo se1·ci a tlinhei;·o, ot! em lettJ·as 
quem o l;ene!il!io é vot;;do. cnrrega1·ia. com ns con- ti escolha do mutuario. Mas a 11roposta cerca.u
sel)uencias. ( Apoiaclos e n<io apoiados.) do a. lettra hypothecaria. dn. garantia do E,;taclo, 

Di:;se o nohee deputado qne o governo com procura elevar na confianç:a pulJlic..'b este titulo, 
este projecto vai alterar as condições do mercado augmenta-lhe o credito e .com isto a eleva ao 
monetario ; n ,i r!esviar capitaes rle outras indns- par. 
trias m•lis nteis; va.i l"<tzer 11aixar artific!almeute 0 SR. JoAQUDr NABuco dá. um aparte. 
a tnxa de juro. São estes uns pontos · pt'aticos 
que couYét!l elncidae. 0 SR. AXDRADE FIGUEIRA responde que o 

Si a intlustria ngricola é a indnstrh• .. 1n·incipal titulo Di\ pt•açaellega.rú :lO par, gr;\ç..'ls ã garan
deste :paíz. e,.:tà clm·o qne não se poderão desvitw ti<t do governo ; e o nobre deputad.o pelo 1° dis
capitnes de que ella care':-<1·, para applic<ll-os a tricto de P~roambuco, concorda que o 1n·ojecto e 
nenhum:t outra mais util, porque nen.hnma ou- nes&'t parte exequivel. 
tra existe tão interessante. Tal resultado nos assegura a ta:m da nossa 

-A intervenção do go>erno pam sati;;f,tzer as diviclu. flnchtünte que não excecle· de 5°/. e das 
necessidade, cltL lavourn, não vai :tlterar em um npolices, que repr~~entand.o val~r superior, su
cei til as necessidades do mercado. Bast~ n.ttender ieita. a. transfereuc1:1, a despezas, 1m posto e forma
aos recursos de que 0 projecto se ser·ve para \idades, sofü'<tl11 um desconto de apenas 5 °/0 ; a 
pr. ver de remedio a semelhante encargo. lettra hypothecaria. de valor inferior, isenta do 

o governo não vai laiJçar mão de recursos ex- imposto, podendo ser ao portador, e correr ele mão 
traordin· 11·io.:; siuão de recm-sos de que está de em mão, sem as despezas e forma.lida.des na Caixa 
posse: tle v-alores, qne rece:.e annnalmente pat'<l da. · .Amol'tização, pode ser mais facil do que 
avplical-os a despezas obríga.tot·ias do Estado, a.s àpolices, e ~ão portan~o mais procuradas. 
lle ",Jores em deposito, de que não p:1g:1. maior Si a lettra hypotiiecaria pela garanth• do go-
ta:xa de juros. . verno e de::;tinadtt a. elevar-~e no conceito publico, 

Qnanto aos ca.pit:'H~S particnhtres, Jlrocumrão está. claro que desapparecera o embaraço que ate 
ns lettras hypc>thec,rias pe!:1. su:1. solidez, não aqni obstou u. que ellas fossem negociadas ao par 
por sm• tn:xa de juro~, que certtLmente não e pelos bancos de credito re.ll ou pelos mutuarios _ 
slevada. Ora, uma. vez entrado este 'IJoderoso instru-

li;t e cet·to, n limit:1çãv da t:txn. de juí'vS dos mento na. circulação, ttvlo estará. remedin.do, por 
emprestimo:; ; t ,,l é o beneficio qtte se faz iL _la- que pelo mecllauismo de:;tes baucos,ttl~ttra. atrahe 
vonrn, e pan ob~er e,te resulbdo é pr-omeththt o capital uecessar-to ás operações hypotl1ecarias. 
a g-:1rantia rlo governo. · A lettra hypoth : !C!1~'í:l As operações destes bancos não são promptas 
está reconhe ida como instntmento, que mob1\ts;• e r <'tpidas corno ,,5 dos b:\n~os commerc:iae:; : ell~s 
o valor da term hypothec..1.dn. ao banco de credito rnncciomun lentamente, tem um processo mms 
re<tl. longo a seguir, e pam garantia dos accionistas, 

Os publicistas e . os legisladores que _crearam como do governo que '\"ae empenhar sua responsa-
t.'l.es bnn~os reconhecera.m que era prec1:>0 crenr . ·' d 1 1 tt 1 otl · s t 1n·o-
um instrumento n.' ue, re.presentando os capit<1es biltua e pe as e ras typp lecarttt ' es e 

'c cesso não pode deixar de ser moroso. 
empreg-ados nos emprestimos hypotheca.rios, ti-
vesse tanto quanto 0 permitHs~em as su:ts condi- O SR. BEzA)tAT:-Estárespondendo ao Sr. Pre-
ções, uma circulação commercinl. isto é, gyrasse sidente do Conselho. 
de mão em mão, como valor movel. e com a g<'..~ o SR. ANDRADE FIGUEIRA responde que S. Ex. 
rantia inclispen:savel. A lettra hypothec<n·ia. não rt'feriu-se a recursos promritos de que a lavom~a. 
l)Ode contar um real, qne não esteja r•:presenta: !o ·carece llft occasião, recur.;;os ímmedi<ltos; quanto 
eru contracto hypothecario previamente C0le- aoS perll1<1Delltes. bel~ que tapt?em Ul'~ei1tes de-
br:vlo. · . .······ .. · · p~udem da orgamza.çao do cred1toreal. 

E~te instrumento de credito tem encontrado 0 SR. JoÃo ALFREDO (presidente do co1tSelho):-
no Bmzil obstaculos . para. sua. acclimação. Não Disso tt>atei ainda não ha meia. hora. 
aómente as difficuldades inherentes á nossa in-
dustl'in. agricola

1 
mas ainda erros de execuç::i.o, Q S~. · ANDRADE FIGUEIR.A continua l'espon: ... 

V. III.-15 
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dendo que os novos bancos pro.jectado.s não são 
destinados a prestar os recursos immediatos, snas 
operaçoe::; não podemdeixar de ser lentas .... 

O SR. AFFONSO CELSO: - Então o estado da, 
lavoura não é tão precario como V. Ex. pinta. 

0 SR. ANDRADE FIGt;EIRA declara que a la
voura tem neces::;idades urgentes e de momento, 
que o governo procura prover de remedio por 
outros meios, e tem necessidades perma:aentes, 
antigas e novas, a que a proposta procura atten
der. 

As nece~sidades de momentc, estilo represen
tadas na colheita da safra pendente, e serão at
tendidas de prompto; as necessidades a que a 
proposta, procura prover de remedio, por!em espe-:
rar pela organização dos bancos, mas não são 
menos urgentes, porque é preciso prepat·~r as 
f:a.fras futuras, habilitar o lavrador a continuar 
o serviço de sua propriedade e a transformar o 
trabalho. São neces5itlades estas, que, com serem 
urgentes, não são tanto quanto aquellas. 

0 SR. AFFONSO CEL.;;o:-Necessidades ut•gentes 
a que o governo attemle com projectos mot·osos. 

O SR. BEZA~fAT:-E o goyerno n.ttinge o fim a 
que se propõe. 

O SR. JoÃo ALFREDO (presidente do COI•sellw):
P<lr::t que confundem causas diversns ·~ Eu dis
tingui os auxílios. 

0 SR. ANDR.~DE FIGUEIRA diz qne ouviu O dis
curso do nobre President~ do Conselho e foi o que 
comprehencleu. 

Mas, si està verificado que, em consequenci<l. 
das necessidades da administração publica. o Es
tado absorve uma somma importante das écono
mias da. Nação para applica-la ao serviço Ot'didario 
do or~.amento; · si esta verificado que o projecto 
não faz mais do que da, r =*O ~governo re
cursos para a primeim emissão das letras hypo
thecarias, para fazel-as acl'editar, empregando os 
saldos annuaes d<;.s o~igens que a. proposta con
sig-na, como se pode dtzer que o mercado mone
tario soffrera a perturbação que o nobre depu
tado tigurou 1 

O mercado moneta,rio sõ podia ser perturbado si 
se desviasse o meio fiduci<u•io circulante; mas. 
quando se empregam os recursos de que cogita á 
proposta, com o tim de augmentar a producção, o 
perigo que o nobre deputado prevê é illusorio ~ 

Nã.o se comprehende que empreg·ando-se re
Ctll'S()S para augmentar a producç:ão nacional, 
poss:,t ha. ver perturbaç--ão no 1nerca.do .monetario. 

O orador aç:ha ainda, ·singular a logictl. dos ar
o-umentos empregados: Tendes educado a nação, 
âiz o orador, no regimen da protecçã.o a empre
zas individuaes, como disse o proprio uob~e depu
tado; tende.; abafado a iniciativa individual no 
seu desenvolvimento; tendes empenhado a res
pon~'Lbilidadc: do Estüdo em empreza,s de utilidade 
contestavel muitas vezes; mas agora, que se 
trnta de attender aos reclamos de uma classe nu
merosa, da classe dos productores, da de que mais 
depende a riqueza nacional, surge esta theoria 
economica de que o Estado não deve empenhar a 
suá responsabilidade, não deve perturbar o mer
cado monetario. 

O SR. JoAQUL\1 NABUco -- A garantia dada a 
estradas de ferro e engenho? centraes era um 
a:g:rili!) a lavo)l~~ 

O Sn.. ANDRADE FlGUEIRA di1 QUe nem sempr~ 
o foi, porque ha mais de nma estrada de ferr 
que nã.o attendeu em cous::t alguma ás necessi
dades da lavoura. (Apa1·tes.) 

Em todo caso era um favor que não so:ffre com
pal'açiio com o de que se trata~ porque os meios 
de transporte, embora interessem á lavoura, não 
interessam tttnto como a facilidade para obter 
capitaes · com que augmeútem os productos a 
transportar. 

Diz o nobre deputado qlle «estes Bancos, des
honestamente são exequiveis, 110nestumente inex
equiveis. )) A proposição ·e commoda, porque im
porta affirmar que o plano do projecto é a? 
mesmo tempo exequivel e inexequivel. l\Ias o 
orador vai analysar esta proposição em suas 
partes:·-· 

A deshone.stidade, que o nobre deputado en
xerga para a exequibilidade do plano da pro
posta, consiste nos perigos da agiotagem que s. 
Ex. exageron com a sua fecunda. imaginação. Ora, 
o merito do projecto é exactamente excluil• quanto 
pos:>iYel a agiotagem. 

Sinã.o, vejn-se : o projecto não creia nos ·novos 
Banco5 carteira commercial, separando assim a 
operação fundamental do credito real de quaes:
qner operações commerciaes, que são justamente 
aqnell~'s que mais se prestfl.m ao que S. Ex. 
chama agiôtagem. 

O SR. JoAQUll\1 N_ ... Buc.o:- Pela lei de 1864elles 
hã.o de ter rorçosamente que orazer . operações 
commerciaes. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. accrescenta que a 
f'nncção de emittir lettras I!ypothecarias sob con
tracto de longo prazo, exclue tambem, por sua 
natureza, a agiotagem de;qne tanto se receia o 
nobre tleputado. ~ 

Do que se trata no prÓjecto? De fazer repre
sentar na lettra hypothecaria, instrumento de.sti
natlo a: entrar na circu\ação, a servir de et~pre~o 
a pequenas fortunas, as modestas economms ao 
pobre, da viuva e elo orphão, um valor que foi 
etrectivamente empregado, com gar<l.ntia dq valor 
real das terras, das propriedades agrícolas, na 
razão do dobro. 

Nã.o póde haver agiotag-em com estas garantias, 
com este processo. Qnanâo a lettra hypothecaria 
não póde representar um real que não· estej~. 
e1Tectivamente empregado; quando ella 11ão é 
mais do que o signal represent&,tivo de um empres
timo contrahido em condições de perfeita segu
rança, como receiar agiota,gem 1 

O SR. JoA.QUI!ti NABUCO :-V. Ex:. ha de ver, 
si os Btmcos Jlassarem, ele qu:Lnta especulação são 
susceptíveis as novas letras hypothecarh1.s. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. estimarei muito 
t~r occasião de lembrar quanto·o nobre deputado 
se enganou; 

O SR. JoAQUDI NABUCO :-Os Bancos hyp.othe
carios da Republica Argentina são Bancos de 
agiotagem.· 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA não quer argumen
tai' com o exemplo de Bancos estrangeiros,. cuja 
organisação não COilhece, mas com os do plano do 
governo. Estes ::ã.o, por sna. natureza de todas 
as instituições bancarias os que menos se presta.in 
á agiotagem. · ·- · · · · 
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. Resta. a negociação das acções dos bancos. Os lizarem a.penas lO 0 /o de suas entradas e sobre 
bancos constituídos como se acham na proposta do estas· entradas de 10 o;,. emittirem su~cessiva
goveruo poderãv dttr margem <L lucros muito ra- rnente n.téoao decuplo, seria facil, seria legal, 
zoa:veis, mn.s não podem sustar ou desafiar a agio- seria. licito a um Banco dispensar-se de realizar 
tagem. A proposta do goYerno, limitando o di- as restantes entradas do seu capital, suppl'il-o 
Tidendo a distribuir aos accionistas, como reclama por meio· das emissões successivas das letras 
a garantia do Estado empenhada. nas letlra.s hv- hypothecarias, e assim até certo ponto burlar 
potheca.rias, cortou pela raiz o motivo capital ela uma das garantias, com que o projecto conta 
agiotagem nas acÇÕes do banco. pa.ra resg·uardar a responsabilidade do Thesouro, 

Essa se revela. sobretudo pela illimitada cift·a supprimindo quasi todo o capital bancario. Foi 
a que os dividendos dos bancos podem ascender; para obviar a este inconveniente, que nã.o seria 
mas em bancos, cnjo maximo do dividendo esta sinão o exercício de uma faculdade legal, que o 
previamente detinido, semellmnte phenomeno não projecto <lccrescentou que, emquanto elles não 
pôde tomar proporções assustadoras. realizassem o seu capit:Ll social, destinassem 

Mas, .nem por isso o projectQ _clq_g:overno pre- lO Ofo de cada emissão que fizessem para conver
judica os lucros razoaveis que os bancos devem ter em apolices que guardaclas na Côrte pelo 
ter, porctue, ao mesmo tempo que limita o ma- Thesouro, e nas provmcias pelas Thesouradas 
ximo do dividemb, manda. que todo o excesso de Fazenda, servissem de garantia da emissü.o. 
seja convertido em funclo de reserva., o que im- Ora, bem, se vê, 1° que esta disposição só pôde 
porta uma segnm.nça, qner para. o capital social, vigorar a. respeito de bancos que não completem 
quer p<1ra n. garantht do Estado, empenhada no o seu capital, e pelo c~ntrar~o cessa desde que o 
pagamento das lettras hypothecarias. completem, sendo um mcent1vo para o fazerem; 

Ora, o fundo de reserva não pode servir de mo- 2°, que emquanto os bancos não tiverem com~le-
tivo de agiotagem para as acções de um banco. tado o seu capital, a lO" parte da sua emissão 

A agiotagem nas praças alimenta-se com os será convertida em apolices ele juros de 5°/o· 
lucros immediates, com os dividendos proximos, Em resposta a apartes do Sr. Joaquim Nabuco, 
com as vantagens da occasiã.o, não com v.m- diz o orador que estes ba.ncos não tên1 só a fa.cul
tagens definidas, por um fundo . de reserv<J,, que dade de emittir lettras hypothecarias, mas tambem 
só no fim de 30 annos poderá ser destribuido e ele negocial-as ; e que, dispondo de recursos em 
que até a1ü permanece como complemento dinheiro, já resultantes do seu capital, já da venda' 
do capital soe.iãl, garantia da responsabilidade do de lettras hypothecarias anteriores, onde Oll;tras 
Estado. tran::;acções permittidc.1.s, podem compmr apollces. 

Infelizmente o projecto não foi bem compro- E' providencia temporaria, em~uanto os Ban-
hendido pelo nobre deputado em todas as suas cos não realizam o seu capital socml. 
disposições, e dahi nasceram algum<lS criticas que E; 0 que está escripto, e mostra lendo o ~t. 1°, 
S. Ex. lhe fez. Uma dellas versa sobre o deposito §5o elo projecto. Vai :fi~urar um exemplo. Um dos 
de lO 0 /o de cada emissão. Bancos 0 do Rio e1e Janeiro, deve ter um 

O SR. JoAQUDI NABuco:- Ahi é que v. Ex. capital' de 12 mil contos. Si elle real~ar todo o 
não compreheudeu bem o projecto. seu capital não ~a _?ecessidade de ~e_postto algum 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA ... que os Bancos são para fazer a emtssao! fica logo habllitaªo a fazel-
b · as até ao decuplo. St, porém, o. B1nco.]nlga con-

0 r1gados a fazet', emquauto não completarem o veniente entrar em opGrações sem realizar _todo o 
seu capital social. O nobre deputado enxergou . 1 
nisto, ao mesmo tempo, I)Ol' um lado a restric~ão seu capital realiza somente a_somma. qne JU gar 

" necess<tria para começ.-:tr a funcctonar que, segundo 
imposta. ao Banco do seu capital, que devia fica.r a. lei é de 10 o/o, digamos 1.200 contos. l\hs, para 
immobilisado, visto que, disse S. Fx., podendo a que ns suas acçõas sejam nogociavel:S pt·eciza ter 
emissãe ir até ao decuplo, lO o I o d~ cada emissão realizados 20 o I 

0 
ele sen capital e teremos nesse 

importava. no capital do Banco; por outro lado caso 2_400 contos. o Banco emprega es;;es 2.~00 
enxergou nisto uma fu.cilitlade, uma falta de ga- contos em emprestimos hypothecarios e com ISSO 
rantia para o Estado, talvez, um perigo. habilita-se a fazer uma emissão de let1·a.s hypothe-

Ora, a contradiçã-o não póde ser mais ma.ni- e<1.rias das qnaes entra com 10 o;0 para o The~ouro, 
fest<l.. isto é f<l.Z uma emissão de letras hypothecn,r~tl.S ele 

As objecções do nobre deputado procedem de 2.400 contos, menos 240 · contos, com que, con-
não ter S. Ex:. comprehendido o projecto. vertidos em apolices, devem entrar para o 

Si não, vejamos. . Thesouro. 
O SR. JoAQlJIM NABUco:- E' ex:acta.mente o o SR. JoAQUI)I NABUc.o :-Não está isso no 

que digo de V. Ex:. projecto. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. diz que O meca.niS· 0 SR. ANDRADE FIGUEIRA responde que O ãl'-

mo do projecto consiste em garantir o governo o tio-o não diz outracousa.. Em vez d9 converter 
pagamento dos juros e do capital das lettras lly- 0 ;2400 em lettras;. de dakts directamente ao mu
pothecarins emittidas pelos Bancos, de cuja creação tuario ou de n~go~utl-as na praça, .como e q~ando 
se trata. Ora, esta J'esponsabili.dade do T11esouro lhe convier;' so pocle fazel-o na_tmportaneta de 
fica coberta. e garantida em primeiro logar pelo 2160 contos, isto é, com a deducçao de 10 °/o que 
capital social dos Bancos e pelos seus fundos de deve converter em apolices. 
reserva, que naturalmente acompanham a sorte 0 SR. JoAQUDI NABUco:- J?He só põtle _emitti~ 
do capital, e em segundo logn.r pela totalidade dos 2400 contos quando tiver feito empresttmos tl. 
Bens hypothecados peros devedores aos mesmos hwoura no valor de 2400. ·Logo d'oude sahem 
Bancos em .garantia dos . emprestimos por elles estes· lQ o 1 o 1 
cont:rahidos. . · · 

E' c~aro que, sendo facultado aos Bancos rea- o SR. A!<DRADE FIGUEIRA insiste em que o Banco 
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não emprega os 2,400 contos mas sim 2,400 contos 
menos 10 °/(1· ~1a.s, pergunta ao uoure deputado 
- donde sahh·á estes lO o 1 o ? O orador responde 
que s ;tllirá dos recursos dos bancos. sahira do 
capital realizado, que elle não será. · empl'egado 
sinão na ilnt;ortancia de 360 contos, st'Lhirá dos 

. lucros, das transacções de outra origem; nas emis
sões poster·iores, do protesto das letr:.\s hypothe
c:u'ias, que elle negocia e con \"erte em c.linheiro 
lla.rn. a compra. de apolices; sahira, emti:n, de 
todas as fontes de luéro;, que t!l!e posst\ ter. 
A questão é que o Bt\nco deve ::!':t!'antir a emis
são com 10 °/;, saiam estes recursos ele onde sahir 
possam. 

Pelo que o orador aca.lJa de l)]'eseueiar, o nobre 
deputado }lOl' Pernam ~Juco não h tYh~ apprehen
diclo bem o pensamento do pt·ojer.to, c :. ttl"i
buia-lhe o absurdo que o orador jú tinha lido em 
uma folha desta capital, rlfl que immobilis 'va-se 
o capital socia.l com o de}10:Sito no Thesour·o. O 
orador .itüga ter rc::;tabelecido a YeJ'lbdeira intel
ligencia do projecto, defendendo-o ao mesmo 
tempo. E5to:t garantia provisor·ia e iruli::;pens:wel 

_ porque, !';i-se der o caso figura.do pelo orador, de 
um !Janeo nrto realizar todo o sen capitt\l social e 
preferil• fazer emi::;::;Ges decllplas, o fundo de ga
rantia ficant desfalcado ; e o projecto tem por 
r1m resta.beleêel-o, (•llrigando o banco .a realizar 
em cada emissão lO 0/ ,. p:1ra g:U'antin. do go· 
·ver·no; · 

O orador jnlga-se escusado de acompanhar o 
_ nobre deputado em todas as con~iderações que 

fez a este respeito, considerações que serin m 
bem cabidas si fo::;se venL•d·~im a. suppo;;ição 
de que o ca.pital tlo Banco ficaria immouiibado nas 
arcas do Thesonro. · 

Yai o ol'ador responder ag-ora. no a.rgmnento 
Achiles do nobre depntarlo, isto é, que e,.:tas 
t~rras qne se vão hypothec~1r aos Bc.\nco::; não 
tem valor nenhum e que o 1n·ojecto é apenas um 
incentivo para a agiotagem. 

O no!J:·e deputado ainda 1oi alem : disse que 
•~ propl'iedade ag-ricoln. do Bmzil não podia ser 
hypoth3cad~, porque :t cnltura extensiva cxdue 
a. llypothese de longo prazo. Ainda S. Ex. 
accrescenton que o pt·o.jecto pecc<n-a, porque, 
sendo uma. reproducção, Hlias modi!icada, da h:i 
de 1875, que havia sido promulgada para attrahir 
capitae.s cstrangeiro3. nã.o teve execução, ruas, 
entretanco, o projecto a mudiricava em 1luus 
pontos capitaes, que tornavam o pr·ojecto ainda 
menos exequivel ; qnnl fossem o prn.zo de dnra
ç..1:o pam 03 Bancos e o prazo maximo de dura<;5o 
para os c<:~ntractos hypothecarios. 

porque, trat:lndo cde ernpenlnr a responsabiliclacle 
J.;L Naçã.o n:;s letras hypothJcal'ias p ;t.ra occot·;·el' 
a. uma n~ces~idade oecasioual, momentanea, em l'e
l:Jçiio á vida. de tllll:\ n;tção, wmo é a. tr~ tns'fot·uta
ç-.ão elo tt·aballlo n :;cional; o gover·no calcu:ou bem 
qne em ::30 annos ~sta transfur·mação se terú ope
r·aclo; que os Bancos terão preenchido sua missão 
núo convindo prolongur por mais tempo a re
pon~abilidade do Estado, além dn. necessiclade 
reclamada ; portanto, foi até onde po(lht Íl' : e 
ninguem diril que 30 annos não sejam 1n•aw 
a.ssaz larg-o· pal'a . . a tr<tnsformação da lavou
ra c força e reconhecer que entre nós, os 
contt·actos não podem· tel' a . dur:~~~ão dos 
(l;t Europa, mas tem o prazo su!Ticiento p<1ra 
Sel'\•ir ·de 1J:1se ú emissão. Nenhum, me consta, 
tem i:lo alé:n de 20 arll1os; o Banco do Brazil 
nunca exceden de 14 anuos, e os outros de 
20 nnnos. E' um f'<tcto averiguado que, pol' espaço 
de 20 annos, a prodncção l õde g-arantir as hy
pothecas. · 

A noss..1.luvour~\ é mais productiva do que a. da 
Enropa; ella o tem sido e h<L (le sel-o si não lb3 
r,,Jtarem os recursos, Assim é que 1w Europa coo
sidet·:•-:se onePos:.t a annuidade que exiFe a :unor
tização de I 0 /o; c ntrc nós, porém, não se pódc 
consitlet'in' onerosa :l nmortiz;:ção de 3 nf,,. ~\c
cu:;a-sc o projecto pelo pl'<·IZO cm·to dt~ 20 annos, 
que oner·arú o emprestimo, mas é lH'eciso atten
der que o cmprestimo de que se exige a.mortisa ção 
n :t razão de 3 °/o ê garantido pelo rlobro dos bens, 
que produzindo 5 °/,, de r~nctimento chegam 
P<•ra solver juros de 7 °/o e a.quella amo1'tização; 
ot•a, a la.voul'a que não rencle 5 °/ .. não merece 
ser l~rvorecid<L. _ 

O SR. PEDRO Lurz dit nm apa.rte. 
0 SR. AXDRADE FIGUEIRA diz que ainda. assim 

mantem a sua. proposição, de que os estabeleci
mentos ag1·icolas que não proLlnzn·em 5 °f,. devem 
dispens<U' a. hypotbcca, pois não têm ren rla para 
p;~~·ar. · . 

O projedo, tlamlo o prazo do 20 anuo:;, 
tàeulta a amortização de 1, 2 e 3 °/o, segundo a. 
tariL'a para os calculas destas anuuiclades, culculo 
qne se funda não sõ sobre o prazo do contracto 
como sobre o jm·o que :::e paga. A amorti~ação 
pódo a.ugmentm· ao tempo em que os juro~ de
crescem e nacln. impede que dentro de 20 annos 
ellu. se possa razer utL razão de I, 2 ou 3 ''lo· 
(.,lpai'les.) 

E' ainda. possiYel lazer o emprestimo, l)Orqne 
hasta quü o t'!~t;tbelecimento produza 4 "fn de 
renda. 

O SP... .loAQüDI NABuco :-Nada impede que o 
lavrador tome emprestado pela 0utra parte não 
nmliada. 

Realmente o projecto contém estas duas mo
dificações â lei de 1875, como contém muitas 
outras, todas aconselhadas pela>: necessidades de 
occasião. O nou1··~ deputado trato.ndo da du-
ra.ção dos Bancos trouxe a opinião deJousseau que O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que os Bancos 
foi ouYido sobre o execuc;.ão Ja. lei de 1875. Com têm 'pridlegio. 
eil'eito aquelle eminente economista. foi de opinião o SR. Jo,\QUI;\I NAnuco :-0 lavratlor nã.o pôde 
que o pra.zo do 40 :umos era iusulficien te par<l tmbalh .r para. 0 B.mco. 
um Banco que tentasse operações desta ordem 
e que .o pr;tzo dos contractos derin. ser de O SR. AXDRADE FIGUEIRA ob,jecta que o la
mais de :30 annos. Mas 0 orador observ;.\ que VJ-::tdor trabalha. pura si, desde que desempenha 
esse economista n:rgumenta.v,t no sentido da. ic- os sen:5 compt•omi:Sso:; (apoiados) e estes têm pri
dustriaemopea e <los<llaucos de credito re;ü euro- vilegio sobre ontra qualquer divida. (C~.;mtim~am 
lleus, ess..'\com b.rg-os pr-.tzosde duração e aquella os apa·;-tes) · . 
com renda insufficiente, que mal llermitte a I Não é possivol, diz o orador, argumentar deste 
amortizaçã.o de 1/2 °/oao 31lno. Mas o projeeto modo. ·O nobre deputado ha. de restringil'·se ás 
actuar do goVerno aparta-s·e daqt1e1le '[lrecdto~ I o~ruçtrt>s btmêarins, não índngar si o la'Vl'adt1r 
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fica ou nrl(l com a.liherdar!e d·' contr;:~.tar ontro Pern·l mbuco •rniz ~11l11rl!r. em1J ll':t. não o fizesse 
e~1pr::stim 1, f}ne virá em :C• ln;;at' c não preju- exp1·e:;s·:mente. O sn )•pl'iménto de c: t( 1itae~ é ·tão 
dtcm·a. a · la hypoth ... ca. · - . : nect!s ·-ru·i,J áti pt•ovindas que pto>per·a.m, con1oás 

A que .t:'io e.;;·. a to la, na t'-1rif.• tias ;<nnnidad:::.s. quH nfw pro>l•(wam. 
A lei rle lSM está calculad<" so\.Ji·e as base:; ex- Si o nobr·e depnbvJo pretP.ntleu L'it<:er- cret· que 
postM. · ·• o projedo era destinado unicamente á província, 

Nn. obra de .lonssa.u e emoutr·os tr:lttHlos espe- üo Rio, .eng<~nou-se. Essa provinci" tem ainda, 
ciaes, 'em rel\~ridas tarifas tlilfer'3nt.o.s, que per- mnitn.s terr·as por cultival', e tert·as que não 
mittem combiua.ções as m:1is -vari •dn:o;. Não é, t:e•lern em fertilidade à:> de nenhu na outra Pl'O
}lOI't;mto, exacto di7.et· qne o Pl'O.iecto restdn- vincia do lmpel'io; tem <l. vantagem de po:;suir 
g-indn no prazo de 20 annos 11. :mtol'ização, cnn- hon:> portos de mn.t· e pt·oximo:> mercados de con
demne o htn:tdtll' a fazel-a m. rnzii.o de mais rle :mmo fHlra os. pror!nctos da ~ua. !aV01Jl'<1, que 
2 °/,.Pelo contr-n·io f1cnltn a amor·tização tte 2e ainda tlo1·ec~ :1pezat' do;:; ·g-o!pP.s ntdes que os 
até d~ I 0 /o; <l. qne.~tilo e.sta n<t t•irift, de com"Ji- po:le :·e:> publico.; lhe têm rle.srec:ll:tdo: 
nação com a t '1xa do juro. O banco Cl ·e;~do 1n Côrte niio é de3tinado unica-

Pas~a. ao pontn c:t.pital. mente iL zona. d L pro\·incia, mas tamhem ú. da, 
O no\lr·e dep'ltado diz qne n. · garn.ntin. dos im- pr'O\' inch t!e ?lf:n ··s, ondn a lavonra, sobretndo a 

Úloveis hypotllecarios, sobre qne 1·epousam a::; do c ·~é. se :~cha nas me,;mas ccndições pro:sper·ns 
operações, não Yulem nada.. · · 'lil · a de S. Paulo e a ch província. do Espirito 

o SR. JoAQuDr NABuco:-Não di~se i~so. ='<'tnto, onde o trabalho livrJ est<i, ensn.iad:J, <t 
pr-opl'iedade 1·et lharht, tudo, em fim, no gosto ~ao 

· O Sa. A:NDRADE FIGUEIRA olJServa que o nobre sn.hor do nobt·e dcpnt:tdo, a qnen1 est:> con:nde
deputado-pocHa. ter dito. ração de-vi:l. b·rst , e p ;ra poupar o banco destinado 

O SR .. JoAQUUr NABUc!):-Mai= assim niio é a servir t 1.lt•eaião. 
ft.l'g-umentn.J' ; é preciso combater 0 q_ne eu disse. Os contt'acto's hypothecarios feitos pelos bancos 

,levem. tJ-anqu·lisarocorpo legbhLtivo a respeito 
O Sa. ANDRADE FIGuem.A observa qne p':lrli<l doalc>nce olagtr.1ntia. Além doctpit-ll socbl e 

ter dito, pois para S. Ex. a bvoura existente do fundo de reservn.,as terras hypothec •d:1s, errui
não tem -valor n.lg-nm, como nenhum valor têm os vttiP-ndo pelo menos, , 0 dobro d01s dividas con
immoveis, nã.o pa:;saudo de um pn.nt-·no m:ts s; tt'altidn., re\)l'l'S mtwlas pelas Iettr 1s hypothaca
s. Ex. concorda que us t •'·rra!: têm valor. ha tl•• ri •S, devem ;1sc;egnrar que 11. ga.rn.nti<" do governo 
concordr.r qua a. quantiü. é sufficiente. · ser;.\ pnr:nnente nomhal. Osb •ncos sã.o os 11ri-

O orador ac1·erl.it<t que a terra no Br·nzil tê·n rneiros iutet•essados no bom enqn·ego do seu ea-
valor; Mio pó.le 1\eixar de · ter : no dia em rrue o plb 1. . ' 
nãot1ve1', não sabe o que nelle poderá ter valor. A C<)tllhinação dt1 pt'ojecto é feliz, pot•que pro-
(A.poiatlos.) cttrtt empeuhn' a rest•on,;•bilidadedo C:.;t~1.do com 

A que::;tào é que o ·valor é var-ia.vel. Em con- 0 rnenot· peri:!O, em .-.~z de crear por conta. do 
diç:ões pr sper·as, a · terr·a pi>de ter um valor E:;t:1do, como 0 nohre d;!put td<J por Peruam•,uco 
determinfldo, em con•liçOes dilflceis, o valor dn pret~ria ,- e:;11uecendo-se d::ts irlé~~ 51ue ha-via 
terra diminue: mas em toclo caso ella tem um .1pre!.!'oa.do 00 começo do seu dt-curso, Ban
valor estimavél, e qualquer que elle .seja, p?de cos do Estado pa.r:."l. emprestar directamente à la.
ser base de uma oper<lçao lJ~' pothe?al'la. i\S:Sl!'J, voura, do que ha ex~mplo em olltr::~s 1uçõe:;. 
emqnanto a lavoura atr;J-vessa cu·cumstanClns - ,T E . , Ih . 
diffic:eis, o valot• cln. terra deve ter l.Jaí:wdo; mas. O SR . . loAQUI)l "ABUCO =- u '1r:>J:l:Vl\. me OL 
longe de haver com i!>St) perigo para a in::;tituiçi'io o SR.. A:mR.ADS r'lGUEI&A obser:n~ CJ.•te o ~obre 
destes h<\OCos, hn . . vant.agem ;_ porfl_ne, send." o I depnt :Hl~ nclu. sempr~ mel~or a1ull!.o q~e na.~ -~e 
valor da cerra menor, a gat'aotut do P-mprest1mn ql]er e uao·e,;ta em rhscns:,;ao; comeGou-~e _a dr:,;
I1ão serà na razão do rlup[o. como quer a lei de ctttir o proj~>cto e S. l':x. a~hou mr:llto~ a mdem-
1804, mas UlL do triplo ou I]Uadrnplo. nizaçito; si ~e disclltis.;~ n tnrlen:mza<;a), S Ex. 

Melhot':tndo as coo·!i<,:õPS do c!eve·lot', menor é aehar·ia mell1or o proJectn ; st S9 tr.,t:u;s.e ~e 
a responsa.bílid 1cle do Thesour·o. Si os b<tucos n.mh;t,;a:; med:das, ainrlao nohr: cleput:ldo qnerer!~ 
devem concorrer par·a e5te re.;ulbrlo. o f.tcto ele consa. utelhor. l,to é uma tactlc:~ p<lT'lltllePtar .la 
"'l"alet• a tet•ra m:mos não é prejudicial, àntes clenunciada por Bentllttl nos se11s Sophi;•tl?.s Par
Yantajo~o. lamentares : aeh:tr sem11re melhot• aqtnllo que 
· · O nobre depnt;-,do a este ·J·eo;;peito invocou o não e~tá etu rli~cu:;~=io, aqu'lloque nii? se quer. 
exemplo da província de S. Paul), que na expras- o R1nco rlo Estado é que empenll,\rla. a r~spo~-
si.io de S. Ex., está amar·rad;l 11 e::; te pl'• jecto. sabilidade t.b. 11nç;~o; s~m o ~oncm·so ~a fiscahzaçll.O 

O or:1dor contra.p6e a est•t a.tllrmn.th·a. a dos elo interesse p:u·trculat', nao pnssartn. de nova re
distinctos repres:)ntantes <bqnella. província, que p:u·tiçii.o pul,lic·t. O pro,iecto. <lo _g-overno }~r?cm•a 
já têm um banco de ct·edito r•·al... pjt• e111 contt·ibniçiio :1 p~rsplC\Ct:t e :t acttvtd:~de 

· do:; c·1.pit . \i::;t:~:-; ~·1c :;e co:lgT<'g:un p 1ra formar o 
. ~ Sa PEDRO LUiz:-~u.ps ~ettr ~ hypothe- B mco . associand0-o:> na re:-;.pons·,_hi!i ,lade pelo pa-

ca.rtas, . apezar de ga.ranltdus, nao estao iiO J); •r · ~;,me~~ to, em pdmt:liro log<w, dos juros das letras 
O SR. ANDRADE F1GUE~RA responde q_ue 1s~o llypothec:tri ·s. , . _ 

se e~qJlictt peht organi:zaçao do b.anco, CU.JOC:\pl- · H:~-ve1'il. assim dupla ordem de 1i:;ca~1zaç~w: .a 
tal foi garantido, em vez de o serem as lettras fiscalização do . Estado, que . s~ e:(flr~et·t~. na.o so
hypothecarias. • . _·· _ mente pol' esse pres~dente a3colhtdo dentre os 

Os distinctos repre;entantes da · '\)rovint-ia ~e directot·es e de qnem tao · po~co ~o fnz J nobr~ 
S. Paulo aceit ,mo pro.jecto, jlllganno necess mo depntario, mô\s de quem mUlto caso fi,rad os ac~ 
o supprimento de capitaes á sua .lavoura, tanto cionis~s. que lhe conftnrem o empr~go_ e seu~ 
q\1anro à do Rro; n, que o nol..ll"e uepu.tndo . por oo.(!ito.~ a, ft~lwu~c dC it1dt'3 te t\CC\'V'll'$1!lS qu-e 
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entraram com seus c~lpitae;; para t'orm:w-se o' com '" garanti<\. para as su:\S lettras hypothe
Banco, tbcalila•;~lo · esta que se1•át<lo etfi•.:az como C<U'ias, podem contar com _ outrJ.s toutes de 
a (lo governo; e :tlém disto a lisca.lização, que tic·a eeceita que não a.s elos ha.nc,ls }H'qjectadüs. Os 
salva. ao governo, de e~aminw por meio do sea:; dividendos nã.o têm limites cotno. têm 
agentes de sua cont'i~nç~r~. o esta.Jo de qualquer os dos accioubt<lS dos bancos et'eados pelo pro
Banco, as :mas operaçõe~, o estado de sua caixa, jecto N'enhnm clelles tem privilegio de zona 
seg~ndo permitte a legislaçiio vigente- -· portanto, poclem C;)ntinnar a flmccion[l.r estiou: 

S1 estu .• ,calizaçiLo nã.o é su!llciente, não sabe o laudo com os seus devedores taxa; de jUl'OS' de 
orador que a riscalizaç-.;:"io bolada do Estado nos 10, ll e 12 °/o, e a tlas lettms hypothecarias a. li 
Bancos do E~tndo pudesse suppril-:t, ; entende, e 7 ··; •. O que o projecto do governo fez roi não da.r 
pel~ contrario, que a. combinação ell"ectuacla. pelo aos lxmcos, que crear, privilegiv de zona, o que 
proJecto do govemo, conciliando :os dous inter- -poderia prejudicai' as i11stituições de credito ex
esses e as dua.s respousa!.Jilidades, e mais ellic:lz. istentes, embora. fos:;e muito justificado em ·vista. 

~Ias o projecto introduz disposiç:ões, qne tendem da. garantia do Esta.do. 
a. llmitar e a resguardar a respons:lbilidade do O projecto não impede a formação de outros 
Tbesouro. O nobre deputado não se quil. demorar RH1cos porque, si<ts lctn1.s hypothecarias suo g-a.
nestas rn·o.-idencias, nestas cautelas; entretanto, ranticlas em 5 "/o nada impede que outros Bauéos 
convém não yassal-as em ~il~nci.~. se rormem gar<tntmdo letras ao, 7 ou 8 °joe pará. 

O orador Ja fez ver a lumtaç<W do pr:1zo da emprestarem a. 8, 9 ou 10 °/o· 
Jurae<"io -~o~. Banco~., a. 30 ~~~~os p~ra . . li_n~i:~r . E~ nobre ueputado que entende que lm pro
ao nece:s::.ano o sacnucto do E:st,td~, e,\ lunlt,lÇ<lO nnc1as onde a. la\' oura. rende 17 e 18 "/ .. 0 orador 
da duraçao ~o conh·acto cntt·e o a. 20 ~11110~ , potle accrcsccntar que !ta estabeleciméntos em 
em Yez .. de 30, como er;~ pela. lefilSlaç:~w cte cnndições especiaes rendendo 20 e 30 o;., hade 
1864 e_ Ja t~:~~..?u th'l g-ar·antla pro-vtsot·IJ. do::; !O o;o concot·tlar que ainda. tica campo para aquélles que 
de cada. e~l::.::><W. . . nã.o se quizerem prender nas malht1S dos novos 

Ha, porem, no prcnecto outra~ mechdas ten- Bancos. 
dentes a acautelar o mesmo 11111, sendo uma . . . . 
~ellas n. que limit~ a perd<L do capital do Banco O nobr~ deputado acha mconcthavel o proJecto 
<t metade para autoriza.r a su:t dissoluçii.o e com <1. .lm de 1864 na parte e!D: que estabelece us 
liquid,:ção por neto do go-ve1·uo, independente- ~Lrantw~ para a. re~poosab1lldade do Estado. · 
mente de provocação dos accionistas. ··· S. E~. dtsse que. o proJ:cto manda. que. os Ban~os 

Era ele receiar qne alguns Bancos sacrificassem se re.1a~n pala. ~o1 de 1864; que ~SS<llt:l.cletermu:~a 
o seu capital, que é a garantia do E:;tn.do,sem que que os nnmove1s hyp~thecados strvam l!ldeterm1-
o Estado pudesse embaraçar e acautelar _ 0 seu nadamen~e de ga.rantw. no Banco. credor, no passo 
prejuizo. o projecto dispõe que, desde que se que o -pro,1ecto m~nda flUe a tota.Itdacle desses ~~D:S 
perca metade do capital social realizado pelos ac- tique em gnra~ltut._ ao govert~o peb responsa01l1- = 
cionistas, uma vez que . esta. -perda. não seja co- dade d~ amortlza~.;;w e dos Jnros da. letra hypo
berta pelo fundo de reserYa, a di:;solução será de thec..1.r1a. 
pleno direito, poderá. s·.-r . pronu~ciada por (lecreto Nã.o ha ·contradição: Si o _Esta.tlo paga a. le
ao governo, . ser~1 audtencta. dos. m~eressados .. Esta tra hypothec~ria, ca.pltal e ,lUro, fica portador 
ec1.ut~la era mdrspens.wel e ev1t.ara almsos: e re- ddla e entiio póde exer~er contra o Banco, sobre 
med~o promp~o pam.o caso de desfalca-r-se a ga- os immo•'eis hypothecados, ú. plenitude elos c.li
l'l\lltla do cap1tal soc1al da. metade. rei tos creditorios rtne competem <t. todo o sobre-

O projecto permitte tambem os contracto::; sobt·o ro,.,.ado. 
Feuh~r ng~icola ; mas, c~mo esta oper~~~o. não e ~ SR. JoAQUDr NAnuco :- A lei ele 18G4 não 
uu~~.ment.1.l, p~qn~ n,to póde .~~~ouz,u em: cogita de semelhante inclividualiclade; cogita elo 

pre:stlmo d~ louoo pHtzo ne.m e;m~::.,w de lettr~::- portaclor h. 1 >tra llv Jotllecaría e não do E~taclo 
hypothecnrH~s, era necessarw hm1tar a qua.Jltl~ .,.. ranti10l~' e . ' • l . ' ' · l:! ' 

do capital ~ empregar em semelhantes con- o•L ' t · 
tractos. · O SR. :\.::><oRADE FrG-UEIRA responde que o 

Observa o omdor que um ponto mereceu pa.r- actmll projecto não faz mais do que completai· 
ticular attençi\o ao nobre delmt<Hlo, que não se a lei de l8ô4, facult<1.ndo n.o governo constituir 
fa.tig"ll em desacreditar o proJe0to, pretendendo portado!' elas letras hypothccarias. A vanta.gem 
que elle é destinado n.liqttidar as ca.rteiz~Js actuaes da. propostn. do gov-erno está. exa.ctamente em 
dos Bancos de credito real. seguir os moldes ~conservadores da. nossa legis-

Estimou o orador qnr· o illustre deputad.o tocasse lação, parte da lei de '1864, uo regulamento 
neste ponto pm•que artig-os que tem lido lios jor- ele 3 ele Janeir0 de 1865, tia lei ·de 5 de 
naes, revelando a.liàs escasso conhecimento do me- Outubro de 1885 l'J.Ue inuovotl o processo de exe
canismo do projecto, tinham levantado a mesmu. cuções. estabeleceu o penhor agrícola e deu privi
accusaç;.ío. legio às lettras hypothecarins. Portanto,joga com 

O projecto nada tem com os bancos existentes, dispo::;ições conhecidas. 
não lhes . melhora nem peiora as condições de Crê ser esta a. unica ohjecção do nobre deputado 
ex:istencia; elle é destinado n,penns a. attrahir os a. que não tinba respooclido. 
ca.pitaes _ clisponiveis do paiz para a iuclustria 0 Sa. JOAQUI:\I ·NAuuco :-Pela lei . de 1864 a. 
a.gricola em ·condições determinadas; o projecto, 

. portanto, deixa aos bancos n:ctuaes a liberdade de annuidade consta Je l 0 /o de amortização. 
acção que lhes reservam os seus estatutos; O SR.. A::><nRADE . FIGUEIRA diz que o noln·e 

Assim, si ha lavradores q_ue não possam con- de~utndo _esta enganado. Pela lei de 1864 a an- . 
trahir emprestimos nos novos bancos por qual- nutda.de consta do j~ro, da qnota da amortiz.ação 
quer circumstancia, elles ticam com liberdade de e da porcentagem para despezas da ad.mmts
recorrer aos bancas actuaes; si não podem contar tração. 
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O SR. JoAQUil\I NAnuco:- l\lns eu pergunto O orador não vê necessidade da emenda. Pela 
si esta annuid~tde é gn.rüntida pelo govGrno. legisbção hypotheca.ria. taes fazendas pódem ser 

o SR. A:XDRADE FIGUEIRA responde queo go- hypothecadas com os movei5 accessorios, í:>orque 
verno não garante a annuH:1de. O nobre depu- desd•:: que sejn. hypothecado o immovel, não ha du-
tado cõnrnnde cousas muito distinctas. vida que tamlJem o possa ser o gado existente. 

Pelo prQjecto o governo s;ó garante os juros e a As leis hypothee:arias e os respectivos regula-
amortização das lettras hypothecarias, que são mentos alludem a isto em suas disposições. 
titulosemittidos pelo Banco, mas estão em poder de A outra emend<L 1 a seguinte (lê) :' 
terceiros. O governo não garante annuidades, qne Tambem este artigo não me parece necessa-
são a prestaçã ·,que o devedor p:1ga ao Banco. rio; quanto ao penhor agrícola do gado e mais 
A duvida. rio nobre deputado nã.o era possível accessorios tla fazenda de criar. O artigo cio pro
sinão partindo do presupposto de que a g-arantia jecto o autorisa., como tambem o autorisa a lei 
se estendesse ao p:1gamento da. divida pelo mu- de 1885, a que allucle aquelle projecto. 
tuario ao Banco. 

0 SR. JOA.Qur:.r NABuco:- V. Ex. não com- A outra p:trte do artigo é a. seguinte (lê) : 
prehencleu a minha hypothese. Não me parece necess tria porque os bancos 

de credito real creados pelo projecto, devendo 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA respondo qtre não -reget'-se pela. leg·islação ele 1864, encontram nesta 

póde comprehendel-a .. A letra hypothecarin. não lei a 1'<-tculdade necessn.ria para fazer, por excepção, 
tem relação com o jnro, nem com a quótn da emprestimos sobre apolices da divida publica. 
amortização, nem com a porcentagem da admi-
nistração, o qne constitue a. annuiclacle. O pro- O SR. CoELHO RoDRIGUES:- A prazo limi-
jecto respeita n. legislaç~ão nctnal. A tarifa da tado · 
amortisaçã•· e da porcentagem da a1lnünistração O SR. ANDRADE FIGUEIRA responde que a 
são assnmpto para os estatutos ; não têm logar praso nunca menor de 60 dia.s, mas póde ser exi
nesta lei. A lett·n hypothecaria EÓ represeutn. gido 1101' <HlnOS ; ma,rca. o mini mo para maior ga
valor eJTectivamente empregado em empre:'>- rantia do:; Bancos. 
timo hypothccario. Isso está expresso na lei de Permitte o emprestimo a longo prazo, per-
1864. mitte a pequeno prazo, com on sem amortisaçã.o 

O SR. JoAQur:.r NABUCO dá um aparte. e ainda a. conta COl'reute, com tanto que as en
teadas não possam ser retiradas sem aviso 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA diz . que o pro- pre>io de 60 dias, garantidas sobre apolices da. 
jecto não entra, nessas minudenci::s, que estão divicln. publicn. ou por bilhetes do Thesouro. 
previstas na lei de 1864 e no respectivo regula- Desde que a. emenda. do nobre deputado se 
mento. Nã,o era possível que o prQjecto contivessa limita a emprestimos sobre apolices, a. hypo
todas üs leis vigentes. Refere-se a. ellns quando thcse está prevenida pela lei. 
diz que os Bancos farão suas operações segundo Va.i concluir, reservando-se para considerar em 
o pla.no traçado por e !las; mas não podin. transcre- ontra. occasião um ou outro ponto que lhe tenha 
vel-as~ E' preciso que se compt·ehenda. a indo1e escapado. 
do projecto. Elle não contém senão disposições Concluindo, pede ao noLre deputado por Per-

especbes destinadas a consagr,1t' fL garantia t!eju- namlmco, que tenha mais confiança no futuro 
ros, que o Estado promette, e a. resgnrmlar esta. do paiz, do que parece ter. As dilllculdades 
responsabilidade por meio ele clispo:::kões especin.es. de momento, com serem grandes e até gra-
q~~.) n. lin~itam o m.ai~ pos~i.~el. O pt·o . .ie7.to, por.óm, I Yis~it~1<:ts, .· nã~) . assolJet•b;un O- or. adoe, e:~bora 
nu.o podm C?Ot~r dtspostçu:=:s geraes .]H. conttthls espmto pessumsta, ':01110 s._ Ex. _o. qun.hli?O.U. 
em outras lets ...-1gentes. O noLr·c depnta1lo cn- Sem emharg<:~ de nao segnu· as tdeas adtan
contrn. na. lt·i de 1864 muitas disposiçues, qne tndas que S. Ex. pro!'essa, o orador tem con
podin.m ter cahhht neste projecto, m:1s ftlle tiança no rutm·o da pn.tria c ncl'edita. que a ag·ri
niio foram nelle incluirias, porque pertencem cultura, vencidas n.s circumstancias difficeis que 
mais aos estn.tutos, qne hão de set· approYaclo:; pelo atravessa, continuará <t ser o >erdadeir? esteio 
governo, segundo a lei de 1864. do Estado (,;mito ~em)._ Somente é preCJso que 

o SR. JoAr~UDI NAnuco :- Si 0 direito fosse os pocler~s pubhcos nao. a __ des:,mpare!n no 
tão simples as;;im nii.o h;weria. advoo·ados. transe. dowroso porque esta pa::>::>an~o (A .. ~otados). 

~ . . . ' .,~ . . , Medw.nte est<t p~oposta que a vo:sn. com-
O SR. AXDRADE F~GUEilU, em .Iut-ipü::,tit. a e~te missão pareceu prefer1vel, ou outro pro.Jecto que 

ap<trte, pergunta _se t~to que e:;ta tltzendo pode :t sabedori<t da camara poss<~ <tnt.e~o~-lhe 
ser posto em dnvHla i _ é preciso ampal'aJI n. lavoura no transe d1lilcü em 

Acredita o orador que o nohre depntnclo nua ~n- que se vê e lmbilit<t.l-a a mantee o Imperio no 
contrará. negociante que ms::;o tenlut duv1rla. nu~:e da grandeza que o nnsso patriotismo lhe 
alguma, uem como sobre estatutos de ba.ncos de deseja. 
credito real npprovatlos pelo Governo, qt~e. se .d (.1l:l . b • b - o _ 
contam por dezenas, todo~ contendo os reqmsttos Te!n conc~m o· .- ~nto em, n~u~:o em. ora 
necessarios sobre ma teria hypothecaria, já assaz dor c comprt,lum~aao P~lo Sr · P 1 e~S~~~nte do Cadon
con hecida. se lho e pela quast totaltdade dos 1 ~. cleput os 

Prende-se com o nssumpto de que estava tra- p1·esentes.) 
tando uma emendf.l. enviada ú. mesa '(>elo nobre: A discussão fica ttdiada pela hora. 
deputado pelo Piauhy, que contém varw.s pal'tes. o SR PttESIDENTE dã. nara. amanhã. a sea-uinte 

· Unw. dellns, é qne :>e_ja. l'ermitti(h\, a hypothec<~ ordem ~lo diu.: • 1 ~ 
sobre a fazenda de criação com _seus g<tdos; lera . a ., ,:- . • ~ • d n 8 B de 
aa proprias expressões para. eVItar qualquer al- 3 dt:scus:)a.o elo -er?.Jecto do se~p· o, . · ' 
teração tnvoluntaria. (Lê.) 1888, sobre o exerctc1o das funcçoea do:, membros 
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do Supeemo Trilma~l de· Justk:t, <Juttndo depu
tados; 

Silva. RiiJ~ii'O dtt Cunho~, Luiz Frei1·e e Barão de 
(t ·r·emoabo. 

Continu>l<;..i.o ·la 2' discllSsiio rlo Ot>Ç<~mento d<~S 
despezas do Mini.<tei·io d·t J n~1il}'<; 

A's 2 horas ou "ntes, z" discu;süo d:t p:·opostu 
do gõYCl-\no~ con\'"ct•tid~1.. _ell.l projecto da lei, ~bro 
B<1ncos otgricolus. 

Fa ltam ·com cans:t.ra,·ticif"ld<t os Sr~ .. Elhs 
<!e Alt u JU.e!'qn•. B •t·ão de Ar ç ogy. The~philo 
dos S"nto,;, Rtr,l.o do G-n:thY, Jo~é ~-larc<!llino 
At•oHlÍO Pinho, Mont;mdon ,. Conde <lv Pinho! c Al~ 
v es de ,;r~ujo. 

LeV<lnt•\-se a sess:.'ío its 4 llot•;ts e 20 lllinutos ua 
tarde. 

':::- ~ 

Falhtm sem c.tusa. p'1rticip;1da os Srs. Jun
queh" Ayt•es, Pertro Lniz, Rodrig·ues P~ixoto 
Locer<l<' W emeck, Chrístiallo da Lu~ e ~htrcon~ 
des F1gueit\\. 

SU).C\1.-\.lUO.- Ch4rltcJd•.- Lcitur:.. c :ljJpront.:ra cla. :.ct.l.
Ji.xrKuJ~~:o;Ts.-HI!'I·I.1e,.·ão ;tll p~njceto ~~ . :\~. Hequc•flltlettl•J•Ie 
dt:<pColl-lirl •te imprc1C,ii:O fle!lO St', C:1.1·ln~ Pci:( 't ·•. Appr "t•Ç- ~ LI. 
Approy:u;ão d;;. r··~ ac<;ãd- FletlU. ci'Üli!tlt.. Jl'l· S:-. r\fru;•s.o 
CcBa . .\<.H.,moulo.- VJ,~at'';').,Vc~ ·.o Sr. CmL··1l n )l;~ rtic,~ 
k~que!r\llconto c1cl mcs;m<l ~enllur.- A·1i:mL•'nto.-• lh:'l'lr\';1Ç.jjo:!3 
dos ~~ . .l o :t.~nim i'octro. P:oulín•l C.h;n·es c .b.:.!•l: t rib~ f•lll·•. 
- Re(tuer•ntonto da urgoq:r'!Í;t f1Ci a Sr. Plii~I)S llir.,,~,J.:~:. 
A.pj•l·o;n·;t[.i'i:n.- O••o~)t r,u na.-:~ ,lisc..\~~:-5o tln ~mtl-c' n 8 
B. EnlcnJ_, dfl ~r. J,,ão l:!unriqm~. '(,,~!lrt·:nm•t•t•'· \' •.• ~:i~ii·~
A:)J•rova..,:iio do l•roj.:H'.t•) e ti' l'lnen (a..- C.>tdiuuüc.J,, J,t 2.1. 
di3t:ll:;~ão 11iJ ort:'..!'l'lcrlto •1 o :\1•dS,t'riH •h Ja~!IC.:.~.. EnH't1•1 :llo: 
R.•,1nCrim ~<nt•> ti~ ou.-:E:::rr~·t,l3 .LO pe.ln· Sr. P_d;Os: .:\lir:;.nla_ 
APJ'rovaç:<'itl, .~p[lrO\";lç.;\n Li a pr• •je\;lo <:•1m u t~lllí'JI•I;u •1:• 
eom_mi:::.;ão. - ~~·<1;..-•.çi•• n. !,(, .\.- Ru•·p•~l'im e n to .tl! olt~ptm ~ 
de mler)tjclo. r.cJtJSt P";;;o:!' .\lir;•l••l:.l. . ..\;.l;•rov.•çii"~'-- Gt •1•• 
tin n1~ão da !~ ·li~e • .$-ãu do ~r~j~elH n. H. ~111'-r: lhuc••i dit 
crcdtto raJ.I, Ohsen·;o.rüos Li•• :) r. lu.•<t Uiru ~a.huc.J; () scll.~~o 
du :Sr. L~tu·enço de Af.tl~.eq-,~ orqtte .. -\Jí ..~; m ,-ut.()' .- Hc~..~e.ç.;:o 
n. • C. , . 

Ao meio-düt f:t z-s~ '1. ~h~mad:t, a qu:cl r~spcn
dem o~ Srs. Passos :\1nanoh, Clarmdo Ch tVe~, 

. Cantão, M:úleio Ribeiro, Cru7~ Co,;t:\ Ag-tlia !', 
Leitão d~Cnnlt:t, ~r .c-Dowe\l. Silva Mti ... Di s 
Carneír·o~ J<,yme Rosa. Tor·re~ L·\nttl.!r.-11 , :llenc:~u· 
A1'.1ripe~ B:u·ão de Canindê, Rr,~h~igues Jnniot·. 
Jos3 t'ompcn, J•tgnaJ·iloe Pilho, Alrilro C:nnin!w. 
Tarquinto de S1mzn, ,Joãn ~·lanoel, SoL·1ano de 
Sonz:c, Paul:\. P1·imo, Fc!ippe tle l'i;:neil'ó •, .ht
vencio de :\~niô1.l\ Ped1·0 Bettrão~ Hcm•l11Ue 
l\bll'<jlleS, lbr·iio de LJW••n:;. A:cof,•rtrlo J~niot', 
Ro5a e Silva, Beutn R•\ntns, Gotlç lvc;; Fe rreit·a. 
Alfred" Cor•J•eiit, 13. de )Jenolon("' Sobrinho, Lu'i 
Moreira, J\1 ri:tl\ll <h ~i\va, l..oul·enço <lEi .tl
bnqnerque, Ol~·mpio C~mpos, Coe\llo e C•till))OS. 
Milton, . Alll~t·it;(l ole So11za, :\1' ·njo Gó,·>, F.,i·
nnn<les <h <unh • Filho, Z tn!a. i.\l tto;;o Cam:~m, 
Cctsb Pereir~. L"el'll:lll'le:< <ln 0\iveit·<~. An•lr od~ 
Figueira. Lemos. Çn<to lio ?lrartin"• S. ~tt\;;r.:u·e
nl\ns. Paeitlco :\ln:>c:n•eull·•s. :llou1·ão. Helll'i']ne 
Salles. J <Kio Penirlo, B.,,., ... s t:nur;Í, (Jl)'lnpiu 
V,tlla<iiio. Joiío Caelano, Matta. M:t(:h,üo, Pe·l:·o 
Bl'tlndii.o, C:u·los PétxOtll, r:lias Cltn.ve; Allllei,\:J. 
Nognelra., Ro ~l'ignús Alve:i. R~~dg-o Si1v;l, <..:o
chr:~ne, r,oelho de R. Zillltle , D"ili110 Cinl!· •• 
X.aviel' da Sil,·a , P.spcrirlit\o ~[!tr~ues. B •l'~o do 
Diamo.ntipo. \'iscond~ de :\ac:u·, Panl ino Cl!:wes. 
Maciel, Se v e Na vu.rro, Mir~\Dda RiiJGír·o e Joaqnitn 
Pedro. · 

Abre-se tt ses$ão. 
E' lid' e, po>ta em discnss:1o, sem debate ap

pruvada .. a acta ~h ses::;ão :tnt~ce\l~ute. 
0 St<. 1• SECRETARIO pro~ede Ú. leitura do se

gniute 

Officio>: 
Do \linbterio ch Agricuiturn., de 10 do correute, 

emre:::,p .. ~ta no o:ffi~i 1 de ti ~lo con·~ute.-:-.tr;lD~nlrt
tindtJ ~~ infOl~m tção IWe:shula ).•elo engc-nru~il\o n:s(~al 
,!,, ;;·evento j1111to ó. Collli"\nltia Jtio de Janeir o 
City lmpr~_r~rt~lllt.:mt~, -:;obre. ~er,·iços a, cargo da. 
me:s.ma. c.vmpa.nh!a.- ;l 'luen1 reza r·eqnisição (o 
S1', depnt~~do :\lt-lL"'bO P~lltli\). 

Uo meotlW Min'stet·io, de li •lo cor'l'ellte, em 
1\~:Spl•::)t.t.. ao Qrticb.•. de 8 ,:c Jtlnho 1.1.ltin1o, "flrc
st~u1rJo i 11 f0r:11tlçõ::s teluti \'''tl.S i"tüS tr;t.lJ;.l J ho3 dw 
cornmi:Ssãa •1e t•~1·r:1s do municipio d(} ~1-\uhmtS~iú, 
111 pl~Qvint ·i! tk-· J'\Jina:S Gerlle.'.- :\ quem reza. 
l'•eqni-içito (' St•- rleput rio cu~todi~ 1\hu·tins). 

lJo 2\1in i~! et·i•1 da 1>1., 1·iuhu.1 de 7 do (·orreute, 
tl·:lli~U1illindo não ,6 o t·erplel'inl~ttto em: que o 
c:l pitiio-t<me11te Antonio C<tlmon tht Pin e Al
mei<ht p~t:le se1· col\oc·tdo no Log-:11' qur, di1. com- .. 
p etil·-lhe u • re<pectivn escahc,,,m<tS, tambem, a 
c n.;nltn rh sec~,-,0 de fjnerr.t o marinha do Cou
~elho rle E;lndo, e m·1i> paJ>eis sobre o rel'(ueri
lnento pele, llle:Sll1u omdal nntei"Í01"111ente dii'igitlo 
;lO goYel':w imper·ia.l.- A' cornmls~ãa _de tni,ri
nl~n. ~ !ZlV .. rr '-

Re~nePimento •lo R:rüo de J;tceg-tmy, pedinclo 
;\11lor~7.:1(i:1.o 1·~!:-!·islativ:t .tltlr.t contl';_Ltar CO! H o go
vet·no o s~rYiço d;t t:ompauhi.n. N"al..!ion-,,1 a Vapor 
eulru o i:Jr., :<il e Enroi'"· <Jne ~e J'l'\Ji>üe ftmdar. 
't~ ;lCCot'do cou1 as b.l:seS que aprosentp, .. -_.\~ con\
mis~ilo do ot·çamcnto. 

Act<\ clei t<)I' :Li tl:c paro<·.hi" tle Bcmpost:c, tlo 
(I' tlistricto eleitOI'"lt.lu Rio ue JaneirD. 

Rll\HCÇ.\0 no PR>l.lECTO N, :~8 1lE 1888 

Etli(nul(ts (lpp~·r,~(l rlllS pela Gmnai~n dO$ Depularlos 
â pr··1pn.~·ta do· Po(Ü:W Executioo'l 7 1.W concede ao 
J.1liltislei"Í() fla ..:.l.:lcvi.n.ha teilt c;·criito su.pplc;n.ent-ri,. 
de d.4f2:.'JO.~.I:;829, p~m as verba• - Co1'PO da 
... 4. }""'maca - Fo1·ça n(tttal-c -Etapa~-- do e~et·
cidv de 1885-1887. Comparecem depoi> ([P. a 1-cltfl. :\. sessão 6~ Srs . 
Accresccntc-s~ no log~L' comr·etente: Gomeo de Ca~ti'O , João Hemiqne, CoP.l':o !\fl~ri

gues, 1{.•\tbbon=l, Henrique::-~ c.;,;.;·n d ~·o da Cun11~1 . 
. )~üqninl Nn.J~uco, ·nv~odO I'O rh SUYi1. Oli v·r~:rn A A:i,$eml.lê(i- f)crdl dcc1·eta: 
H.ib ..iro, "fi't·~~.ir~ de _ou:\·:~!ho; B q·à.;.t ·lo _l~io f[l" ·:\rt. t .o (Con1n na iH'Opo.sttl .. ) 
Coclt,s, Elpuho. ?.1 'S lll!la. Fen·en':\ \t.: nnn.. Art 2.• l<.e\'C•" .tlll-<:ie as dis1 ,osi~ues em con-
Bu.lliues C:u·valho; C:~~trt·l(ol, Betam t. :\l l'l•etlo trnr·io. "' 

·Clun·es, Affonso Pen11u.,. Ces,trio Alviní, So:~re~, \ Sabt dns commissl'>e> em 12 de Julho de 1888. , 
A.fronso C:Iso, f?uurte.de·Aze•·edo, Fernando Ha-~-Fenumdes da Cu''ll'a Fillro.-F. de FigueirtJa.- · 
ckrodt, Pmto Luna, S1lva Ttwm·es, Dcming11es dn A/T@so C•l~o. 
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·. · O SR. C,\JtLos ·.P:e~~~o .(pela oYdem) requeri O SR. Hll~RIQt:"E SAI,LEs: - C.'\S:l. no Jeqniry 
dispeuoa de \mpreõSM paro que seja. ímmedh\tn- avaliada por 11:000$0001! · 
meote postil. em discllSSiio a. redncçãoque amro 0 s c , · .. · . ser hdr.. · ·· · · R. . t:"SToJ>I~ lh.-u<TD-s. - ... qtmudo = 

casa, ha tempos, tlnha stdo hvpothecada pelo seu 
Consultad:\ a Can1:.ra, li ap.,rovndo o requerl- llropl'ietulo por 1:800$, e aétual.meute, segundo 

meu to. a. lei provincml que munda cobral' o imposto de 
Posta em discussãD, a redacção é sem debate 3 ~/o sobre o valor lomti~·o, foi lançada pelo pro-

approvada. prto tJ?llectQr no víllor de 220$ annuaes. Essa 
· ~ . _ . .. . _ _ ._ -=- propr~edadc, Sr. presidente, está alug-J.da a u~ Sii.? hdos, <1JlOI.ldo, e ,postos em dtscttssao . os negooante do arraial por 20$ meDS<Ies, e a Tlre-
segumtes sotm\Tit~ Gel'Q.l. ern ouro-[>reto, aceiton-a no 

V"d!Ol' <I e ll : 000$ para a fian~..l. do collector. 
· O Sn.. ii!ATTA MAcirA.no:-' • .i.ssim se hão de 

«Re~uelro que, pelo !lli~lstei:io da Juotiça~ i!lfor- .f.'l~~~· ~s avali:tçõe; pat~ os futnro3 cmprestimos 
me o governo que motwos lllllledem o JUIZ de ã lavoura .. 
dlre.\to da. I• mm de S. Paulo tle dar audo,men to . . · · .. . · . 
it petíç.ão de graça do preso Luiz Cormenale, a O Sa. cu,~Ino MA~rn;,.-sr. pr~s1deale, e;n 
qutll, doeument,\da. coro t1 cópia inteira do pro~ Se~;n.b~ do .tuno paS:Slld~, quando tlve. __ o=~~o 
cesso, foi r.-emettida :i.q_uelle j uiz a. 17 do Feve- lile !l a etl\~<le da l'_ont~ Nova. f,\zer o ;\hstnmenlO 
r~ir~ do l:lm·cnte a~no, )>ela presidencia da Pt;>- et~ttoro,l, $e enseJO :und.'\ de conhecer de que 
VlllCra., CUJ!l. secretarm, no que consta, tem fe1to rorç,\. era. 0 collector.er~ 3u'!stã:o. . . 
eu1 '1-iio reiter;uhts reclO:mações a respeito da. g orpmento proVlDCl~ t•nlta. s~~o sanccim.Jado 
demora, sem que a. nada se l)lova o jui7., :\ des- :t. ~9 d~ S~tem~~· e.a -6 li? _m., mo me~ Ja o 
peito de vivamente iustigr.do níl tribuun. c n:t im- exn;ctot tt~llt\. '?tnectd~ certtdu.o do lançameuto 
prensa. · . de Imposto, p.n a 1888. 

«Sala d:\S ses.<iíeS. l2 de Jnlho de !888.- Affon-'o O Sn.. S. l<hsc.\.B.'Elill<l.S:- Pa.ra isso.; que elle 
Celso. " · fd ltomeado. · 

AcUado por ter pedidO a llalavra o Sr. Passos O SR. Cu;Tonro MAnTI~s:- o collector negou-
Mifinda. . se a. fornecer a.> certidões pedidas pelos liberaes, 

\( Reql\eiro que, pelo Ministerio da Agricaltur,1; \Uegantlo que o m·çttmento uilo estava (l.\nda.,oanc· 
informe 0 governo si é exMto gue .entre varias cictwlo; no entretanto, deu t~.os conservr.dores 
nomeu.çõgs infelizes, feitas ]X\ra a repar tiç-.:to do t01!as as certidões de hmçamento de impostos de 
Correio .de Minas Gc1·Qes, com pt•eteriçii.o.de ruuc~ 1~88, quando os impostos nilo estavnru aind(l. 
cioul\rios ~ntigos a do merecimellto, (<li pr cviclo votndos pel~ nssemblóa.. . 

· · urn log:.~ ·11e · 3• escript;Jrru.•io 'pol' individuo que O SR. CARLos PElXOTo:-lsto \\ grn.ve! 
se achav~ eul"atellado. . o SR.. CusroniÓ MAR.TI~s: -Este collectot'JlOS· 

(S:tla <!us sessüas, 12 do Julho de ISSS.-Affo>t.!O s1te aiuda um<l fuzmJda que não pMe dar como 
Celso. l> · ' fiauçn., porque se nch:. hypotllec:atll\ ; por propt'ie-

Atliado por ter pedido :1. palavra o Sr. C:.\rlos d;llie rnro\ cllecobrou inljl:)stos paro cinco filhos 
Peixoto. · setts se.qu~liflc.arem eleitores; cu ~irei cartidiío d•l 

~ hypothecll tcita ao &trr.o LlC Ló1tri~.al tJelo pro-
O S1•. C u..;;todio J)'.lal.• Lin,.:- Sr. lJl'G prietal'io d;\ fazendA, ]ll'Ovei que a fazenda n;io 

sideutc, começo por a.g-rru.lecer a V. E.t. a genti- Jlorteucia. aos filhos, mns ao oxactor, em nome de 
lcY-tl. de conce<ICI'-nJe a p;\la.vra lwje, quaulio cu quem cst:w:~ hypotltoc~dt\, recorri do :llistamento 
precisM':l. desde hontem de OCCUllar por :J.Ig'\lUS pn1-:-. Ouro Preto e o digno juiz de dil'<lito d,\ Pou((l 
minutos u. attenç[w tl:l. Ca:i<l. Nov:~. oscluiu-o<; todos do o.listo.mento eleitoral. 

Dasd~ quo s9 alll'ill :~ sessu.o d~ste nnno, teuho Este colloctor nlmla concot·t·cn Jllll':\ n fr>nllle 
constn.tlto•Mnte. por tod:\S ''s fórmns rogimcntMl!, esc~ndalos:\ qne se deu no nlistam~nt~ tl~ ~ta~ 
qnor nn t t•ibuui, quer J>O~ meio de reqneriltlcutos, tiug-,\, rornecendo , t.tlues ;\ todos os. •UUl\'l~ti<?S 
chamado 1t atten~úo do go1·erno pam o eollector qt•o o cl•eie co ll.>orv,ulot• <laqttcllt\ toro htlndo o:o !!' 1\ 
d.t cid:ule du. Ponta Novn. e, se;;uudo me consta, sem o pa;pmcnto desses 

Qtt(l.ll(\0 nscenden ao poder O par titlo COllSet•- talões. 
vndor c foi ctemitlido o distiricto collectot•d,tqnelle Aiml't mesiM (jl\O esistissem ns propriodattos 
mnuicipio, seJ1clo noa1eado o Sr. Joi'l.O Martins !'uraes, o :teto do collector er:t irregular, illegal 
Gomes, 11qnei admirado, Sr. pmil\ente, de que o o criminoso. 
governo se lembrosse de f<t7.el' ttü nomeação, por- 0 nobl·e detJutnllo tJelo 19' districto ctne so en
quanto coalleci~ de porto este individtto o s:~bh\ carregOtt de defender, ha poucos llh\S, todos os 
que ellc não tinha idoneidade e lla.bllim~,;w Q(\ra collectores do seu pnrtido na pr o;iucl.-. de Miuo.s ... 
o cargo, que uüo tinh(l. meio (l.(gum do llt'est..•w a . · 
1lo,nça ~:xlgià~ por lei. o Sn.. c.~RLOõ PJUXO'rO :- Ainda uüo vi ne:-

0 S11.. CusroDro i\!MtTII\'S:- Entret:\nto; Sr. nhumnccu>.,do por\'. E~ .• esse é .9 unico. · 
presiu~ute, eU~ conseguiu prestnr a fh1nça. p:1m O SR. et:s-roolo MARtt~s :- .•. increp:wa·tn1 de 
a coUectorin 11ro'l'iuchi.l por meio de ompNstimo i;tter· aurnm.;ões sem pro'Y;lS, e dizia Que contm
de.dinheil'C feito em Ouro-PJ•eLo a juro allo, c puuha tis Jnluhas ~l\eg·açues os <1cxmmentos que 
·rama col\ectona: ;;eral oO:ereceu uma cas.-. que :\preseota.va. . . . . . 
'I)OSsue no n.rrai~>~ 'do ,~equiry, !lvalitlda ~scnnct\\~ EsS~$ ctocument~ · 1!\\ niio QS crinlteclit, ~1ind(t 
·losamente emll . 000:;~000... . nrw os couh~o; s; Ex. f;tllou nelles, m:tS não os 
· o Srt. LEMos·: .....:n•·um c5ct~ndaÍo ! aJlresentou. · 

v. Ul~ -'iG . 
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O nobre deputa <lo trou"e como informação d:l 
Thesournria. âe F azend;t de Otu-o Preto, mos
trnndo que a fim'~"" do collector em de li :OOOS, 
tieht ·~a que tinha no Jequiry, tenho a inrormncão 
em n1~u -poder, mas en nüo neg-a.v~ nem nego 
que o exactor apresentasse ess.-. fia,nç~t ; o '}•le 
disse e qne e!lrt. e~.~ insnffi<:iente c illllSOri;\. 

E neste >entido chamei sempre a attenção do 
govemo, mostr.tudo que o collector estava al
canç.ado, que a f,>zen!k'l. pahliCtt sotrreritt grnntle 
prejuízo. porqu"nto pela m:t.neim por que pro
cedeu a Tltesoumri"' de ?.Iio ~s. não podia tlci xa r 
ue acarretar esse vrej nir.o ~i fazend,\ puhlim, 
"Visto COino Q (unccional"Ío em (}_Ue:.stão não tem 
natl:t para. contt-a.por ao alcance que possa existir 
nos cofres d:t collectorir •. 

A proprí<\ ntlministroçw de Ouro Preto n:to 
teve con!io.nço. no coUector. Tendo em Ponte :.I'On\ 
de fazer-se a ~<rrec:tdaçã.a cb ama decima a>ut
tada, mandou 1tm emissario seu para f,tr.er ess.'l. 
arrec.-..d(tção, á q u(l.l o col:ector o]Jpoz todos os 
embaraços, e ~tê hoje ainrl~ não foi feit~, poJ·
que isso contmriav~ os interesses do Sr. Joio 
:Martins Gomes. 

O governo, poeém, mn vez de ou vir o que eu 
tlizi:\, naturalmente inspirou-se n(ts inform.a.ções 
rio nobt·e <leputado .e deiYou tempo pa.m .o e.ollector 
fugir, deixando um granue rlesrnlque na Colle
ctoria de Ponte Nova. Segundo me oonst:>., este 
desfalque attins-e a qunn li:J. de 15: 000~; mas não 
e p~ssi>·el "erificar Si O desf;dque é l"Calmeute 
deso>1 somma, porquanto, 11<'1. muitos trimestres, o 
collactor 11i<o n pr·cscntu. os buhcncct~s. O nobre 
deputulo pelo 19·• úi>tricto de minha pt'ovinciv. 
dech>ro" que o cont>\dor dtt Thesoumria cb. pro
''ioci.t de Minas tín h'' in rorm<ldo que '' tlança ao 
collector er.1 perfeitamente leg;\l ; mas eu leio 
am artl!:'o do Libcml JI•neil'o que tltl. in!ormil.ç,ües 
circtlmstnncia(las em rela,çfta a todas as collecto
riC~s d."< pl'ovin~i•t de >liii<1s, incltlSi v e a cl:~, cidade 
de Paute Nova. São í n rormaçõ~s ctrcum~a nciadas 
que não porlem partir sinão dtt re~rrrtição que 
tem os documentos em se1r poder. Diz o artigo do 
orgão liber>Ü de !IHil>l.s (tê) : 

« O collector ch cidade da Ponto Novu., João 
:Martins Gomes, o intitahdo chefe conservador 
do· Sr. C~.dos Peixoto, ofu> s0 retem ern senJ:loder, 
durnnto longo; mezes, os bn.lr.ncetes da colle

N'ão vou, Sr. presiclente, contmpór ás :ttfirrn~- ct01·ia., como, ainda mnis, o~ s:tldos em impor
ções do nobre deputado j)elo 19° !listricto provas hncio. supsrior a 5:000$()00. 
documentaes ; >Otl, porem, mostl'ilr ;t Camam q11e « E' l' erclacle que este collector tem UIU't fiança 
tinha toda ti r:~zií.o quando clmmav<J. a attenção irrisori~ de nm casebr~no art'•lial do Je1uiry, que 
do go,,erno para este empt·egado. nilo gn.<·aute a f<~.zenda publica. 

ü. s·a. AliFOXsO Ó'ELSO E OUIR.<l SR. DEPur,\no: ·· « c\ phantàsia nest~ ~aso·c o passe clo dinheiro·· 
\.. · 1 qne us,im esca p3. elos cofees ! » 

_, pom.c 0 ' Não Jlreciso uize1· m"is no.da em relaçfw ao col-
O SR. CuSTooro li'Lm"rrxs:-Então, en dizia que lector de Ponte NaYa, dando conhecimento iJ. Ca

com certeza :1 filzenda pu1.llic..'1 teri:l pre.iuizo, mo.ra de um telegramm8s, ·gue autehontem rec0bi 
vorquc :t. fiauç.~ ,!o collector eraillusoria... tte um dos llomen> mais importantes dessa ci~hde, 

0 SR. AF.fONSOCELSO: -Apoiado. e qttediz O seguinte (lô): . 
O SR. CuSTODlo MART;xs :-•. , c quo elle em- «Custodio, Ajuda33.C,il·te.-0 collector fugiu, 

vre<S"a,·a todos os meios para. dar como fianç,t o C{)l!ectoria fechada, escrivão sem fianço..-· Cm·los 
vreaio de Jequiry, atim de. apoderar-se de qttan- Soal·es.» · " 
tias muito. superiores :to Yaior do preclio. Não po;;sodeixa.r a tribuna sem chn.m(l,r ainda 

E é justamente o que se deu. O collector denun- a '(l.ttenção do gc.vcrno,e e~pecialmeute a do nobre 
ctado oesta C,~rnara e pcr.mtc n. presidencb. de lllini,tro da FazeuJa, para o modo ponJte foi ex
Minas abo.ndonoa a collectori,, fu;:iu, desapp:t-: plicaua velo uobl'a devutado pelo 19' distrieto ele 
recen, evadiu-se, porqttQ constou-llt•J ~11e ha'lia l\Iiuns a perm:meocin., na collectoria da Viçosa, do 
ardem de peisilo contt\t. cllú. !l11 ncr.o sei si o nnn- e.ctual collector. O nobre deptltado disse que o 
..lürlo de priffio foi expedido; mas o que ê facto é collector das rend:\S Jl roviociae~ não foi ninda no-: 
~ u~ o collector teve medo qn~ esse m:tnrlmlo e xis- me:tdo c"llectot· d:1s rendas ger:tes, por~ue •t the
tisse e ttnto qne de.;appo.rece\t dn collectori~. dei- sourari,. tem l!l'eil.do em!At•<>c;os á quitação elo col
xundc-a enlre:;u~ n. um esct·iviio peior do que clle, lecto1•• n[as, Sr. ]Jreiidente, este homem nunea. 
porque nem a tlnnça t!e e.icrivão n.in1h1 prestou. podi:t ser nomeado collectol' . chts ret\tlns gern.es, 

Niío telll a m0nor gnrantin, os corres pub!icos nem mesmo das rend~ provinciaes devia ser no
serão leS:t(l03 p~r força, o q1te se r leu como col- mea.lo, porque elle estav,t nlc:tnçndo ; e pam a 
lector hn. de tlar-se com o escrivão e d'nqni o. Fazend" liquidar foi Jlreciso execução. Om, um 
quatro ou cinco diüs elle fugirúlevauuo comsigo homem nessas condiçiie$,d.,pois que nctba. de soC
os dinheiros JHIIJl'cos. !'t·er uma execução para pagamento de dinheiro 

Devo previoir :w nobre! depubtdo pelo 10' d1s- distrahido un collectoria. onde em collector; póde 
tr•icto de minlia provincia qne não deve l'rocnr·ar, 0 nobre d·3putndo dcsejn espemr aind:t que esse 
por todos os modos, del'enderos runccionarios que homem •e.j,lnomeadocollectordns rentlas gera.cs? 
S. E:cnão conhe~e. S. Ex. pretende fazer poiitica Ainda não 1m qnitaçfLO, vorquco~pa]lCÍS nü:o estão 
destn. fórmn. ; mns ett 11ão faço politica quando se em oruem, aimla f•tltam infornmçõilS; c o. lhe
trata da arrecada~ão dos dinhe1ros publicos. qae soumri'L nii.o pOde clür q11it.ação sem ns informa
são o re~ulttl.do de impostos. Nunca. faUei ttqni ções·ncces.,arias, sem as informações leg:\CS. 
a üwor d1t razenda publico., JlOrque tivesse him i- Diz aindn. 0 org:W li li~ral, inforl1Ulndo sobre n 
zru.lo pessoal com o co!lector ou porque elle me " . ~ 
creasse obstD.culos em ,111estões pol.tic.~s. Si " r.~IL"l. <le quitaçiio uo co\lector •le Vtço;;a (/é) : 
.]lo.rtitlo cousct•va.dor nomeu;se nm emprcgwlo . « Na Slla estada. nn c:tpital, o. Sr. tleputarlo. 
iliguo, com tcx.hs as f,""'-r:tntins, eu 'le rórm" ll.l- c,q•l<'s Pei~ot~ em~rcgoa t~dos os esfow;os para. 
gumo. viria censnt·ar o ~overno: m:ts eu estuv~' obter a. demissão do nosso amigo, honi~Jdo C{)l\e
certo que fa!tav:L :LO meu deYcr . não clmmrrmlo n. i ctor· d.'l. \'i(;os·i, Cllr.isti:tllO Engenío Dias de Car
atten~10 rlo :\'lin:Stro para este facto. · vullto, a!lm r.!e que fosse t·chltog"J",\dD .Manoel 
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I~nncio d!l. Silva Am njo, del!littido ua situ:tçao 
lioeral. · 

«Tiremos com S. S. a limpo esbJ. qnestito. 
« O protegido do Sr~ deputado não tem pocliJo 

ser ~mteg-rado J>ebs seguintes razões : 
« Manoel '- rb. Silv:1. A ranjo foi demitticlo por 

· estar >tlcau(.a.do,. sendo necesS2rios O> meios ex
ecu!i•?S para que a r,1zeuúa publica ui\o 1icas.e 
preJudu:ada em quant bt superior a 2:000$000 ! 

« Accresce que ainda não póde obter ·qni.tnçiío, 
porqua o ort. 40 do regulnmento n. 5581 de 31 de 
l\1at'ÇO do 18i4 cxi~e tcrmioontemente o confronto 
e exame cl<1S cer:ioões que cs tabelliã.es são obl~
gt~.dos n remetter/altando muitas dessas certidves 
rel:J.tiv>1S n.o ]leriodo !la serventia !l.es>e ex-col~ 
lcctor, alcançado. 

« Tol é o protegillo do Sr. de1'u tado ! , 
:Sr . . Presidente, tendo clmmar!o a uttençlto do 

goverl?o. pllra o ~ue s~ passn na collectoria do 
munJe1p1o de Ponte NaYa. um do> mais JJores
centes e import:1.ntes tle minha pro,·incia ; e tendo 
op]Josto esta contraclicta ao que rlis:;e o nob~e 
deputado pelo 19• districto ele Mioa.s. e1n relação 
à collcctor~ de \'1\·'~; eu não d~jo totmr 
1n:ús t empo <i.Camara coro estas questões. Creio 
qne ambos os collectores estilo julgados pela 
Cmura e ~lo ]llliz, apezur rle qne não tenho 
espel'<Ul(,·ls tle que o gover no tou1e pro1•ideocia 
nlgumr~.; porquanto o gabinete não 1><ide des
agratbr no nobre deputado pelo· 19> dist!'icto de 
Minas, ]lOl'Que nns circumstancias ui1Ilceis em que 
se achn, ferido .qu :si de l!lOl'te, não põde dis~ 
]Jensnr t1m ou outro ;-oto mnda mesmo que o in
teresse publico o axi,jn., desde que quetr<l. perma
necer .. desgl'<lçad>lllleute no poder. (.'b'uito bem; 
muito b•n•.) · 

Vem a mesa, é liilo, :t]Joindo e, posto em dis
cus;;ão, a.cliado pJr ter pe~ido o. palavr:~ o Sr. 
Cm·los Peixoto o seguinte 

11equerillw1to 

« lteqneh\) quo, ]>elo Mioistcrio da Fazentl:t, i :l
!orme o gcJYerno si tem conhecimento do .ruga 
ilo collector da eidn.de de Ponto Nova, em Minns 
Geri\eS ; e, no <:<ISO utlhmnti n>, q11c Jll'ovidencias 
!(.mou pam gamntir ~s iutcre:s.-;c:; <là fi1.r.eoda 
cntregncs ;lo escrirão <J ilO m~o eslit :ünd;L a tiau
ç~do . 

~$-'l.la dns sessoes, l i de Jullto tle I&JS.-Ct<Sw<lio 
Marlins. » 

O Sr. J onq u hn. p'e<11•<> :-Pedi n pa
lavra, paL'J. en vi<1r ~ mesa uma represeut.~çüo, qnc 
r. 11rnça do Commercio da cidade i:le Porto Alegre 
tliri~itt :w governo imperh\1, :.poinudo o ~lien
tan8o ns vant~gens que rcsultarito p~r>.1 o norte 
dn. província, !l;t nceit;tção d;t pt-oposl'' dos Srs. 
:Manoel do Nascimento J.!uh:u·es" Ambrosio Ar
cher Ju nior, qne vretendem n cunstrn~:ão de 
um porto artilici:Llnas Torres, ligaudo·o por · vi:t 
ferren. il. capilal da J?rovincia do Rio Grande do 
Sul.· 

Entendo, S:·. presidente, que esta pt-oposta deve 
con>tituir objeeto de utur,Lúa lucubrnção do go
verno, não só porque elb nftO intpoe onus c gra

. \'~mes paro o tlJe$luro publico, como e principal
mente, porque e! UI l'esoive, em pat't<!, o proulema. 
de uma commuuic.1ç:.~o se:;ura com umn. provincia 
oudo so 'lcham viuculados altos interesas do Es
t.'ldo, que·couvém rasguardar. 

Y ou ler o o IH Cio que me foi dirigido e bem 
ass1m a rept·esentação,alim de que sejam publica-
do;; com o meu discurso (Ui): · ·· 

< Dit·ectoria da Assocmçii.o Commel'ciai.-·Porto 
Aleg1-e' 27 de de J uuho de JSS8. . 

« lllm. e Exm. Sr. - A Praça do Commercio 
de Porto Alegre j ulg<t de seu dever submetrer 
a ult.'l. npt•eciaçiío de V. Ex ... como .represen
tante ([esta província, um exemplar !h repre
sentn~o IJU!3 !lirlgiu ao governo lmper i:ll em 7 
de . M:~to ulltmo, Sj)bre a constru~Çào de um porto 
nrtli1ctnl nas Torres, ligado por uma esn-.td:l. 
de ferro il. esta capital; apol<l.Ildo assim a pt•o
posta que, ·nesse sentitlo, ~.Jlresent<Jram ao mes
mo g~vcroo os S1·s. ~!anoel do :>lascimento Al
ves Linhnres e AUIIJrosio Archer Junior. 
. «Pelas consideral)(ies ~drluzidn.s na referid<L pe

tição, ve1'à V. t::x. que. só. o interesse llelo .Pro
[resso geral da. pt·ov•ncJa, moveu a. P.rnçn. de 
l:'orto Alegre à udvogar tão ünportanto quão 
neeessario emprehendimento. 

~ Deus E;ua.rde 11 V. E ~.- [llm. e Rxru. Sr . 
Dr. Jooqa1m Pedro So.~res; dig-oissiJuo Deputado 
a .Assemblóa Gel':l.l Leg'islativn. - Joao A11tonio 
P . ela llcta Junior, pres1de1lte intol•ino ;- lo!. S. 
Motwa F~,·rci .. ra, secrot.lrlo .. , · 

Senhota .- .'1. prnç1 do cowmerclo da cidade úe 
Porto .-l. l•gre, capital da proviocin do Rio Grande 
do Sul. con;ict<t de que e seu dever au:~;i!ior a 
.!uici.ativn. ]X!rticular, sempre que elln. se atlre a. 
eUJpreheudimentos de grande a!c:auce economico e 
morrueote " emprezas ue via.çã.o a,perfei~'O<\dn ; 
tendo conhecimento da proposh que ao lllustrado 
~oven1o de v. A . rmper~l. a.preseo.tamm ·os 
::;rs. A• Archer Junior · e .Manoel do Na.sciJnento 
AI ve;; Li!Jhares, pal':l. constr uirem n~ enseada das 
Torres, a·esta pi'O>iucia, um porto commeroial, 
li~~do:-o por uma viil terrea il capiktl tla. mesma 
prov1neo~, comp.1rece perante o Augusto Throno 
de V. A. Imperial, afim de solicitar .a. pa.triotica 
<ttte1_1çã.o do mesmo govertiO para tilo .importante 
qalio uecess.'\rio emprehendimeuto. 

lmp~rhl Senllot":.\ ! .i pl"~ç• do oommercio de 
Porto Alegre, quo é o legitimo OJ'"'ào dos iute
re;;ses cornJnerciiles de to:lo o norte Sa. provinch1, 
ft~lt>w;:~, n. seu dc'l"or si fl':\UC.'1. c J'OSOlutamcnte 
não viesse em auxilio dess.t preteoção, cuja rea
li7.=r~ç-.Uo ~rú. do maximo a lc:tuco pàto:\. o pro,,.resso 
da provinci:L e d" Impm·i,. e de incalculave'i' vau· 
lttgem J.m'a o cnmmcrcio e ü,wegação de todos os 
ro,·os, :~I tenta '' circmnsta ncià que a ense11dn. das 
Tom~.~. que put·ece pela uMilreza predestimtdl\ a. 
ser• ir de ]tor to, é o unico retugio qae .por occosião 
de groode.> temporaes, otrcrece a VI\St<t costa. do 
Sul. · 

A crtseo.•ln tl:~s Torres· com o seu fundo n.n
coradouro, sempre ·iscmpto das :1.r~as n:ovediças, 
Clllll os .S<ltlil dous morro$. (:~s duas Tor1-es) que 
senil"~"' de 1J:.1se aos molhes do pot•to e fornecerã<> 
o·materiill Jl:l-1":.\ a, sna const rncçiT.o ; com sea ·I-e
ci fo a peqnena distancia e uo meia (lo m~r. pt'(}
prio p.,ra. collocação de pha.róes e estaçiíes de 
~mticos-é quasi um porto n:llural, e todos os 
estudos feitos e priocipn.lmcmte os dos engenheiros 
liawksha.w e LMV, <lemonstram n. p~rfeita ex
oqaibiliuada do pla.oo; com dc:;peza relatiV!Ullente 
iuodi<::\. 

Contem]ola.utlo-se o ~ae n.lli prcp:1rou a.no.tureza 
rc:t!menta não se comprehacde que a incurl:J..dos 
homeus pot· l<Lilto tempo hnjn !leixullo cie ntil!zar-
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se de semelh:mte.:i..-aut:t~?ens, e isto em anta pro
víncia. que c.'\rece de rt':incos meios de commnni-' 
Clt~i\o com o interior, e em uma. co:;ta em qne não 
hn. tml unico por to de ~efugio, qttaud<J <J !IOt'l'il'd 
T.ondaval rlos p:u11p.'\.S .1\CCOS:!t\ os ntwio~ em pe-
~~. -

· O port·)· das Tot•re> não é tuna .nece;skl;Hle pt•m 
o p:<iz, e um bem pat'!l o contmercio unl>ct•>O.I ; 
sua abert\\\':1. e um con1promi~so de 1Hml'<' ll&t-:\ o 
Bt'!1.Zil, o cumprimetl ttl de utn d<!VCt' [»tl':l. cont a 
naveg~ç.ão do mun<lo. 

Construido nm porto no,s Torres e lig~tlo e H e 
:\ est:l c:tpit:ll, do Porto <lle:;re, JlOl' ·lll\\:\ tinha 
ferre.'\, e por nhi qne se opem rã a. impor tnção do 
norte d.1. provi ocia e qu6 se ewon.d'ío os pt•oductos 
de toth e:;s.\ rica região colonial lias Jhttdas da 
Serra Gemi, como os pro.:! netos do uberrlmo pla
nalto dessa. mesma Serta . 

A regi:.ío a <tue p3rtencel'á o projectaclo porto e 
que será atmvessada peJa resl)ectiYa esti~\da de 
1~rro, é um:l. da.s inais l'ic.'\s eTc todo o lmperio : 
tteunem-se :tlli no mesmo .plano os lll'oduetos Ge 
norte e sul . O café, n. canna de assuc:tl', o algodfLO 
e o fnmo, prospet'Ml nes:l:t abenco:Hh regiito tão 
beo1 como o t l't,!O, o centeio, o milho, o feijão e n 
mnndioca.. 

Uma nz dotada de meios de cotmnunio:,ç>to. 
:tbrir-se-à tod:\ essa zona :\ colonimç.1o, 'lue jà 
em tempos ido.~ den pro,-a:S de sua. vitalidade n.•;: 
ex-colonills de S. Domingos tl:ls Torres e d:u;' 1'l-es 
Forq,lilbas; fundadas em l82i, e que hoje tlol'eco 
l\OS uucleos mais modernos do M:lquiud e d:t. Con
c~iC<~o do _,\l'l'oio. Só o immenso progt•esso ~ue 
espera esta "!lSta eriquhsima zona., contpensu.•:i•' 
runpla.rueute quaeS<[Uer S.'lcritleios. Mas n:to ficam 
nestas as v-antagens de aemelhnnte emprcz."\.. 

O commercio c " {ll'I)(IHOÇ<io de t•>do o nOI'te d:~ 
pro,·incin. tcl'ia1n ~ ln~rar enormewcote com <:ste 
perto, quo lhe 1hcíl!t:wiu. fl•a11ca S:ihitl:> p:lrt os 
:seus prouuct•1S ; :1 u;u-eg~çã <> de tod;tS as 1mn
<teir:.\S uos m:wes ll<l sul óDterb nl um optimo m
t'ugio por ~Siliil dOS !!'l'tlU(le5 tmlljlO!'.li)S ele S~ntn 
Ros.'\; :~. sea:lll'll.:l•;:ulo ' rmperio teria h t:.lo n lu~Tar 
comca, COllStrUCC:.IO de:;se JIOI'to, em (!l1C [1t'dCl'Í<IIU 
cstacionttr os ntwios de ~ruert~t da <lh•i>:1o do sul. 

Repete n ]ll'aça, Imperial Senhora, que" il1com
llrehensivel !J'IC é!ll r:lC<; Üe t:JeS V!\llbf:ODS, nind:1. 
uiio lwjmn sido uti!iz:,das ns lltcili(l:l<les IJUll:t pro
]lria· uallll'CZ.'\ oíl'ereccu ao l\Olllel\l na cnS!!:ula 
d:ts Torres ; nem se explic:\ essa. incurir. T>eln 
existoncin. <la !J;tt·r.t do. lti,l Gmn<le o poz· su' Jit'0-
\':1. v.cl ahertiiJ'tl, com a q<:a.t est:i. de perrcito 
::tCCílNlo .'1. Pmçn Jo Commcrclo uc~ Porto A\e~-re, 
IJ.ae bem comprclu~nd<l ([UB 0 5 pro,ltrctos da i n
clust rin bovilla elo sul ctn pr,wincia.,jilm:~i s procura· 
t-ão ~ahl<h\ J.lelo \lOL'lo das Tono,;, por uào vodet·em 
SUPllOl't.'\r os fretes d..1. conducç.ão tcmõstre . 

:Mas, l lll!JCI'inJ Senhora, ~UC mnilo é CJUC l\1\ll\ 
v~st(l. e ric:. pmrincia como;\ uoss<t possn;~ clo<ts 
portos ? Nlío possue tüa is de •ions :\ vis in lt:\ pro
víncia de Snnta Catlmrina ~ Não !em a Coní'ode
raçü.o Ar0en tina mn superiCl\' lX>rto em Buenos 
Ayres, e nii.o cons truiu clla os novos lX>l'tos da 
Eu~erul:Le de IWc!lue!o? Não acaba Portugal, ü 
·pequena. cl\st~uci;~ do Pm·to, ele construi~ Otlorto 
arti!iciaJ de Leixücs ~ ' 

A imri':l. do Hio Gmnde, melhorada · ou não, 
ser..-ir:i. sempre de escoadouro i llrodueç<\o do sul 
da provincia, ~sim como o f'Orto uns Torres é o 
escoadouro !l:tlut':ll de toda a região noz·tc •Ü 
me.sma Jlroviucia. . 

A pl'<tç.;> não vh·i:\ pcr:mte V. :\. lmJ>(WÍ.\l 
in:>ist ir roela i\b()l'tnra .<le um J•orto uas To1·res c 
da. e;;lr:uh de ferro complémeul<tl' <h empreza, si 
se tl•nt:t:;se ele cnus p:wtt o Estado, porque ~> praça. 
c:Jnllece que as circutn~lauc.i.ü.s· fiou.nc~il"tlS do 1111-
jl ~\·io, ::ctut\l tnei~te, não l'~:·mittem ;wultudttS 
aespezn.s cxii':lotl:l iuari:ls ; mns, Imperial SeuliOr.\, 
os propone:ltes que 'JUerem ttlm:tr l\· si a coustl'U· 
cçã.o do porto e <ia estrada. de ferro, uão l'edem ·o 
niêóOI' sucrilicio Jo Estado, a não ser o pagamento 
dos .juros-sómente llut•ante '' COll itruccii.o t\a.s 
duas \•nnorhutes obms e com a obl·ignção ue in· 
demuizn'r o E;;t,ldo, logo ilepoi~ de sna. coucln;;ão; 
contentando-se eltes coro a. concessfLO dn.s mesm~s 
ntnt.;).,n-ens g:l.t':tntidt\S t><Jr lei ao:; que emprehen
ctel'em :\ abet·tura. da b:lrt':l do Rio Grande, vindo 
tlest.'l. t'órm<\ :t recahir o om1s e~cltLSh·amente 
sob1·G a l}rodncção e o commercio dn província., 
sem sncrifido ttl,:-um ll tWtt as coft•es publicas. E 
este anuo se1~\ voluntm·hmente supportado pelo 
comme~cio e pela producl)[w, pot'l)ne llies f:\Cilit;w;i. 
,~ cntrarl:l. e So'l.l\i<Ja dos genet'OS, nugmentnntlo 
extt,1ot-diuarinmente ;\ l~r1ueza de t?da tt região' do 
norte dn l'roviucia. G com eUt> a pl'OS]JG<'ida<le do 
commercio . 

E' o org·ão deste comrnercio quo declam. estar 
de nccóJ'do com as referidus condiçOes, c, portanto, 
11âo póde.ll:l.vel' " 1ncuor duvid:<., sobre :\opinião 
dos unico> directameute llltere;sndos n" no; a 
imposição. : -

o uor!e da pr ovincin. p~il.rà de botn grado os 
direi los eS)\eciaes . craados J.l:l-1':\ ~ barra. do Rio 
Grt>nde a cxi!(idos p:Wt\ o l'orto· do.s torrco, descia 

·qae axi~h .t:1! port<J,e {[. p~pnln<;Uoé t\ nnie>.\ intel'e3-
S..'l.•l" no cru;o, p~rque os propouentcs llCCJ.Ueuo 
.'1.\\Xilio pe<l;c,m ao g<>verno, qotc por e;;ta !órma 
obterã , quasi sem sacrilicio, um porlo estmte;;ico 
de (\escomnmnal ilnl•Ot'tnnch, o1'rer~cendo (\ .n:t
Ye~~Jo uni•rers:\l, al<lm clis to,:\;,'1\Hmti;t ele 1m1 
optlmo porto <le l'el'ug-lo lll\s costtt elo ~ul . 

Pm'Ccem mo intnitiÇns <lS va.n!ttgans resul
tn.nles :\o Jl'lÍZ e cspeci:tlmente :í. pro,·inct~. que 
n. 11~~ça rio CO!Umercio <lo Porto :\ te!!'re n5.o hesib 
em cl'cr ~uo o cscl;~Mido c patriotlco goYcnJo do 
V. A. ltnj12l'ÍÜ nr..:> ebix:t~~\ (\c t\Ceiht r :l.Jll'OpOsta 
tio~ Srs: A. Archet' Jtmior e Manoel tfo i'i:tSci• 
mcnto AlYcs Lioh;lrcs, qttc lho foi presente . 

São cnpit:llistas estmn;;-'liros que l 'l'>C<lram o 
pli7. pm•.i c((•l:ll-o com um nteli\Ol':lmento cuja 
re.,li7.n~ão so li dcrlor:wel ittclillerençr~ d<>~ 
homens ató hoje c! esc~ron. 

.-\ p!;es!ln tnndo-se ng ora. co.pitaes estt .. 1ngeiros 
pt·otnptoot\ 11restnrern este Zt't\nde set•vi,.o :\o 11aiz, 
seri• ren.lment e nm c••ime de leso· [l:ttriotismo não 
accitar·-se 1.:1.1 proposllt . · 

,\ pmç.~ (lc !'<Wfó Alo;;t-e sal.oc que o Governo 
ue V. A. Impet·inl, contn es~nd ist:ts <le hn'g-1\s 
vist..'\~e por isto conO.\ nv I 1om exito da. suo. s tql 
vHca. qna 8"e l .. CSUUlC llc1 scgninte: . 

Que o Governo flllJ\Cri.a! · aceito ·~ 1\I'Ofl..'lSta do.> 
Srs. A. Archer Junior e Manoel du Nm;cimento 
Alvos Linhares, p;l t'l\ :t construcção de nm v•wto 
nrt!rlci:ü 11a.s Torres, e do umn.I1Sh''ula de lol 'r<l 
que ligue o porto à cida.d~ de P~t'to ·Alcg·re,.scl_ll
l're etuc estes emprezar •o; nce1tcm r omo UDI C.'I. 
recotn11ens:t do tr,1fJ:\lho, o .respectil•o prol· ilc:,:!o, 
a.~ mesm~s vant:ta:cns que por lei fornrn estipula.
(!ns p~n a emprezn. ~ne. tom,~ r t'l si n. allertnr:.t. da 
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hm•ra do Rio Gmude, e o [1'\g-a;;,ento dos )urosj Vem :1. rnes..'l.,ó lidt\ c rcmettida i~ commissão 
dnl'<lll te n· constroC{,ão dt\S ohrn;;. . de oln'Us puhlicas a. rept•eseutação dt\ tlir ectork• 

E. B.. M.- Porto Alegre, 7 de Maio de 1888. d~ Associação Co~mercial em Porto A~e~e, pe
- :Joao .A.-ct.::, pl'CSidente.-Joao An!onio da .Rosa d1:1do a coostrucçao de u m po•:to arttílctal · nas 
.Junior, vice-presidente.- Mat14CI do. Silo« llfotmJ Torres. 
Ferr<it·a, secretnrio.-Jttlio Pw;Ji.eço de OLScro, · 
thesom·eiro.-Joao A lpe; Cancci>·o.-Scbr;s:iilo <le O Sr. ··paulino CL.aves · <llz f[Ue a 
li~<rros.-Gaõ;·ie! llf<w"lins Fày. - BoaveJUura "lfar- Praça tio Cornm~rcio ú" cidt\cle de Pot-to Alegre, 
2"C$ dlt Sitva.-J«lío Isslet . - Hcnriqtoc LlKle1-it;; . por seu inte~mcdio, endereçou um.- represeuta
- A,.tonio Soares de Bnrcdlos.-Alt>lwH5 c Norat.- ~.ii.o a esta Augusta Camara, pedindo pro'l'iclcncias 
Edm~<nd.; ])reloer .-T. C. Da;·ceUos. contra. o escandaloso contfr,bando que se estú pas-

sando na fronteira.. Não sujeitou ess.'\ represen-
s~. prasicleute, não h:1 muitos dias que eu tli- taçà.o a esta. camara porque· o seu i ilustre amigo 

r igi. desta tritun~ umr. perguutt\ ao nobre "li- Dr. Silva Tavares já o tínl4'l. feito, além de que 
nistro do lmperio sol!re o; moti~;os ilas renuncias uma outra fôt-:. dircctnmente endereçnda. 
do ::n-oobispo da Ballht e do venerando dioceSllno Nestas condições, sõ podia ,ir á tribunll. oc-
de minltt\ pt·ovincia. . ct:p<~r-se do nssumpto domímdo pelo int€resse de 

S. Ex., cem a g-cntilezn. qúe lhe é pactllilU', ver, como repr esentante daquell.il. provio~hl, con
acuditui tt•ibun:t e explicou os moli'>.-os<:l,nenun- jurado 0 ml\l que tantoõ prejuizos 11\e tem cau
cia do_i\lust re arcebi.sllO da Bahia., e QU<\nto á do sado. 
venerando diocesano de minha. proviuciu, S. Ex. o seu illustre nmigo Sr. Dr. Silva Tavares, 
disse que nada. sabia. uo ult imo discurso que 'Pronunciou n.csta. C!\$3, 

Sotl hoje sorprendido por um telegralll!Uà do occupou-se Jnrgameute do contrnbando qu e se 
Joi·rv::l do c;..,m;, com n uoticill. dé que <I imprensa est;) fazendo 11,_ 1'ronteir<1. <!o Rio Gr<lnde do Sul, 
de Porto AleiJ're se nchll.V'l1. imligna.da. com a re- :l.pootaudo as caus!\S que tém concorrido grande

·nuncí'l for(.>(lcla do illustt·e pt•el~do do Rio Gt·ilnde mente vara 0 seu uesenvolvimeuto, e ao mesmo 
elo Sul, Nsolvencto protestat• contrn aquella re- tempo iucticou alg-utnns mediJ.1s .Jl<lra evitar os 
nuncia, o bem assim 11edir n. consen·ação do ve- prejuizos d,, :fazenàa pubU~. 
nerando diocesano. Ape>.1r di.;;so, o oraclol' não pôde deixar de oc-

Pergmlto ao nobre !tfinistro si é verdadeira. a cuptl.l'-se do ussumpto, em consequoucb das ul
l'enuncia do bispo do Rio Gi'illlde el o Sul, e oo umas iurorm::IÇiíes que recebeu daqttella pro

. caso a.ffinnativo qu& moti.,.os a. determinaram 1 vineia. o cootto:~l).'l.udo tem :~lli t01rutdo propor
O SI:. CO."TA P l!REIIU. (\11_inistro do i<>1pc1·io):- ções coHo>saes e nssust<\dóras. 

Ató esm data ainda não 1•ecebi communicaç:ão al- Os seus eff<~itos jã se fazem seu t i r e:draordim.- · 
gnmo.. rio.mente nas alCandegas de ·Por to .JI.legre e do .. 

o Stt. SI LVA.. TAVARES' c\à um ,~parte. l~io Grondc, eO:eltos que uiía fic.<tm cil'cumscriptns 
· il mesma p1·o"''i.ncin nuts r epercute1u na de S11nt:-. o SR. J OAQUDI P!lll:l.O: - Eu :uão dig:o que Catharina.. 'Nesto: ultima erovincía, o commercio 

seja. o governv que tenha insinuado a. reuuncta ; licito do littor-.\l :n-.i delinhaudo, porque o pc
estou apenas pedindo ao noilre Ministro do lm- queno commcrcio, que . abastecia-se Dil. cid..~de d~ 
pcrio, que com a franqueza que lhe é uatuml, Desterro, estó. sendo fornecido pelo c:outt-M~ndo, 
expoub:l. o que lia. de verd .. deito soC!re o ftteto; que em gmnde esca.ht v:.ü tamlletu n.lll ln.nçan<lo 
porq_ne, a set• vatxladciro, teri~ loga.r 11 pergtlll!a rair.es : de mnueir.~ que, si ucro houver prompt"s 

.que 1<\ ft\zer- si o go.,eru l consente ua co<\CÇ<IO 1lrovidencias, dentro tl~ pouco tampo n'luelle 
que, se diz, est:i. exercendo fo•·ça est t•anha sobre os comme1-cio sert\ apcut>s mdtc:\do peb sua cleca-
preltulos hrazileil·os? dencia. 

O Slt. CosTA J>EREmA (,;1inistro (lo i>nJ>erio) : A nl r,mde"'<• cl:t ciclndc do Rio Grnudc, no mcz 
- Nilo s.tbemos disto. de Junho dc'Ste <Ulno, tcllllo os seus :\rma~en;; 

· complet.tmento vaY.ios, segtUJdo ~s !lotici~s que , 
O Sit. JoAQt;DI P1:oRo : - TriuquiUisa-mc a let\ no EcJ,o do .Sul, não teve um so navto pam 

r esposlt\ do nobro Ministro. tles~::wre;;-ar ; e, devido a. esse f:1cto, t\ rctll.ln._ em 
St·· presidente, eu não venl1o invocar do novo um di:\ dó mez pasoo.clo · foi. :tpell(\S de 41)et;;OOO, 

os llous otncios ele s. Ex. CJtle já lhlcass;ü·am, mua. dan•lo log-nl' ''que se C>.Llc~lasse <\Ue_neste l!lcr. o 
w,z,jnuto •i illttStrada commissão de lvgish1~'ão e t•cnuimento !ln.qnella aHar:deg",\. nuo. ;lttmgmt 
IJOrlcres,-l'nt'n. que esta conHniss.1o in ter·pozesse t<\IVcr. io c[uautlt tle SO: ooo:;;ooo, 1~to e, menos de 
seu 11nrecer sobre o Jll'ojecto vinúo elo Scuado, mebde do que ell.-. costuma l'rodn1.1r. 
reln.ttvo i1 Jib<lrdnde de cultos. Mru;, como nito se llilo ele l'e~istr:w estes rt~.ctos, 

llt~je, venho pedit• a tlel ohscrvllnciR <lo r egi- s\ o conh-:~bando está w danuo ~:. fronte1rn do 
n\ent.o, que distlõv, que ueutro de ao dias ,15 com- Rio Granue do Snl com a.udaci<l. 111\Dc;.t vista, com 

~ Ih dcsn~somhro incrivcL 1 
m i>Sii<!S u<triio pu,rccer sobre tiS mt\tcri:l.il que es OS contmbandistns dns cidades de Bngé, 

- são aJtectas. Om, tendo ido a conunii5São o rêfe- Sf\nt' Anna do Li;rt\m<mto 0 Urugm~yan,, , co111 
rido pro.jecto no ·dh1 13, ttmanhít termina o· prazo ous..~din in crivo!\ expedem o:; 50~16 emp1•cg";dos 
de 30 dlns, dentro do qu:\1 a commissllo n. que me conl iuftnidade <te :~mostrao de d1versos artigos 
refiro tem de inte l';_:>or o sei\ p:u·ecer. e geuer os; p~ra oí'Cel·ecel-os ao eommercio d<~ 

Eu peço a V. Ex. que fnç~ cumprir esta snlut.1r cidàcle do Rio G1':\llcle, compromettell(lo-so n.te 
diSllosição do regimento, que desarma o arbítrio ,~ m(\lldi\r (l. ·cos:i. dos comprodoros :I.S mereador•as 
c a prepotencia. <hts commissões . . (Muita bem.) veudid..'\S ; c, para :'ISSim procedcl', _elles r_em_?l:tem 

o SR • . P~tl:SIDEXTE::...A coll\mi5sã.o out·ilt o. re- ·OS ~eneros por:t Porto No>'o, nas Immcdtae.oes da 
dllulaçilo tio nobre deputado o:\ tomm·.! nn devida cid~dc elo · Rio Graiule, e dahi 03 com1uzem etu 
co11 s~deta~1o. . .. . c..·wret~ ~té á-s ct\S(I.S dos compt\\dot•es, de ma-
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neira. que deste tüodo se to roa. difficil, sinão · Yão muitos \•ezcs ser >ktinl:LS da. _cspeculuçfw 
irnpvssivel, appre:llendeJ• os coutJ•,>band~-'- do outros. 

E' este o est.1do :i.ffiictissimo, que lí!ieira.meute Nost"s condições, ··sr. presidente, lembre'~me do 
e;boç<\, do commercio licito da. cidade do Rio !h-llai· ao noke ex-Ministro da. C:uert'J., a quem ha, 
Grande. . mnitm anuos ~lll'ecio c tributo tl inais sincera e 

Este est!l.do de cou~a.5õ n:lo lH)~la contiutt:..\l'. verdadeira. estima.: e tiv·e a. fortuua. de \-ec· que a. 
Está certo de que o nolwe ~lin:stro <h Fazondn,o J'echntaçil.o· que eu ftze1-a :• ::;, Ex. foro <lttendi1\a., 

mn.is depressa qnc pader, hil tle procm·n.r c0ltibir tle lllOdo que 0 lllel\ litn é somente toemu'~pnlllico 
esse maL uu1 acto que S. EL mr,:, .gn.ranti.u que nãc> lH;sit:n'ia. 

EstiJ. convencido ele qne S. Ex: .. :ulimado dos un.1 só momento de pór e1n pr.;~tie:_l, nm;\. Yer. que 
UOllS desejOS que tezu para CJlll nquel!a pro- ras-le solieitatlO peJoS pu•tiCUI<\l'CS. _pOJOS r,lY.Ct\
villCÍ\.1, .op.de g:o.z.."l d..; s~·mpathlas slncerL's, não deir'os c intei~cssados,a passagern poe conta. ~ to g~ 
~1.güar~t·a~ pa1~ ce1·to, <.iS inl·m·tn<t<:õ2::; o o rcla.-. t;,do dos ímmigra.nt~ cearenses pa.t'<\ qna.Jquer 
torio que tem de <l]Jl'Csenta1· a commíosão, •p!e ponto do lmperio. . 
S. Ex. para li• mandou, alim de pes~uizn· as Por ·mtüto tempo, Sr. presidente, iws:tei em 
cuusa.5 fJUv têtn co;lcorndo po.r;:t. o deseuYolvl- nconsellNr ~~. imnüp:r:lç?i.o tle cen.renks p:ua. qual.
mento _do contrahilndQ, porque ou tão :>s pt•o,·i- quer outr--a Jlrovin"üt; sei que :1 melho~· rle t,\tlns 
dencias serão tardi•lS, e tnl ver. não poss·J.m 1'1'0- :ts escolas cc.:momicas aconselll:\ 'l ue C\ldit unt seja. 
du7.ir e ITeito <tk'um. o aútor du Slli'L vropl'ia. fortuna. OQ(le quet· que os 

E~ta, pois, ~onvencido de que S. Ex. niio se bens desta t'ortuntt snccedam ao i11divicluo,rlue com 
demora.ra em d,w tiS pro,idencías necessat'i:ís, a su:t tine e eSJ!Ont:me•t vontnde '' procur•w; to
a:dm-de cohibir esse !lngello que t.ullo nos tem chwi:t 0 fe1cto que se (!;\ Lh immig-mç:<io <los ce:l
prejudic.'ldo, e que, si não fot• cortado qltilUto l'enses pnl'a 0 Amazonas e pnr:t 0 r:n·a tem to
antes, com certeza repercutir:\. em todo o Im- m,ldo propot•ções tão collos:;.:tes qne, si de um 
perio. . lado (\S renrkcs dess.:s dtus import<l.ntes prcvincbs 

Eram estas as lii;eiras cousideraç.ões 1\tld tinha r!o lmperio tem~so augmentodo cons'<let·,wel
" fn.1.er solll'e o esc .ndalosc conlt\tbando •tUe se meute,devidn ;,. inici~tiv•• do trablllho de meu~ pa
estâ. passnndo na frouteir•t do Rio Grande do Sul : tt·icios (apoimlos) ,que uuo podcntlo dar U. sn"- tet•t•a 
rn~1;;, antes <!e sentnr-se, sejn-tbe cotJsentido !em- nl!-bi, 1,ela p~nuria..em que fic:lm, 0 esfot'Ç') de su'' 
tr-,'11' :\O nobre Ministro eh1 F:tzeud,, duas proYi- energia, vão "levar a 01ttro.> regiões. 
denci,ls, que, si furem at!optad<lS, e.;tá certo, pro-
dnziriio M!rum esnitado. O S11. ÃL\c-DowELL:-Só, não. 

A iclén. dessas _1_)roviclencias não lhe l)e~tence : o S-:t. LEtTii.o DA Cü~IIA:-Sô, nií.o ~pchdo. 
te-ve occa..hião de-1~1-:l uo D!at~io elo Rio Gra;ulc, 
folh;l q<te se .. puhlic:t uaq·lelh\ cidade,_ ruas como O SR. JAc;t:AlunE.FlLHO:-Si v. Ex. ueg-a 8$te 
"q.chou _ bo~, e jutg:\ que produ'l.ir:l excell~nte concm'õo -de meus pRt\'icios,- é necess~rio mo;;trar 
cffeito, niio ·tem du'l'idtt em snbmettel-a. à consi- os outros que tem elevado as rendi\S proviuch1es 
dernG<l.o c ao ci~iterio tlo nobre :Miuistl'O". tln. Fa- do extremo norte do lmperio- , 
zendl\. O Sn. LEITÃo p,, Ct;:.:HA:-Não e exclusi'l'o. 

Consistem _essas prondencius: "' !•, enaup1lti
mir, sem perda ele tempo. ~ guia ele transpor-te ; 
a 2>, em prolülJir <tll>olularnente que o~ ~eueros 
ele l'roceclencia estra~g-eir;\ poss~m ter salúda dos 
municípios de sa.nL\nna do LiYl<unonto c t:ru
guaya.ua. 

São provirlench1s provi,;ol'ias ~ uc não pt'eCi$.1 
justilic:r.t·, porque lhe pa:·ecc que a :;ua com·c
uienci::t <l recou l.teeid11 por todos o~ noln·cs depn
tados. O nob1·e· ::l!ini>tro ela Fazenda., ;t<loptancto
a.">, niio exterminllrà üe nmQ vez o contralJ<\ll(lo, 
mas com certeza diminuik>-it. 

Eram estas ;l.S consideraçõês que tinha a pro
duzir_ 

0 SR. MAc-DowELL:~Apena.s ueg-ur.io só, 

O S~t. JAGióAlUBE FrLHO:-Como V. l,x. s:thc. 
S1~. 1~rcsidente, es.,es nwus p~\trieim ~us en1 i.: 
gram o ützetn forçado pe_las nec,;s;idac}~s O. :;o
vcrno reccntw1ente, depois-da ant•e:t le1 de 13 ele 
~raio, entendeu que- <lc,·il\ cooperar r.om a sn::t 
iuterven,_:ão pal'<.l. que os tr.a.bn.lhadorc~ naciona.cs, 
qne .demanlla"SSen) l'.L1.endt\S t\i:-"l·ie:ob\S., th~cssem 
p:ussn .. ~-etn de ;raça 11~1s estr:-n.L.t~ J_e feno <.lqui do 
suL o'i-;l, comprc:,eudc V. Ex. que csh_ mcdid<t 
deve ser estendida a toilos :\~nclleg ~ne em con
diçües muito m;tis flrccarias vroc1.n·n.m. ;u11har 
hom';\Uil.lllentc " s:m vid<\ (ApoiarloJ Foi po1· e$til 
rn.âo qne so~;citei do l1onrado ~nn:~tro d:~ Ag-ri-

0 S1·· .:T a::;·t1ari I) e Filho :- Sr. culturn. que ctesse ·a pa.ss~gcnt nao so 1ms e>tradns 
presidente, eu niío contava qne me cottiJeose a de l"erro como nos -vnt)Ores da Companhi<~o llr;\>.ileir•> 
pa.l:n--ra, po1'que a havia wlicitntlo .iá 11.\ long-o (-41JOil<•lo.<), de modo ~ne S. Ex. ·poàe~se, assim 
tempo; todavja utili;;o-mo úell:\ pn.m· t~czer ;Unp:lt'i"tndo nleiL~ ~~·üriciOS, \"el-OS floreC<)rem; Clll 
chegar ao govet·no e pl'incip<ll!nente ao nobre vez de serem obrig·:•dos :i recorer :-.esmola, úque 
Ministro d~ Agricultum uma reclam:~ç[o, qne tm1to m:\l rezá minb província, c a e~ses meus 
julg-o Já tlevia ter sitio feil:J, e e est>~ ~ ruzão patrícios. ( Apoiado,.) 
porque ha m·tis tempo eu havia solicitado :1.11a- Assim, pois, perli a p:tl:wt·:~. pat!l. lemhml' a 
b-çrn.. , S. E:<. '1Ue nmtt prol'idencia. de ol'dcm pnblic:~ 

Como V. Ex. sabe e o paiz to<lo recojl:ccc, a seria na actu:1lidade de fP~'nclu vantngem, 1)orqne 
minha proYinci:.\ tem pericdicamente ~ido n.tacud~ de5ta m:tnch~t\SÔ serhtm dndo.:;; passt.'gens ú.qnelles 
pelo. calamidade <b scccn. Este infortuoio qne cearenses q•1e fossem_ solicitados pelos far.en
pel'Segue o ce,<rá r,,z com qu~ se est:cbeleça tlm<• ' deims, c só emigr.,rbm _ :tquelles (/lle soul.lessem· 
corrente de emigr:;ção p;mt <'S IJl'OYillci:~s do I que, so.hindo íle sua Jlrovincia nat;ü, aclmriam 
norte, emigroção e1n grnnde escala c que de-.·;,, uma. cülloca~lio segm", em que poderiom _colher 
ser guiada pm· uma serie •lo roetli(!28, . qlJe itul~ O$ resnltados d.1s suas esper~wç•as fUndlldas na, 

_pamssem a~uelles que, Yiclimas desse iul~t·luJlio, em'gt~lç.<"lo pam-unl lilll conhecillo eg·eneroso. 
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·Eu po~orill. e tle•·erh mesmo a~un,lnr em ou- : na pro,·inch< de Sergipe, en1 virtude -ie nova lO
trn.s cons1tleraçve~; mas V. E:c nn que den-me 1 ta~U.n feit<>. .- S. R.-CoeZ:ho e Ca;;tpOL > 
a pahwr·:~ quctudo o tempo esta v;\ <J.llliSi es:rolado 1 0 S · - p ~· - · · · · · 
c. _]??rtanto. apr·oveitando-o par a ttm u'é t~ ut~ ~· A:sos ~~~,\~~; IJ.>eln. ordem) requer o 
ntlhd;tde i~ meus p:ltricios, sento-m~ em obedien- encer .amen .. > da ,lLcus>tto. 
e ia a Y. r:x. Posto a votos,_ e ttpprondo o re~net'imento. 

-0 S r . Passos :1\:li:rn:n<ln. obtendo a P_roc(J(le-se_ á votn.~ii.o, numero por numero, do 
p~lavt'<\ peb\ or·<l ern, re~ner_ nrgenein pnra que proJecto, e S<LO todos ã pprovado3 com as seo-uintes 
~ntretn u,, ordem do clia de ~maohã os pr~Jgctos erneudas ciTereci<11S pelü. com~.)issão: "' 
ns. 31 c 40, concedendo lícenç• ••os desemoorga- Ao !l. 2. - Supremo TJ·iiJunal lle 
clot•cs C~n;tantino José àa Sih·a Bt·aga e Luiz de Justtçu,,pouemlo o governo rever 
,\, lbu~nerqrtc M•trtins Pereira.. o re.~nlamento du secret~ria e 

Co lt r "· · 1-_, . contemplor 110 qundro ilo pes-
nsn ar a a ""mar,1, e COJlCCt tu' a nrgencta so:l.l llll\ÍS um ollici;tl e um ama-

requerida._. • . nuense, o primeii'V com 2:001}.5 e 
o se~\l.ndo · com 1:500>: de vetici
men~osnnnuacs; c ~Í1do nppli
caclas a aposentadona dos em
pregados 1\S cl'sposir.ões dos 
m·ts. 14 e l:S do <lecreto n. 5.457 

PRIMEIRA PARTE DA OR.m~M DO DI.•, 

EXERCIC!O DAS FIINCÇÕES DOS Al EMRIWS DO SliPÚ:)IO 
TR.IHUXAL DE .rt:STIÇA" QUASDO l>EPliTAl>OS, ){0 
l~TER.Y.ALLO DAS $E.$SÕF..S. d e 6 de ?\'ovemhro de 1873... .. 1 69:6~2$000 
Entra em :'? discus;;.\o o pr~iectll do SeMeiO _Ao n: 1 .-PcsS?al e material <la 

n. 8 B, !le 1888, sobre o exereicio das fn~cç<;es PohCHl. :wtot·1zado o ~?verno a 
dos membros do :-npremo Tt'ihuna.l de Jt1>""tiç.1, rever a ta.bell:\ que b:!lxou com 
quando depu tudo>, no interv:.1.:to d:ls sessões. ·o decreto n.5.5i2 de 21 de 1-Iarço 

de 1874, par:1. distribuir Oõ ven
cimentos dos carcereiros cou
fot•me as nece"siclarles e conve
n iencias nctRaes, s~m auzrnento 

Vem á mes>, é lida, a.poiad<> e eutra conjuncta
mcnte em cliscn.ssflo a seguinte 

«.No fim <lo nrt. 1° accrescente-se: <lo ensi:1o 
Sllperior e secnnch>rio.-S. R..-'Jo,Jo Hcn•·i11•c. ,. 

N!ng•tem pedindo tt palavr:1, é encerrncla . n 
<li SCl\~SiiO. . 

Procede-se '' · votação e é approvndo o pro.iecto 
· c berri assim 1\. en"lcndn, sendo a.t.uhos en vlallos à 
. com missão de re<hcç:.1o. 

ORÇA~B~TO DO l\11.~1STERI0 IJA JUStiÇA 

Continitn. '' 2" discÚs5>10 d,, procost:\ do govet'llO, 
c:u"l\'crtirla em projecto de lei, nxnncl•l n dcsf)e7.t\ 
do :Mini.sterio ti:\ Justie)<\ p>!l':l o cxereicio de IS~9. 

E' li•l:\ e ontr:• conjuncb1mente em discussão :1. 

s~;;ninto _ 

< Se.ia contcmpla•la O:\ coosi::-nac-1o l"ra o 
Asylo de Meudicill:~de :t •Jr~tutia ncccss.\t'i:t P"'"-' 
o jlagamei'J.to do rlirectot·, ::;.~gnnrlo a. t n.bell:l ::n· 
nex:• ao t-egnhtmealo o. 9.27·~ elo 1884. 

Saht drr.s commi:;sõcS ern 12 de Julllo de 1888.
A.. J. H.,1ri'J'"'•• pre>;idente.-.~f,uoso " Cit?>!<l>'«.
Camci•·o <k C.t>úw. - Rvdr•igue.< .H~e-~.-Olympio 
llnl/N!.·i:o. - Dtl<""t" !c A=c.,edo.-Matta .\Jaclwulo. » 

Sii.o lidas, HpoirvJas e en\·i~tln.s t't. conuni::Ssão de 
orc:uncnto as s-~gui11tes 

Em,eru.la.s 

«Aocrcsecnte-se no Jogar competente mais 720$ 
pnrtt p~gamento do' carcer·eiros d:~~ cadeias dns 
vil!M tlo Lot•eto e C11rul'npú. provincü\ do Mnr•l
nhii.o, e do. vil h' de l~egel>erac;iio. província do 

. Phuhy :-Ribcil'o da Ctutlw. - Jo.yrne RO$li._-Do
ntin9:ucs âa. Silua.. - Gomes de C<r.s~.,.o.» 

«Ao art. 1' n. 5-Em vez de 3. !4l:240$6iS, di
~a-se 3. 141:39()$J78, :t.fim de_ ser p:\fr-\ a quantia 

·-(ie_ ! 50.~ ao juiz municipal do termo.dc C:unpos, 

(le despez:L •. : .; .. - ...• :-...... G94: 141$000 
Ao n. 8 . - Cas.'\ d~ Detençao da 

Córte, podendo o gover110 -re-
formar o seu reg-nln1nen to e de-
t erminar . q ue nella s~ia cmn-
priàa '' p.::na de prisão simples, 
~em a ngmcnto d:t despe~t •.... 

:\o n. 1). - Asylo de ll!endi~idarle 
-n. que foi hoje apt·esent:lda pela. 
commissão . .. 

AO n. 10. - cO(·po ~J:litar de Po
licin, ticn.n,lo o governo autori
ZlHIO a reorg:nlizal-o e cbr-I!Je 
n0\'0 r·egul:tmeuto, :tngmen tnr 

· n fOI'(';\ cnm duas companhias tle 
c:tV:lll ;l J'i:l C c!nàS de lll!i\Otlrin, 
e com nm lll' j or lise<:l. cspecial
ment<J cnC1r rc>g:>do <le inspec
ciona t a tle c1 Y:tllar in. não ex

. cedcttd" o ac~·~t'<lSCi!!lÓ dá des

78:800$000 

!lCU\ :muna! com o pessoa l t\ 
4..1~:7 1 6$:!00, c com o llla lerial ;;\ 
o:;:5(;;).~, e a ext rnoL:dinari:t p:11-:1 
monW.r,a.T·m~r e :tlrwu· a mesma 
forç:t" iS: IG2$, -5<Jnclo permit
ticlo addi r·llt~1 ~em augmento dt1. 
rl<!S[leZlL do l'stado, . :\ que lar 
su bveuciomtdtl [IOt' est~beleci
mentos e iustituiçiíes pum ser
viço ut\ policia secreta., e despen
der com a reconstrttcçêto do 
quartel cen tl';\ I, denominado dos 
BD.riJOMS 278 : õO:J$815, e com os 
repa1·o:; tio dl\ ca\'a1hl'Ü\ 10:000$ 1.002:993$415 
São lgm1lmeute npprovaclos os ns • . l e 2 elo 

por>tgmpho accresoontarlo pela commi!ISIT.o : 
~- Fica o go\·eroo autorizado: 
1 .• A t_onlll!' ::ts pt'Ovideucia.r in:tis m·geutes e 

necess:tr lns ao melhommeuto do . regime a do pre
sidi o d.e L<ernan!lo.te 1:\:oronlo:o.., de:~tro dos 1\_nlites 
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dos ~!dos que se verificarem nl.\ respectiva verba 
do dxercicio em Hquida{:ito e do orçamento vi-
!?eute ; · 
•· 2. • J,." rever o regimento de custas e a ·Jhar os 
elll01nmentos elo modo mni.s erJ.trita.tivo. 

E' o ~rojecto, rulsim emend<\do, (l(loptado em 2• 
discussuo pnl'a passar a 3', indo antes â. comn:is
&io p:t.'\".\ recligil- o conforme o vencido. 

O SR. Dt:ART I: DE -~Z!;'I"EI>O (pe/<t o•·clem) <liz 
que, não teuào :\ conlllliSSüo de ta.zcr a.lteraçfto 
a.J~ma. no projecto de oJ'Çll.tne ilto d:t jllstk a, qlle 
acàua de set• yotado, a nã<> ser pam accrescentar 
simp1P-smente ao o. 9 a ·cmeod,~ -da eommíssão, 
olfet>ece o ;tclual J>r ojecto ja recligiclo l><'lt\ com" 
missão. 

'VClUl :i. mesa e vai n. imprimir a seguinte 

DllDA~"\.o N. 4.Ü A-IS88 

Despe;a iJ,o Jlini>t~rio tla Justiça pat·a o e.rcrcicio 
.. de t8S9 

ReM.cç.:\o J><'U'<\. "' 3> cliscas;ão (1;\Í; emeu<las 
feitüs c app~ovndns pela CMlam dos' Deputados á 
propo>h•do Poder Executivo, que fi:x:1. "" despew. 
do Ministet'io da Justiça, pttl'l.\ o exercicio cle !SS9. 

Accrescente-se no log;n• competeu te : 
A As8embié!l Geral dect•et:.. : 
Art. O :?.liu;stl>o e Sect•et:uio de Estado dos 

Negocios da J.ustiça. é autori7.:.\do a despender no 
e:terclcio de 1889 ::t qu"ntia de 8.013:592$82:3, 
assin1 distribuicl:. : .. 
1. Secrctmir. de Estndo .. ·.. ..... ·]41: 070-,"llOO 
2 . supremo Tribuú:.ll de .ru;;;tiça., 

. pode!l.do o governo re>et• o re
gula:uento d:\ sCJcret::u'itl e con
temp1;n• no qu,tdro do pessoal 
mai~ · utn offici:\l e nm nm:\~ 
nuel.lse, o p ?imeil'O com 2:000$ 
e o .segundo com I :5~ de 
vencimentos annunes, e sendo 
::>.pplíé<\das it aposent.tdoria do;; 
empreg:ulos :<s d iSJIOi>iQi')es dÜ'l 
arts. 14 c 15 do dem'eto n. 5457 
üc c, (le NoYembro de 18i3 .•... 

3 . Relnçéle8 ..... ........ . ... . .. 
4.. Juntas Commeroiaes ....• .. .. 
5. J\tstiçns de 1·• iustan~in . ..... 
ll, Despez.'l5 secretn.s da policia .. 
7. Pes>e.~l e material d<~. paliei~, 

,mtori7K~do o SQvcrno a r eYer a. 
t(l,l>clla que baixou com o de-
creto n. 5572 de Zl de J'lfarço 
de 187-1, par:r. distribuir os ven-
cimentos dos c..'\l·~rGit'OS cun-
forme ;JS necessidades e conYc
nienci~snetuaes, sem augmento 
dG despcza . ... ... . . . .. ... . .. . 

8, .Casn. de Detenção dn. cci t•te, 
podeutio o gove1·uoreformM' o 
seu re~lamento e determinar. 
que ne11a s~n cumprida. a. pena 
de prisão simp1cs,sem :1-ngmento 

. · <le âespeza .. :· . ... ; ... .. ; ..... 
· :g_ Asylo de Mendicldacle, ~u
·.' gmenbtla a. verb:. com :1. quan-

t l!\ de 3:600.~ :~.nnuncs pnr~ o 
pa?"a.mento do dirccto1·,segu:Jdo 
a t:\lle!ln anuem :1.0 regula-

169: 642.~00 
634:808SOOO 

s3: 5o•sooo 
3. 141 :240$JiS 

1 20 :000.~00 

u94 : 14J$6oo 

78:800$000 

menta' n. 92i 4 de 5 ele Setem- · 
h:o de 1884; em ve2: da 62:000$, 
d•ga-se ....... . . . . .... ..... .. 

lO. Corpo .Militar àe Policia, t!
c:l.utlo o govm~no fl!lh.'l1izado n. 
11l:orgnniznl·o c d~r-lhe novo re--
gulamento, ailgmentnr n. fot'ç.'\ 
COill dli:1S COnl[•anhi::tS da ca:val
latitl e duns tle inl<mtnt'ia,e com 
um n1~jor fiscal, especittlmente 
enca.rre'"'ndo de ht~pec~ionar 11 
de ca.v;\!laria , não e:.ceclendo o 
''ccrcscimo do. tlesj>ez!l. :tnnnal 
com o pessoal :1. 4!2:71()$ZOO, e 
com o m;\terhü :i 03:51>8$, e a 
ex-tt·aordioari;.\ parn raont:n',ar
mo.r e rüojo.1· a me;nm l'orçoa i\ 
78:162$, sendo permittido addir
lhe, sem augorueoto do. despe0 
do Est:u:lo, :!. q :1e fór suhven
cionnd~. pot' estn.hel~cimentos e 
instituiçyes pam serviço da. po
licia secrettt, e <laSIJeuder com 
n. reconstrncçiio do CtU:>~tel cen
traL tlenominatlo dos Bnrhonos, 
27S~~.CJ3.~ 15~ eom n~ repnros 
do tht e·,,·all<~rl•' 10:000$000 .. • 

l L Herot•maclos do Corpo Milita. r 
de Polici:\ . .. . . .. ............. . 

12. Casa de Correcç;io da Côl·te .•. 
1:). Obr:tS ... , . .... ......... .. , .. 
l·L GMl'da· N~cicnal . .. ........ . . 
!5 .. 1,justos dé custo ........... . . 
16 . C<>nducçii.C depre<>os clcjustiç;t. 
17. Presitlio de ~~~rnaodo de No-

ronha .. : ... .. . . ............. . 
I S •. EvcutnO:es .. . ... . ..... .. , •. • 
19. J\o,·ostertnos c comarcas . . . . • 

§ Fic.1. o go>erno .autorizatlo : 

65:600$000 

1.992:Ç193$~ 15 

1ô:C,i5-')200 
153:301~ . 
20:~000 
20:000$000 
9~:000~00 
i>:OOO~O 

244: 937$.~00 
5:00~000 

336: 830:;1J()O 

t.• A tomar ns pro>itleucias mais nrgen tes e 
nccessnrias M mclhor•tmento do regimeu do Pt·c
sidio de Fct·naudo de Noronha, lleutt·o tios limites 
dos>aldos 'lliC se ,-erili c.u·em na. rcspectim YCl'lltl. 
do cxercici•> om li(}uitl:tç;i.o e elo orç., mcuto , -i
gente .. 

2. • A rever o regirncntu de cust<u c a fi~~~· os 
emolnmetlto> do mO<:lc mrus cquitativo. 

S:tl:1. d«S commissues eml2 de J11Hto de 1888 . 
-A ... J. Jicnriq,,e,, lll'esidcute.- ])t'ctr lc <le Jlze
~edo ,rel:ttor.-2lialloso Camara. - Rodrigtws.1tucs. 
- Lourenço de :1tDuqucrqt<e.- Cal'lteit·o àa Ctm!ta . 

Pl.':.Ol.'OST,\ 00 GOVEil.l\0 

Jlini.<tef'io àa J'"stiÇI< 

O !\iinistro c Secretario de F$t:ldo dos Nego-. 
cios tb Ju$tie.'\ e autorizado ~ <le>pcnder, com os 
serviços tlesig·nados nas seguintes verllns, t1. 
qunntin. da . . . . . . • . . . . • • . . . . . • i .133:5,12$808 

A sa!Jer: 
l. Secretarh\ de Estado ..•.. .. 
2. SupNroo Tribun:.l de Justiçtl 
3. Relaçõ3S . . ....... .. ...... . 
4·. Juutll.s Commerei(\es . .. ... . 
5. Justlt.~s de 1" illStllncia. , • .. 
6 . Despe;m secreta ún policia .. 
7 . P~soal e mu.terlul da-policia 
S. Cus.'\ de Detenção U;\ Ctkte . 
\). ,\syl'o de J\{endioithl<lc •. ; .. '" '. 

14l:Oi0~ 
166: 142$000 
6B4: SOS$000 
83:504.~00 

3.141:240$578 
120:~000 
694: 14t$ooo 

78:800$000 
62:000~000 
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lO. Corpo :\lilitar de Policio. dü. 
Corte ......•.... : ..•...... 

11. Reformados tlo CorpoMi li lar 

'!à Lei d~ _13 rle !\tlio ; portanto, a. immediata J'e
·1.!20: 043$400 ,>ponsabluhulc 1lellcs niio c..-.b~ ao a atual mir.is

de Poliebt J,t Córte ..•..... 
lo Casa de Corret~ão do. Córte. 
13. Obras 00.00 ...... 00 ...... . 

l4. Gnartb 1\a<:ional. ........ . 

IG:675$200 
t5:l:301i;030 
20: 000>:000 
20:ooo$ooo 
00:00~00 

terio. 
E.;!>t proposi~:ão uo Sr. Presidente do ConselllO 

precí,;;\ se1• cou,·enienteruGUto explicada. 

15. Ajndas de ·crtsto. · o •• o •• o. 

Hi. . COl_llhlCÇ<ãa de In'BSOS tle 
.1n,hça ................... . 

1 i. Pr·esidio tle Ft~rn:1ndo de :'lo-
ronlm ........... 00.00 00 .. o 

18. F:veJ1tn:1e5 ... 00 00 00 .... 00 

1 D. No1ros tet•n1os e co!.nm·ca.s. 4 

Votei pela Lei ue 13 de Ma.io c disso não estou 
a:_1·epentliuo; voh<l-a-ia ninda l1oje, 1•orquo .ii• 
nao era. possi vel, sem os rnnim·es inconv{!nientê.s, 
t\Uh•r a. solu~üo tlo ~~·lwe pr·ohlcnm.. Consi-

5:000$000 deL'~i-a eo,•:o n. cou:>eq1wncin. tle premis,;rr:; unt<)
'1l'lormente cstal:e:cddu-;_ ~IàS, senhores, pre-

244:0SiS500 tender· que a Le1 de 1:3 "lle :\1aio uüo ag-gravou 
5:0008000 o~ males da lavoura, ui'•o é apreci.u os factos 

_ _:_::;~~$~00 com \'ertladc. · · 

i o 133: 542.')808 
0 SR. PAiiSOS IIIllü"DA l'\J<)UOl' dispensa de 

intersticio pa.ra ser d;Jt!o o projccto pam orden1 
do din. de amaDlüi. 

C•msultada tt Cmn~m, é concedida a d i;pem<a 
pedida. 

SEGt;NDA PARTE D,\ OR.DE'.\1 DO DIA 

":j UA"COS DE CREDITO REAL 

Continúl'l a 2° discussão da proposh do go>erno, 
com~~rtido. ém projecto ue lei, sobz·e hlln cos de 
c:re1hto rc;tl. 

O Sa. PRBSIDEXTl~ :- EstaJHlo nmmadll a 2• 
]1arte d<\ ortlcm do dit\ par;\ as 2 l/Z hor,\s da 
t.wclo, e ni\o se t<Clltt!Hlo presente o Sr. !'residente 
r1o Cansei h o, suspendo <\ ses;;;l.o até à ch~g,tth\ de 
S. Ex. 

Stt$-p~nde-sc, (( .-:r.?S8c"LD ci, 1. hm·a e 20 mint!tos ela 
tal'(le. · · 

(Reo.bre-sr; a scssllo o.;s 2 hora8 c .1 O ntinutosJ 
Entra :;10 recinto o St·. Prcsülen.te elo Cmu.:llw 

QW!' ocr.upa o re$'pCctivo logar.. · 

O Sr •. J'ouqnin>. Nobuco (pclrt or
dem.) :-St•. presidente, como não me uch:m1. na 
C>IS;t .!la lJúi~L do expediente, supponho que niio 
smo lot';t dos est)·lo~ th\ Ct1.11lar~ decl:lrando 'lHe :1. 
ol•ke~;io fJllO tive a l1onm dcapl'Cilellt<ll"<lO nolwc 
dopnt<tdo pelo ]]o distl'i~to <l;t ]ll'ovíncii\. do Rio de 
.l:J.nei t'O mto foi o tthsnrdo C[IW s~ acl!:t hoje no 
lJiario Officia!, 

A minlt"- oh.ie<c,:ão foi ~implesmente esta. Pelo 
t!Cinal pt•o.iee~o ~lo g·oYetno os unioos elllpre;timos 
sollte os qnn.~s podem se'' cmiltid,\S loh~lS hypo
thccnins são os emprestimos ícitos ,\ 7 °/o-e conl 
ti nmorti~açi'Lo segnudo <1S taiJe:bs. · 

E eu pergnntava si o::; emp1·estimos a 7 o/0, com 
:1 nmorti:i<'l(}ã.o na li)rma das tabc.llos, nãa 1~odh-.u11 
Sér olJjecto d.l emissão <las letJ':ls ityrothecarins, 
quando "!em deSSilS conuiçõcs inclllisse a porcen-' 
t•1 g·em neccs~aria para a. inilcmnisJ<;~1o tios ~ancos. 
t>oi a mính~ olõecçJ:o. 

O 8.r. Lotu·euço de Alouquer
q l~e :-Sr. presi(lcn te, não é pt·opriamente um 
ui;curso que lto.je pretendo fo~wr ; minha mis~ão 
líntit.1-se a exmnhur com todo o cuidaclo o 
projocto do a·o•erno <le>tinado il. ·s.'\l.-~ção da 
nossa. hWOitra. · 

O tlobro Presidente do COll~clho, NSpalldendo i~ 
inte~r~ll~çJlo do meu noh1·e colleg'' deput:1cto 

_pelo 8' Llistr·í~to ch provin~ía de Mí11:1s, dis.;e:-. 
·os so.irdmentos (in. llLYOUl'cHM todos anteriores 

v .. ur.....:..17 · ·· · · 

O Sr:. BgY~UHT :- )!uito apoiado. 

O Sr>. LoURExçn HE AT,llTJQ1iERQCE :- Basta 
attemler que n.ntes dessa Lei o trablllho cr;c !!'~:t-
tnito e hoje ti pago. " 

O Sn. JoXo PExwo :-E muito caro. 
O SR •. loXo HEXRNTJE :-Porem mab remunc

r·adot'. 

0 Sl\. LOL"REXÇO DE Ar,nuQUERQUl':- Volilndo 
n. n.bolição úo elemento servil, ohelleci, C<Jmo disse 
de outnt 'í'ez, a. uma f<\taliLlrtlle ; minh;.\ responsa
IJiliclnde não >ai o.lem. 

O nobre Presidente do Consel!ro tem, pvrem, 
respousallilithde muito maior, porque S. E!. di
rect:nnente c.or.corren p~1ra npressru~ ;.\ ilho
lição. 

A C:tmat'.l conhece o not.n·el discurso que S. Ex:. 
prol\n·in no Seulldo, c\ e combinação com o Sr. Con
seEleiro Pr:1dn, digno Ministm da Agriettltum. 
Ot~t, . e~se . discurso e . o ~o seu illustre c~llezn. 
.-.prBSS:ll'<llH extl'llül'(lill:ll'H\Illente a SOlUÇttO ao 
problema. Portanto, o honraclo Presi<lente 1to 
conselho não \'2m acudir com reme1\io ~ males 
que não creon, m:ls sim tl'ar.et· l'emedío ~t soi!ri
mentos p..'lrn os qnaes concorreu muito direct:r. e 
positi nunente. 
· O SR. BEzA~ru :- Mnitn apohdo. 

o SR .. lo:\o HE"mcuo::-Concorreu roenós do 
rtne niJnelles l)llC re.>istit~un. 

0 ~R. J3EZA)L\.T:-Foi q1!Clll t\etl a ultima de 
miTo. 

Os~~- Lolitu:~ço m·: Ar~BuQL"ERQUB:-Eu nJo 
qnero tra.tar des~íl. ~ne.;.tli.O. Si qnizcssc rc1nont..~1· 
ús orizens, u11m tlci dh·hlil' M t·e~ponsrLbilidades,en 
ni:\.a· sê;ri:t m_enos rigoroso ll~t!'i.\ com o miuisterio 
pa;;sa•lo, ~uc não concorreu menos et~cl\zment~ 
p•lrll" ilboliGào, ea1borll contm suas tntenções, 
do que o actual minísterio. 

llfas estn. não é a. q nestJ:o. 
O ~ovel·no,estu!lr.ndo o est(l.do d:1 nossa lavonr:t, 

decl~ron ~ue, vor um bd~, <l preciso n.ttemler às 
~nas nece.ssitlatlcs urge'j_tes, de rnomen.to, itnme
ditLtas; o que,pot• outro, e i_nclispep.s:wel foruecer~ 
lhe os meios para. a tt•ansfot·m:1.çow dos seus esta
belecimcntos,IJ. ue devem asseutae em novas b>\ses. 

Pnra. este ultimo fim é que foi apresentad:1. :1. 
pro1Jost<t que ora. se discnte. 

Nito posso deixnr de cstrnnhnl' qne os rom~dios 
pam os males urgentos uão tenh_nn1 sido ainda 
~.prcsentados, e o fo>Se em jll'Íill~a·o ~ogm· esta 
prúposta., ti. qual, com? uma ~rov1dMCJ:L pnra re
rm~mnr o tr:\balho agr1coln~ ntLO reconlt~Ço o ca
racter d~e})rgeo_ci_tt(X)m que ~or,~nJ.lll~Jad~. 
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O SR. BEZA~aT :-P<il'::t O ftm, é a,bsolutameute de () ui?. Novembro de l8i5, da. qual só se di$-
imllrast::wel. tingue em quatro pouto5: 

o Sn.. L·JvRBxço DE ALHCQCEtNü" :-E' certo 1.• A lei de 1875 cou;agt\w~ o prlucipioda 
que -o nobre :.\rinistt·o d<l F;v.eud:\ tel)l, por \':n·hs uni_dade llauet\rio; a, proposta consa,gT<~o o tht plu
-ç-ezes,(iechwa<lo que. de]lOii; d,, Lei de lH tle llh<io, mhdade dos Bancos. Est;l. clíJtel'mça. não e, po
tcm sido totla actl\-idade e cli!igencb, nilo tem t~m, radit::;tl, pnt•que no caso de não se1• pos;;ivel 
perdido tempo, tem P]'OCitrudo r~SOJ)\c~r com a a, organiZ;\ção do g-t•ande B:•nco, ú. Lei de ll de 
nwiot• prestez11- a questtiO, ele que depende '' srt.l· No_,·ombt•o admittia soiJre :ts mes1nas '"'"'sos a 
-ç-aç:l:.o d.oo> g1~1.ndes interesses a~-rícolas, lig:tdos rundação dos Bancos reg-ioJlilCs; 
ao apt•oveittlmen to dn. t\ctual coll\ei ta, c que nadu 2. • A durttção do gt•;mclc Bauco ora de 40 an· 
tem \'cito, pot•que túnth ni'ío encontrou um iuter- nos, e seus empr()3timos a lll. voutll. <lO prazo de 5 
medhwio. a 30 anuas; a proposta liln!b- :1 dur11ção ·tlos 

Senhores, e llos;;h·el que esm descu-lpa se.ja B:w_cos a 31) annos e seus emprestimos pmleriio 
1nuito vc..liosa. ; mas u1n governo, que uao en- vn ~1~\l' m1t1\~ 5 c 20 :_\nno~ ; 
contr::t rcmedio p<H'<l male>, que reconhece, e de 3•. O capital do g1•ande Banco potl\(1 elevat•-se 
carnctet• urgente, confe~s:t implicitamente a. su:\ ::o.té 40.000:000~ e stns emis>ões d~>itlm set· feit"t\s 
iucaj~\ci(l:tlle. (.tpoiado'.) Si o mal e Ul'gente, si na Eue?.l'"; o ct~pitn.l soeia\ dos Baneos r\(1, -p~o
exige r~metlio prompto. como l_)urle o nobre_Pre· po.;;tl\ n:w poder'> cxceler de 30.liOO:OOO$, podendo· 
:;identc do Con;;el!w sah·,u· "sua.respon;ab1lldnde ser· !bit!l; no paiz ,ts respectins cm•~wes. 
dizendo- : « En quero Jll'OYideneiaJ', m<ts 11ITo en- 4'. Peh1 Lei. tle 1875, o tl1Y1demlo poclía ele· 
eont1·a um inte<'mcdiaeio 1 »O cerio é que.geaçns Hl~-se à 12 'lo· tleSJ:l~ fJ.tle ['os::;e i~lo po;;oiYel 
il demOl'à da~ l'l'Ovicle~cias, qtte S. Ex. julg:• in-~ depois de r\c(\uziclos .20 'j, ]l~l'tt o fmido elo rescem; 
cliSllCIJSl\\'CÍS,eSton illf<ll'ffi~clo de C(ll~, po!o n;onos, SDg'Ullr\o t~ Jll'OJIO>t<t, O lunite ma:dmo tlo diYi
uma torça pttrtc d::t collleth cst" ltrcme:k\Yel- dendo sem de 10 •f o, revertendo o resto J>ar::t o 
mente perdic\:1. 1 fttndo d~ l'CServ••· 

o SR.. CEs,~Rto ALn;.t :- lHttis do que isso : .. -l.lót':J. csbs dilrer~ncns, ~~~ohmm outm esscn-
metade · cml noto entre n. Le1 de lS;o e a. ]Jratlost;t que 

' · . , . _ estou dis~ntindo. E' Yei"Jnde, St'. pt·csidente, 
O sa. BEZA~IAT :-Pode :tlürrn:J.r, ~m medo de que estn. ten tlllHI ptwte lto>'' ou ot·ig-ínal, e a 

contestação sér1.'l, que se peEde nm> <ht ntetade dispas' ção do art. 2• e seu> pllragt·a~hos. Não cau
da colhett~, porCJ.ne os rtne e;;tao m_elhores peruem sítloro t:cla ultimn. p,trte do§ i•dc«rt. 1•, )lórque-
metade. t:•mtem, pela Lei de JSiõ, os cmpl'estimos só 

o sa. LouRExço DE ALBt:.'QL"ERqUE :-V·)lbrei pmliam ser feitos sobre hyt}otbecas tle immoveis 
à. qucstii.o principal. rttraes. 

Senhores, t< propostlt do c'odel' Executivo prc- St•. lll'esidente, a Lei ele 6 de Nov-~ml1ro, l\01' 
enchera os lias que o f:'O'"el'llO tem em vish ~ noss:t forluun, fkoulettra mortn;clesejo que lettr:c 
Será um ben~ticio par.1 " l:tYOU!',\? Tenho serias mortn fique a actu:\l propo;t", caso scj" cmn-cr-
dU'\"idas a este respeito. titla em lei. (lpoiQdos do S , .• loxq"im N••buco.) 

0 :::o.:erno preteJ\do clot:u•-nos de R.tncos d;; Entretanto o g-oYerno rez tmk\ a diligeuci'l, 
crellito 1·eal, qae em flllrtS.i tollos os palzBs rora~11 ~i~c~~ {~~~~~~ E:;~~~~~- ~~-es t?~:~~~~7~Gs~a~-~~·~~dc 
nll\ÍS ou meaos modebdos p~\o c,·C'lit Fo;~ci~;· O illnstt·.t<.lo rcpt"esent~nte pelo I" distl'icto de 
de Fmuçn.. Pct•tmmbnco, fJ.H~u1do iniciou e>te tleiJaté. n1ostt·o11 

Pois bem; e;;,ct·lptoJ·es muito not::tYei;, pelos que :t Lei do 1875 tinh;t sido co!ldcmnnda como 
estudos qno tem folto áccrca cl~sh importante inexcquivel por um eminente cconomisb\, o St·. 
qnestão,. confcssa!n qne: o O·crlie F~Hr.i~.- não Jon;sn.u. . 
eorl'e>poucleu aos !ms p:tra que tmh~• s1do crGt\C!o; Poi~ l.Jem; a propastn rio g·m·cl·no m:Hltcm 
c como neste nssumpto quanto;; csel~I·ecimcntos !\S mesmas (!íspo>i\·ües, aggt·.wu!ltlo-as, com as 
f~t·cm JlOSsivci;; nü.osel'áo de mais, .a Camar': não quaes o St•. Jous~ttnjttlg~rt\ im1IOS;i\·cl um cst:\
iev:wit a mo.l 'l_ue eu lhe reco!'dc a optnlao de telccimento ser·io de cl'euito 1:ea.l. Os pmzos 
r~lguns desses escriptores. não forn.m aug-mentctdos, ;uttcstliminnidos; t\ lixa-

Diz Etlrnond'Villoy (liE): ~o do m;tximo do jut·o foi m~ntida, como man
tid;t !'oi ::..lünitaçi\1 dns oper,1çoos de cre,lito MS 

« Instituiu-se o Oredit FoHciu Jml':t. maior hem immovcis rnraes: os dividentlos, que potlhm ir 
ela proprieil<~tte ru~·~l. ~é notaria qu~ ::-.os en~bel- tüé 12 •/,, ul'iopodem cx:ccllet· de 10 "/.; emfim, 
lez:~mentos do Pm'1z c ,[a;; gTand~s ctda(les e q~e em nad;t roi nttenditln. a. opiuiiio thquolla uonto 
e!le serdn qttnsí cxdusiwcmente. Em dab c expJl'ímentndo economísh. 
l'ecente, sobre um bilhü.o e dnr.entos o quttrenta e 
um milhões de francos de emprestimos teitos pela Entrcta!lto, si oute'oJ"<\ não tlcvia o gove~no 
Oredit· FMc-im·, mais ele 89i milhüe.; 0 foJ•[lm pat·a attender á oh.iecçüo contrll. os Ctll'tos prazos dos 
P<triz 0 0 deparunu~nto t!o Senna. empl'estimos, ten•lo em víst~ pl'Ol'<Weis reformns 

« 0 Credit Fonciõ>' de "França uã.o foi util ;1 qnanto :to elemento servil, uniCtl razão pela. qn"l 
agricnltum frtlnee2n.. ~ a secçi:io do Conselho üe Estado entemlen que 

Entret.•nto. 0 O·cdit p 011c;.,. pMc emprcst<\r esses pt•azos deviam ser manUJos; l!ojc, qtw não 
tamiJem. so1rré ltypothecas ,!e pre(lios urbauus e lla mnis esct·.~vítl:lo em nosso paiz, nüo lmyin 

· r,,zor op~rações ]Jropt•hHncnte commGr~ines. motivo ]l:ll'tl. que não Jo~scm nlúg-a<los, · 
..... !!!_!!'!!!!!!!!!!~""'-·~· po;sivel qu_c, _11(1 Brazil, lhllCOS de Ci'~i~o St•, ]Jl'CS\oleute, si o CSÜl.UO ua laYOUl'<l. é o que 
,._c\On~(e-!lo,jn ;\m snbststn· e prosp~_l'àl' com a lnm- foi tlescripto pelo nobre deptltn.do pelo ll• tlis
., , _o.-, .. -ta~.ão~<J.!:~ >ro.posta,Is~o c,. t·e~tr·wtas suu:; opera_-_ t1·icto do Rio de .Janeiro; si ell<\ estilo "(l:l.$5:\lldo 

·çõe5 il.s"jl ll'le(\atles'l·ur>les·.~ ·' ~ ' ·· "-· ~ ~'. = " ,po1· transes doloroso~, o governo, que não. hesi~"l. 

B"bl' Aà1r ,~ uo goYeruo foi cal<:<~d<t sobt•e à Lei em en1j>enhu• dii•eiltume',ff:a'·~· t'eSp<'~:lsnbHitl.'Uie,do~-,~:, 
I IIOtec -·i . 

lJ 
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E$tatlo pnrtt s~lval-n, tinha obrigaçilo ele olfare-j mente hto niio ::wonlece;~~ quando o governo 
e<Jt•-!h~ comliçües 1~1:üs ~-ant:<josas. com a sua inter·venç.[o c garantia. untibin.r-lhQS 

A Cl\1\Jara constderc que, potlendo os lhmeos I o zolo e rle <ll~um modo dispe11;;;Ll-os <los pt·e
cxigir juros r. te 7 '_! .. , e nrto deY.endo o pt·<>zo do> I coit<Js d<\ pruu~nch 'I (:1]Liwlo do s,._ Joaq"i'" 
empt·estnnos exce•let• de 20 anuos, " htX<\ tla. N~tutwo .) · 
mnorlizaçiio scrit nc~e.>sttl'hlmente a!e,·,Hh (r.~poia-~· G·r,1ça.~ uo desenvolvimento e.dr<t.Ot-dimwio que 
rlm:)., ~-) hLvont·:.t niTo supporUrrU nn1 ,jul'o tlc lO n; (>' neste seculo tem tido o i\notlYaln.tí)' e ú fucilí ... 
que só uma agricnUura muito 1wospcl''' JlOÜGra dado dM commnnic.•ç0es, as lt<\çUes do munt.!o 
tolcr;w. . 

1 
ci'~~~i~ado form~m h?je? p_or a.,;;;inl diz~~·~ ~m?- $Ú 

o SR.. JoAQt:l~l NABVCO :-Sem connderar as onctclade, um so po'o . n'10 podemos ?er mdt!Te
de;pczas de amortiza~;,~, qne hful de ser pag,1s 1\lllt:S D.o q11~ so r~ssa nos outr-o~_pmzcs_; S8~-
pelo tntttuario. tm1oh neceEs 1rmment~ <I ropercu,,ao do •. bcn,, 

· , como dos males ; e asstm, Sr. prestcleute, pode-se 
O St:. Lo!ir.llxço DE ALR"CQUEII.QUE ' - En lt r. <tlfirmar que hoje lodo> o.; intet•esses s"-o soli

opiníüo tle Yilley a respeito do cre,l\to territori:\l thtr·10;. 

em Ft•;u:ca.; é a mesma do m_uitos outros esct·i- Nestascil.·cuniS!nncias acrarlit~ró. o governo que 
]'ttnre;;, Clltl'e 03 quaes Ctt~ret J?;H(h\11, €111 S?ll os BanCOS de C\'edito ~e,\J, por~ue Se fumlam ll:l 
Ct!P~O .Ary11lyt1co !le. Econo;)u.a Pal~t~ca; e c~tuwe~, hrpothcca, estão ao abrigo d<18 crises, dos gL'U.ll· 
o qual du: des perigos, a que estão expostas as outras insti-

< Desde a sm\ fundação ate 1879 o C.·cclit l"<m- tuiçGes bo.ne.wias ·1 
cier fez s<}me_nte. "6 .400_ em(lrestimos, dos ~uaes ! o sn. ANORAD!l F!GcF.lRA: -Estão muito menos 
ilJal > de ~O~oOO u. proprle(h\de m•bana, represen-1 qac cs outros. 
tando os 4/o em Y;dor.~ i 

M«s não foi :>l>mentc en1 França que os Ban- 1 O_ Sr •.. LocR~-:xço DE ALllUQt.:'lmQc_!'!: - M<\S 
cos de c~edito real não S(>CCOrrerum ,, hn-onra, ·/ estao.- A1n•l<\ mestl!O que t~es ~o.n_cos !Jll.O ten\t>1m 
1hn a que princip~tlmentc tinl1nm Ei(lo destinados; c1rtemt co~mnet•ctnl , s~O:ret'<W we\:Jt<:n-etmente 
n:t Ital1~1 succedetl a mesm,, cousa. !~li L como a 1 cotu. ~s Cl'lscs cou!m~t·~tae,s, .~'~<tncelr.ts ou c~
Camara sabe, h•• sete Ba11cosde e~e<itlo t•eal, oue i ll_?RllCuS, que porventura ,m~_nem, e que nao 
fomm anne)>cs a institutos de outm. n;1tttrezn· e j sao l'O.ras nos tempos em que uvemos. 
muito fiorescentes. Pois bem; um esoriptor, muito I O SR. Jo,\.o ALFREDO GJ;·e.<V.lenle ào com~lho) :
•ersr<do nns qnestõe' de credito ::~g·,•icob, tlc- Isto ui1-se sobt·a tmlo o que h" de mais seguro 
clara. (!1le taes. B:tnco~ t)~(!c!am tri.#emmue e wio j IW5"tú mundo. 
co;·~·eJpondc.,, "~"'''"'>-<«O. . · . 1 O SR. LOURRXÇO DE ALll'CQUERQlil\:-,\11! :Mas 

'='~mb.em "':'' Dtnam~rcn., Sr.prestllente, o cred1to, cnt'lo não se ,ll<>a qnc a !!flr:mth• do Estado serli. 
te~rlto~Ial S;o_ a.pr~ve~tot~ .a. alguns g'l'fmtles pro-lnou;ina.l. - ~ · 0 

Jll'Jehn·tos. uno fot util •I luvonr:J.; tanto .que o D'o-amo· .1 verdOcde il. nuçlo ,par:~ QUe rn~.is 
go:e~·no •. l~a. potteos_ annos,. em !SSD, .. ;._<;,•olveu,·t:u·d~ n~ 'sej:\ sorprenclid~ Jlela. .noticia de 
cre,~r ~~-'~ ~!JllCllO> B_anco•; ~ue supptt-o.m ,ele gl'>lndes catastrophe.s; d1g-a-se no patz- y~unos 
?Ul"tue~ :1.. ,\0 rtctüturn . um p,ua Scclan,J c Olt~r.ts snsteuta.r ,, hi.Yonra. cxponclo a desrtstre~ o. the-
J[has; ontl•o pllrn Jutla.nll. • u. 1 lJ Jlco · 

Na. ]Jropth• '\!lemnnha os bancos t\e credito 00 10 1 u • . . 
re,tl nlifts rlcor,zaniz~tç.1o diJierentc, ui'U'l tem sido O Stt. Axn"ADE Ft<'clltRA:- As c_;tses pQ(lem 
o> m'ais utei:; i1 liiYOill'U, como se diz. pcrturlJm·.a.nmrchadoo Bancos, mas mw auntdlam 

l.:teis (, htvoura tem sitlo príncip~lmentc h:mcos <~S garantias reae.,. 
uc 011trn natnreza, as UniÕ2;s de CJ'cctito o s1~. Lot:m,~·ço vl' ALllt'Ql'lmQUJ,;;- St·. pm
( Vot·sclut~svcr~ille) ue ?chulze Delitz~clt; têm si~entc, haum argumento _lli:tnte ~lo qmtl todos 
sulo as Ca1x"' t!e empl'llSlll\los (Oa,.Mmslw.s.<ca) tle são obri"":.ldos a c11rwr <1. Lt-onte ; c o argumento 
itaifrci:scn, iJvst~tní(~ões baseadas todas sob1·e o dos 1hetSs .. 
]trincipio t.l;L nuttnalirladê ; ttS~in1 como nteis ú Paro1, dmnonste:.u· ac hon.t•all~\ Pt•asi•tante Jo Cou-
1:1\"0IU'a !&m .;ido na Italiu os B;tnco.; popnVti'c:l ,;dito eomo est<lS institukr,,s estão e~po>tils il 
CL'C~1dos 1)elo Lu~zatti. . g'l·o:mc\c:; riscos e pcl'i~pls, e iJile~por com::uguil}te,é 

O_ nolJre (le].l!l~a(\0 )>01' PQt•nambuC(t te_ve, JM~, lllltito l}()SSivei, sin<to prov;t.vel, qne "gnt·autw. tio 
razao· qmtmlo diSile (J lte esta p:'oposla so po:lel'a F.skHlo se tol'ne eiT~ct!va, vou ler o rJU<l se !1.'\Ssou 
t1proveihtr a alg·uns grandes ]11'0\'l'íet:lrios. 1u Au:;tt·h. (L8): 
E~~minarei n.gora a qttestito sob outro po11to « Jnlg<Wil-Se te)' a maiot• seg11rant;.t couceden-

de 1 ~ tsta · . . . do""e credito sobre hypothoc."\ tlo immovel, ttl-
. Nao h:t _no .'~OJJ?-!Uel'cto,_ Se. pt'CSI\lcnte, cspec;ta- X;tdo pela met:)(lc 011 p'elos .)f4 uo seu n1lot'. Con

tuhule _1:1a1s <lllllc1l e t!ehc:d:c do qt~e ~ ?anc~-r"l: sidem\·::-ss, po;·tanto, 0 valm· como prolwí~<lnt!e 
ell:!. ~x,ge, ale;11 tle con11~7ll11ent,o• cxncto, .•ln, inlm;mente· do ohjecto e col!lpletnmentc mLicpen
ncgocros, nnut~ tmo, mmto tnc.o e a mnxJJna d nt• lo sujeito (mutmwiol·e porq110 este modo 
lJtudencta .. -~s. dtrect~res de B:t.ucos dcvc1;1 -~~~ d: p~t;-,ll' é conti~u·ío [1 rd,;lidade, rol IJl·iltmnte 
antes em 'ilStn. ~ se,nranç."\ rle snas opew,.u~s 0 !lasco; em cinco annos, 11,1 co1Jr:'IZlç1 de dtnàas 
do que '' ohtc;lçaO de gran<lcs lucl'vS- A >tnd<\cm h>se:ul,,s sohre 0 ct·edito real, vedfi~atz-so Jm .\us
~ " :t_Coutczn. podem algumas ':ezes cre?-r c.\ e trin . um pi·ejuizo de 113.725. lG3 florins, on 
nnpt'OV!SO ,!\rttn<:les fortuua3, porei~ ~ mil.l:5 pt·o- 2'2-i .<I;';O,:i2G m;\rcos (ll-1 mil conto> mn.is 011 me
v;wcl e ordm~H'lO que oot"l'<Lill ao -encontro de nos.).-G. Rlzlúa!l'l,» 
arandes cati\strophes. · . 

1 
· · 

~ Si, ttp~z"r de todo o ctütl<v.lo, de ~od;\" \'l'tl- Senltoyes,oq:t~llos qne :tCt'ed1t:un (jllC n ~Y?I~t~ : 
<lenda, os est<\belecimentos hwc~üios sito ii.S vezes con\rahllltlo dJndr.s co.m o; B•u1cos llyPQtltecarl_o~, 
~·ictimns tlus. crises e :~t-rllinam~;;,, c.tUS<l!~do :;;:t!Ya-sc,. e.>t,<o per:fe1tameatc eng<tU:ld.os. :-ios 

__ g:~~mles à;tmnos'á soeiechdt· , qnttoto mais f:teil-• temos em nos:;o patr.·o exenlplo. 
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f..l ll<Ü e" la\'OLu';\ que m:l.is Sl qnlixn 'I l'' pl'c
ci&'\mente a U<\ ]Wovinci<l. (\O Rio de ,J,\n~iro, qne 
viveu <l!u·:tntc mnitos anuo;; t\ contrahir tlivid:t~ 
com o Banco do Brnzil . 

O SI' .. A:<t~\t,\:111' Fwu~m.-_:- Niio apohdo. A de 
S. Paulu ei'l<\ pro~per.t, e nao c:>n tL·tc!lin menos. 

poi· um·r emedio tilo 1n•ompto ~wtnto ino!reu,;ivo, 
pois não envolve do raeto a r·~spousnllilith\!le elo 
Tlle;onro, como pomle S. Ex. gnstentar n insti
ttlic·.üo s~rvil c~m :t vehe:nc~lCh ~om que sempre 
o f,,, dm·,mte t1mto~ nnno., '! ! (Apoiados.) 

Pol' uün!ut parte tleclaro à Ct\lll<lt'<\ (Jll!ll\ utliCt\ 
o\,jecção que ~cmprc t;ve contl'a. n abQ! j~,ão Ci'<\ o 
recdo da~ suas consert uen~ias cc::mom.i\!aS e ftnan .. 
cch·a,;. 

Si, p!lt·em, en tivoss~ pre>enti<lo que Jutvia meio 
de con.jnr<\r e:;ses m;\les,. que se me :1.tlgtu•twam 

O SR. BllZ.\)U T :-.\poi.tt!o. tremendos, e meio L1cilimo, como o que cousll• da. 
O Stt. Loum:"<Xl I>E Ar.nt:•~tr.r~•~t: l·::-AIIi t:\m- proposta do governo, eu tel'ia Clllend<Hlo o pro-

0 SI~. LOUllF:~('O Dll Ar.UIJQt:imQv l; : - Y. Ex. 
csti~ muito eng:1.uaclo qa:\!1<1o ,\ir, que à l<woura 
de s. P.tttlo est á pruspel'll., ~ tun e;·;•o : ocn c>
tatlo n;J:o é prOS[Jel'o. (lpw·tcs) 

bem lla ~·wix:~s, e mniL~ $<1neiX:\s. j ecto ap1•esent;uto nest;~ Camat'" paio Sr. Con:;e-
o que $<K~tlcn à la\'Otn':t 1[,, " io .te Jaucit•o, a llt,;it'<> D:ull.as, pGlõH[tlC li· •~lJoliçiLo :;e !iz.es:>:> im

twor de queou !bi pl'incip dutente ru icln·luo o L'<ln- meüial;uncut~. (Apoíc<<!.os.) 
Yeuw '' qne :\lludo com o Banco <lo ~raz; l f ll)'j>O- Nunca susteutci a <;)3Ct';Wi•lii:ó JlOL' amor Ú;\ c:i-
t her.ou a.-; s<:a; f;,zeu,las e :•llnnl ulUito> de•·edot·es cravi,Jão. 
tiYeram de er. tre<,>al-a; ao B:u tco. (.~j>oitvlo'). 0 SR. ZA)L\ : _ Foi 0 eL'!'O do p.1r tido Ji\Jet;\1. 

O SR. ;\:"OIIADE F lGt'EIR.\: - t:ma ou out ra. Julgo ter.domonstm<lo qus n. g<\1'<\n tia. u o Es-
0 Sr •. Lotl:E:-;<:o · N: Atnl;Q'l:EIWCE :- Muitt\S, t ;l.do ]i& i<! too·nar-se ;:,Q'eeli m, tligo mais, proYn· 

de modo qne qnc:n quet• coruprm• rar.en:h1s 'l"ai ,-ehnente ~e to:'n:n-.1. eitect iv-ã. ( Apoi(u/.os) At
ao Ban~-<Hlo llrnil, ou :to l3nn<:o de Cre<lito Ter- tend;\ o nol1rc P1-esidente üo Conselho 'lue, como 
rit~rial. se ve do ultimo 0.\l;m,.o, na, 11mt,, r eh\ t l\':\ i< car-

o SI~. · SOAR F.:> :-0 13.11\éO <lo Bl<IZil t e•1 muito t~ira hypotllec:u>ia, a (leo:tS 50".'" dos ,J,Jveaor es d~ 
poite<•s n,zen<ln~- Banco do Bral.il têm Jm8·o pmtu:tlmento ''" stws 

o Slt. IlE::\RNl>P. SALL"S: _Tem ,-cnc~ido <li ,•itlas, estão em di:\ com o sen c1·edor. hna.g·ine:< 
· l C..1.m:m\ fjue a lavouril nito poss(l, desenlpenh;\1' <I 

mmta~ por mctaul <.lo ·prece 1.lns h,q>othcC:l ~. tempo com os Bauccs, 'l'"" se vão crs1w , l\S olJt·i-
. O !>I~. '·~üRE:"<:o li E AI.JlUQUEl\Q\iE : - ~[<15, ~ações aSSitmid:ts; ima.;:iuc .a C;unMn. qno t emO> 

~"ulun'es, nw n,\te\'Cl~l OS. 0$ termos t\:1. guest ;í.o. colheitas f;t!1W.5, como as te\U~S tido ent (\QOOS 
"' Pl'~"a d~_([uc ''ssa um~·'t nii.o >!Jelhorcu <'sorte successit·os ; íma l;íne t\ C:\nl:\1':\ qne o preço •.lo 
dr._ !a\OUl':\ ~Qtle G~ht hoje IJ<tte.<\. pot~Uido Tlle-.. ,u~sso [ll'incipa l ~enero tlc e:>:pO!'t:tçií.o, o care, 
so_"r.? , pe.:lmt!o:-lhe. -~oc~-ot·ros lll}ll1~tl1atos ; c a. li:iTxl\ ; o ~uc í'tlr-,\"o ;.:-;•>erno lliánte tlest~s f(l.;;tos , 
l" O\ ,l_de gue e:;,:> tln lth uito ~O!lst\ttll(l. um g-rande i.; to e, tl i::mte da. im pol1tm\litla•le d<l hno1tra 'I 
negy~<o [n\raolhucodo Bl'!iZl i é rpteell~de~h1l'vtt , . . • . '· N·- • •. · • · _ 
positivamente que preteri:\ p:t(;ar as multas ,, OS~--. . ToAQu.m ~-~Buco :- ~ :'o a pH>eLS? a "'\ 
contulu:w <\emprestar pei<ISUt\ C:ti'Nim hYpothe- pontu.lit.ü de tl.L . l,L\?nra, !~-t<\ _ ')~te,._IJO~ _mor,tv 
c;wia .. ( .·lpoiw.lo<.) - 1.le n.l_; uns prop~·te t.anos, •~Jllll\ tt:> >11:\> htr.eml.ts 

?\ito con testo, ontJ·cb:nto. n. ntili11~tle das in- >endlllas por ixuxo pt·eço·: 
s titui(-ves •I~ er-edito t·cal. é e.;tim:n·ia muit1), St·. O .St~. Lou"ll:"~'<J l•l·: Ar.m;~t;F.t:Qur::-0.' Banco:; 
J'l'~id~nle. que e\las pn<lc:;s~m do~-at· cm no;;,;o exi~il·ão o lo s.::n lhvlol' o pa.gamcnto do .juro 1i11.S 
JX\tz; mas as •)uet·o como re.;n!t.11.lo o&1 rique7.a. l•Jtms hypotheewüts, 'IU'l lwu1·crcm cnutltolo; c 
puhlieo~. como ecu-,cqu~ncitt •lo <l~>cnyolYi- o ~u" r,,,,. o flO"<:ruo ~ i\l.utdal.,-, cxccul:tt· a la
m~nto do.l.:i nos..,.n:'i intl ustri:t:.; . N;1o as 'J.UCrO~ po1·CJn, vottt·a ·~ 
crea•.h\S artitleit\lmculc IIC)I) Est,tllv. :i eu~ L" de o ~\:. eo~:I.H .. l vHII:t<:t:I·:S: - ~: () f[UO .... r. ''"" 

·-s.\ct·i licio.-; ~l\orrncs, .. tiaui~ dO$ qn·tcs· um holUL:llt liLZcnôas ·~ 
timido, comO en, nã.o r,Qtlu <ioix:u: llc t·•.:cmu· es-
p:n·oti.tlo. ll SR. L<mL~~~, , , or: Al.l~t:~ I! EJ:tJliH: - O 1JUC 

O nolll'e t!cput<v.!o pcl~ l l• disll'icto da [JL'OYiucia farú o !(ovet·no .. h:; l>tr.cudas ~ Qu:\11(1\l mni!;t::: 
do Rio tle Janeiro ('~z esfot'ços pnra demonstt-ar rorc:n á pr•t~-a, que prcl,'() >\\C.mça r-:io no mcrc•:t.do ~ 
qne a g:u~ulti:~. do governo será nomiu:\1. o Stt. JOAQtmr :-.'.\llUCO: - E' um:1. cri:;e nrti-

C)! SR. Dl·:Pt:TAJ>O:-I<:n tã~ é dispenstwel. fiei;\! •h\ l<wour<\, crceluu 11el'\ intcr,·eoçiio •.lo 
o Stt. Loul~Exc;o Dll At.DUQUI:~<QtiE:-S. Ex. !>St<1do em negocio que nr10 ê seu . 

estú perl'citamente illu~irlo. (.,lpai&/ los..) Os f;tctos O Sn.. Loun.llX<.<> m~ Ar.w<.;<~CP.UQue :-Si''$ 
o peov;;inL <!orno jú. rnosh•ci . instittt i ç0~s j1c cr~dito l'cal , qu~ se n\.i.\ntêm ~m 

Sup,.onilnmos. p.J:'•\ m, quo o h,m,·ndo <leput:t<.lo gm·anlitt elo r.s t!l.do. "' portanto. ,d i t-i,:r~ln com cai
pe lo l i" rlbt1·ielo uü Kio tlc .l:\lli.ÜI'o Lc;m n\.Z:io; •\:ulo ü prnclenc1a o< "~"~ ncgoc!O>, socrcc;n pt·e
Sil\'l'o nl<:\:IHb <)li" o "lll p1•c-.;ecto 011 :t pr·opo.>t:l. <10 juizos extraordin:wios, como soíleeu o credito r~a.l 
go\·erno \i com e![ci!o " ~.1 l\·ar:<1<l d" l<I\'Olll':l. c •h .. \Ltstt·ia, segundo mostt·ci, o qne não sncc~tlem 
que :t ;::a.t·:<nti:t clo J::sluclo seri1 ap~na;; nnruin;Jl. com este> Ba;K-os ti« p:·opo.sta'? E\ les s:tbe:n,que, 
v_n~ta-nw :tct:colitar 'r:o s. í~x. p:ms~ ussim. ;\l.ttS, I por l'?iore:;, pot· m:;is ;::mves qnc se .. l:ttu <I> .c•r:"ul.: 
~l e-c"t'.! o sett. 1·eal l' :Jn~·tnlén to, c d~ro CI'er que st:tL\Cta:3, as ~n:1s cmtssõc:-; esta.11\ g:wantuJ~.,! !St 
n ,:~ja, nma \'ilZ'I!Ie :-i. l·:~. n :tflil'lll:t, nito pO§o o c:·ctlito rc:tl pú•le d<>l'O:i pt cjuizo.;. q~e a _Cruua.m 
P.X!Jlic:-.:n :. o• l'ltiJ-•iç:íc~ 11~ ~' ''t\'·' ann~;;, iltces.;,tnt~, I \'Ílt,c em um [<:Liz p<'~:o:ub co:nn êa ,\ustt't:\, 0011e 

· ~ ~n~t:;;''~'·· '1"'' S,. J:.s.Jc:-: ;1. :~oob<:-"o ,ta e;cmvt- ;t terra tent \'alot· m:us ou menos certo; que i>re
dão no hnj)crio~ T !tfi'/i/171,>.<: ) • ' ' juizos nii.o ''l~ull.:l.r:io entra, u<j.; d~ ventl:t rll\S 
· Si n;; !lla.les, quu • i<~ cxti nc\'11n <l<> o>lemen to sel'- 1 tcrt~•S. ~uawlo :ts fazontlas for~m a. pmça por 
Yi~ j>Qo.li;un resultar, :set·íant !àcUmenlo rt?moviltos !alta. de t•agr.tucn to! 
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O ~r.. Co!~Luo Room&uEs:- Mu.itas u;co encon- o_ immovcl hyj)~thcc.tdo c o e:tpital sochll não 
tral'<UJ comprador. $tO duas garl\ntJ<lS. (Apoitdus.) 

Un Sr.. DEPú'TADO 1L'l, 11m <\parte. ~c~nos ~go1:a o _in:movei ~o _fut;do ,rc r<)SCl'Va. 
::-. . . _ ~ . - . _ ;- . O fut.do de re~_!'"\ a ~enhoret~, na.o o gnra-ntu1.- ptn~~, 

O ~Jt. Lot:-RE.~_ç: nr. . A~n"t.:QUEllQ,u.F;~ -,Lu sei o Theso;:eo. );u.o pode ser 8'a.:antia pür.t. 0 The-
rruc o go"Verno o'tr.lnte JUtQ.') e amOltrZ·lÇ.tt.O. l s~}tll~1) o (tlndo d~ l"0SBr\r;\, smao •jttnmlo 05 Bnnco~ 

o SR. AxmunP. FIG~miRA : - ,\os po1·tadl)res se eollO![\le!ll em conrliçi}~S ]l!'o'pr:ras, ~ lca.ncem 
• f1,15 lettr<~S, não aos uncionist<\s. Estes ficari\o geandes lucros, distriln«m dividendo, de 10 '/o. 

interessados em s:llY<ll' o capital. Fundo d<J ~eserva só nc_ste caso e i'O;:;ivc!, isto 
O Slt. CoRLHO R?DRlGUEs::- :\!euos ~empre do ~bn~~~~~~~~l:fo.honvcr l'ISCO tle set· o Tllesoaro 

que ::UJIWlles ~u~ tem gat·tult!i\ tlo IM:<! do._ _ ~ .. I~.s nas ójtoc~s tle dim~u-lllndes, 'JIH\nelo os 
O S:t. LOt:ttE~ço Dll ALBUQUERQUE:- l'u nao lktnco; nF.·"rem mans ncgoc\Os, guantlo não tivP.

dí_ga que a t~rr:~. no !ll-a.ztl nao t~nhft "''101:. rem fundo tle res9t'va, ~uc g';u·•wlia. póclo ser 
Nmguem o tltt'll; lor<C uma e:G1!!'g-cmçao · ,\ tert a este p ao:t o Thesouro! Neste cuso, 0 runtlo do 
cultiv:u\n te:n valor, não lm ~nviüa.; mas este t·esernt deS.1JlJXU'ecet·ia, recelJ.;ndo dhUuo illlli 
v:\lor é mnilo Ylll'i<wel e dependo tle cíivc1·sas diverso, r;u:ll o tlc integl·:w o C<lpital socinl <ias 
ch'CLlmstanchls-pror\uc'}ão, ]Jl'eço tlo g·enero cul- Bancos, ú merlí<la que e> te lor s.mdo tlcs~cdc;~do . 
tivrtdo, facilid<lde ele .\t'l\nsporte, etc. (Apoi ados.) Port;mto, em c:<so v_h:nm poderá >er 

Sr'. presidente, etl rlisse que fal.i<t Yotos p3:m gat·:mth~ ]lill'il o Thesoaro. ~ 
que e.:;te proj~cto nUo se conv~rtesse en1 lei; fe\J;- O üumareL e <1 re·:tl ga.rantia dos Ban~os c ,lo 
mcutc elle n(lseeu hemiplegtco. O;; B:lncos. sao lindor elos lhnco>; ma;, l'Cpitu <\ per~unta, qne 
autoriZl\dOS \\ emittir O deCttplo de >Cll C<lpllfll, <Ünfla ha púllCO ti.z! O qno {',trll O f;Q\'ÚÍ.'ll(} elo im
isto é, :300.000:000$, e si'ío ohrig-:ulos a razcr em- mm·el hyt>)tl\eccttlo 1 
prestimosa rlinheiro, sempt·e que aslettras hypo- O pr(>jec:o elo nobre Pre3idente do Consdho, 
tha~'1ri:ts não estivermn tl.o pn.e. ~ seril urna rnc~Hda lJI~;; p<.w.üot"ia ptU;L o syste:m~ d~1. 

Om, o nobre Presidente do Coasc!l_to l.let.n ~:~l10 nncionttlis •ç;."ío .lo snh1, ho,je t·ccommó:lu•<•.la pot· 
qne o nos":So meio circulante não ãtttngc ttquellu ooti\Yeb; es(:riptore.:s (t~ ~\.n~erica.. 

qunnti« (apoiados): fic:1 muito ilquem.· · l I.Jl( SR. D!·:Pt:T.lna:- Soc<:üist~s todos. 
O SR. Jo~Qur)! NAJ1t;CO:- Dc•ttro ~e cinco an

nos não poder;io ma.is f,tr.et' empre>t1u1oS. 
O SR. LouRJ:::-;ço DI' A r,!:uQUERQUE: - Diz-se 

que os Bancos n[o poderão c:;gotar ~n:\ f<<Ctllrla•l~ 
de emiltir loh·n:s hYJlOth~c:tl'ia:;_ sinüo em prazo 
muito lon~<o. Si as lnucos i1zes;;em essas opera
çGe~ por sua cflnta o ri~co, (a)loinrlo.'.), esto11 certo 
que ~et·in.m muito limit.·ul<l.S, na~ con.tiç-.ões :tctuacs 
r\O ]l:\iZ; mas, el\cscontn.m <:>>m :LJi'H';tUtin. flo E>
tmlo, e. 'pot·t<tlltO. :;et~1o [\ccis(aprt~~los) em ne~o
ciiu• seus O!ll!>rcstimos.com a lavonr:1, sem inrb
~twcm ~j :\ àV:ÜiaÇfíO ~las f,LZCI\di1S IJ ('ll não eX:lg·
••CL'ü<.J.L (ai•okulo9, seut attentlorcm bmhcm par:t 
~lltt·as cit·cumsuu!ci:l> tlo qn~ uopelldu o uom exito 
tio ne~·ocio. 

O Stc. AI.FI~i>ll" Ct>llHI-:tA <liL um :qt1l'l~. 
O ~l~. Lot;ltl·:~·:o t)l·! .·\I.!ml~ül·:itr~t:l·::- E. o 

111csmo. Y~jo !':v.cr 11~sta cnsa distincqi>o.s ~a•: me 
SIII'Jll'tlhe!IUCill; OltVi <tÍill[:\ ha!ltCIII <llstlllg"UII'->e 
capit:ü uc meio circdnn t•J. A distinc,.ão e ,·ortl:\-
deir<L, m:ts não tem ap~licação <lO caso. . 

O Stt. Lour~t~X('O I>E Aim;Qm'"Qr:E:-0 governo 
eoncentrm'h.l. em sn.n.s m5.os, 1,0uco a llouco, pm· 
Jnêio de s:1criücio.) ingentes, ;.1. propt·ieda.dG tlo 
solo, e a.ti.no.l o distribnidrt7 seg-undo o s~·.;;tcrt\;~ 
~ocVlH;t·~ ftll(!! ~uiopt:"!s-3e. (.4.p(w!l!'..:.) 

o nobre uepul:tdo pela !1• <listl'ict,) <.i:t pro
vinci~' llO Rio dé J 1\.l~~iro diz (Jtte n~ ha. Socia
lismo, n1:1s·ó evhlcmtc qnc hn .. 

Nito ha sin1ilc Clltl~e :t gv_r,mth de .inros " 
estn\da.s de ferro! ú naYCg"<\(.~ão e outros me1ho
t~unentos, e " ~·wantia de letras ilypotllec:trl:<s c 
no c~pi!alnellas cmpregndo. ,\s estradas Lle ferro 
:J.ftl'O<'e!lam a totlo.;. (tpttttcs.) 

Rr.:pt·c:Sentmn um r~.ttpital qn'J :~ece~sa. rin1u;.mto 
irá ~tngmeat\n<lo 1la valor• coro o correr dos 
:\.nno.:;, s:tlYo si c:.:.tc p:lil. está d.esliuado a pcl'i.!
cm·; a n:tH'!::.'.t~'i.·J ~l'J lllCsnto mo\lo. A~ld, P\H'~m, 
Lr;1til.-sü Ue 'iilt:\:ilio~, (Jll~ não reputo l't'i.tc~ ~~ eJli
cazcs9 lliStlen:;.<Ltlos~ não a todo o pJiz, ma~ a. umi.t 
clnssc nlk1~ rcspcit;c\,ilbsima tléllé. (.ipoiados.) 

O Sr~. JoA,~unr Kwvt.;:- A u:n't p:crte ,b 
dasse iL custt d:\ outm p•u-to. Opponl!o-me h funrlaç:iio tle Bnncos g:ll'ttllltdos 

pelo l!:stculo,. po~·qne nã_o os cons~ct~ro. ute1~, nu.s O Sl>. Lou"~xço DE ALllUt;r:ER<~c:E:- Para. 
fatalmente mclmn.dos a cspecub~\O e :t r'IHna. mim o \luXili•) é ín~llica.z; apt'o\·eit~rá a p.)ucas. 

Os iucendios procuram de prel'et•cuciit •t.s ClS~S Di7. o nobre d~putado pelo Rio de j,...neiro: o 
seg-uradas. (Apo;adosJ Br;\%il e :t lavo,lr<l·, :~. hvoura c o Bmzil; porhn-

QmicS as gm~\ntios que se reseri'OU o g-overno, to, :'1 n'tção trat,t de ~alv<1r-se :t si nJc;m,t. :.\las, 
p.tr;.\ t•esah-n.L~ os intere3ses elo Thesonro~ COmlWD- senhoecs, si :"L b:l""t""Ollrn é o lk:tzil, c o B1'atil tem 
mettitlos ne;,tas institui0ões IJ:mcaria,;? meios clesaLY,u· ::t tavotmt, a hvottra não precist 

Disse hontem o noln·e depllt-'tlo pelo ll' tlis- de auxilio. (Apoiado,<.) 
trito do Rio de hneil·o que &1o mnit:~s as g-amu- o SP .. Jo.1QUI~I 1ünuco:- E' por este :n•g·u-
titts, e \'Lpontott tres como \lrinci~aes : mento quo muito;; qnet·em o camliio baixo. 

1" O e;tpihtl social elos l3:tncos; ·. o SR. Jo.'\o ,~Ll'J~rwo (ptc<i-ie>Jtc do conselho): 
2>. O fundo <le resen·.-: \- E e\le 1\!!0l'n está :125 e l/4 llrmo. 
3• Oo immoveis hypothecnuos. t) SR. Lo~;!tl':XÇ'O nl> AI.IiGQUim~m-::- s,·. jll"C-

E:..:aminemol-u.s. ;;i!lente, en não acre• !i to qne ~e.i:~ po>5i,-cl fnndv.t· 
Sr .• presidente, o capital socu1l o$l:~ emtn'Cgr.vlol estçs. B<utcos, ao_ menos na ::ctua. h:ut..l~, som g:t-<l.nr\e 

no iJUmovcl hypot~tccacl~- (--lpoi•do>.) E' l'P.[ll"- r•el'lj!O ~m·;c IL J:J•.]t\e;-a jillh:tCtl. Ü.~l(}hre p~~Slde!Ü~ 
sentado 110 e1n1,1·estuntt felto pelo B:tuco; pot·t.auto, do .Con,elho con!eosou n,t outLt Co,mn.m c>st,ll 
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couvenddo dn, huufficiencia du meio circul:mte;' O SR. L<11JP.llX()O nr. ALBuQuERQUE: - ••• 
e S. E:<. disse uma verdade (apoimlo.<), ,·crtl:t<le I do,:,le que o~ Banco~ .foraru cantelo.;o3. l]m esta
que snsteoto ha maitos mmos n,;st:!. c:~sa, ver- IJelecimento hanctJt'io que v;(i a;liantar os· ;ens 
tlade tlesconhecitb, entretanto, pelo <~.nteccssot·. c;>pitaes, s<tbenilo que ~~~ os poderú rehavcl' no 
do honrado Ministro, o qual adaptou :t politica, j rim dü pt·azo,; mais ou menos longos, quam1o 

. a l11CU Yel~ tat.a.1is::.ilna~ de l't~·colht}l' llap..:!l-JllUClla, pulli.a etupreg-::ll·O~ Ci l) e(1'oitO:; CUUltilel·CÍae:; de 
pm·:.-devar o c;1mbio. (Apoiados.) prompta solu~.ão e de lucro.; qun;i sempre mais 

Ne5t~ p~i;r.~ Sr. pl'c.sidcnt<;>., o ~-Iinbtro da. Fn- ele\~üd03, tomai'il todü~ ras cantelas lK\J,"'{L limitar 
zenü:t julc'a tm· feito tndo qm\nto ~ poss:vcl, qtn1nto seja po,."Sivel, :t acçiio dü conjuncturus 
qu~ndo lhe <i dado dizer: o cc:miJio csti• ,l.lto. ,~ iuCclizes. 
C.'lm~rn acaba de testeamnhar cem que s'\tís!iH;<lo, Assim, terão o ctlidutlo de avalia\' <1s -proprie
com que :üez•·i<l. o nobre Presidenld üo Conselho e dade.; rurac;; por mnito menos de seu valor real, 
Mínístt'o d,\ Fazentla exclanlQu: Vêcle como o de cxigiejm·o.; altos, em uma pal<nT:t, nnnuidades 
cambio está a 25! oncro:;;ns e pe:;adas, cmuo pe~ad:J.:S e onerosns 

E S. Ex. nc•·eclita que este (~cmiJio e the!·mo- ;;ão as que resultam do org-nnís:uo dos Bancos 
metro se~uro do cstaJo do p;tiz! Si é, a ht,otn-n qne lli5ctttilno''· 
nã~ yrec:s~~.de nu:xíl~o- (.-lpo~,,~o;.) , . . . o sr:. .• ~xo1um: FrGu•m~A:-;\ão apoiado; não 

~r. :Pie~l(tente~ 1;,\.t:\. m~:)h(n tttw o c.~tnUw e são oneros..'\.s. 
uma encnmstanc!n. qne na o I em o a le<\nce r1ue ... 
muitos lhe querem dar, citm·ei apenas um facto: O Sr:.. Jo,~QFDI NABuco:-Sao. 
Foi •·otlld<l n lei rln :tholiçiio, ct1jns consequenci;JS O SR. LOt'RF.X<":D Dll Ar.nuQUERQUll:- Como 
:tintl:\ ni11~·uem pôde medir,· e o ~mü>io lllnntove- niio ~ : l:m empréstimo o. 5'/o e" pra>.o tle 20 
~e fit'tne; 'i,hegou a noticia, de ~e h"vee _a.gg·e::tY:\do :mnos, parl\ ser :l.UlO~tizado exige uma. auntti
o est<1tlo ele· s~ucle do Impeeadot·, e unmediat:t- dade de 2 1/2 "' 3 .;•. 
mente o cambio c;üüu! Eis o que 6 o õ<tmhio 0 Sn .. Jo,\QUD! lllATTow:-Exltcbmente 2 l/2 
entre nos. Porttmto, o nobre P1'9óillenle do Con- · 
selllo 11ão faç" g·t•amle cc.l;edal tl:t ta-~" aclnal do a 3 '/o. " 
cambio. O Slt. ,~xorLI.DB Fr,ocE!RA:-Não senhor; não 

O S~t. Joio ALFREDO (Ílre.sideatc do· cOi1SclAo):- exige iS50· 
Xão fiz grt\nde c;thednl, apen-.1s al!ndi ao facto; O SR. LounF.:<Qo m~ Af,ll1JQ1:F.RQtm:- Exige 
a;;ot'<\ "' minlt;\ intcut;:1o é <JUO tlepois explicarei. l<lll'\ :mnuidode de 2 l (2 :t 3 o f•· 

O SR. Loimt-:xo;o roE ,~LBGQuEJ-:o~DE:-Sr. pre- 'O SR. A~·nRADr: FJGt'ElRA:.:...Não cheg~ l{L. 
sidente, o nobre depntt11lo pelo ll' dhl1·icto do Rio o Sn. Lounl>::\ÇO nll o\LllUQ1JllRQU1!::-Sou muito 
de Janeiro c muitos OHtt·os estranh"ram um;t pro- cauteloso; COI}Stlltei um banqueiro e este disse
JlOsiçi\o, que foi lançnoh pelo uob1-e tlepltl"do pelo me que a nnnuida,tle seri" de :3 •(, .. 
)' cli:>tricto do Pernamltnco, isto é, <]t\C a divi•Ja 
hnmthec:•ria uiio é mn heucl1cio p;1t'a "' \avouea. O SR, j_:s-DRADE FrttuF.m.•:-E' porque não to
Pai,; lx:m; est:c pNposi~ão é custont~da hQje, pt·in- mot1 't ; ,~se q11e cle\i;l: o p1'o.so combinndo com l\ 
cipalmente na Allcnmulw., por homens da maior taxa etc juros. 
compctcncitl. O Sit. Locru:xço DE Ar.nliQuERQliE:-A nmnü-

H:l. um Jellao qua tliz _. • A <liri(!:1 hypothec:lrÍ<l datlú sctilmnito )1a>cod<l, e t;mto m:üs quanto me
,; 0 abutre da la.vourn : ~ JH'c"iso que 0 g-av01.110 nor fôr o pr:tso ao empre;timo. 
attend:t pat'n isto,tou~c l"'OYÍilcncías; e já algumas O Sa. CoF.LHo RonR!GUEs:-Apoiado, 
t<·m sido lcmbt~u\a,;. entre outras, :t ~~~~chamam o Stt. .-\.xmum~ FlGDF.IRA : _ Póde ser do 5 
lflt(em·=cllt, vara impedh· qne n. il~·pothcca g'l'~tYc anuos~ si n p~u·te tivct· l~ecm:·sos para pn.g'ilr nesse 
todo o inuno,·el. tcmp~. 

Nilo ~. port,mto, tão aiJ~lll'tla, como paruceu, a 0 Sr:.. Lot:RE~\:O DE il.t.r-arQt.'~P:Qtm:- Ao p;!sso 
[ll'O)losiç:ão do tt<>lit·e olepntat.lo. 'J"" o uolom Jepnt»do l'eveln illimit:td''- conll<tnça 

O SJ~. AXDP.,\DE Fwm:tr.A:-1\a Allem:tnha. me prvposta do goYcrno, estnd<tndo-:t :\ttcnta-
() Sr.. LOü KE:\"ÇD )lE ,\r.l<t'Ql,;"'"'U" :-;'\<L Alle- meu te not,c-se qlle foi esci·ípb< tlob;lixo <ht hn-

manha e em ~utr~s p;wte,;. pres:;iio do mcclo, do tenor-
o SP.. AxnRADE l'rGt:EutA: _ Mos 110, es- Por que o vrazo de 20 ~limos e uKo tle 50? Por 

<tu o não com·cm prender 1101' tantos >t1mos " res-
tamos I cgis htndo pura o Bt•;\Zil. pomabilidade tlo Tllcsotu·o ? l\las, si ess:~ respon-

0 SR. LOV"Rt::XÇO lJE Ar.Ht:Qt:ER<ll.'":- All! e S\tl:ilitbdc· e nominnl, t]Ht~ incon<eniente il':.1hi 
SP.mpre nssim: Qn:•m!o se quer cre:u· nma Í!h;ti- l'CSnltarú 'l (Apoi~cdos e apcc1·1es.) 
tniçflo como esta que d'scntimos, cita-,;c, <)ntre- Sr. presidente, aindn ha llOllco ]Jel'g-nntei qn~e~ 
tanto, o exemplo ue nn!I•o• po.izes, c ;\tó 11.1. rtnem emm as g-arnntias do r::st,ulo, Citei ns tres prin
a!le;::ne, sem constra.n,qimenlo, o caso tb Rnssi<t, cipnes e mostt'(Ji que ll".llhumn dell:1s 6 sulllciente. 
qne tem Ilnncns de Est::ulo e ul;;uns \onstantc an- Resta-me conside~·:tr outt·a -a. li>cali;;;lção dos 
tigos. (.1p(tJ'Ies.) Bancos. 

,\peznt· dos Bancos de credito real, a l:wmu·a V. Ex, s(l.he qno n. l0i d~ 22 da Ago;to da lSGO 
c1n quru;i tod:\ a Europa 0;u, ~e <ldoatem\o eom eonferc impor·l:tntes func,·üe~ ao fiscaL 
sél'i<lS rlilllcn\àados; "'Jl1e>lf<•1 nf\'!'at·ia pt·endc a A este inctnnl>c, cam e1Tcilo, lis~üizar tod:1s as 
attcn<,;~O tle !•}do:; 0~ est,1dist:;s. o p.mH,:ucs tlo l3t~nr.o, -.x:ullillaras llelihc!"çl>o.; do 

conscllw athuini>lt·alivo e d:t u,;semb\ê:t g-er;;l 
O Cl'Brlito hypnth.:e: .. ril) ni'í<"~ púr1t~ apeon'!ihH\ do.o; <tccimli::stas, c suspcnllel-as f'J..llntHl<> lh~ 1m-

serú rntul ú no~st l:t \~om·a... t·~~;erem (,;outt·a1·i;..~s aos c~tatutos, d.:tndt;.• ~listo 
~Ollhl ;.\O g'O\'(~l·no l)i.\r~ f)i\e <:StG rt}i;biY:l, Sú deYeln 
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ser ou nã~ exeeut::11:la~. Incumbe-!lte t.•ml.l<l!U 
examinar, sempm que julgue convenie3t,, a. os
cripturação do B:;uco. Omitto outras fuucç::íes, 
por me parecerem menos import..-ultes. 

que Coi l:J.a~.:>.do em moldes conservado!'CS, apre
senta dereitos qne, <).ua.ndo as hnses em que elle 
assenta fossell1 ncceit:l.veis, uão poderiam J>erma . 
U;;)~r. 

Portanto, SI'. pre;;identc, "'r->ve e :uuis;ão do 
f.rea.l de um eot:t\\leleeimcnto t:>.ncat•io. (,Lpoiaclos) , 
e, pois, é ru•tural c1ue o ;::ovel'llO as.;umiudo t1. res
.ponsabilirlade de gar;J.ntir os jnros e " amorti
zação d.~5 letros lly[JOlhcc:trbs, tcnlu~rse reser
vado o direito lle exeroer uma flsco.liz.1~() efCec-
ctiva, real, sobro as opet':lçile~ <los Bauooo. · 

o Sr. Ministro <l;l ~·azend:J. viu-se co \locado em 
uma sitmlÇ[tO diHicil: ou havh de confiar e;;sa 
flscalis:t~.ã.o a um agente de sun exclttsivn. con
fiança, e neste ClSO pot!er-ia diificult:.\r ~· formação 
dos Bmcos, ou havia. de nomear fisca l um elos 
membros da directori<\ <los mes!llOS B:mcos. Deci
tlin-sa por ~te ultimo ruvit:-e. Mas, senhores, o 
fiscal ser ã o li~calisado. O no!we Presiuente 
do Conselho suppõe qne o interesse dos Bttncos 
está de tal modo identificado co1u o ictet>eSSe do 
Thesouro, f[Ue urn dos ·directores teulta tlnto in-

. teresse quanto o ntesmo Tllesouro em que se 
racam regu)~rmente as operaçõe.> tlecmpt·e;timos 
hypothec;.wJOs. · · 

:Mas S. Ex. está psrfeit~mcutc illmlitlo,si assim 
p<:nS(I. (A.paTtcs.) . 

O i11tcrcsse do Bt\llCO ó ü'zer o maiot· numero 
r-oosivel de opeNções, porgue n,, peior hnoth~se 
el!e sn.lvar il por meios imhrectos o c:>pit:>l sooinl, 
e.r elliz·•rá bóa fot•tuna: o des~st1·e serú.sómcnte 
p~rn. o Thesouro. (Apoi(l{lo• c apm·t~.) 

A objecção do nobre deputado prev;1.[e~et'i:l. sí ett 
admittisse a . hypothese i:le ~ir o Estudl) :t so !rrer 
um prejuízo de 300.000:000$. E$tl\ ltypothese <l, 
porém, ioadmissivel: Elt COJheço o lllCC;lllismo 
dos Bancos, sei pcrreitamente que lo~ que ten l•am 
perdido metttde do sen c·lpital o y Estado pôde 
mandar liqt\l(L\.1-os, caso o fundo de rescr>:l. não 
cheg-ne pam cobri!' :1 p~t'll:tdo capit:tl.llf:ls de!ltro 
destes limi~ cabem nin1l:-. um gt':1nde e extra
ordilmrio pr(ljuizopam o Thesouro c enormes v:t.n
tngens pam os Bttncos. (Apa.•·t~s.) ::\ito h<\ p3ri;;·o ~! 
A1l! senl1ores. teri..'\ descoberto n pedra phil ós<i
phnl qttem renli1.as;;e uum in>tituiçt1o uanc:u·in 
que estivesse ::10 abrigo lle qu:1e3-1Uer perigos . 
(Apoiados.) Isto 6 impossível, e um ideal irrc,\li-
7. wel, é unt:t ntopin. (.l2>oi"!lo>.) O Banco nunca 
son:reri• pt·ejnizos roaO$, o 'rhesouro pôde son·ror 
c prO\>a.Yelmente soiTt•er.l. llast.1. •)Dllnci:t t· cst.1. 
proposiciio P<W<' se j ntg:w os Banco:; de Ct'Cllíto 
re.~l d1t pt•oposta rlo gCI'·et•no. Os Dllllcos nmlc:~ 
perde1'ão; m11s ê provn,·el que o Estatlo perc:1. 

O S~t. ''-~»RADR FIC.Vlli!W\:-Nito compreltcndo 
:~. proposir:no de v .,Ex. pelo mecanismo do pro
jecto. 

0 SR. LOURENÇO DE! A'L!tUQUERQtlP. :- Etl fi
gurnrei uma bypothasc. Suppo11hn. V. Ex. que 
nm Bu1co t'et'.lin o sott capit;J.l (\e QltD.tL"o mil 
contos e f,tz emprestiu1os no Vi1lor de -lO nlil, i:;to 
e, do tlecu1>lo do seu c.\pital. 

Supponha q11e perdeu o seu fundo soci:l.l, que õ 
quatro mil contos;alü está o goverr.o respons.we\ 
por tudo o mais, que.; o principaL 

o S~t . AXDltADll F1c.tmuu :-v; Ex:. dizio. que 
() B:l.nco uad:~. 11erd\a. 

Ntl divisi\o <las wnas em que este3 Bancos têm 
de funccionnr não s~ att.mtleu a c!etnentos muito 
importantes, t>to é, não se ~r:~tluou o capital dos 
RillCOS p!lla importanchl das cir·cumscripçõ~s.Ptl.I':l 
conYencer disto \Jast.'u'il. dizer quê o Bo.nco do Pai"~ 
e Alllitzonas pó<l.3 elevar ~ emissão " 10.000 
coutn:;,s~ndo n exportação destas duns proviucins 
de 20.000 contos. O Bn.u~o do Mnl'Mhiio e do 
Piauhy pO..le elevar tambeín su:l emissão u 
10.000 conto;;, qtu<n.Jo a exportuç.[o d:\S 1h1:1$ 
ê a.penns de 4.000.coutcs. · 

o Sn. A:o~DRAD>~ F!GUP-l!U : -E' conrot'tl\e as 
ueeessida.les da l~vout-a. O ~L<.-anh~o tem maior 
[,woura quo o Par.\.. 

O SR. Jolo FIENRIQUE cli1 mn aparte. 
O SR. LocRF.:><r;.o ns ALilü•~c:Er.Qu" :-c~ oosel'· 

vaçilo (\o nobre deputa<lo tlinda uiio s.·\lYit n (lis
tt·iuui~,(lo :tt•oítl':u•ia, C[\lC ti7.eram do capital dos 
Banco.>. O Banco <lo Cearã pódc cleYat• a s'""' 
emissão a 5.000 cotl!os, cutrehulto c1ue "' c:q>ot·
tacão olilsta proviuckt é do 4.000 contas. A Cnm:na 
sabe perf~it.-unent:: que n. vrovincf<l rlo Ccat'li não 
t: pt•oprianleu tc unu~ pl."OVfncia agt·i~Ohl. 

O Sa. JoXo ALI'R;iD:> (l>;·e,ic,e;ttcclo conselho): 
~ Em gt·aude parte tem ::~ pequena proprie
dade. 

0 SR . LOUREXÇO m~ ALBt;QUEr.QUE:- N,l pro
I'ÍOCia do Ceara prepom!et~l- :1 indttStti~ p~tot·il. 

O Btm co dG Perna1nbuco, Rio Gt't\Jlde do :Korte. 
Parahyhn e Alagoas, cuja CXJ>Ol·taçi\o é dé 
23.500:00~pódc cle;-arsu;~ emissão :1 40.000:00.)0; 
o Ba.nco lh Btthia e de Sergipe póde e!cv:tt• sun 
emiss"o tambcm <\ 40.000 :000$, quando '' e:cpot•
\;t(:ão ,\e amllas é <\penas de !7 .OOO:OOet;.ilOO. 

Ningne!D dir-4 que as proYincias de l>ern:un
bnco, Rio Grande do Norto, P<lt'abyb.'l. c Ala~ó.•s 
siW menos n!jl'ieo!as que as proviucitts d<t B:dú:1. c 
Set•<>ipe. A <.le>twoporcão e m<t'1iresta. 

JVfns não~ este o principal tlcreito clo prf>jecto. 
A )ll'Op<)Sta do ~ovct·no, comp,\mdn com a td de 
!875, tem [l:\1':1. mim'' gr.mde vnnttt;,em <lo h:\-•cl· 
reconltecido c consagl•ado o prinei t•io d,\ plurali
daue d o5 Bt\ llCO:>. 

Si clle> são dcstin:tt!v.• ~ o:npl'OStar i1 la,·out·~. 
cumpre qu) tenll:>.tn acc:-10 prompt:\. 

O Sn. JoA~Ul;u NAJ)l)CO :- ,\poiatlo. 
o St~. Loutn~xço DE Ar.ccQm:aquE: --Si tivesse 

sido fnnd:uto C5 gra.nde B:!neo <la lei t!e !875, suas 
caix::tS tUiaes ll<t.dD- pode!'iam resolver antes de 
consultarem e~m <\ caixo\ mntriz, o que demonwia 
extt·aordinariamente as ope1·aç,1es que houv~;sem 
de f11ze t· em Lenellcio da I xvom·o.; mas o go.-erno, 
reconhecendo em pl'incipio a plumlidMc dos B:lu
cos, foi incous~quente qmndo dividiu o paiz em 
uovG zonn.s. Porqne, J?Wfrunto, nüo h:~ d<l et\ber t\ 
cadn 11roviucit\ um Banco ? 

0 Slt. JoAQUm NAll'CCO: - Apolado . 

0 SR. l..OUREXÇO DE ALllOQUP.RQUE:-Sl'. pN
sidente, e\\ <levo notnr que o projccto, ou ver,\ 
precipitaçfiO com que que toi or~anizn.do, ou uo1•-

O SR. l..oc: :n~xç~ Dll ALUVQURil.QUR: - Dizem 
que todos os uegocios dtt pt•.winci:l de Minas, para 
tom~ r uíu exemplo, se f:1xcm n!l {ll':lÇ<t do Rio de 
Janeiro . 

U)I SR. DRI'll1'ADO:-E' um ellg'<\tl(). (Tla O<~tt·os 
«Jlartcs .) 
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O :;:.R. L01.'l<E:<ço m·: AuouQt:l':RQüE:-)las qnem 
nã.o tompl·~hendc rtne ao pn>prietat·io do: Mínns 
Gcraes C umitn mais dinlcll crmtt·a.hil· um. ~mp1·e5~ 
tímo 1n )ll''''·" llo Rio lle J:tneiro do que rn c·tpital 
de su;t proviueia? ("lpoiados e J1<7o ~poir:ulo.<.) 

O SR.. CESARIO ,\Lvm dá um apade. 
O SR. Lot;l~E~ço ne Ar.nn~l:F.HQUE:-E o:tdrnira 

que o noliredeput~ltlO por )l[im1.-s Get·ae'$ rnc con ... 
te~te nesta p~1rte~ s~ü\·o si p<.H'.l. S, Ex. os linnco;; 
sã.o Cl'cc.t:loS'i':ll'ü est~1:; eaq_ue!l~l5Vl"OYÍncias,o nito 
p;lr.L torlo o Brazil. (Apoiados.) 

O SIL .JO,\Q'JDI :\'.,m;co dá n:n ai)arte. 
O SR. Lour ... r::\~:o l>E ~\_l.HrQta~ ltQur-::-Condição 

CSSC":lclí'tl p:111 iL OS banCOS f~l?.el'~m 8'1llpl'eSt!ntO.; é 
a ;W;tliaÇi\0 thlS i'~zcndas. (cl)lOiados. ) 

Poi> o Banco <jue tem n >m\ ,édc no Rio de J n
llciro ht\ rle nvtntl;n• em)Jrcg-adv de su:teonJian('a 
no ceatro de ).finas 1:17.a1~ a. av;.'liín.e<To? 

\:)L Sn. m:r1irsw:-,co P~r;te<ttú,por exemplo. 

O S1>.. SoAR'E~<là um r.p:wte-
0 Sn. Lot:Rf.XÇO DE ALBUQL'EilQUE:-Jfas, re

l'ilo, quem não cnmlll'ehende rpte isto demoraria 
não sómonto ~1;;; opcrt1Çõcs do Hanoo~ como aug
J~1ent~:ri<t o"S on.U3 dü n.1ntn;J.rio?(.·~poiarlo5 r; apayU;.'i.) 

~!ai', responde o nobre rlepttta<lü pelo lUo (\e 
J~1.nctr·o. G.ste incon '"'eni~nte ft.ct"\I~á l1 êl11C(Haclo 
de.;;t.\e qUe os B~tnco~ ten1tam ~g-encias n;\S provh1~ 
C~n'S. qr;~ llÜ.O tór·c n Sll~'L:S S0dCS. 

l~S~ms· i.1gencias nada rcsoiYCl'ãO, po úm~ S9!ll 
cn,·ir'cm l\ Ltircctol'i•\ do; B•tncc;;; tllli temos, 
püis~ ;.\ s d~mor~ts, com todo.s o~ s~us incon Ycnie-n
tes. (.4poiarlo< .) 

Eu não comp11 Cltentlo '" l':lZflO pcia. q:1::tl o g-o ... 
Yerno nü<J <l;stt·lbnin o C<1pitnl por to1.L•s <1s pro
'I'Inci<t~. attenden•lo :is ncce~>ülades d:J cad;t qu:\: , 

O SR. SOA.Ttr-.s:- ~Unas não podi<_t .s.Ltisf~tZCl'
se c:o1u um só Bu.nco. 

OS~<. Ct\S-'mo Ar.n~r:- ~lns tres: :•o uOt·te, ao 
tentro e :~o ~Ltl; er:1 o t·og-tllar. 

O S!l.. LouRE)\ÇO m;: :\ LHt:Qt;I~RQUE:- Sr·. pre~~
d.~n t~~ o ~eg·r·cdo t1o bom 13\:ito t.lo.s B':tnco~ popn
hH'e5 d;l. !t:t.lia-, dolS cais;•sd~ Cl'otiíto de ttaitr~bicn. 
ll<.l Alk:lwtnlw, estú. precisamente em que e.ssc$ 
('::>ta.bc\e<:im~uto.~ ~í'!l"~-r.!ru '~ pequeua~ zona::s. 
(\!'o;n.dos.) 

O SR. CE~-Htto Ar.YDI:- M<lis sc11Jre o credito 
pesso<l.l do que soht•c o credito hypotlwcari.o. 

0 Stt. LOl.'REXÇO DE J.L?.UQU"P.Q{;E:-E' il\u$rro 
snppot• que a ilYI•othec\ oil'et·ecc to.bs ns g;m\n
tin:s no ct·cdo:·. O crcr_Uto e a coufi.anç~~ ~ c a. C')ll

tiun'"' rcpou&\ ;,obre " \doncilll\Ue <.lo dcvello:·. 
O Sr:. .!OA•)T;m /ÜBUCo:- Xio htl- outro crerlito 

sinão o pes.>Otl-l. 
0 SR. LOU11."XÇO Dl1 AL\lUQt:iERQUE:- 0 mu

tufWÍO .. si não ê tHll homem de bot:t í'e, si tJüo ó 
pontual no rlesetupenltó !lns oLJl'i:q:wves que con
tt<J.lriu, 1>óde trn.zer seria$ emi.Jart,ços aos B:t!tcos 
(apoiado.<) e g1-:\ndes prc.juizos ;tO 1'hesouro. 

No credito, é prcci3o t•?r mnito em cono;ideraç:ão 
o ~lemento e tllico. E'. porqne os estabelecime11 tos 
de que Ü\liei est:\o em coutado com o mutttm·io, 
conhecem-o e sabem si elle e ou niio capaz de 
fi1zer· ·lJom usn do credito, é por isso, digo, que 
elies tém ~rest;\do t·etemntes s~t·víços á hwoa!'a, 
sem preju\~o, ante~a,zreeLnfiO atgun1a.s V<\n~_;tgcru;. 
(Apo i.r.t.do:;.) 

Dir-mc-ão:-Si não ()Uereis os Banoosde credito 
real, o que qnet·eis então 1 

O S~t- ANl>l~ADH Fie>UF.m,o,.:~ V. Ex. tJã<i quer
nem mesmo o ct·~<lito m•ll: quet• o pessoal. 

0 Srt. LOU!tE~Ç.) DE ALBl.'QUEltQUE:- O que eu 
•ligo c que o proprio credito real não póde, sem pe
ri:;<l, abstL·ahír rb condição de idoneid>~tle do de
redor, pr r~ue lm nmito.~ u~vedm·es que t~m com 
q nc pa.~ar e Júo pilgam ]JOL' sel'em v e I hacos, e 
m'litos outros não us~m. nbus;un uo credito. 

Pergunta.t·-me-iio: si entendeis que os l:l<l.ncos 
rlc cr·ellito real nãü serão mn ~m:dllo e~caz i!. 
la \'OUl',t, O (] ue pellSiliS que deva [a~ e r O governo ~ 
:\h:.tndontü-a á SUl\ m:i sorte~ : 

Sr. vresidente, nlio ten lto o habito de ta ?.er 
opposiç:lo po~ nmo~ do o!llcio; ni\o. São díJficcis 
a:::; circun1staneias en1 que se collocou o goYen1o 
clepois da Lei do l3 de Ma.io. 

O Stt. CgsAtuo Ar~vur:-"\poi:ldo; ate de>emos 
ajudai-o. 

0 Stt. LOC:RHXÇO Dll ALDt'QUBRQéE:-0 Oob~e 
PrBsidente rio Conse!llo parece que n~o pesou 
bastante '' impot·ttlllcia d<\qucl!e gr~ve acto, 
s:não ... 

0 SR. Jo.\0 ;\T.FREJl!) (p;·csiifenl~ di COI~<elho):
Tel-o-b\, adiado 'I 

O SR. LouRENço DE ALtlUQUEt<Qt.n::- ... teria 
tido p1·ocetlhnonto diverso do que t~Ye. Nunca., 
~r. [ll'<sideute, bom·e governo o.Jg·um que, rlepois 
de nm:1. r·evoluçüo tão impottuute, de eonseqtten
cins tUo exteusa.s c ntuttiplns~ como 1lão de ser as 
da Lei ele 13 de ~Ltio, nii.o Hcn>se eufrD.qu.ecido e 
iD<::tpn pam outro;;· tral.\lhos de g-r,tulle impor
t:utcia, c··mo é oC!ll. tlt1vid•t o de auxilio> il. la
'\'O\l1'.t. Creia, o uoure Presidente ~o Conselho: 
Stltl5 f.:Jrçns estão IUuito t\qUerQdt\ Sl"\ 1;0~:'_211-
tade. 

Ült Stt. DErGnDo:-E>tão ~Egotnllas. 
O Sll.. Loutt!~~ço PF. :l.r.llUQUERQoE: - Jnlgo 

nii.o lt;tl'ot· pro!'~rí.lo palavra nl~um:t que possa 
o trentler n. S. Ex. 

O St~. JoXo ALt·'tllwo (prcsid~11terlo conselho):
Niio. 

O St~. Lon~v.::;ço l>E ,\LUl.:QT!EP.Qt:I~:-QuamlG 
dig-o-fol'ças-nüo me refiro it i!lte!liget\ci;J. rlo 
nObre Presir!en te do Consellto, tn<tS ao~ recursos 
Je qne •.ii-spõB como gO'terno~ 

O nobre ?1·esitlente do Conselho nüo pôde f·.1zer 
ul)ll\ nbr:t vewhtdcir;ltt\Cilte t·epatadorn, mesmo 
tcttdo >\ seu lado o llllnrtt<lo depnto.do pelo 11• 
districto do Rio tle Jnneiro, q ne, em vet·dade, é 
UD1tl gr:u1de l'ot'Çtl. (lpoia<!os.) 

0 SR. A~nR.\DE Fir.ulimA:- I'' I>OUdade de 
V. E:~:. 

0 SR.. LouaR::;ço DE AWDQUERQUE:-Sei que 
o nobre Prcidtle:Jte do conselho nnsceu sob o 
int'luxo de nma lJca e.;trdln-; e, qu~ndo disto· eu 
n~lo tivesse ontl·il. prova, tel-a--ia, decisiv~t no 
11.po!o d~uica.Llo que hoje Llte prestt1. o honrado 
depn'l'U!o. 

O Sn. ,\~DnAt>F. FrouEnu:-E' meu· dever, 
tr<ttando-sc tl~ rcp;w:w m:1.les e.Lus:tdos contra o 
meu voto. (Riso.) 

0 SR.. Loum:~ÇO DE ALUt;QUE!~Q1:F.:-0 llOl;re 
depub1do pelo ll• dist~lcto da. prm·incia. do H.io 
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de .Janeiro, que tem ,;ido um systema ; o nobre 
deputado, que seguiu sentpt·e " l inha recta., por 

. O Sn. BEZA.li.H:- p,,ra cOinpt•o;nette_r a la
vo:tr~ . 

.-. maiores quo fos._~m os obõt:1culo3 . e!leontrados 
em seu c:uuioho ; o hont·.>.do deputado pela pro
víncia. do lt '.o de Janeiro, - quetn sempre citei 
como o e!.:~mplo m<Lis eloquente de coltereneia, 
estit. hoje, co:11 que>ra. d<\ coltet•en~ill-, o.poiando o 
;pbinote 10 de ~t~r<;.o ! Tr.o·rdiz é o hol\l'auo Pre
siclente do Conoelho ! 

0 Si(. LOURJ::~('<I 1);; ALUCQUERi/G!O::- .1\ü~ tênt. 
ser·,!<io. 

O Stt. t .uc.:- :\bis feliz do que elle n:."io se 
póde ser. 

O SR. AXI>!tAPS F IG!:EIR,t: - Não SOU incohc
rente; pelo con trario, nlostro-mc mais colte•-ente 
dv que nunca: (L•;lto de rep tro.r IU(lles can::ado; 
por outt•os. (H~ out;-as apartes.) 

. 0 Stt. L91JRlc~\O l11c AT.llüQUERQt;E:-:- St•. lll'e
Stdent e, st o nobre deputado en teudm <iue eL'\ 
possh·el ooi.D.r n. soiuç:ii.o ch questil.o uo elemento 
ser vil, e m seu conceito este miuhterio li>z um 
gr ande m n.l á l~vonra, cau;ou o m aior damno 
possivel A r íquezil. publica. (C.·~.<:arn-•a "i""·te.<, 
que intCJ"1~0mJ)Cm o oradi) r.) 

0 Sn . PRES!DE:-::rE:- Attenção ! 
0 SR. LOCP.E:-:\:J tm J\f.DüQG~l\QIJ l·::-t'~nioetol

mc;·cstou fo.U:~mlo hypotlJetlcamente; qm;·o con
cluir o 1ncu l.'nCiCK; lnio. 

VOZE~:- Ouçam ! 
0 SR. Locu>.~ÇO DE ALl!CQUER.QcE:- ,\ C:J.

mal~t 111e permitti"\ que eu eoutinúe. 
Si, no conceito do houra.\o deptttado, tt rel<Jrm~ 

do elemento senil podio. set' o.dt:tdrt,e entret:tnto 
o miaisterio n. reaHzo~, este mlni:;terio •lo;·a me
recer d~ S. Ex. ·m>l-is g-raves i:eusnras do que to
tio> o> outros miaistet·Jos •Jue agih.rrua a questão 
(apoicv.los elo. oppo>'içii:O); e uão me parece acto de 
gl~tnde Cühoreucia.atloiru· o nobt·e tlepnta•lo dedi
rod.amonte ~um S'OV'erno, qu~, · Ctn Seu ~'\-l"eCCI", 
commettcu um en•o tr.o fatal. · · . 

O S:t. So.uu:s:-:llas é um f:teto cousummatlo. 
0 St~. AXDRADE F1(7wF.lltA: -E' mon ue-ver, 

qlli\ndo clle tr,üa. de r epn:•;u' o mal c:tu;wlo 
V. Ex:. é que n[o é rohercntc vo~nu() pel1t alio li
ção e não querendo rep:n~u· hoJe o mal que cll" 
causou. 

0 SR. Lot: ;~~::-<<:a Dll: Af,UiiQüEõ\QvV. : - Si a. ques
tão, Sr. p:·~;idet~te, n~o podi:<· sc1· a;!ia<h, com_o cu 
n.crctl.ito; st hn n a mmto ma.tor pat~lgo em o.Hltfl l .. ;.\ 
<lo ([\le c:n resot-·e!-t\ i•nme<liataweutc, o houratlo 
deputado roi incoherentc ncg·ando o seu Yolo it. 
Lei <le 13 do }.hlio. . 

O SR. So.\.t~~ : -Não- a.poindo ; n egou o voto e 
:..gora. trata de repa1~u· o IU:•l. 

0 SR. LOUltE:-:ço PE.· .\Ll'CQU&RQUE:- Emtlnl e 
um reparo que ahi fie:~. e que dei>;o a ·:qn-eciação 
de t o:los . 

Sr. 11rcsidcnt~ •. devo resumir .a nlinh'' ~:gu
mentaçü.o contr•t a l'roposta do s-rweruo. '-'\no .:\ 
aceito : !•, porque ""' · ! nstit\l•Ç(l~s de ~··e•.l!to 
re:tl, cuja 'util id:tde :1.liús uão conte.;to, n:to tem 
servalo à. hw ouro. oru. J.lni"l<> ~tgmno... · 

0 SR. SoAltE:>: - Entro JlÔS IÍl~mo tém ~i·,·illO. 
O SR. Dl\7.A)tAT:-Eutr~ nós? ! . 

o Sa. so.un~>:-Sim, senhor; ))OllW, m~.s -tem 
~ervitlo. 

v . rrr.- JS 

0 Sn.. So.u:.r)õ: - Têm. 
o ·sn. Jo!i.O P~::-:wo: -A hvoura prole;t~ con

tra is:w. 
0 SR. AXDltADl:: F IVL'EIEU:-0 Ba.uco do Bra.zil 

presto~ à. lavom".t relevantes se"rv iços e ainda os 
esta presl.ànJo. 

O SJt. SoARts: - Peço a. pala\-i-:t. (Elo. outro~ 
apartes.) 

O S1t. P!tK>Jt>E~Tl" -Attenç-::lo! 
O Sn.. Lout~E:-:c:o DE Atllt;Q<;l~RQ"t:l'::-N i\o aceito 

,\ proJ•'osta do gÕverno: 2•, pot•que e;; ton con
venci o dê que n. ~p t"ttntii.l.. do c:~tüdo não sü 
se tor oa.t•.i. eife.:Lh·,.., como d~svirtaarit. completL
men te a. instituí~:ãu, pri,,ando o p:\!7. <hJS beneficios 
qnc ella. I !te fi.tri(> si, \IO!'Tentora, to)S:a Nal i!.adt\ 
pela. iuicíalk\\':\ r~u-tiCith\l'. -

O Sr. . Jo1.oum N .... ncc,,:- ~lulto b~·m. 

O S~t. Loum:x~:o DF. ALL<t;QUEP.QUE:-~ão aceito 
ainda'\ propoota d o í:,'(Wcrno: :)", porque e llt\ e 
incon:seq nentu-ao Jla~so que cons~1gl·t\ o ',)t-incipio 
útt J_J iumlitladc <.lo:; l.lmJcoô, cre" LI~ litcL~ o ~liO!lD
!JOllo, estahe~ecendo-l'S enr a.lg-umas provmClas, 
em vez de estabelc-ci>l-o3 <:m todas . 

0 SR. COELliO R.omttGIJES: - Este m~l seri:t. 
l'tLcil de renr.xlie~ l'. 

O Sa. Lotau:=-:ço I>E ALBUQvEá"u~:· - 4•, 
lh\~\h:uetlte , r~jeito t'- proposta . cJ.o gove1~no, 
.porque htt · oat r;\S ~>I'OViuencias que apro~eilarão 
mais etne;\zmeate u. k\ ,.OUl"';t, setn b nuullo con1-
prom i;;:;:o dos t!inhei1·os JIUblicos. · 

Sr. pl'<.-,Wente, recouheço e sin to a. C!·ise O;: 
u~s:t. a:;t'icullut·~,. 

0 SI~ . CoE!.Jl.) l tJillt!Cowi>S : - Apoit\do • E; ti• 
entl"<:n<lo peJos oll•o• . 

O Stt. Lot:m-::-: r:o r•J·: "\Lnr:QUJ:ilQtm :-Confes:so 
quo csb cl"i .;o :t;;gt·~lrou-sc com n Ld de .1:~ da 
!\ttlio (~.tpo iadv.: c - ~1hu'tet), Ht:.lS ü rurcoso ooutcõS~l· 
t:\tu~em •1ne Oi mah.'.; t.lo\ llll~:;a azt·i cul\ tu~\ ~:lo em 
p.ll'tc dcvitl~ no; ;,"D t'c~uof qu~ ttl1n •!!J;sorl•id" 
tOUCA) O.i ca.!ul:\.•.s lh :O:Jil 11ll\"C:~ p:u~l. •FJttdt\.Jt•ar O 
ot\'<llllOn lo' , re.,ita Coll! o ot-çam~nto <.\:1 des
pe~<\ (rtjJói'l-lo,) ; 'lll~ lêtll recolhido [101' nleio ~" 
dÍ\'út':;L•S c.sta.lJcl~C t tllcnto~. como cn1x:.l:S ccouom.t
c.'\S o úttli·os. tnllas a:; ~co non1ias do [>o\·o P"m 
ltm~~~\ l...as 110~~~ olLr :mx) ~em. ru udo dns ll espcz~-; 
puhli~"l~, c.le:s\rkn~lc·•t::> assinl tlo ompr~go m:l!S 
produeti\'o . 

Hoje, não ha aeg:~. l-o, = te-se n~:\1; <lo '!~e 
nuucu, :L iã.lta. de unmet-ar lo. (.-lpuwdos.) E"·"· 
ra tta já existi.\ dc>Je muito t~:upo, o ~113·:ue~tou 
com o vro·•t·osso que tem tomado· no> utt1rnos 
M nos o sei?vico do. immigt•:t<:.ão. 

o St~. CP.SARIO.At.n)t : - Augmeutott Cll\ cerca_ 
de 150 a 200:0ú0$ [lOr dia. 

o 81<-· P Mtl'Íco M.1sc.\n.F-~ll"'->: -:-J lli to · m:ti~. 
:'-!~o :\él'cllito q_ue, si hotwe>sem capitr.cs dtspo

\livçi'!i, o comr;1e rcio t.)cnsa.~se a ux.itios ú. (_a\"Ot~. 
(~1J>Ditulos;)· Não '\Ct:aàitG .~ae o;; coutll~I:SS~rtOl;, 
'lne. tem· iute~esse Jtuln~dwto no. floro•-::•mento 
desta nossa i u<l t:~tl'i;\ . . . 
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O SR. CESAIU{) ALY!:'Ir:- E têm prestado mnito 
1Jons scl·....-i·~~os. 

0 Sü .. LOURE:s"ÇO DE .\LnU~,tUJ·:RQU!(:- .•. não cor
ressem e:u a.uxiliodella, si Jispu7.essem dos 111eio:; 
IH~ce . .;:;al'ios. 1\Tas seunir·-~~-á do que ~enlto dito 
qn0 o ;;ovet·no deva iimÇ'<.l.l' mão J.o \!ll[Jcl-m0oua.? 
N:lo, bl remedio seri.t peíor que o m::tl. 

O nol,re Presi<lento do Conselho dc\'0l'ia desde 
muilo te!' pPomovido :1 \'Obçiio do jWOj•=,ctn dos 
Bancos de em1s::;ão. 

0 SR. LOURE~Ç'A) Di·: ALBUQUERQm: : -Repito : 
-moratvria., papel-moeda.~ outros expediente:;. 
:\Ias qne1· V. Ex:. s:: ber como aquelle velho e 
e~perimentado snbio conclniu cst..~ parte do seu 
tra.lla lho ~ Dit. elle: (< O 111elhor remedio, embora 
opere lent:~mellte, é s~mpre o aperf'Ciço;.mento 
clus IJa:;es 1-JO:;itivas do cr·cdito reül no ponto de 
vista. j ur-idico e met·c;ultil. ,, 

O 8tc CoELHO RODRil;uz,:s: ~ Catleia. para. os 
\rclhacos e colou i:.~ para. os vadios. 

o SR. ~flARE~:- P:H'a au!::'mentnl' 0 numei·:trio. O SR. LoURlcxço DE ALBUQVImQuE:-A este 
l\Ia::: r;nal sel'i:l o nllliO pr~ttico de emprestar ü l"e.,;pdt•J creio que nossa. legislação n .• da tem.que 
lavúlll'•l? invejar á dos outl'OS povos. A lei de 1864 la.nçou 

;;s bases d0 Ci'edito real, cujo inst.-ulllento é a 
O SIL CnEJ.HO RnoRIGur:s:- E como emprzstar letra hypothecaria. 

sem numi."l'al·iLl '? "\ lei de 1875 mdhor·ou nesta parte a lei de 
O SR. Lo1;::E:o:ço nr. :\L!l'CQ.'l'EllQUE:- Eu de- l8fi4 ; e a lei de 1885 U['cri"t::içoou por ta! forma a 

claro no3 nobrt:,; dcpnt:!do;:; qnt: os ::;o:l"r-imento.:; letra hypothecaJ·i:t que e111 nenltum:.L legishl
ua hYOtl: :1 C!ll gT<lllile parte Yl'IU d;t [;,(ta ck 11\l- ÇÜO O Ct·edO!' hypothí.:C<It'ÍO te:n lll~,ÍS g'(t!'::tlltias do 
~ner.,rio. Pergunto ao nobre d:·pntaLlo que me 'lll';) no Braz.U. (Apoiados:) 
Int.•rro:npe: onde é qne os B;tncos pre,.;taml!lai:; Oc.::orre-me ::g-om um;~ con~idcl'aç:ão, que tn.lvez 
<lnxilio:; n l:tYonr·;t do qn•" na Esco~::,la 1 H:l :tlli tivesse t:do rnuis cabimento em ontr;L parte do 
Bancos ::gricohls? :-;ão, h·< Bancos de deposito c meu díscur·,;?·. ~Jor clu.e, cxa~tamcntc qu:.u!do se 
de emís~ão, e e::-.-;t;S B<tnt;o:;, rtun :-.iio :!penas JO, w:::.d.~, tva de ! .. clllt:u·a.1unr.l;J~<tO de estabelecnnen
têm ::l50 tHiaes, qnecsliio em contacto com a pe- tos de crel~lto real, . aperl'etçoaudo-~c as .Letras 
quena !aYour·a., the conh.~cem as llCCtlssid :dos e , h.ypu~hec.tl"l:ls,cc..nc,;tlenuu-~e~lhes mawres 1avores 
muilinm-na. SlltJ[JIH:audo-se o proce:;so, z;:;entamlo as mesmas 

letras hypothcc:wias de penhora, salvo qu:wdo 
O SI!. SoAREs:- V. Ex. 11uer comp~tmr a E:;- v devedor n:lo tenha outt·os beus; por que, per-

cos:;ia com o Bmzil 1- . ' gunto, na lllesm:t occ:tsiü.o em que vot:1.va <llei de 
O SR. Loutm:s-ço D~ :\LBUQUERQ:iE:-E com que 18i::i5, a Camara revogav:.'l.t<l.ml.Jem o n.rt. l" da lei 

11aiz (1ner V. Ex:. qae eu com pare o Bra.zil 1 :N:~ dt: 18i5? Porque ? 
Escossía, na Irlanda, nn. lug·!:.üerrn, n:l .Allemanha o SR. ANDRADE FmUEllU\:- Porque se mos-
são os bancos ordinn!'io:; que au:xiiiam n. lavoura. trar-a uwxequh·el na pr.ttica. · 

Tenh:1mas Bancos de en~íssão, qtle a.u.imentem ~ 0 SR. LOUltENÇO DB ALBUQUERQUE:- Não; é 
ou 1;estt"injam as emissGe.:; coofbrme as necessida.- porque a Ca.mam entendeu qu.; 0 credito real não 
des economicus do P<l.iz, em Yez de regulu.I-a.s devin ser estabelecido siuão pela. iniciativa indi-
pelocapPicllo, como quasi :;e:npre f:~,.em os g-u- ·t I · d TI p "I' '11 
Yel'llos. e ns neces:;i(bdes m·g-ente,; da la. vouru nc tw , e nunc;t a custa o 1esonro uu JCO. t: a 
:>erã.o Ó.lais ou menos remedi::tlla.s. (A.]JOiftdos .) re\·ogou 0 m't. I o Jn lei de 6 ue No\'ewbro de 

l8i5, por considet·. ;l-o tamuem um pei'igo para.-o 
O nobt·c Presidente tkJ Conselho tem mnitosou- Tlte:;out·o. E,;t:t é a n::rtlilde. 

tros meios de fazer iJe.:JeJicjo::; reac!~ â l;n·~.. ura: a Sr. tn·e.;ideote, cau~a-1ne a maior sorpresa o 
coust:·uc·~ão de estt·ada.s de feno ontle furem ne- optimis1uo do nobt·e depututlo pelo ll o dbtricto do 
cessarias· para. ra.cilitat· o transpo1·te dos prodtlctos; l~io de Janeit·o. S. Ex:., •tuc s~111pre combateu as 
os engenhos centz·aes; a na veg:1~·ib Llo::; rio::;... . g·arantias rle juro, t.l.izendo que não seriatu nomi-

0 SR. . .AFFoxso p 1~~~.\:- :\s escolas pro!issio- u:te~, como:1lleg·antm c•:õ il~tere::;sado,;, mas 'l~e 
l'!<.e:;. h<~YlUIU de :;et· }l<lg"·'S p:!lO 11tc~O~tr·o, :lg"OI''!' !l<lO 

- '!duvida empenhar iL re!>pons dJ!lit.l.ltle c lo Estado 
. O SR. L~m~r-:~ço n:~ :\LHUQ.UJ':RQU~::- ••• o ases- . por uma. qnanth~ a.vultâdis:;inlii a! legando que 

cobs l't·oti::;,;wu.ae:;, <:.)1110 11om lt:!l!1Lra o uoiJt'O I esttL "'ura.ntin,. :s~rú menuneut~ ~o. miuu.l ! 
tlcpt~lado por· 2\Im:ts. Sii.o e:>tc>s o::; 11~e10.:> :alequ lllos ::. . 
e seg-u1·os tle nnx:ilíar ;t htv~.•tu-.t. . O SR. AXDRADE FIGUE.tRA da um :1 parte. 

Senhores, o gl':uvle economista Roscher, ~om . O ~R. L?U~Exço DE ALBUQUEl:QUB:-Sen~wres, 
um Iino vertido ha po:.~co para 0 fl·aucez-Eco- e mntto rh!Iicll a qnallJu:_r llo:n~m ~er superiot· ao 
nomia Politica Ruml-pergunt:L qnaes 03 reme- que se chama- a equaçao pe;;soal. 
dios com que nm g-o\·erno póde acudir its ct·is('S da. Si estive~se naquella C:1lltür l. o Vi.:>conde do Rio 
lnvour~1; e lembra diver~os: mor:ttoria.... Be,:nco, o Barão de Cvtegipe on :dgum chefe 

o Sn .. AXDRADS Fwur::raA: _ Repclle-.l a lJO- liberal,· o nobre· deputadf!~ depois ele com! ater 
nestidade do c.lracter brnileiro. esta proposta, com a vnlen~l·~ ~h sun: pala_vra e os 

• • . • _ , • • , • "7 :- rectll':50,; dtJ sua esdarecrd•l. mtelhgencu~, estuu 
O SR. LouRE~ço DE ALBUQ~U,QUE ·-l-U n,to certo que a.eabaria dizendo: Yo~sa proposta é uma 

estou <1Cunselllamlo ~'1. morato~·w, nem quero qne monstruosidade econonlica; vossu. propo.>ta é o 
se ~ance solJt'e llllm. o odtoso d? seme~hante socialismo sob a sua fórmu. mais g1·o,;seira e pe
m~dlda; es~on r:epetmdo o. q~te d.1z o emmente rig"'JS.'l.; vos~· propo::.ta. não é il salvação tla Lt
rettor tla Umve1>:>1dade de Letpztg. vo.ut'• _é <'1. •lecrctaç~"i.o, . tm prazo mais ou menos 

o su. JoAQtmr ~A!n;co: _ A momtoria, enl long?, da l)a.n.c:·-rot:t do Thesouro . Nacional; 
relação aos· contrato$:_ hypothecado:s, era consc- (.4.pOtados; ?mnto bem.) 
quencia. dn, Lei deJ3.de ::\lai.->, que destruiu a priu- HQje, o nobre Jeputado pensa. de modo ulllito 
cipal Lâ.se daqnelléS coutt·atos. . · · · di.!Ierente, e Dt!ll:S queira=que agora tenha ruzã.o, 
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e que !1 não tenl~a. tido naquelle tempo em ftUC· 
combatm. system:lt1ca.ment~ a.; t,rarantin..<; <le jm·os 

O SR. AxnrtAúE -FmuErRA: - N:H}u·~lle t·~mpo 
tratava-s·~ de int_ere~i;e. muito clim~rente, hoje, 
trata-se da s:1lvaçao nac·on:1l. (H·t mais apar-te.~-) 

O Sn.. LoURP.:"Ç'!) DE AL!HJQUERQU!~: - Se~ 
nhores, o nohre dP.plltadQ ftiSsl3: si se tot·:J;u· e n·e
ctiv:a· a g-ar·a.ntin. do Thesonro, qnem ha. de pagnr 
sera :1 propt•ut lavrmra. 

O Sy... Loun.1~~ço DE ALnuQUEP.QUE:~ H<t algu.
mas (llffer·ençns realmente cntt·e :t. lei de 1875 e a. 
propost;L cpw se disctltc. 

U~n:t dell:ls; é que ,i, por· Ulll lado. o Estado as
~umtn. a grande · respol~:>n.bilitlarle da gürantia de 
.Jilros, pol' outl·o ludo t111h:1. em ment~ :tttrallir 
~arao lto,;so P•ir._o c1pi~;d estrangeiro, qt~e ~·iria 
leCillldar llOS::illS lllUU:>tr•JaS. 

O SR. ANilP.A.t>g Fwur.mA:- :\Ias ele modo 
Otle:'OSO. 

Ah ! Com? P.St:i. íllar!ido o nobt•e rlerut:vlo ! 
Como é possm~l que nnn intellig·encitt tão lncirh O Sn:.Lr mmxç.) Dl~ ,\r,ntQt:;gHQt:E:-Est t pro-
se deixe r •. ~cin:u· de Utll modo tão gt·oss·~ir) 1 !tOSta. ll<VJ C~)IIS·~;;niril I) lll~Sil10 resultado. . 

~eb lei ele lt>75 não vit% o ca.pital e,;trzm-
0 Sn.. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. geu·o fecunrhu· apena~ as inrlustrias do p:nz, como 
o_ Srt. Loun.E~ÇO DE. i\T,ntJQUERQUE : - :\l:ls [lO ler!a estabe!ece~ a htt::,e rl.e outra. rerorllltL que 

ent;w a hWOitr.:t. e:>t:uhJ. mol't:l, e o Esta elo fárú tem sido a ~tsprraç::to dos dous partidos: o mel ho-
banca-rota. Or:1, ó isto o ~ae rlevemos pr·c,·enir. I mmeuto do no.'>so meio cii·cul •nte. l·hvia estas 

Sr. presi•lente. estt pr·nposta, como eu disse, \·:~t!tag~n~, que até .c~r·to pu~1to de.~(~~~pítul o opti
-pondo rle.p:wte al..,.um:ts difl'et·enr:ns é a m·~sma lllt::.mo co.~ promotor e:. da. le1 _de 18t;:,, mas ne
de 18i5. 0 

• ' nhnn~a della:\ offoi·ete o pt·oJeeto do g·ovcmo. 
)A1JOtados e atJartes.) 

O SR. CoELfiO RooRIGUE; : - :\ poia.do. N~o acNdite n. Cu mar•• •]ue eu seja. inimig·o do 
O Sn.. LobrtE::ço DI·: AT,!lt;QUI>It!.!Ul·: : - Fiz crc llto roa.!. Co!1tcstar :t va1lta::;on1 <ll!stn. in:)ti

algumas cxc;l.vac,:ões po-:- simp\c;; cnriosid,H!e ; tnição !Ora omc-SIIIO f)Ue pól' e.m du.Yida. a utilitl:.tdé 
entre outros, li do•t;; esplAndidos discursos rwofe- do~ outr·os estabelecimentos hanc:.wio::. !\J:ts qne1·o 
ridos pelo i1ctnal Sr·. Ministro de E;.;tr.,ngeiros ..• _B'li!C~~ de ct•edito re_al, instituídos p·~la inici:ttiva 

V . . N- t: ltldtvidna.l, P"lo movnnento e:;pont~tneo do cnpital· 
ozES ·- l ao es '"na casa. . não os quero cr-earlos urtiticialmente pelo o-o: 

0 SR. LOURENÇO DR :\LHUQURRQT.m;- ••• e Ulll \'erno. (Apoiados.) '=' 
honr:~.do 'CallegR, cnj.a op!niü.o muito rcspeit_?. 1 o SR. JoAQDDI NAB1Jco:-E simultaneamente 
asseverou-me 9l~e 0::. argument?S, de qt~e ei~t~ em todas as pr·ovincias. 
uson o nobre Munstro, tem per·fe1ta apphc:1ça.o a . 
proposta. que agora se discute. O SR: LoUR!'~ço n,; .:~LBüQüEr:.Qug: -:-Ets o que 
Minh :~ impressão f'oi n lll':lsma.; e só me a.bste

nho de npurar esteJ~D.I_lto- o que nliá.s me seria 
facil - porque não que'rQ- perder n. doce illt1são 

· em flUe vivo;de que o nobreministroêsempre cohe
rente. Cohet·ente niio é, porém, o honrado .l\fi
nistr·o da. Justiça., pori"Jue s. Ex., com '"sua elo
(}lllente pn.la.vr·a. e a. antoritln.de de philosoplto, que 
toda :t Camara lhe reconhece. dizi<t em 18i5 (peço 
que pesem hem estas pn.lavx·as) o segniute: 

c A razão qne af1igenta. do ct·edito l'Ur:ll 03 
capitacs disp~ni>eis n·7o creio que rlesappm·eça 
pela inlel'oençao rlo thesow·o, ~L\r! ltESAT,TAtd ..... 
o suhstitttli"o rlo Se1!1ZdO e a remmcia {JOI' 40• annD.Ç 
da lei rle 1.861, rlrJ liberrl,;t:le rlo CY'I!(lito renl 
e do l'lti~CIPIO FECU~no g TüTELLA!t DA COSCUR-
RENCrA·.,. 

o sn.= A:'<õORADE FIGUimu:- A base da. lei de 
18i5 é difl'ercnt~ d:t ch~ flt'O'fiOStn.. 

a respelto da 1ntervençao do g-ovemo, em que:stii~:~ 
de Bancos de ct·euito rcr,l. diz uma. antorida.de 
muito importante, em tmb:1lho que foi pr~:iniaclo 
pela ac.~de:i1in. das sciencias morn.es e politicas de 
Pariz (WJ: 

« A contlanç:t . (a.t~enrla bem a Camnm.) não se 
decreta. O cr-edtto e uma planta. fJUe cre,;ce na
turalmente em todo terl'eno propicio c- que ~ão 
tem :~ec·)~sidade de cu ltm·:1 :u·tificial, ~ ne JUesmo, 
a fn.llar ve1·Ja1le, nü.o a tolera, fJUe tem neces
sidn.dc, mai:) qne qun.li]Ue!'Outra, do ar e do sol da 
liberda.dr~. >> 

E;te c o re:·dadciro lH'incipio. 
O go~·erno pôde fazergl'Mâe.:; sa.crificios; afinal 

sô rec l\hel'ú. rninas. 
Senhorc~. c:;ton t'n.7.entlo um e;;;forço perdido. 

(Nao apoiados.) .o::ei que a C.unnra h:t de \"Ota.r a 
propost:~ dn governo, e como t) g-o,·eJ'nn a quizer, 
apez•\r de tct' Yotatlo u. revogaç-ão do :1rL 1 o da 
lc.!i de 1Si5. O Si. LouRE~ço Dl~ ALnUQUER.Q'CE:- E' tam-

bem nm c:aso de erpaç-ão pessou.l. O Sr:. ,\~oRADE Fwm:uu:- v. Ex. en~am~-
0 SR. AFFON~o PE~XA.:- E uo p:li:t: não h:t se; não fi.Ji esta. Camm\t. . . 

capital p~ra soccorrer ~ lav-oura; esta. é que é a O SR. LOURF.XÇO DI~ M.nuQUERQUE:- Foi a de 
verdade. 18~5: 111:15 o pesso<tl é ma.is ou menos o mesmo. 

o SR. JoAQUDr NAnuco:- E o nobre deputado A Camn.t'a. põde convel'ter em lei esta proposta.; 
'Pelo Rio de Janeiro im:.l.ginou a exportação de~s·ts o que :rJ;lo póde, porém, é converter a verJa•ie 
letras. · em erro on vice-versa. E' bem couhecid<t a ma
. 0 SR. AFFONSO PE::-.~A:-. B:t~ de forçosamente 

fazer-se um e1uprestimofórado pa.iz. 

O SR. J·oAQUDI NAnuco:- Um~ cousa virá de-
pois da outl'a. ·. 

xima do velho jurisconsulto Gaio:-naturalis ratio 
sen.atus a'tlctoritate commuta1·e non potest. 

Sr. 'Presidente, si tenho ahusldo por tanto 
tempo da paciencin. dos mens collegas . (7ura apoia
dos), não foi par;\. tomar-lhes o tempo: foi. para 
cumprir um dever. . _ 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Não desloquemos Como o nobre Ministro de Estrangeiros disse 
as questões: eutc.ina.reiem consideração quando em umdos S'3US discursos de 1875, direi tambem: 
se,discutir a ~rt •. 2°. não quero ser propheta; mas annuncio, pedindo a 
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Deus que me engane, que a. proposta do go>erno. 
si fór executada, serú umt ca.lamidade vnblica: 
(Apoiados. Jfuito bem; nmito bem. O omd01· é feli
citaclo.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
Vai :.\imprimir <"L seguinte 

REDACÇÃO X. 8 C-1888 

Redacçcio elo projecto n. 8 B do Senado 

Emendas approvadas pela Camara dos Depu
tados á proposição do Sen,tdo que determina fi
carem comprehendidos os Ministros do Supremo 
Tribunal de Justiçn, na disposição do § 4c do 
art. 12 da lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881. 

A Assembléa Geral re~olve : 
Art. 1° (substítutiYo). A disposição elo§ 4° do 

art. 12 da lei n. :3029 de 9 de Janeiro de 1881 fica. 
extensivn aos :Ministros do Supremo Trihnnal de 
.rustiça, aos desembar~·ndorcs e aos lentes vi
talicios do ensino superior e secundario. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala d:1s commissõe3, 12 de Julho de 1888.
Felippe de Fir;tteirôa.- Affonso Celso.- Fernandes 
da Cunha Filho. 

O SR. PRESIDEXTE dà para amanhã a seguinte 
o:·dem do clm. 

:1_ a discussão elo orçamento elas despezas do 
ministerio ela. Justiça. 

A's 2 I /2, ou antes, za discussão da proposta 
do governo, conYertida em p:·o.jecto tle lei, .sobre 

que, Olympio Campos, Coelho e Campos, Freire 
de Carvalho, Milton, Americo de Sou;~a, Barão de 
Geremoabo. Jnnqueir::t Ayres, Fenandes da Cunha 
Filho, Elpidio Mesquita, 1\lattoso Camara, Costa 
Pe1·~ir:1., Ferreira. Vianna, Fernandes rle Oliveira, . 
Paetfico Mascarenha.s,S. MaSI!<'trenhas.Mourão,João 
Penido, Bn.rros Cobra, Olympio Valladão, Pedr() 
Brandão, João Caetnno, Carlos Peixoto, Elias Cha
ves, A~meidn Nozneir:l. R.odri~·ncs Alves. Rodriao 
Silva, Duarte de Azevedo, cóclmme, Geraldo 'ae 
Rezende, Delfino Cintra.. Xavier <hL Silva, l\la.r
condes Figueira, Esperidião M:trqnes, Barão d<> 
Diamantino, Visconde de Nacar, Fernando Ha
ck.radt, Paulino Chaves, SeYe Na.varro e Silva 
Tavares. 

Comp1recem depois ele alJerta a sessão os St'S. 
Coelho Roclrig1tes, .José Pompeu, Rntisbona, Luir. 
Freire, Oli,eira l::.ibeiro, Barão tlo Rio de Contas, 
Zama, Pedro ~uiz, B~ztnnnt, Andrade Figueira, 
Lemos, Custocho l\1artms, Affonso Penoa, Henri
que Salles, Soares, Jo::1.quim Pedro, Joaquim Na
lmco, Gomes de Castro, Ribeiro da Cunha, 1\li
r:-~nda Ribeiro, João Henrique, Torres Portugal e 
1\faclel. 

Faltam com causa partidpatla. os Srs. Elias de 
Albuquerque, Rarão ae ..:\:raçagy, Theophilo dos 
S<"Lntos, Barão do Gnahy, .José l\Iarcellino, Araujo 
Pinho, 1\Iontfmdon, Conctc do Pinhal e Alves de 
Araujo. 

Faltam sem causa participada, os Srs. Pedro 
Beltrão, Ara.u,jo Góes, Rodrig-ues Peixoto, Lacerd11 
\Yerneck, Christiano da Luz, Mattn. Ma.chadl) 
e Affonso Celso. 

Abre-se a sessão. 
oa Bnncos agrícolas. 

E' licla e, posta em discussiio, sem debn.tc ap
sessã.o ás 4 ho1·as e 25 minutos provada a acta d<\ sessão antecedente. Levanta-se a 

úa tarde. 

PRESIDEXCIA. DO SR. BARÃO DE LUCENA 

0 SR. 1° SECRETARIO Jll'OCerle::i. leitm•a do ile
gnintc 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Slj:\n!ARIO.- Ckamadn.- Leitura 0 appro,·ar.ão da acr.a.- Do l" secretario do Scn:ulo, de 12 !lo corrente, 
ExPEmE:sTE·- Parecere.; appr·ovados ns. W5 0- I06.- Parecer communicando que o ·Senado adaptou e vai diri
a imprimir n. Wi.- Diseuss1io c appro,·ação rl:~ rod:~eção do gir á sancção imperial tt resolução CjUC nuto
prOJCcto n. S ll.-P,cquerimcutos do> ~r.;. Alionso l'cnna o rizn. o governo a despender n.t~ t\ f]ll<llltia de 
~aur~g~ico ~~~~~:~:~ri~~i:,;;l~"kor .• J:~~:~~doRo~~. t~~~~dldo.~ 300:000$ para auxilinr a commissão franco-bra-
Obs~rv:•ç{io.l 'l" Sr. Al•!•ci<b No:;ueir:~..- R., 11 ucrimeato d{) zileira para a exposiç:.ão 11niversal <le P•wiz, e os 
Sr.:;. ~lascaronhas. Adramc:rto.-Obscrvar.õcs do Sr. Pc- expositores que concorrerem a essa exposição.-
fíi~iií~~f,;d~J ~;~lç~.o_ot';;:;c~~ ~~.is~cn{~~-;~c ~~~:::;tO:! t~ fi~~ Inteirad1t · 
d~e~r~Z;~a~rff:cc~J~.dÁ.li~~~~~:~~L~~~B~.t~~~~g~ÕdaD~~c~i:~ Do }\Iiuisterio da Ag;iculturn, de 11 do cor-
eus,ão do pr~>jecto n. 4:!, sob r~ banco· do- ~rodit1> roa!. rente, em resposta ao officio de 11 de Outubro do 
Discurso do Sr. RoSJ. e Silva. AJiamcnto.- Projccto a irnpri- anno proximo findo, devolvendo, inrormado, o 
mir n. 53. - -requerimento de varias moradores do municipio 
Ao meio-dia faz-se a chama(la, it qual respon- do Tubarão,, provincia.. d~ Sa~ti."L Catlln.r~na,, em 

dem os Srs. Passos 1\fir<.mda, Clarindo Chaves, q?e pedem lMra que SeJa raculta.do a todo::; os na· 
Cantão, c~·uz, Maneio Ribeiro, Costa Aguiar, Lei.:. v1os. carregarem e desc~r:r~gnrem no porto. de 
t&o da. cunha, Mac-Dowell .• Silva Maia,. ·Domin- Imbl.tl~b~, daque~le :- mun1~1r10.- A quem fez a 
gues da Silva, Dias Carneiro, Coelho de Rezende, reqmsiçao (commJssao de fazenda). 
Jayme Rosa, Alencar Araripe, Barão de Canindé, Do Ministerio da . Guerra, de ll do corrente, 
Rodrigues Junior;, Jagu<tribe Filho, Alvaro Cami- transmittindo o requerimento em que o 2° cadete 
nha, Tarquinio de Souza, João Manoel, Carneiro do 13° batalhão de infanta.ria Etlmundo Castello 
da Cunha, Henriques, Soriano de Souza, Paula Branco e Silva pede dispensa de excesso de 
Primo, Felippe de Fig-ueirôa, Juvencio de Aguiar, idade pa!'a se poder matricu1arn::t Escola Militt~or 
Henrique Marques, Barão de Lucena, Alcororado da província do Rio Gran!le do Sul.- A' commis-
Junior, Rosn. e Sil>a,. Bento Ramos, Gon('.ahres são de marinha e guerra. · 
Ferreira, Alfredo Correia, B. de :Mendonça So- Do St'. Dr. Antonio Caio da Sil>a Prado, lle 28 

o brinbo, Luiz lVIoreira, Louren~o de Albuquer- do mez I1ndo, remettendo dou~ :exemplares ào 
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relatorio com que pelo Sl'. Dr. Enéas de Araujo 
Torreão lhe roi entreg-no a administração da 
proYincia do Ceará a 21 de Abril ultimo.- Ao 
archivo. 

São lidos. postos em discussão c sem deLate 
approvados os seguintes 

PARECEH.ES 

x. 105-1888 

Melho-rctmcnto do po1·to de Pcwanagttá, na ptovi;1cia 
do Paraná 

A commissão de 11gricultura, commercio, in
dustrin e artes, tendo sxamin:.vlo :1, represen
ta.ço.ão, que a estn. Augusta Camara. dirigiu a Camara 
Mnnicipal de Paranaguà, sobre a necessidnde ele 
melhorarem-se as condições do porto dn.CJnella 
cidade, ê de parecer que antes de pronnnciar-sq 
a respeito se ouça. o Governo, por intcrmedio do 
Ministerio da Agricultnr~l, Commercio o Obras 
Publicas. 

Sala. das commissües, 12 de Julho de 1888.
Gonçalves Ft:n·eim, presidente.- Cochmi1e re
lator.- Ju17encio de A[!uicr1·.- Jose Pompei(.
Paci{ico .~fascaJ·en.'tas.- Domiilgos Jaytlal·:út:.
G. Cl·tt::. 

N. lOG-1888 

Yencimenlos ele Angelo R.olin~ de Sou::a Jiol·ei1·a, 
carcel·ei1·o da ca:leia ela Gloria elo Goità,em. Pe>·
nam.bt,ca 

A commissfto de orçamento, considerando que 
no l)rojecto em di::;cussão, do . orçamento ela des
peza do Miuisterio dos Negocias d<t Justiça. foi 
concedida ao Governo autorização para rever a 
tabella, que ba.ixon com o decreto n. 5572 de 21 
de Mnrço tle 1874 distribuindo os vencimentos elos 
carcereiro.3 conforme as conveniencias actuaes do 
serviço, é ele parecer qne se remetta no Governo, 
para tomar opportunamente na. consideraço.ão que 
merecer, o requerimento do carcereiro da cidade 
da Gloria do Goità, Angelo· Rolitn de Souza Mo
reira, que pede consignação do verba 11ara seu 
pagamento. 

Sala das commissões, ll tle Julho de 1888.
A. J. Hen1·iq·ues. presidente.- Dtw1·te ele Aze
ueclo, relator. - Rod1·ig11es .4.lves.- Canteil'O da 
Cunha.- .M attoso Cama;·a. 

E' lido e vai a impt•imir o seguinte 

PARECER. N. 107- 1888 

P;·o-oiJ1cia do Rio de Janoi1·o 

(9° districto) 

A commissão de constituição e legislação, tendo 
presente as actas relativas á eleição, para. um 
dermtado geral, procedida no dia 5 do corrente no 
9° districto da província do R.io de Janeiro, menos 
a da. pwoclüa do Pilar, verificon que o processo 
eleitoral correu com regularidade e sem protesto 
ou reclamação alguma. 

A apur-.:~çã.o dos TOtos constantes das actas 
recebidas dá o segt~inte_ resulta~o: 

Votos. Em separado. 

Dr. Caudido Drummond Fur-
tado de l\Iendonça. . . . . • . . 487 2 

Dr. Antonio Luiz dos Santos 
·werneck................. 428 2 

Diversos...................... 5 
E1n branco.. . • • . • • • . . . . . . . . • ~~ 

A votação da p•lrochia dú Pilar não póde 
alterw esse rcsulttdo, contando aquello. p:wochia. 
apenas 31 eleitores. 

Perante a commissão não houve reclamação 
algumit contra o resultado da· .eleição ou a sua 
regularidade. 

Em vista do exposto, a com missão e de parecer: 
1.0 Que sejam approvadas as eleições procedidn,s 

no dia 5 do corrente em todas as P<\rochias do 
9° distl'icto da província do Rio de Janeiro, menos 
a da pa.rochia do Pilar ; 

2.0 Que S::lja reconhecido e proclamado depu
tado à Assem!Jléa Geral pelo mencionado districto 
o Dr. Candido Drummond Fnrta.do de Mendonça. 

Sala tias commissões, 13 de Julho de 1888.
Tarquinio de S.ou::a, presidente.- Almeida No
gtteíra, relator.- Low·enço de A.lbuquerque.- J. 
L. Coelho e Campos.-Jo(ío IIem·ique.- C. F. 
Castrioto.- Silvcc Tavares. 

E' posta em discussão e sem debate <tppro,·acla 
a retlacção, que foi hontem a imprimir do projecto 
n. 8 B do Senado, que é devol \'ida àque!ht Ca.
mara com as emendas feitas a approva.das. 

São lidos, apoiados e postos em discussão os se
.guintes 

Requel"imentos 

« Requeiro se requisitem do governo, pelo Mi
nisterio do lmperio, as seguintes informações: 

« Qnaes os motivos por que foram reduzidas á 
metade as rações de generos alimentícios, de pri
meira. necessidade, distribuídas aos almunos do 
ntermtto do collegio de Pedro II. 

«Sala das sessões, 13 ele Julho de 1888.-Atfonso 
Penn.a. » 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Passos 
Miranch. 

« Requeiro que, pelo Miuisterio da Fazenda, se 
peçam ao governo providencias urgentes. para que 
seja nomcndo collector para a collector1a. do mu
nicípio ele Ponte Nova,.Minas Geraes, actualmente 
vago por ter-se evadido o exa~t_?r ~ ter se rec~s~do 
a receber a chave da repart1çao nsca.l o escnvao, 
estando a mesma fechada c com <tS portas la
cradas. . 

«Sala das sessões, 13 de Julho de 1888.-Custo
dio 1'lim·tins. >> _ 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Carlos 
Peixoto. 

O Sr .. .J'aym.e Rosa (pela 01'clem):
Pedi a. palavra, Sr. presidente, para rogar a 
v. Ex:. que submetta it consideração ua casa o 
meu. pediLlo de exonerac;:.ão do cargo de 2° secre
tario. 

Honrado· pela benevolencia da Camara, tenho 
consciencia de haver.envidado todos os esforços 
para corresponder a essa· p~ova de confianç.:"L 
(apoiados), e não teria duvida d~ me . manter· 
no pqsto · que me foi confiado, SI motlVQS de 
ordem superior não me: P,eterminassem a tomar 
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de 0rn. em diante nttitn,le diversa. da, qne tenho O SR. PF.nn.o Lurz :- Não é essa a. aspiração 
mnnti !o- ,\.té hontem cn porlia, cala.ndo jnstos da, província. 
resentimentos. cons"~""''r-me no lo'!:tr de 2" ~e- o SR.. A.L)IEmA NoGugmA :-... que deve dei-
crt>tn·ir>. qne é de ünme•li 'ta. conthnça fio p;o- xar de ~e r- on v ido um tão justo clamor 
'V"er·n•1 :de hontem p:wa. c:l. não m ois, sem <hc •h ir • __ 
do <'Onceito que de milllJ)!'oprio raco, c cstc.inizo, v. Ex. sabe, e na? 1g·noramtodo~ -~ftuelles que 
creh V. 8x .• .;u pt·eliro n. qnnlqucr ontro, não :a~ot~p;mll~m o mov1mento rht OJH~ll<t, 111 pro
lmvenrlo p<ll'a mim interesse que va.lln o seu\ vmcta.de :S. P::nlo,,fJ_ue nm dos motl_vos l~r·opon-
sncritkio. I derantos rpte twn letto com que SC.lil acatta com 

, ·· .... "·. ... , 1"' . d', .. ~alou q_n:L_l syltlpathia n.'lncll<: irlén. na pt·ovincia 
. ~on~ulta.tL1, il. t;,1,n~. ,L conc.,c" ,t t~pen:s.t pe- e a da. lhmmut:t pr·eponllera.nct:l. que lhe c lhe ge-

drd<t • I ra I mente nn. g·ovden·tç .. lo un E:>tndo e .1 p,IJI!e!Ht 
o Sr. ..-\....ltu·~itl'\. No,:;;·u.eira : _ p:wt~llh na tlb~J·ibnição das rench.s publicas. 

Sr. jíl'c~idente, em nome dos meu~ illustres col- (.t'lfwt~ contestaçoe.< e apw·tes.) 
legas de tlepnhção pel:l. petwincia. de S; Paulo e OSR.PttESIDR~TE:-Attenção! 
no men, ~ou tet' a honra. J.e dirigil:a. V- Ex. unm o s 1~. AL)IF.lDA N'oGUEIR.A: _ En esperava., 
reclam;~çao. Sr. presidente, poz• est:ls reclamaçõ:?s tão h:1.1.Jituaes 

Em nm dos primcit·os dhs da. ses::;ão leg-i~la,ti'\":t por parte dos rp1e são ciosos rio pouco qae nos 
do nnno passado, enviei á mes:t unn l'êpl'esenbç~ão cabe. 
nn:1.nimemcnte vot:id.:. peb Assembléa Pro,·incinl o Srt .. Joio Pt·:~mo:-V. Ex. é'insachvelpnea. 
de::-;. Paulo. recla:11a.ndo dest:\ an~ust:'L Cam:u·a, sua. província.! (Riso. Ha outtos apartes.) 
e da. outra. c;lsa. do pa.1·lamento o angrnento da. sn;L 
depntação á a.ssemblé:t geral e á p!'ovinc\al. 

Posteriormente, creio l']lle, em sessão· rle l de 
Junl!·\ tin:\ necessirbrle de !'urmular desta. t!'i
bnna ao illustre n.ntecess:n' rle V. Ex. uma re
chm.rçií.o, pedindo :t sua inter·venç:\.o a,fim de qne 
as ill u:stJ"i1.chs commis.sões rle estatística e ele con
!'titniçii.o e legislaçã.o dessem parecer a respeito 
da.qnella. representação. 

O Sa. PEDRO Lurz: -V. Ex:. põcle re~uerer, na. 
fórmn. rio regimento, que entre em discussão in
dependente de pa.recer. 

O SR. AL:IIEIDA :NoGUEIRA:-E o farei, senclo 
prech;o. Como não ros:;e attemli•la. aquella. recl :
m '('.iio e a.s com missões continuassem a manifestar 
de:;;cnidosas '' respeito dn.quelle impo:·tanta as
sumpto. tive mais tarde, em de;;em'olvido cleb:lte, 
de ~clt:tr ao me:;mo objecto, reitcr<lndo a insis
tencta. 

P1·occ,lendo deste modo, eu interpretava. os 
sentimrmtos cht representaçiio por S. P:tulo, e es
t,tvamos todos identificn.dos n·um pens,tmento de 
adhesão a umn. leg-itima, aspir·ação rle nossa pro
vinda. (.tpoiados da deputaçiio pauli.~ta.) 

O Srr. AL)IEITlA NoGUEIRA: - E' certo 011e 
varias IH'OVincias jú. têm ticlo :L vantagem de <'Oll
t.tr no ~Iinistel'io mais de nm dos scas rep;·csen
taJJtes: <1. provinci<t da B:thi<L ehegou a ter tt·es 
no mc~mo temp'l, a. p:·ovin::;i:1. de :\lims feerltlell
temente tem tiLlo •luu.s e a.tê já teve o Rio l.;r;tU
de do Sul cont;1.ndo apenas nmn. representa<:ii.o de 
seisdepnt:1dos e tt·es scnmlore::;, entrt~hnto este 
f:~cto não tem sido motivo para reparo rle quem 
flUO!' fJUC seja. l\Ia.s ::l.g'Or:t !]Ue a fl!'OVÍI1Cirl de 
S. Paulo, não emconsequencia da preQonder,,ncia 
numeraria ch sua. representação, mas da. elen1ção 
intcllectu:•l e moral de ale-uns de seus:represen
ta.nteii, consog·nin este resulta.clo, é isto ol:).jecto de 
reparo geral, e já <L um illustre representante da. 
pt'OVincb de Minas CO'lbe a pt•im:lsi:'l. de deno
minar ao g-:thinete-:.Vlinisterio Paulista.. (Apartes.) 

Sr. 11resiilente. si est:1. circumstancia feliz e 
muito honrosa. para a provincia de S. Paulo é 
detern'lin•:dn, peln. n.pticlã.o mor·al de a.lgnns de 
sens -represent ntes. nü.o deve este i'ücto reverter 
em detrimento de \la e determinar. -por parte do 
p:wlamento hrazileiro, o indeferimento de umaj ns
tissim:t pretenç~i.n do povo paulista. (Apoiados da 
dep~tJaçti.o de S. Paula.) 

Entreta.nto, a. nossa justa rccla.mação continon 
n não ser attendirln. pelas illnstl'ilrlas commissões. Pa.ssemos a.gora a consideraç::lo de.justiça a qne 

ForçL é confessar, Sr. presidente, não nos-nffl.i- ainda ha vouco re('r~ri-1113. 
giu sobre maneira. esse facto que consideramos l'ois 11 m'· provinch'l. c:>m · o desenvolvimento 
com_o nm adia.m0nto ; n.g-t::u:rhvnm?s to(!os, co~n 1' mo1~..11 ·~ ma.ter·ial fJne terr_1 attinghlo n. de S. P<.tulo, 
etretto,_ que os dados estntt:·tiCo~ :tte en~o de !JO~ com sua. avultad:t população, que tem augmcn:
conhcctdos se t~rna.ssem _po'-ter19rmente notorws, taclo cxtr:lor·(lin:u•iamente, pMe :P.stnr represen
em ~nnseqnen~l·l da sun. dtvnlg<t<;ao em do,:nmen t•)S tarbl n ·uma cannr:1 de 125 deputados apen 1S com 
officmes e nsstm argumentassem eloqnentemente 0 diminuto contino-ente de nove represent<tntes e 
em f<l\'Ol' d::t nossa c;msa. Esse resnltn.do. com na C<1mar:l vitalicfa com quatro senaclo1'es ::tpem;.s~ 
effeito, se produziu; em. c:mse1uencit t!o que a , _ ~ . . . , :-
voz da província levanta-se de novo c.1m ener- O St-.. PEDRO Lurz.- O~ l~,ml,st,'l.~ nao valem 
gia, jú. na tribuna da Assembléa Peovincial,já no p~lo nmner~_, mas pelo ~w:s~Igt~- (Apot·,rloz~) P?~ 
recinto das Camaras :i\Innicipaes. jà. nm diversos l::.so_ é que . •l~ho que \ · Ex. n.w tem ra. .• to (Ht 
orgful;; r1a imprensa paulista. reclamando e insis- outJ os apm tes,) 
tindo por aquella justa. aspiração cht nos:sa. pro- O Sr:.. At,)miD.\ NoGUEIRA:- E' ceeto que o 
"Vincia. legishdor. brazileiro, no acto de det_ermina.r o 

Sr. pt·esidente, d'-'as comiderações~ uma de contingente ela representacfio qtle devt:L caber a 
ordem política, o,utra. de justiça, devem deter- cada uma das provincia.s, a.doptou, segundo 1);;
minar por parte do co1'po · legisl·1tivo o deferi- rece,:\. base da pormlação: mas qmtlquer que seJa 
mento desse legitimo reclamo. Não e neste ffi()- esta base, ~. população ou outr:1, uma. vez que 
mento em que germens poderosos d''· idéa separa.- não seja fixa, mas proporcional, e necossa.ria
tista são implantados n·1quell:l. província e dcsem- n!ente suscepth:el de se_ dterar; com o clesenv?l
volvem-se vigorosamente ... ' . vunento desigual das dn.-e_rsas z<:ma.s de um patz, 
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e nntnral flUe essn. buse se altere com o decurso 1 _O Sn.. AI,:IIElDA NoGuEIRA:- Eesse <lllg"l11.3nto 
do tempo. fo1 tal que, durante o tempo em que a commissão 

E' assim.qHe o legi::lador· tem se visto D<t con- apm·av:.UJS algarismos do recen . .;e:mwnto, crescia 
tingencia.lle •-lter·.a· o contingente da repr·e.,;en- a popu!a~o de \Üll<t m;meira tão prodigios:t que, 
taçd~ · das pro\-inci:lS em dCver.sa,; occas'õe;;, e ao conclttJr-.;e o tr·a!xllllo, e1·a necess:n·io ützerem
ainda ultimamente ·~m relação <t reiH'escntaçiio se C<tkuht.r snpplementares para apt·esent:irem-se 
pelo Para em m:wit'csh desttr·oporçã.o com o de.>- algarismos mais exn.ctos. · 
envolvime:1to dtitl;.ddo por: ;•qneUa pr·ovincit. v ~n .. lAGUAtung FrLHu:-E' verJade t:;;5~ 
(.J..poiruJ.a .~ ela 'J"e-';lectiiJa cl~Jnrl<(çüo e oparte.~.) facto produziu-se mais de uma vez. ' 

Sem ·lesco!t hecer· f[lle ontr , [ll'tWillcias pi).~S:)m o Stt . . , i,L)!EWA Xo<UJ-:IIU. : - Va.rio.; são 0 .; r,,_ 
:llenbr. com ju:;tiva, analog-:.1.s a,;pit';tç~ües, o legis- ctore::; que concorreram para. ~sse augmento d;t 
lntlo:· como qne s·~ ach • na. eoutin g-ew.:i<t de r-eua- popula<;:ào tle S. Paulo. b:m pt·imt::iro lo~·ar, tc:u•lo 
1'<\1'. inju~tiç ; ,; l11:1Í:i lbgt·;:ntes, ~ énj:1 sat isf'aç_:ãÕ e O l'CtensealllellÍO <\ que Se pt·ucedcu em 1872 c 
mds urg-ente. 1875 :tprescnt<Hlo o nlg .• rismo d.;; ' 8J7.000 alruas 

Corn 'i.;t!··ito, :1. <ido;ola!'-Se a lx\i<e •ht popuL:çiio o accrescimo nutnl'Ul J ;t popula~ii.o. segundo as 
c·orno ·pi'Íih:ipio pat•a : ·e1n·c .;~ntaç;;i.o política na; Cil-' h,i,; elementar·es d.t c:otatistka, devi1~ el~\·: ; r· es:;~ 
JlJ:n·.,:; electivas c a. dcte"l-rninnr-se :::i elll[H'O[Ji.Jl"Çii.o algul"ismo a. l.200.UUO almas, a não considcr•;tr 
i:lflc:d v;tn~<> nt "<I J'ithmetic: • :, repre,;enlaçiiodec.HI:t si tlão os elementos normacs Jc accl'esci:uo nos 
Ual '.' las zo:Lt:::i du imperiu,vel'-,;e-b o leg'sla.Jor n~• paize::; novo:;. Butl'etaulu, outt·o:; l~'lctot·es <:on
~:nntmgenca.: llc tolllar l:OniO ponto tle partiutl o con- corTCl'nm p n·a elevar de modo extr;1ordina rio 
tiHgen lu adual tia provinci l fH'opon:ioilaln:ente e~s~ algari:;mo . Em [H·imeiro loga1·, <:~ immigm<;ã.o 
melhot· re;•r.:!scntnd<t; mas, as:;im, tm·in. de ele- IHtClon:!l. 
Y:tt' t:dvez ao .dc;:;uplu a repr·c:;cntaç:ão ele: lm- E: t: geral, qu;mdo se cogib Lln. immigt·;~ção em 
!'Ario o 11:w sei'Í.• in:sup~t ·aYei Jiilicuhhttle de S. Pa.ulo, nnit:an11:11to ;H:ót.lc :.o e:;pirito u. immi
tll· .!ut:l lin:.n~:eirü ,\doplando" tenn0 médio d;~ gl'.:Çào c:;,tt·angci('a. Euti·etanto, SI e lut:mo:; avul
r opr-escnlat.;iLO nncional, ter-se-hi:'l de nugment:1r tada a im:nigmçüo ua.cion;:l não tl9ixa por· is.;o de 
n. rep!'(~senta<;,ii" de aig·ti!WlS f>J"O\·inchs e de di- ült:V<:t·-se a um <.~vuihdu ;i.l;.:·;u·is<no-
minnir a de ontrn:o; : o que tral'h ainJa. nma. E' assim que, em couseqt1encia ch1. prot.lig-io.>;t 
gt·ande diillculdade, qual :1. de reduzie a l'epresen- uLenhtde da zona oeste llOt·destc cht pr-ovincia, 
taç:iio r.!e Hlg-nmn.s pr·oyincia;; cnj' contiu;;"'nte l'''1·:~ lá flniru.m gl'audes contingentes de r::unilias 
rosse. maior quo:: ess•! tenno llléLlio. mineira:;. Antes lb lei provincial dccretad:t em 

Ot·a, Hs:>·t conting'L1llci:t import:t <1. umu. ditricul- 1879, taxando com um imposto oneroso a intro
dade l10!itica. Rest;t o tcrc~iroa.!Yitrc, rrue é ado- clucção de e::;cra.vos, essa. popuhtÇ[O tl'ansportn.
ptar-se o tel'mo mêdio, a.ug-menta.ndo a repre;:;en- va-sc com familia:;; c numerosos tra.Lnlll'•dore:; es
tuçiio d<lqne!la:; provinci tS que cstiv0ssem meuos m·avcis, povmmdo assim uul:t vast:·t zona p:l.lllis ta, 
<"li]ninltúadas semdirninuir-se a das outms.(.tpar e tazenuosul'gir,emlogares <üé então dc~po\-oados 
te.~.) Com esse expeil:ente qne poderia ser· ;;doptad•) centros de riqueza c de avnltadu população."Di.l. 
n'uma medhh get·al, ticar·iau: ;iltenuatlas, porem pl"ovincia do ltio não menos avultado foi o mo
niio l"e:>olvída:::, as ohjecções de ONlelll linanceim. · vimento immigr:üorio p:n·a o oeste de S. Paulo, 

O unico remed:o nceituv.;l é, pois, tt dcCl'chtçü.u ;mtcs dt1. l~i de l8i9 _ Tr•. t tbq:N'l<l\"a-se todo o 
de nma pruvicleudn. isolada. pessoal de varias fltzendas <lgt'icolas. 
· Xi.o acrei!ito, S;·. presidente, que o~ illnstre~ Pustc:·iormente á.qnella lei, Yil'tu:tlmente •·~-
deputado:> achem-se eivados de ial :::entinteuto dt: daria pelo imposto a introtl.ncçiio ue e . .;cr·;wos na 
;'tmot· pt·oprio · local que des~.:onl:eç.tm que, si lm província, nito oi.Jstan te, el'à.o taes e tüo poclel"o
injnstiç•t em relnt;"<i.o :1. repr·csenta<;~"i.o de ~tlgum:~s sos os attractivo;; claqllel!a 7.0!Ia, que continuou 
provincias. esSJ injustiça. e maiar em relaçiio ú a immig-t·ação de fazendeiros das pt'ovinci;,s de 
prodn~ia de S. Paulo (cmuestaçües), já tomanrlo- l\linas o do Rio que liber·tavam seus escr;tvos com 
se por pnn to tle p:u·tida n sua população, <t sua pt·a.zos de serviços, e vinll<t!n com elles cstabde
rcnda c o sen progressivo tlesenv. 1 vimento eco- C•3r-se em S. p._,ulo, dedicando-se à cxplomçã0 da 
notnk:.J. terr-.:t . · 

Esp•~t·o que em de:,.te desetnoiVido; . quant.lo Por conseqncncb, :t lei prohil,indo :1. intJ·oduc-
não tenha <.11) t·cst!'ingil'-n1C ao limite nc:mhado çã.o ·de escr;wos uiio ,p;u·aly:;ou o moYinu:nto 
cb. itor·:1, en pnssn. com (l:\.tlos c:;t :tistico> provm• irrimignttot'io. 
callU. nm;1. rl;l.,.; propo~içõe::; flUe o:· .. :: \':lnç , E, en- Um uuteo raetor· do angmeuto d:t popnla~~ão é 
trct.J.nto. fH!ÇO vcnia. à Ca.mat·;t p •m, de::de jà, clema::;htdo conhecido: reiiro-me ú. itumigrat;ii.O e,;
apres·~nüu• algum 1S considCJ•açü!')S que serão snf- tran:!'eirn .. 
1iciente:; lJ:.ll'll mo:;tl'il[' O fund:uueuto ue minhas A ninguem é descon!.~cido a qne ponto:\ Jll'O-
J11'0po,.;içüe;; · vinci • de S. Paulo tem tomado em consiller :çii.n os 

Pl·oced~ndo-se ao recen.:;o.tmonto •!a p:·ovincia intere,.,ses CF\C se ligam á iulmigt·.:~'<'iO estr.,ng·ciro.t. 
de S. P:nllo, o nnno passr•do, em consequencra de Neste assumpto, niio uxist.: ua província. riiver
um:t deliher.tçiio da A;;;;e:uhé.t l'J·ovinc:i•d, vel'iti- gencia de opiniões entre 03 p 11'\ido$. E' n:;sim 'llle 
cou-~e em nlgnmas toculid.tde> que <t popula<;:<"io se vêm ns tl'eS parchtlidack:, politi·~as que dividem 
tem nugmcnta: lo de nru:1. nru.nei:··a considcr·axe! e a opiniU.o publica na. · provinda, ;~grup:J rem-se em 
espantos:•. ·Dousdns nossos illustres collegas, os pu.triotico a.ccórdo pnra trnbnlharem com perfeita 
nobres depntad· >s Dt'i:;. Elias Ch:•ves ~ J:1gn•:u·ibe e compl~ta harmonia. de vistas dos interesses ela 
Ftlho, forüm membros d<t con1mi;liiiu úe esbtis- innuigt·ação. Assim, na situa<;<1o fl<l.Ssada, ach:m
tica nome~1da pel.) governo .· pro:il~ci<~l, e podem du-3~ :1. a? ministração da. l?r~vincia ~on~adn. ao 
dar· testemunho . P~:;oa. l do prut!Jgto.;c! augrnento par_trd_o hller<d~ ,~.- · AsscutUlet\ .Provwc1al,. c?m 
da população p::~ulista no decurso de qumzc n_nnos- l~l:~torta. con:;;erv~'tdora, vot<~ vn ' verb:ts a~ul t:lclis-

0 SR. ELIAS CnAVEs:-li:m <dgum:ls .localldades sunas, em · l'ela~ao ao cont1~1ge1:te do_no::.so orc;.~-
clecuplon. · • ·•··· .1 mento, pal'<t desenvolver a. nmmgr-.11;ao. 
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· Eri.un verdadeir<\S lei:; d~ confiança, votarl:l.S porém,. u!na ~mpru•lencia. il:e_xplicavel si mau
)lor um sentimento de patriotismo c de a.mot· á da.::;::;e va· unmrgrante:> e os du·Igtsse para locali
llrovinch\, para. adversario,; políticos, em hotn><t ao da~es de onde_não houves::;em pedidos. Isso seria o 
g-oYet•no e ü opposição. l\Jais tnt•lle, dut•ante a si- ma10r des~el'!''lÇO flUe o governo poderia. pre:)tar '" 
tuaç:ilo conservadora, tiveram as opposiçõ~s li- uma. }J_!-'OYlllCia, remettendo pa.ra ~ú. immigrantes, 
'ber•Ü e republie;.l.ua. um pt•ocedimento nada. que nao pudessem ser collocado~ unmediatamente 
menos louv;wel c patriotico. A~:fm, ·no exercício (a.po~ados e aparte . .;J,concor\enclo a.ssim para. o des
de 1886, foi l'otado pela. Assembléa, cnja. maiol'ht crechto d;\. loca.lllh\.de e pre_pulicaudo~llt•:! os inter
era lil.Jeral. um credito no vulo1· de 000 contos, e~ses ft!turos da immigrw;;.ão. Em S. Paulo, cou~ 
tlestinado exclusivamente a dcspezas com a im- s~d~t<u:zamos um_ granue perigo }XIra. u:n muni
mia-t•:~ção. ;\'a. leg-islatur·a seguinte, sendo ainda crpiO SI, Sêm ped1do e sem pmparo, fossem-lhe in
libet'al a. maior·in. da, AssemlJlen., foi vobdo um opinadmnente remcttíúos immigt•antes que terhm 
credito illimit..1do, um$, p,U'<I. que o pl'e:Sidente de regeessar pam. se estabelecerem algur·es. E' 
a.pplicas:;e ao ::;erviço da inmligt'<•ç:;"'i.o toll<l. a verba, uecessn.tio, pois, ou que S3 estabeça.m uncleos co
que elle entendesse conveniente. Este Yc~·dadeit•o loniaes ou que a liOpulação nacional se rrepare 
nrro.io ele 11:Ltriotismo tem pt•othtzido nm beneficio par<"L podet' localisar os immigmntes. 
COllSideravelpal'a a prOVÍllCÍtl, fazendo C:)IU qne S~ :\ propag-anda ma!s ellicaz é aquelb. que é feita 
tenh;1 esta tecido par.t alli uma correrrte i!•1migra- pelo propl'io immigt~.:~.nte ; si elle està. sati-;Ceito, 
toria, a,gorn. continua. e espontanca. é elle o prlmeit•o propagandista em relação ao:. 

::\o exercício actual, n Asseml;lét"t proc'll'Oll ii' seu,~ pareGtes, ftos seus amigo:=;, aos sens com
alem dcs.;;a concessão. Emhor;t ti\-e;;\'.c votado patriotas. Shwtna.lmente a provinr;i;t 1le S. Paulo 
amplos e illimitados meios, h<trb um limite llit- é nw.i~ procuratlt~ que qu;llqllel' ontm, <lítriiJúo 
tm·al, á acçã.o do govPrno, a. saber : as 1o~·ças do essit Circumstancta ao racto Llella. ter tomado a, 
orçamento; <L Assc:nbléa, con.preltcntlentlo ISto, att- peecedenci L no selTiço da. immigraç:ão, de modo 
tm·izou n, t\tlministraçiio publica. ~L contrahir ope- que a. provinci<t não ri.tz sinão co:1djttv~u· e nu
rações de credito ~tté ú. imp01tancia. tle 7.000 :nliar <t vinda dos immig-rantes; não faz mais 
conto~, pat·n. r:azer lace ús de5pezas com o setT!ç;o do que attendcr aos pc(lidos feitos. 
da immig~açilo ;_e por· un~a, fCi unt;nimentc_ votn.- Em quadro mais deseuvolvi,Io, terei occJsião 
da, aantOI'IZ'lU a.Importa~.._'Wlmmecllata de lUO.UOO ele apre:sentar, em algarismo, a. sommn. que o 
inu~i;;raotes cttropeus, que requeriam pa.ss;lgem era.rio pl'ovinci<ü tem applicado, ,já com o pa.3·a
pa.r<~ ;.t_ pro\~inch:\. de S. Paulo. Hoje os peditlos, mcnto ôe passagens, ,já com o estabelecimento c 
segundo teve occ:<sião dP. informar-me o illustre custeio de nucleos colonia.es, já fina1mente com <L 
1)resiüentc d<t i:enemerita .Associação Promotora construc~.ão, atlministraçiio e custeio de um es
(la Inm1igl'ação, attingem . a. m~üs de um millüto. plendido e'gl'Mclio.>o edilicio pn.r<.l. . hospcd;tri<t de 
Ttl.l ê neste momento o numero de immigrantes, inuni;;rante:; wt capital d t p1•ovincin .. 
principalmente it<.í.lianos e portug-tt.:Jzes, que dese- Siio este;;, Sr. presideúte, como disse, os fa.-

_jam vir e.shLbelecer-se na. província de S. Pa.nlo. ctores que têm contribuído para. o accrescimo ex:
- Or<1, ca~<:sa e.str1'tnllezn. e~tn predileeção· dos tt'iiOt\linm·io da po_,ulação d;1 provinchl. de 
tmmigTantes pela. provincia tle S. Paulo, c são S. Paulo : 
objccto Je in.insto reparo algumas concessõt~S, 1°, o desenYolYimcnto natue<.'\.l da proYincia ; 
q\ie tem :partido do govcmo atim de, com a 2°, a immigmç~iio nadonal; 
-verba. g-or<Ll, anxiliar a immig'I'<lção partt a pro- :3o, <1 inuni;;1•nç:ão estt·ang-eira. . 
Yincht de S. Paulo. 11as, ra:·ei primeimmeute a Si, alómlht população, outeos elementos dt)\·e:n 
se;:!'!!.inte obset•vaç,ão : ser evmidet•ados para rletqt•minn.r o quociente cl<1 

Este auxilio do g·o\-erno ;;cl'<ll, em c1mpnr;1ção repr.:sentaç:ilo. e~sel tambem secundam a. noss..'l. 
da qnanti:\. fJUC <1 pl·ovilh:ia te 11 dispenclido e recl<tnHií·iio. 
continún n. ra.zel-o com e::slc scl'Yiço, ~ ve1-rh.lei- As-;im,' <t sorem tomáclas em consider;lçií.o as 
ramente insig·nificante (apoiados da depHtai:rio 11o1· rendas public:ts, ver-se-á que, ai nela por cs~e lado, 
S.Paulo); Czll SOR"tlÚrlo ]Og":ll', cxislintlo tlc~limula a pt•oYinCÍ<\ tle s.· Paulo nã.o está equitatiYn.-
p:W<\ c.;:;a. de5p0zn U!11~L qnanlia votn,ht. no mente l'cpre,;~nlad<\. no pa.rlameuto"uacioual. . 
crçnm~u~o _s\m·:l ~.tendo 0 1::!"0 '"01' 110 de ~pp!i- U::-.r SR. Dr-:n•TA!lO :-Como muitas outl'as. (11ft 
~al-<~, nao dlC e hcz~o _PI'Ot::Hlcr· em l'c_la\<tO _<l?S. dit:ei·sos m.lal'te.<.) 
ll1JI!1l!.!'i'<Ultes úomo Sl io:>se:n l!lCI'cac.lot·Ia. O rw- l • 
mig·t·itntc tcul libcrcbd:) de ~\(\~i'io p<tra est;ol!ter I O Sr~. :\.DIEJDA Noommu :-Sr. pl'csitlentc, 
o Log-,~t· '" 'l'.lC :=;~ úostina. c onde r1ueir.L rk.mlci- segnndo al;,.··tu•ismo.s ~:·I· nc_ j.it silo conhcc:iclo. s, . <L 
liar-sc. !'onda g-erd tl:t provtnc1a úc S. Paulo llevL! ter 

Po~-tnnLl, si clle pt'OttU<\ a. -lH'OYincia tb 

1 

n.ttlng·ido a. :20.000:0008, computando ttr<:nda dtL 
S. Pn.illo, o .:.:·overnL) nii.(~ p~de 'lirigil-o eiilÜl'<\. r~ Al1':111llcg:tt de_ S:11~tos e ús <:l'l'ec:tdtt(h\s mrec:cbe
vonta•.íc p;u•a ouL!'n. pt'OYLDC!a r1nul·l'-uw, (~omo iil ctorltt e estaçliC3 llsca.es üo tutertor; ess<~. a:;c~nde 
ell? fi>:lse cou&l. e não pes:;on.~ I ~'l._:tlgarismo ~~periol' ao r.do q:! l.lCJ)ter_ d~:3lw_o~·i:!-

O ,Srt. ::\L\~crtl 1\.Imm:.o :-:\Ias deve am:iliar n cr,~s \lo _ln_1y-~_:o: o_ que 1:: .~le\ylo ·: extr~~Illm,ul~ 
corrente, csó tem auxiliado p:n·;t I) Sul e não pat';_], de~ce.lt~,\lt::;,~ç.,\0 ~l.t l_)I'O\lOCla de s., _fa.ulo. Ha. 
0 No•·te nll1, no 1nter1or, cr<lades populosas e aum.utadas, c 

- · · ?.onas ageicolas muito 1erteis e productivas. · 
O SR. Ar .. :o.mmA Nocn:EllL\:- Ao avarte do no- A ren(ta proviuciu.l tem crescido a ponto de, 

hre dclmtttdo l)C]o .P<1rú. respondo victorio.~<tntciltc contra torlos os ca!c:ulos, exceàoz· o orçamen~o 
com a seguinte consirleração. At,j <W pr·.::scat(: não co1Jl'indo o <leficit c a.ttenu::tmlo os enorm6s sacrt
consta que o ~-ovetno ten\1•~ •lldcr~rido petição lticios que <t provind<L telll feito ultimamente; a 
algum:~. de agricultores llc)'~orte oa do Sul que lrenthl. municipal tambem é n.vnltad<i~. Estes sã.o 
pro~Uril:n_ encaminhar p:tl'.l. <'t su~t loc~lli!.lntlc _, im; _os 6lemcntos que devem aetuar, conjunctamente 
miG'l'HJJles estrangeiros. O g·over•no praticarht, com a popülnçi"to, no ·espir·ito · clo legislatlor, .::ttitil 
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de n.ug-mentn.r 3: repr~sentação da província. de 
S. Paulo .. ~ nao devia de lHtver mu:t ra.:áio de 
ordem poltttca 1~a atlopção desse principio ; porque 
::1. pr~~tnça.o d~ 1~11post~ _que é, !1? dit•eito inglez, 
a _origem d~ drreito pol!two, legitima sem duvid<t 
a mter~en_çao dos ciaadã.os nos negocias publicas. 
~ provl!lCia que _mt~;is conteibue pm>a a. receita. do 
E:stad? tem l!l'us mteress~ na lJoa gestão dos 
neg:ocws pubhcos e no vrogres>o e na ordem dn. 
soCJednde. . 

Si a e.;tes argumentos ajuntarmos cousideraçü3s 
de ord~m mor:.tl elevadis:;imn., t<~es como o cles
euvolvunento mtelle~tualpa província e ainda o 
seu _prog-r-es~o matertal e economico, a impor
tancra. dos_ mteresses administr;ttivos que se 
acha~n e1~1 Jogo, a Cam:1ra _ha de comprellemler 
que e nms do que uma mechda. de e~~1idade é ele 
rigo:osa justi~a attender a tão legitima I;ecla
maçao. 

cor~nüssõ~s. a quem se ach<\ affecta ai reprcsen
taçao envrada pela Assemhlea de S. Pa.ulo cum
pram com o seu dever, (tanclo, no · m::ti~ curto 
prazo, o p:wecer CJ.Ue depende· d<t .sua sa.bedori L 
(Jltutto bem; muito bem.) -

. Vem_á mesa, é lido, ar:oiado e, sendo posto em 
chscuss;~.o, adiado por ter pedido ~" p::th\Yra o Sr·. 
Pedro Luiz, o seguinte 

Requerimento 

<~ Recrueiro que informe o gov(3rno, pelo Minis
!eriO da. Fazenda, quanto d~ve a província de 
~- Paulo no Estado, por :ul1a.ntamentos feitos 
p.1ra pagamentos de garantia de juros á estrada 
ü~ r~r1·o de S. ?auto e Rio, e SG tem aquelln. pro
vmcta concorrtclo com qu:llqtter qua.ntht para 
amortização dessa divida. 

<< Sala das sessões, 1:3 de Julho de 1888.-Se
bastiao ]fascm·en!ws. » A imp_ol't<mcin. política da. província. aintl~ póde 

ser: acllulat;:~,d!t pelo elevado· a.lgarismo de seu 
el~ltor~ltlo. P?I~ represent::t <.'t. população que se O ~r. ~edr<;> :r:-u.iz :-Sr. presidente, 
P?~le dizer rml_IVtnte nctiv:1: no certamen das opi- ha muüo;; dHIS env1e1 n. mezn. a nota de uuu.s in
mu~s, n? movunento,.na vida mo1•al da nação. terpellnçues, Ulll<'t. dirig·idi~ ao nobre Ministro da 

. E· ~ssun que o ~let.tora~o que compõe os nove Justiça. e outr::t ao nobre Ministro d<'t. :Marinba., e 
(ltstrJCtos da. provm~t<t pode ser com1)Utado em n.té ~ioja uã.o foi marcado ~ia e hor,\ para n. dis
ccrca de 20.000 elettore.s. dando uma média. de cnss~w de qualquer dessas mterpellnçües. 
2.20p e.leitor:es _por distriéto, se11tlo de notnr que l:>to_c?nfit·mn. ainc!<t u~ntt vez a p_r~posi~ão _que 
o prt.meJro d!::;trr~to ·apresenta um eleitorado de enunc:er neste casa, ISto e, que o mtmst~no íoge 
quast 3.000 ctdadaos alistados. Si a provinei~t lle I da trtlmna, excusa.-se de dttr-nos explicações, e 
S. Paulo fosse representada nesta C<u11ara na qnamlo o po~e fazee na. discn.,sã.o dos Ol'çamentos 
proporçü.o em que são a.lgum<~s outras do Imperio, os seus úlmg-os dedic<'t.dos t'\.ntecipam-se nrro
em vez de 9 tleputados, poderia contar até com lhaudo-a. 
32 deputados. r:' um cn.lculo que se torna patente Nestn.s condicç~es, em attmçii.o ao regimen 
d<t re.Pl'esentaçã?, peri'eit;.tmente argmnentad<t e parhtmentar •. cuJaS v:mta~·~ns S. _S .. E~. Ex. 
deduzida, que for endereçatl<l a esta. C<tmara pela tanto encareciam en~oppos1çao, convido os nobres 
1\ssembléa Le~:islntivt~ de s. Pttulo: · l\linislros a cnmprrrem o dever de lYiinistros 

A média. da~ populaçito, em reht~.ão aos seus respo_?su:~cis, vindo responde~ ~s inte~pellações 
representantes, é, nesta. Camtu•a, cerca de 160.000 que sao formt~lada.s pela opposiÇ~to relativamente 
habititntes por• um deputado, e no Sen~1.do :3i5.000 a assumptos nnportantes. _ 
habitantes por um seuatlor. Em provinci<t nen- Esp~ro que S. S. Ex .. ~x. ter;no o 1n~smo 
hnma essa médht e tão elevada.. proceclunento do nobre Munstro d Estrougen·os, 

Assim, Sr. presidente, emboraresmnidamente que é pressuroso em dar as informaç-.ães que <'t. 
supponho ter i'undamBntado a leg-itim<t aspiràção C<UU[tra. pecle. 
de minh~t pro\·inci:t (apoiado0_; por conse~·uinte, São estas as considerações que me tronxerão ú. 
a Camtll'<t deve estat•convencrda de que U<tO pra- tribuna .. 
tica.rit um acto de fa.vor, mas de inteira justicn, 
attendendo it recln.mn.ção da provincia de S. Paulo. 

Si a Camam está dispost<t <\ não attender, tem 
muitos meios de manifestnr-se; ou üe frente, ne
g·anLlo n. concessii:o e fazendo Cithir por maioria 
Je VOÍ0.3 O Jll'Qjecto IJUC l'Ol' :tpeesenta-Jo, OU indi
l'CCtU.tnCnte, de maneira ai'clilosa, e por conse
quenci<t iucom{~ath·cl com a elevnção moral do 
parlame11to, apresentnm1o uma multiplicidade de 
emendas, que tornem impossivel a decret;.l~.;.i:o 
dest,, meclidn. 

O Sa. DuARTE nE AzEvEno:- A Cnmara. não 
praticnrú essa .in,j ustiça. 

O SR.. AL:\IEIDA NoGUEIRA: - Nós pedimos, 
sem neg-tu' o direito que assiste a outms mnit<H 
provincias, e ao contr<.trio, compromettenclo os 
no.;;;;os votos n. nttender todas as pretençues 
que forem ,justas, pedimos simplesmente .. que a 
nossa briosa proviucía. seja tr;~tadn. com o espírito 
de eqni:iade, ele rig-orosa justiç~t, com que . foi em 
1884 a. provincia. do P<1râ.. (A1Joictclos.) 

Nilo quero, St'. presidente, along-ar-me e m'o 
não permitte o limite da. hora;. Concluindo,'peço 
a interferencia. d~ V. Ex. para que as illustres 

V. III.-19 

PRIMEIRA P}I.RTE DA ORDEM DO DIA 

ORÇA~IENTO DO. ~ll::\ISTI.m.IO D,\. JUSTIÇA 

Entra. em 34 discussão :t pr·oposh't do governo, 
converticht no projecto de lei n. 46 A, deste 
anuo, th:ando a despez:t elo i\Iíuisterio cht Justiç-.a. 
paea. o exercício de 1889. 

E' lidei e éltra conjunctamente em discussão o 
seg·uinte 

PARECER N. 4u .B - 1888 

E mandas ao p1·ojecto n. 46 (or-çamento ele justiça 
exer-cicio ele 1888 

A commiss'ão de orçamento, tendo exami
.nado as emendas otrerecidtts ao projecto da com
missão. é de parecer qne sejam re,jeitadas, com 
excepção ela r{lte foi apresentad;t pelo Sr. Coelho 
e . Catúpos, relativa ú. g-r<ttificnç~o . devhht ao .juiz 
municipal de Campos, ua pr~vmcm de Serg1pe, 
por se haver alterallo a lotüçao üo emprego. · 

As emendas concernentes a vencimentos de va
rios carcereieos estão :prejudicadas peh que a 
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commissão de orçamento propoz ao n. 7 do orça.
mentc> da despeza. do Ministerio dos Negocios da 
Justiça, auto~:izando o governo a rever a tabella 
dos vencimentos dos carcereiros. 

Quanto às elo Sr. Coelho Rodt·ignes, pensa a 
commiesão que a. conveniencia de urn~\· não está 
suttlcientemente demonstra.cla, e a. de outra. re
pugna ao voto já. manifestado da maiorht da com
missão de orçamento, como se expoz no re.spe
ctivo parecer. 

Sa.la d<tS commissões. 1:3 de .Julho de 1888.-.. L 
J. IIenl"igues, presidente.- Dtun·te de k;el)erlo. 
relatot·.- Roch·igues A.lve.-:.- Jfattoso Coillam.
OlympioValladao.- Canu~il·o d(t Ctcnlut. 

Emendas 

N. 1.- Fica elevado a. 600$ o ordenado do c:'lr
cereiro da. c.-:.dei<t da cidade do Pombn, Lnca.s Jose 
Vieira ele c,w\·alho. 
··sala das sessões, ll de Julho de 1888.- Carlos 

Peixoto. 

N. 2.- Accrescente-se no logar competente: 
mais 200$. para llagamento elo carcereiro da. ca
deia d.it cidade tle JeQuitahy. proYincia. rle ~1inns. 

Sala das se~sões, ll de Julho de 1888.- Matta 
3Iacltado. 

N. 3.- Accreseente-se no log-a1· competente: 
mais i20$, pa.ra. pagamento dos carcereiros das 
cadeias tias villa.s de Loreto e Cnrnrupú, pr·ovin
cia do l\la.ranhão, e da vi !la da Regen~raç-~o, pro
víncia do Píauhy. 

Sn.la- da,::; sessões, ll de Jnlho de J888;.-Ribei1·o 
da Cunhrt.-Jayme Rosa.- Do,ni11gues da Si.ll)a.
Comes-de Castro~ 

N. 4.-Aon. 7-Pessoalema.terialda. Poli
cia - accre~éente-se: 480$ para ordenados . (los 
ca,rccreit•os das cmlch1s (lo H.io Verde c· Parn

O SR. PAssos :Mm.AXDA:-V. Ex. está enga
na.do; havia. G5 deputados. 

O Sr:.. Z.\.::IIA si ainda. sa.lJe contar alguma. 
consa,cre que contou Gl deputauos hontem,quando 
se ...-otou o encerramento. (apoiados da opposi
ção); mas,manrln. quem pótlo e obedece quem dc,-e. 

O SR. Limos:- Ainda hoje, por occasião de 
abrir-.>e a sessão, havia somente 55 deputados. 

O SH .. ZA:'IIA ainda, hoje, diz-lhe o seu nobre 
collega que abria-se a sessão com 55 deputados. 

O SR. Prm:SlDEXTE :-'l:sto não~ exacto. 
O Sr:.. Z,'::\L\ não ac.:cnsa. o nocwe í,rcsirlcnte da 

Camara. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO : - Estit aCCUSl\llÜO 
u mesa.; não accus:t outr<t pessoa.. 

O SH. ZA:'IIA acha natural que se vá fazendo isto, 
desde que cousta, ao orador que o nobre presidente 
do conselho , diz que a minoria liueral é a :ma 
:rtw rd 1. de reserva. 
~ E' po:;sivel, mas serit bom que S. Ex. niío vá 
confiando tanto nes.;a gu.nda, tão complacente 
até hoje, porque póde chegar o dia em que S. Ex. 
reconheç:<t qne ell:\ não e~tá disposta a subscrever 
a todas as aspiraçues tio governo no reciuto desta 
assembléa. 

O:; liberaes, niío viet·;un aqui para apoiar o 
govarno, e stm para comb:1tel-o; e si tem dado 
trego:1s em alguns assumptos, é porque acretlitam 
que esse a:;sumptos.entendem com interesses im
meclia.tos do p;üz, co!'t os quaes não qnerem fazer 
politica. l\Ias, desde que o governo ni'i.o r1nizer 
cumprir o seu devc::r, os lilJeraes tomaí·ão attitude, 
e 1~trão o ::;eu. ·l:)to, cl.iz o· orador, ao me.oos por 
sua conta, e cr~ que os seus collegas estão tambem 
ne::;se pensamento, ainda que elle não seja orgão 
del!es. 

caujulxl. E• bom que o Ministerio não confie muito . na 
- Sala dti.S sessões, ll de Julho de:!8S8.- Xavier a.lt<t fortun;t que o tem acompitnlwdo. Não sabe 
da Sil-va. quem já disse ua Camara que este ministerio e um 

N. 5.-.A.o art. 1 o n. 5-Em vez de 3.141:240$Gil mi~1isterio feliz : não ó l'eliz só, é um ministerio 
rli~n-se 3.141 :390$(178, atim de ser pnga a qun.n- ft:h:;arclo. 
ti<t de 150$ ao juiz munici[>nl do termo de Cnrnpos.. O SR. PEDRO Ll.iiZ :-Apoiado, mas sustentado 
na provincia. de Serg-ipe, em vit•tntle de nov<t lo- por V\'. EExs. (Riso.) 

taç.ü.o reitn.. . . . ~n"""•>' " o SR. ZA:\IA diz que este ministcrio tem vi\'ido 
. S. h..- S.l~,t d,:s ::.~:s~o~:s, li de Julho ele ISS~;. completnmente em testas c flores desrle a decJ•e-

-Coelho e C{t'111Jo., · trção da lei de 1:~ tio l\Iuio. l\las ;,\ lei tle 1:3 de 
N. 6;- § 7. 0 Eleve-se n. verb:t a. 1.204:148$, l\h\in podi:t ter sido obra. rle totlo mundo. não ó 

npplicn.ntlo-se GOO:OOO$ ao auxilio :.t ror·<:~\ policinl ohra dHste lllinisterio; a lei de 13 de Maio era 
das ]WOI'incias. uma tuedida que. qualquer que fosse o conser-

§ 19. Snppt·mla-se. vador,que Sun, Alteza a Regente quizessc chnmn.r 
Sala das sessões, 11 de Julho tlc 1888.-:1, Coe- para. organizar g;nhinete, realizaria com <t mesma 

lho Rocltif;ues. t'acilillacte, com a mesma pre~tem, com qne a ren.

o Sr. ZaJna diz flUe hontem o nobre depn
tatlo pelo Alto Amazonas, sem necessidãde e sem 
proveito, fez n. cam:.u·a Yotnr· o encerr•L r.ento da 2" 
discuss:1o rlo orçamc~nto tht justiça. Sem neces.,;i
dad;;) e sem proveito, diz o orador, porque a Ca
mara. te v ... de suspendet•::l sna sessão e de fica.!' em 
inactividade, qunndo; aliás, podia ter apl'OYeita.do 
aquelle tempo em fazer o que está f<::zendo hoje. 

E n.md:t ·mais: S. Ex: o digno Ministro 
1ht'Justiça e os sens companheit·osjá contam t·mto 
com a complacencia. da minoria liheJ·al, qne nte 
sem numero esses encerramentos .jà. se vii.o vo-
tandô. :::: ' 

lizou o gnhineto de lO de l\larço. 
O SR. BuLHõEs CArWAr.Ho :- Então ó obra da 

Princeza. 
0 SR .. DUARTl~ DI~ .AZEnmo:-Estã jutiticando 

o procedimento do ministerio. 
O Sn.. ZA::IIA concot•cln. em que está ju,;titicn.ndo. 
O SR. PEDRO Lmz:- O governo não tem 

rorç~a p::t.m dirig-ir ;,t corrente, e e levado por elht 
tt reboque. 

o Sn.. ZA:\IA ... c a prova de rrne foi o governo 
quem menor parte teve nessa rel'ornm esta nos 
ractos que se p:•ssara.m aCJni, no rflcinto desta 
Ca.mara., em n,tie o ministerio foi levado a reboqtw 
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pelo nohre deputado pelo 1" àistricto de Pernn.m- 1 O Sa. FELIPPE FIGUERÔA:-Isto é uma o-rave 
buco ( Nüo apoidos du S1· • .Joaquim Nalmco ). O I injustiça.. · ~ · 
nobre deputado ioi o 1lir·cctor fie todo o movi- . :- . . . . .. . 
mento nesta C<lm : é est<t a verdade que :t lli;;to- O Sh.. ~A)IA, nao acred1tando C(Ue Jsto ::;e.J•'- ver-
ria IHL de l'C'"i.>trar. dade, ,_na::; podendo ser, toma n. l_Ii>?rdade ele l~I.u-

o br·a.r amda umn, vez ao nobre ?lllmstro, como .Ja. o 
O SR. DUARTE nE AZEVEDO:- Si v. Ex. ac .. 11.Jon fez nesbt casa, que o oradot· é medico,e que, sendo 

de dizer que <lualquer conservador C1.1·ia 0 mesmo, S. Kx. homem da igreja e ministro do amor, (riso) 
como é que censura 0 procedirüctüo do minis- deve ter para com elle toda. a bondade e toleran
terio ? c ia. pelas heresias que proferir no cor·rer dtt dis-

cussão. . 
O SR. ZDL\ não está censurn.nflo, e,tá. histo- Não se encarrega de fazer o elogio do nobre 

riando, e entre historiar e censurar lla <1lguma Ministro. Depois do que disse o n,qbre deputado 
ditrerença. pelo Par-à, Sr. Ma.c-Dowell, não hn. mais nad(l. 

O SR. DUARTE DE AZEVEDO:- Ha .. Então nin- "' dizer a. respeito de S. Ex. _ 
o·uem podia resistir ao Sr. Nabuco ! . q .SR. CogLHo R?DRIGuEs:-:-Elle nao ficou sa-
n tJs1eJto com o elogio, apesar disto. 

O ~R. ZA~r~~~- ... ninguem podia. resistir it tor-~ o SR. ZA)IA não lhe vê razão. o elogio foi 
rente tla opwmo ... · · ele satisfazer, não a um homem de coração sim-

O Slt. DcAltTE DE AzgVJm::J:- Eis ahi. ples, que despr·eseas vaidades do mundo, mas ao 
o SR. ZA~IA:-... e não á pessoa. do nobre homem que se consitlere o maior vaidoso (lo uni

deputado por Pernambuco. Este é que é o racto verso (l·igo) porque os elog-ios tocaram o ultimo 
llistorico. grau que podiam tocar. 

-o Sn. JOAQUL\I NAnuco:- A verdade e qne o 
ministerio apressou muito esta rcfor·mn. (.4po~a
clos c out1·os apartes.) 

O Sn.. ZA:o.u desde que é deptttado, e já 6 
esta a 4" leg-islnturn., é <t Jll'imeirn ve;~, que toma 
a palavra sobre o ot'~"unento da Justiç<t. E isto 
é ;~ind<t um·t pt·ont da muita, fiodicidnde do minis
teria-que _s~jn. o orarlor que venha 1liscutir ne
gocios rht Justiça-, Quando deviam vir tomar 
cont.1.s '" S. Ex. aqnelles oue tem conhecimento 
destes assumptos, e que podiam realmente em
baruçur ao nol1l'C ~linistro. cousa. que al.Jsolutn
meute não pótle fazer o orallor, porqno reconhece 
su1\ incompetencia nestes assnmpto3. 

O SR. JoXo PE!'nDo:- E' mnito competente, 
sem duvida.. 

o sr~. S. i\IA::õCARE:\"llAS ],: Ol:TrWS SRS. DErt:-
1'ADOS:- :\poiatlo. 

O SI~. ZA)IA: niin t!<Jnlos ennipelcuda a qnc~n 
nã.o a tem. (Ri.~n.) O orackw ó o pi·imoiro juiz 
ele si mosmo, o niu:;uem t.• póde .lllt;:at· m~lh<W 
do qne clle ~c jul:.:·a. Nii.:1 lcm eolllpf:licncia. pal':t. 
discuti!· os neg·ocio':- da. jn~tit:.n.. 

o Stt .• loXo PI~xwo :- 1r um homem ouc se 
desconhece a si mesmo. · 

O Sn.. ZA:-.r.\ ••• o si YC!11 tl'ntnr rle::;tn. mn
lol'ia c unicamente porque o l\linistro da .. lnstiç~t 
e o St·. D1·. Antonio Fet·t·eint Yinnn:t. (.4.pw·tc.~.J 

O ort\tlor Lliz set• de um:t ingenuidade extmor
didaria, por pr·est:1r uma re immcnsn no nobre 
l\Iinh;tro dttJustiça. (Riso.) Niio sabe qn:ll ú a 
influench1 (rliritJindo-~c ao Sr • .tllinis!ro dn .lt~~!.iça) 
que S. Ex. exerce sobre elle, m::ts o que e 'TCI'

dn.de é que por mnis CJliC lhe dignm, p11r mnis 
qne lhe descrevam o nobec Ministro, de i'ormas 
diiTcrentes, tem um1t. veneração immens;t por 
S. Ex:., po1·qne ,inlga-o um homem cheio de 
p:ttriotismo e desejoso •.lo íaze1• :1.lg-nm:t consn. ]im· 
esl<t pa.t1·ia. (1lpoiados.) 

Dlsseram ta.mbem ao Ol'<tuor que o nobr•e Minis
tro da. Justiça, tomou pant si um progntmm:l, isto 
é, que darpiillo qne ouve e diz neste recintn 
c:;quece-se logo que tran:::põe qualquer dns portas 
desta Cn.mara~ (Sensaçt"lo). 

O S1·. PonRo Lurz :-Sim. Rasgaram-se sedns 
mutnn.mente. 

O SR. ZA:.rA previne ao nobre Ministro que não 
vem envolver-se nas questões, que se agitaram 
entre S. Ex. e o seu antecessor: não cogita 
mesmo rle sabet• quem restaurou a ordem pub:ica, 
si o I O de Ma1·ço ou o 20 de Agosto. 

Isso, o; nobres deputados liquidarão la entre si; 
o!'ar.lor nü.o tem que envolver-se nestas questões 
que se agitam entre os seus adversa.rios. 

.i\lrts, c9mo o nobre Ministro cht Justiça. de
clarou que Yinha restaurar totlas as injustiças, 
dar remeclio a. todos os males, que aflligem a nossn. 
socieda.cle, o or;tdot· qne é doente della, e que co
nhece muitas dessas ênt'ermidacles, n.proveittt a 
occasião· para •'ir da tribuna da C;Lmara dos De
putado;; pedir, sinü.o o remedio completo, ao me
nos algum ca.Jmante, que nos torne menos dolo
ro~os os soll'rimentos porque vamos passando em 
,~,u·ios pontos !.lo Imperio. 

Nito pódl:l o orador deixar tJ,~ felicitar· o ::\C! I~ 
p:dt. por ver o SI'. ferreira Vianmt feito :\Iini,;tro 
da .Ju;stil.?l, nü.o pm·quc ,jul;;uc que o •'arg;o que 
::;. r~x. oxerco possa eleval-o por qmtlquee l<'mna; 
pois sabe que <.>:> cat·gos. não elevam o; homens, 
mas são os homens que elevam os cargos. S. Ex. 
tem um pt'tssndo f'[Ue antorisa. a suppor que niLo 
ha cargo nenhum, por mais elevado que sejn., 
neste paiz,qne esteja :tbaixo do seu met·ecimeuto. 
E. nssim, t'elicit:t o paiz por vê-lo Ministro c Se
creturio de Estaclo poeqnc espera que, pela novn. 
posição que S: Ex. occnpn., tendo oc~tsiã.o _de np;~:
ximar-:;;e llllllS mn:t vez de S. Clll'lstov<LO, va.]a 
r·el'orma.ndo o seu juizo a respeito dtt nossa situa
çii.o e comprehendo que o mal de~tc pa.iz n~o vt!m 
dos Draganças nem un. dymnnstw; m~:; Sllll clos 
estadistas que servem a esta dynlll:IStw, quando, 
antes de tudo, deviam servir o pniz. 

SeJ·itt realmente doloroso qne mn.is tarde, quando 
a.lgum cspirito pcrspicn.l'. quizossc ~scrovor n. his
torin do so"'undo rcmn.rlo, pudesse H' collwr ol<~
mentos pa.1~1. isso nos diseuJ·so; do nobi'ü deputado 
pelo ]o rlistl'icto do Rio r_lc .Tanoi~·o. . 

Com cll'eito, quem quizcssc, íormnr a resp01to 
desse reinarlo nm juizo ]1alo qne tom dito no par
lamento o nobre depnta.uo, havia de ticaL· f:.tzendo 
um~t triste icléa e fatalmente h a. via ele attribuir ao 
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imp~rante todos os ma.los que tem :tC<Ibrunbr,t!o :\ 
· noss~\ }x\.tria .. Mas, dn.hi ;.\ \·erdude .vai UlU:L grantie 
distnnci:1. que o noure Ministro de\·~ri1 ter j:\ u~ 
ai ~nm:\ form:t r econlweitlo. 

Felicita :ú~dn. o paiz por ver o nobre depntado 
Ministro ; JlDl'que realmente 'lu.'lndo nós tillh:tmos 
cllog-ado a um estado em que ao cerebi'O cle S. Ex. 
acmlh\ todoso:;dhsnm pensamento c cl!e em cacki 
m;wlüi pergnn ta\' a -_como yai a. sande tlo H. e i, 
si ln aindl\ ot•dem publica e SI htLVh\ :und:t <tl.fiuem 
cue qnize;;se ser ministt'o. vé o ol'aclor IJ.UC, <IC[)OlS 
tle tudo bto. ai!JthL hn homens <la 511" est!ltlll'n 
ptl.t\l assmnirem o poder ; •\ P?f canseQitencia, não 
dev-emos .Jc:;aninl:n· nemrecelnr que nos tnltem 
p:ü1·iotas para. occupllr e5>'15 c outm.s posi.;,õ2; 
<lil liccis. 

L:\meub, entret:mto, que o noh<'e Miuistl'O di
r·ija os """O<.:Í!8 ria sua. p:t-.~t;~. de mo< lo r[ liP. pm'eça 
um ministro como os mais. Deseja v<\ que S. Ex. 
fosse um minist ro cxcapcitlO~\l , que :\ St::t adml· 
Bisl:ra~iio não se parece:>se de fol1ll'\ algum:\ com 
a :Mln1inistraçoão t1os sens n.ntecc33Qres, que tantas 
ccnsums lhe mereceram. Desejaria que o nohre 
Ministro, que, ;ünd.'\ h:\ poucos dit\i;, •li;d,\ qnc 
cahlri.o penitente de joelhos clinntc dnquelle qlle, 
teudo nas mãos '' espnda da jltSti~\, uã.o '' t iYos3e 
Ylbt-ado sinão contr:t a trmnnia, dese.i:tV;\, •.lese
j:ll'in, diz, qne o nolJre :\Hnistro mantiv~sse essa 
espad:1 ; m:ts, eu treb nto, com pe1~1.1' o t~eclam, 
tanto IJU:<nto os outro$; mhiS, t:tl vez, o no ore i\11· 
nistl•o tem doixr,tlo .t\ csp(lcb, que tem e!U. Sl11\S 
mãos, vergat·-se aos inter es:>es da.ljUitl<l que elle 
chmna iutere:sses do sctt pt\t"tido. 

01'a, si ··mesmo quando as;ume as ftmcç\íes de 
. ~Iinistro d~ Jnsticn. um hcmlem,d'' estatura do 
nolJl'C deput;v:lo, e>te phenomeno se tlil, o que se 
se potler<i. espcmr dos llut:·os, que urro tenll,\m o 
P}<lrito do no"l'C :Ministro 1 

O Slt. P~nRo Lvrz: - VV. EEx. não estão con-· 
tentes cmr. o qne elle tem feito 1 ,\iillla. '}uerem 
mais ? ~esta 11arte ~;ão injustos com o no lJt'e :\li-
ni:stro . . 

O SR. Z.uJ,\ ni\,, comp~;cheurl•;u bem o npnrtc 
tlo nubl'<! deput.:doo. 

O SI~. f'P.nRo Lnz : - Tom HúlliC:ldo muitos 
lib~r;lc<;. 

O SJt. %.\)1,\ d•!se,j·"··• 'J"C S . l>x. :tpJ·e:;eul:L;:;e 
a lis la. 

o·st:. Pw~to LL' l~ :- I;Jn occasião opporluna o 
fnlx·i . 

O .S1~. J o,\~UDI N,\JICCt': -Ent~u os liiJet·I.IC.> nüo 
podem se1· nonwado$ juir.~s? 

O SR. Z.\~rA desejas:~. que o 11\lhre •leputnuo 
indicasse a l~nm lilJeml que tenha. sido nomea(lo·,, 
l\Ias , •·epdÕ que niio comprehCJIIlen o 'apntt, <lo 
nolJr e depllt<\do. · 

0 SR. PEDRO L UIZ :-0 IUCU :\.parte quiz di~~~· 
qne o nobre deputãrlo censnro.n o Ministro por 
só nomca1~ consel1\"ítdores. 

O Su. Zn rA,como partidn.eio, cr~ IJUC <• miuis
terio lO de ~l<wço :Linda á mais a11ertado do que 
o ele 20 <I~ A!!o.;to. O 01-atbr llàfJ conhcoo lcxm
lidade onde o~ nctua.l mi nisterio tcnl1a deix;1do 
re•pil•ú os s~us ad...-ers.ll'iÓs. Esta ti :\ vel'dade. 
Fa!lu. pe!:l Sl!:\ [ll'OViU~i:t; lll>l.~ Cl'Ó ljU€: lltt5 Outt-u~ 
iêu:tl· phenometl~ ~ tcnh:t dado. (AJl<liwlo>.) 

O Sit. P I::Dl:o L t;lz :- E eu fallo pel:\ mi.nha 
provinoia. 

o SR. ZA)L\ diz qnc na pt'OYillcia do nobre 
d•!pntado púdc ~er l) lte, 1~1· Cit'Cumstan~i:ls occ;t-:: 
siouaes, ~:dguma. -concessao se te!lhtt_ t~t to, m~a::) 
PM'fl. s:ttisr,zer iuteresses, ljUe uao sao mterCSieS 
do partido li\Jeml. 

o SR. PEmw Lurz :- Pode ser que se.j<t llOl' 
odiD a algum conset>ru,dot·. (Hit out1-os apaJ•tes.) 

O SR. z ,uL\. ousern.1. 'J.llC o "-Pilrte que 1 h e llGtt 
o nolwe dq>Ut;ulo f" z lembr_o.r :\O o_r:tllor que leu 
li~je no .lu>·Jw! do Co,••m., ·c•o um d i~Cnrso do pn:l
tiac:e 111~xiluo tia grê!y· conservàdorn, que nao 
mot·rou a'mla, e, por t;qJto, ~U.Í"- :\utoridade e snpe
im• ú de todos os ontl'OS c:wdeaes, que . >e segnom 
:UJ;tixo de S.Ex.: e nesse discm::so ve o se1;uiute (lê): 

.. Pois bem; tteu-se lt<\ ponco nma eleição ; 
!'rente a u'cntc bnteu-se o prininci[lÍO rct~t
blic;tno com o principio monarchico . For:un cm
]Jl'e1,>ad.OS todos os meios goYeruatiYos, o que j;\ é 
um gl\\udc mal. . . 

• O S1·. F. Be!isario: - E cmpregauos em_Im·g-.\ 
eS<:.'\h\! 

«O Sr. B«n~úe Cotegipc: - . .. pol'C)Ue o em
prego àc t1es _meios jil e n~l Sj·mpt?Rl<' de fl~l
l]llllZil do c.nltltdn.to monarcluco ; e, oao ohst<tnte, 
el!o ~nn llon pot• clirremne<t clc PNJnen~ llltmero 
de võtos . .. c isto mesmo n:t. ultim:t horn.! Cabo 
aqn! .um;t rCtie8ncia. >~ 

Pul'!l"untn: ao nobre i\!inistro d:t Justiç:i, •lo an
t igo deputndo Ferr eira. Vhlnun, que se levanta v:\ 
•1Qui pam lnwlar pel'\ llllportancli\ da C:unarn elos 
Deput:\ t.los. peh pureza do voto: ê possível quo 
IÚllll mini~terio de que S. Ex. faz p<tl'te, o B·o
Yerno desçn. '' pleiter,r cleiç,ões, empregando me1os, 
'Jll e um governo honesto !lftO póde em circ•unst:m
.in uenlwmu. empregn.r par :t derrotn.r os seus 
a(lvers:wios 'I Vivemos em uma epocn. em que todos 
el'l':llllOS. 

EtTOll o govcm o intervinclo ua eleie.ão, como 
inten·eiu, quaudo devia ser o primeiro a <l::tr 
pl'OY:l.S de respeito á l ilJerd:Hle dns urna;;. Err-,uam 
os liiJcraes, 'llle se reuuit<\lll nos cousel'vudol·es 
l'~u-..• darem o tr-iumpho ao candidato consel'ntdor, 
que, a!íâs, niio tiuham iuter;J.';:;e em proteger. 
(.-lz>oiados.) 

O SR. C<)ELH!l ltorHuGu~:;::- E' r1uc o ménino 
ú:1 repnblic:::• nasceu Dlttito t;; ludo c, :si uiio se 
lizcsse i~o cne venceria.. 

o SR. Dl."AK'I:t: ~ .. : Azr:n;oo:-o n oure de[llllndo 
está se es<tliCL-;Jndo de que a discusõ:."iO c • ·~s
tt:ic l:t .• 

vo~r-:~:-Qnerema. r·olha '! (Ilt• out•·osapt:n·tcs.) 
o SI!... l,\)t ,~ llt!cinl'<t ~ue não lhe agradou o 

aparte do nohre tleptttado por S. P<Hllo ; tíoh~-o 
J>O t' um cspirito jJl>lo, e que deve ·queret· que n. 
lei se.i<'· igual pnr: ~ todos . 

Tocou ue>te incitlcnte, respon..teudo a 'um a
Jll.'.l'te, o o nobre deputado parece, as~im, quarer 
!em \ir.• r ::to nolJt'e j)resitlente destn e<tsn. o r cgi
men to pn.t·a !!te oor t,\r :t llnl:wra. 

Pois é agom que :;urge este zelo pela~ fórmuhts 
t•egimentaes '~ . Pois não se Yiu o honr:\do ex-Mi
ni:;tro da Jnst i\<~ i·espomler acercc\ de negocies 
referentes ú tn·oviltcia tlo P<tr,\ ~ · · 

O orador· 1li~ ~~~e ê escravo lmmilda ut\ lei; poJ•
,.l.,e cnt~n..te que, !:iclll ser e>c•~wocla lei, não )lóc.lo 
ha_, . .,,. lil>CI"<iu<le · l<'l.t·a. o cid:.\drLO ;" m,u;, não póllC 
•lci~n1· de reagir, r1uando· vê que se quer fitzcr 
uma lei p.·u·a o 01~1.1lor c outl'.\ par:t o~ ontl'03. 
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Oi:r. ain<hl que está dentro do L'egimentn tla c~s~. 1 mo~ impreus:t liheral, qua , noticiando o3 fl1ctos, 
o trat:• de irt·agul:n•iJJalles ·da uma eleição, (jlle reclatnassc em üwor das victinl;ts. 
entendo mais com o i\linistct•io ~a Justi();l, do Por exem.plo, ~rg~ntou . ao nobre cx-Mini~tro 
IJUC com qnul()ner outro, o por JS30 pe1•gunt.~ : th Justl(;3, SI S. Bx. ltnbl\ ttdoal"'um:l..'l"ez notJCJC. 
Como é que o úeputado Ferreira Vianna, !J:ILC fa7. de que, no 13" rtistricto eleitoral da Bahia, g rupo3 
pat·te do actunl governo, o l'omern que quer·h\ :1;; armados se b:l.t~ram em verd:ideiJ:a guerra tin
urmw ]Juras como um:.\ vcstnl, que l)ueril\ que · !'<In te dous :mnos . S. Ex. responueu-llte que nílo 
esta (;a.ma.rn í'osse ~ gennina !'C[H'esel1t;\.ote úo t inha s:cbitlo disso. 
povo, como á ~ue couseu te r1ne o gonarno lanc<~ Do r eiM<>i'io do nctunl Minist l'o vinque S. E>. 
müo do meios, quo uenbum go•crno, qlle tem tambe!ll não t inha CQOltedmecto cless:s facto:;; 
J)<J(Xie5 ligeiN..i de clit·eito, (IÕIIA lauç~ r mão del- enh·et:>tltll, uo n1unicipio ele -~Oôli.'\. Senhol'tl. clt\ 
les pa1~' voncet• uma e!eiçito '! (Jluit? IJcm.) Gloria do Rio tln.-s Eguas, durante perto de tre3 

Como o nobre de[tutatlo póde lançar uma linha annos, grupos m·m1clos tt~lYarn.m, ve!'cL'ldeil'o com
divisori[l, en tre a ministerio 1lc 10 de :II,l.rço e o bate, em que ticaran1 dezenas de hom0as morto>, 
do 20 de Ago.sto, si o ministe:·i·) de lO do 1\Ia!'\'0 e o gove1•no celltralniio teYe conhecimento disso . 
t iniu\. o mesmo cmninlto quo o minbterio <le 20 de o Sr<. PRnRO LUiz: - E' esta<lo cltronico . 
.'\.go;;to?, 

O Sa. PEDRO Lmz di~ um al4'\.rte. 

O S R. ZAltA, terminando a incidente que pro
yocou o a.1Jarte do nobre depllbclo pelo Rio ue 
Janoit·o, vai proctmtr •.. (Il« wn aj>a,·te.) 

Declara que n ã.o é um ltomc:n que Yenlw. <t cst:t. 
tt·ibuna por sentimentos do despeito ; esti1. aqui 
;,>0rque en teude1t que esta erro uma occ:'lsião O[l
portun:J. do \loUCt' dirigh·- se ao nobre Uiniott·o <h 
Jnstiça., sem snspei~a de outros, para. pedir <''Jtlillo 
<Jue é seu direito P•'uir. · 

Não tem culp:~., si eil•cnmstnncits que, não ven1 
a o caso unalysur lleste momento, tr~usronnar:w 
intcir<~rnente as feições dest;\ cas..1. Nil.o tem cu!p:t 
~ue o nobre deput.'ldo pelo I!• cUstr!cto <lo mo de 
J :J.u"ll'O, q\1at1tlo ]lresiclento desta Co.mam, !lzeõse 
nm reaimento t:tl que é 1' ;\ro o depuUldo podct• 
dar coiíhecllucnto it. casa de ;iuúto.s negocies sobr·e 
o que t em o dever de declnrar .. 

0 8&. A.XDR..\D" F!G'C'.Elll.A:- 0 r egin1Cl1lO 
,,dnal e mais liberal do qne o nnti:::o. 

0 S:::. .ZAl>I .... 1'e5poncle qtle nü.o Ó estatlo cht•ouico: 
está. ens-anatlo. O nobre deput:ldo cooruntle tillVG% 
os acontecimeu tos de que o o1•ador estó. tratando 
com os de Chique-Citictue. 

0 SR. PEDRO LUIZ :- Aquellas l'egiões ... 
MnCflhuba;;. 

o Sr •. Z.\~I,\ tocarb. ni;oo . Dít'i1 ao nobre ~n
nistro dll. Justiça, e pede a :l.tten~:lo do S. Ex. 
pnrn o qu~ Yai tliJ.I')l' : tefe occttsi1to <le ]'tercorrer 
o cspnço cle sete leg\lils, qne tnut;\s dis t~un ele 
St\ot'Ann:o do Brejo .. M . povoa<lo da S. GOU{<'1.lo, 
e neste espço encontrou todas a.s casas a.rraz."l.das, 
os ongonho.s c o;; ()(luonvhe.; incoudindos, us cet•
cas ab<ltid:\S, os vestígios do fog-o, o~ sign;tes do 
fet•ro e elo ft\tOl' dos t\tac:mte~. trateado em re
sultu.do o s:l.Crifició do.s victim::.s e a mais com
ploto. desolação. 

E por que ~ Seril JlOl' 11ue o sertanejo sej•\ mu 
homem de iostinctos ferozes, sangnin.~rios , e.lla
hi\u<\dos a praticar neto:. ele Yiolencin 1 

:Nlto ! Os habitantes do interior dro proYinci<l. 
d."'. Bahio. são de inclole pncilic<\, amigos da. or

O SR. ZAl!A Jlrecisa, aproveita!' e>t<t. occasião clem, resjJeihdores d'"lei. 
1>arn dizer algumrl. cons:t a re>i'ettc dll. prodncilt :\Ins e que M mltoriclndes ]lolici;\Cs mal guin
quc reprcsent:~; e clepoi~, de,·c lembror ao no!Jre dns pGlns judiciarins, movem â quell:t. pohr;1 gente 
deput<ulo, qne :l tarefa llest:~ cam:lra ni't.O e só- um<t pet'Se.!ruiçilo trernemla,suppoudo que exercem 
111ente f;~z~r le1,; ; <Jne a tm~sot· ,..,,ntagem llcsta um ilireito~e ~ue proce!le:n em·tJome th lei. ,\s
renniiio :t:tnunl, não é >imph:m~tlte vota!' o> sim, o chefe libcrt\l dct localidade tent eido pro
Ol'ç:unentos, mn.s ter-se aqlli nm pontn do reunirro, cessado vllria~ vezes, c n o momento em CJLtG a 
omle todas;ts opiniücs so cmilttuu , ond<3 tulla.s "s polici" .tht'C inCJLterito, o juiz muoicip<tl, 'llle não 
qncixas eucon t1-e1n ocl!o ; ,,. C~mcn~ não ú nut\ é mito !tomem, nem cor:u;ão duro, m~s ele iguo
t~c.u.lemia, on~e ~ '~lle<llllre unic..'l.mcntc apal:~vm ranci:>. crossa e que nãu tem uoções do dc,·er de 
do S:tuio; e3!3 C.'l.mat'll e um<t cspecic do escada, seu c.u·go, o juiz n~n~licíjl<\l é o priiUeiro ·~ expe
'Jtte o rcpre:><;lttaute S<the em nome tle :;cus com- dil• mancl;ulo lle 11rJSUO conu•a o ClleCe ltber•\1, 
mittentcs, pattt razr;r ouvir as 11ueixus <lllqttellco, como nm meio de exterminn!-o. 
em nome dos q~ncs exet•cc o mmtd;lto. · · e vem 0 >;u,. M1r.w1~: _v. E:c e injnsto com o juh 
neste mome:üo ('t llar em nome d:\ proy\ncia tl ~ municipal. . : 
Bahia, dn. qnal e repl·esentan te. · . 

Sabe que os negocio$ pro\•inci~es a maior pn.rte O SR. Z,\.,H. t·esponde que, ~i é ger inju:>to dir.er 
das vezes não ~ãu conhecidos n~~t~1. ~rt~. r:sti\ qui! clle n(\0 ti mito homem. QUe .; Incapaz ::ttl! de 
cotwencido de que o noure Ministro 1l:t Justi~,\ matm· um:tmosoa ! M;J.;; o orador· telll CL1lpa tia 
não lê os jorntte3 das pl'O'·ineias . Entretanto, ha po!J1·eza intelleetual do juiz, da SIJ:\ lhlt~ ele euer
muitos ü1ctos que nellM 53 [1<\SS<l.m, qull não R"in, do estndo em que cllc tlco. de;;1h que :llgm:na 

· cucontrnm echo ne:;te ceutro, o qne nãO· acoute- liaquelhts inflnenci,IS locnN;, dnqucllas potcncLns 
cerht, si nq11í existisse um org-;i.o liberal, que os •crtanejas, 1telle c:'(ijrun 1un ;~bsm'do 'i , 
)'élatus51l. A impren~ neutra, como é s.tbiolo, o Slt. 1\fll.ro:":- Blle nf1.0 é C.'l.IJiiZ de cur\'<'MC 
apenas registra. um on outro f<l(~to de ma\3 on "'exigeucias ; pó(le errar. . . . 
mcuos gr.wid:1de . · · p · E' ·l !'·' 

Em tue.; comlições o Ol'àtlOl' tem n~ce>sidacle de O Slt. Jolo mnoo: - '. ll!ll ['O~co 1C .<<~'0"!i''·~ · 
servir-se tleste me1o; para pedir ao nol:>re l\Iinistro o Srt .. Z,\lfA reel~mot~, dm por du1, na mtpt•ens~ 
u.lgnmas providencias. . d:\ vrovmct:l, lll'OVhlenCJ.<IS d~ governo q1lé puzes-

l'a.lla.va da lg'nora.ucia, em que ficao gover·no,clos sem oro ordem a'lucllc mreltz t~rmo. o g'O\'el'!IO 
lactos· occorri<.lils na l>roviocin, pol'que o~ jorn.te> [ provh~ci_al n~udou F-ril n .local~<l."'LL~ m\l officml 
que alli se publ icarn niío eram lidos e 11iio tinha- de policta com um destacmuent o. 
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O chele lii iCl'ul. pel'scgnldo. empoilrecitlo por· Por'!n:1t••· ~.o n0hre \li11btro: nii,o llw 5C\'Ú. dolo
estas lntn~~ pot· e5s.1::; ·doJenci~~s, tl1df'rÍU à uutori- r :~o ~iliJJr •Jn8 ~xpe1f1n üm:. 1n-tento d.:1rpwl1a 
thH12 ·pol1cia• nma pctit;.ülo~ reqne1~ndn que ~e otlletn :to ilJUJ r~nl 1.le p.:.•ÜJI' 1'eputaJ.;:10 qne ha uo 
auJ.nda:;.;e i:•zcr cor1 o de <leliclo c nltrir t!l'llWl'ito ;;cd;iü '! 
pa.ra, aver·1gu•1r• qn<-leS o~ antores daqnell~s ai.ten- o SI·L?IIlLTOX.- {:..to ê 0 qn~ é t•t·eei::.;o pL"uYaJ~; 
t:ldos. Sente n~,., ter trnzi<lo o docttme.liiO a que ·é ll!ll'' ;;Ccnsc\ç"1o muito v;•;;". (Ih oMtro,; "Jl"rtes.) 
vuir.:i"efi~-sc. O desp;,cho que o i!l!'elí~ teve l'oi : 
i·cqtlei:ra nos ler·m.os da lei. E n:to houve rn•tb; 1) Sn.. ZA)L\. di"!. c1ne, si os noin·.-~s depntadt)-5 f"l~le 
meio de se a.lwi l' in qnertto c p!'ocoUcr contr.:l. o co~ te~ ta m conh.ec_e.:;s·:~nl o. in- !lYirl!pJ d~ t_plc ~e 
aquelle5 qne tinlw.m praticndo tae~ attenta.h·~ ~ trctb, c.~rtamente rmo o fartam 
E isto dut·ou ate Dem:ulwo de 1887, r]uantlo teve O $R. ~hr:rox:-~Ias ~ue:n nccns:1 ó <J.ue 1\tz '' 
occ;<sí~io de i r 110 sertiéo. ll"''~ 1·a. 

Para o S1'. 1'viinbtro Y<>t' qnc n:Lo er;t tão o S!t. ZA~IA !1itJJ otre;•ece '") govenw :t sn« pa
me_liudrosa. ~-.. ~·:1·era de restaL-el~cer. :t o;tle;n l:tw~, ;;ó lhe perle rtnc inqnir:• por· si tios f1Cto;: 
a~ll, !l~tst.'l d;zc~-!he. q_ue o ~ra~lot.'.~ome_ot~ co;n 0 Stt. :Mn.Tox:-Entii.o a ag-uardemos. En ja 
o~ se.b recms0, IndnJduae~, f;tll.wdo ·~ _,etJ.e di>·c r·uc aceitnv>' 0 :llYitre. (El« 0 , 1,.0 , , 0 m·tc.•.) 
de um c tle outro lado ~ lmg·tw::-em tlo devel'. • 1 · 1 
d:1 lei e d~t I'i\Ziio, conse..ruiu 'por termo ;,;j o S~t. ZA~IA pc•le po1· cm'i<l :do rro nobre .Mi-
lutas e resta1Je l~r~r <l J>:'t'l.~ ~lns us con>:ts não ni,tro ']ne nilo d:ixe .~rlnella gr-,nte de,;cr_cnte de 
poden1 tiC<.lr simple-sn10nte com n, SUtl. cbr;t indi- 11ue o s~o\·er·nn na.o cmua, ,_h ~oPte delln.., mrlnguo 
Yidunl :é precí;o qnt:', por Sllt\ vez, o .z·n·erno •h 'l'~"hdnde _dcs;e lwmem, 1.nas manJe p:·o~_?tler <t 
concvrra 11ara, citnentnr o cdificio, cnjo~ ~~Hccrccs Ul11~ _lndag·:,.çao ~cvcr,,, ouYtndl)-SC: n. op1n1ao. tl\?.S 
o orador deixou. n:;sentadcls. habitante~ daqnelles lo,"ares, que n:t sa.\ m•llorJa 

Para >l mesm;\ comare;~ foi 11e!o )Iinist~rio rle 
20 de Agosto nomeado commanrlante supct'ior 
a c;datlão Sevel'iano ,\ntonio de ~I,<gal\tães. 

Antes de tudo rleve (lízer ao JJol,rc illinistt··J 
que e%e homem nem SÍI)Ucr i: <?leitor em ~ua 
llilrochin. 

O SR. :IIn:m>:- Foi muito pcrs~gudo pelo 
'Jlarti(lo liberul- e preciso \'. E:c. acceescent<tl'· 

O SR. R,~-rrsnoxA. :- ji\.· se "t"ê que não roi poe 
)lolitica, po1·que elle :tem siqner é eleitor. 

o SR. z,ur,\ di~ que ·si o noo1·e 2\Iinistro 
conseguir fttze\' 11assar o seu pl·oj~to <le re
forma judicio.ri~. "o tpml c;tá muito dispo;to 
n dl\r o seu voto, e tiver occ:\sião ilc mand:u' 
1Jnm n.lli n~n ,·isit::ulor ·h~nelle>, que S. E~. 
crt\:1. e <[llC lhe par·ecc p~>rlel'ii.o tra.ze1· ranta
~ens~ ene~'rl'ú!.'ne esse Ylsilatlo:· de porcorrer as 
dinCrcntcs caii1ndas soci:les da co:n:n·ca de C<l
l'inhnnl~:t ~de tl:11·-lhe notkh c!o que e o comm:tn
d.u1l~ sup~ri•1l', 11ome:\tlo :1 Hl de :\o,emb1-o 
]t()[O i\Iinistel'ÍO r.!c .21) fie ,\~osto. 

O S!t. i\IJLro~ :- :\ós acci t:t mos o al ~·i tre 
l1<Jt· V. E!:. proposto . 

O SR. ZA)!o\. de•··J n in r la di;:er : não o.ceusa "'' 
:prei!idenrc que r.:z <t p:oposta. ao ;;:tbinet<", não 
accus(l. ao gabinete qne nomem1 o comm::>.t\dtHlte 
superior: estes lu>n incontesta,·eimente "t·espon
sa bilidade legal ; mas :t J'espou.miJil idmle mo1-:ll 
pesa int~ir;~ ;;oltre qncm tem a po11c:~ conscienci:1 
de indicnr um nome desta orde:n ao govet·no 
con;;titnído nn. pl'ovíncía, l\'lr:t t:·ansmittil-o ao 
;::o\-erno constitni do uo lmperio. 
~ Parece que o 1linisterio 20 de M:osto te•·e 
aiuda em tempo noticia de que qnalirlaü~ ct·a o 
l1omem nomeado, de modo que o omdor 1'erificou 
que tinha re:tlmente razão O!'!obre deput.ldo pelo 
2o districtó d;~ Bahia qnattrlo, na 2· db~nssã.o tia 
F:~lla do Throno, tac.'l.ndo o orador ne3to asstimpto, 
S. Ex:. lhe di~>eem np;lrtc: <.lv!asnf•o~ecxpetliu 
p."ttente" esse individuo.» Parece qne o f'>lll inctc 
de 20 de Agosto levo notícia rl;t rpmlirladc do 
homem·nomcado e nii.o )h., expediu 1utente. Foi 
no ministerío :lclnnl, em data tle 25 do :\!aio; si 
nlLo lhe fulha u. 1110\Jlot·iu, que a patente !'vi 
cariada ao n1esmo individuo. · 

siio pessoas >él'ia.~ o n>i.O '"cíllcJ.l'ilo em co11ftrmar 
o .i ttizo que ·o orador e>t:'t r:tzcn(lv acerca do i ntil
vitlno a 'JU8m se ac th'. de expedir tãoele•·nJla ]l:t· 
tontt•. e ~ontrn. o qu;:t~~ seg-n!l<lo n.~severn.1n-~bc, 
pe>:< a terriYel ;\CCt!;;a,:Lo de ter mamb.lo Jtrtütctu· 
42 il55;1:SSilltÜOS ! 1. . · 

O c>1t. 1-IrLTo:<:- Oh: L;to é incriYel. 

O 5R. Jo,\Qt:m N.•.ttuco :- Ba~taV<I um. (Ilr< 
ottt:·M apartes.) 

o Sr~. ZA~IA ... e qne catec o~ assas:;in4Hios 
im.vi<t 'nn seu t•t'Opl·io cuni~<ldo, cujas lililas... ~-:· 
tüo llotToro;o o Ltcto qn~ o oratlor aljstelll-se de 
conthmar. 

~r1s. ou n ;;·;lardn. nneiomd e realmente um;1 
institnkão sét•t;t. ~u.ios cütos p~~tos só devem sot· 
conferidos tl06 dfliu1ão5 rn:.lis conspícuos, e ent;t;, 
deYe :;et' C<.ls;;·Hht lttl p:>tente; ou :1 g-mwd'' n·t
cional ni'ío va.k~ cml!i<.l. <ll!rnma. c nlitis decente s:•1·ú 
a~lliJ~l' tle Ulll<l \'~{. co:n ~e)lll. 

O 51L F'En!V> 1.!:17. ;- E dl:t nem tem ~old:1t!o,;. 
(RisO.) 

O S::. )l! LTO:'.' :- Bem ; ii;;'U:.trd::uno~ a:::. pn•,·a;:. 
O Sr:.. Z.\.:\Io\ ob.s~r\":\ Qt\e·~ no teutpc ê"IU rtnc n::\ 

pal'tido; esl.::\x,:.Jn nmito mais <ltraz~ulos e s~J g:t:~J·
rcnvanl pot·totlas ~~::: ü'u•mn,s. o g·o,~t:rno ern. mab 
cõcru~uJo,;o ncst;l~ nomc:<çi>~s. 

ltccordn-~c de IJUC, •lnrctllte o ;;altinete 2 Jc 
Mar~o, 1wesidído, Sc!:(undo ct·~. pelo uob!-e Dnqne 
de Caxius oullo immeiliato,prcsi•1ido pelo 1Iarqne7. 
de Olintltt, uma Bomeação, c~mo :cqucli_. tle que 
acab:1 de se oecup.<l\ se ilzel'a pm·:t :t B•dli;\- '~ 
do cir.hvl:'iá Antonio tle J1lmeiJ<1· I31'anco, p !l':l. 
nmjm• comm;\ nrin.nte de nu1 eorpo tlc c:n-:Llhn•ia 
do municipio do Urnbú. Qlto.ndo, porem, o go
vcmo foi in1'ormarlo de '!l\tl rpnlidade er;t e,;;;c 
!Jomcnl, immedí:üamente Cr~~~on :1. patente e d~
claJ'úll tle ncnluuu eíidto o dcct·cto. que h:wi" 
!'e i to '" nomeação. 

O SR. ~[lLT<)X •lit nm :1p:lrte. 

O Src. lA)IA rliz rtae, j,:, qne os nobl'CS depa
tldos peh. llLl\ia e ·sn\.tt·ettvlo o Sr. Milton; <pte 
nfí.o e.:ml1ece ~~r~solnt-lmente ar1uel~ilS reg:Iüe:S, 
tém s~ cnc:n·re;;:.rlo rle t!:.r-lilc np·ll·tcs em cnutes
taç:<o, quec-lhc pct.lit· infot·maç<ies 1~1.t·a tl'uns
mittil-as ao nobt'e i.'Iirüstro, a respeito de um 
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fa?to qtte se deu em log-'1. r \·isinlw ao se11 di~- 'I CP.ssos "m qne se uizia que estava até incl uido o 
tJ•JCt<). aetualjui~düdireito de Santo Aotooio da.Barr-~. 

A inl'onwç~o que [)recisu. de S, Ex. ê; por que' E~ses pN<.:es:;o:; U11nca. ~ pparcccram nO> c,trtorios; 
o "-!inistet·io 2G de Ago~to cassútl '' pat~nte ele m:ts ultimnmentc esse incltvicluo, sem caracter ai
Jose Thoma;, de SotrGa e Mello, IJU~ pelo mesmo c-um ollici;~l levou ao jniz municipal unm chamada 
gab_inete tinh~ sido t10nlMUO_ commaod~.nte su- cópitl desse> 'processo~, tirada nii.o SDbo por quem e 
pcno1' <le CiLrnihanha.? Des~11 cota. tntot·mü~ão (;OJll essn, (!(ipi'' o promotor U.a coma.t'e>cja rcrluisi
J.IOI'rpm não lhe co~st:> que o cídaru1o de> rtne se tou ''" pri;ilo de dou; cidadãos dá villa d:\ Janual'ia, 
tl~tt;r. tcui1:a. a r·eputação de qll3 !.!'OZ·.l o u.ctu~1.~n.1- os qua.e:, int.erpuz~r~tm recurso d<:= habeas-corp~ts 
nuttl<ltntesupenor ~l~quell:t comarc!l-.. . per"nte o ,juiz de direito. que o concodett llr:ts, 

O l)ue m "s >tdmtr:t ;, rp:e :>o part1do :l ·que o tendon. l>.cl;oçi""to ele Onro Pt'eto dado pr·ovimento 
. nobl'e •lepnt~uo per·tence n:to f:lltam pesso:J.::i com- '' c;;se rectl\'50, o t)r.•dor pergnnb."'lo nobre Mini;

petcntes sonre as quaes pude.;s~m recahir nomea- tro qun l <i o meio qae têm os clcl'xcmos que foram 
_çi'ics <!esta ordem: cn,·oll'idos neste T•rocesso jitw;\ se Uvrr.rem 'delle, 

O c!wrc com:et·va~oJ• 1!<: Car·inllanlta loi po~to it por·que JH'Ocosso ni\o c· xisto, hll um;tsimples cópiã 
marg·cm, e o ('oi por•tuc em todas occasiüe> e em tr<tt.ith\ pelo CttpittLo PürtilllO e por esta cópia é 
todos os temp·,)s sem l;e;lir e e:dg-ir recompen>a qne se e>tit rar.enclo obrtl.Ensin~lhe, pois, o nobre 
polo-> seus scr~iços, o partido o encontr:w:o liO seu ;'>linistl'o o •1ue de,•e mn.llllilr dizer áquelles pobres 
J>OStO de honra. E\[e e :tb·.Hld•ma<lo, C Jll'·)- .Scrtttnejos,afltn d.a ljllC elles ~e l'ejam livreS dest:J. 
cm'<lm-sc o\Jtcr no\·os meios th rortíticwem-;,e os constante ameaça.. 
p~rti>.los, como si rosse pC>s~iwl conseg-tüt• i'to Tem aimh necessidttde de cit,\~ uma pequonP. 
entreg·ando a. dirccç-i\o delles" homens perdillos histoYía ;1o nobre Ministro, n~o porque S. Ex. te
na op'ínlilo paiJliC!t. oll<1. respotwthi\iü;tde no facto, mas p:tro tic:tr sa-

0 município do Rio llas Eg-uns e;tá 1íg;1do no de hcncl•l o que vtü por estA-s infelizes provinciiJ.s do 
Carinlianlla. ~i o nobN l\liÍli~tro fl uiz0ss~ rar.~r. :\'ol'te de que tão pouco se oecupu o governo ceu
llM no orador·, m:1:o; :'t~nellas r·egiõe~ um ::1-erviço tral. 
illlportante, peclir-lhe-b o om.~ !ol' que, logo ~ue Perle <J.O noht'e deputado pelo 10• districto da. 
forem vot:ltlos os fundo> necassa.rios pcn•rt o t'est;l- su•t provincn f!Ue nü.o YCj>t nas SUtiS pahvrns 
beledmento dos novos termo; e cOI\1\\I'Clt;; e se deoojo •le otrcuriel-o, mesmo porque S. Ex. não 
tenhr1 .tle m . .u-iar um jniz tutu1icipaL l"ol'nmdo, p()(\e ter respon;;rtltili<htde no facto. 

_paJ·., o tenuo do Rio tlos Eg·u•;, ~e pr"llcure um· c,thimos,fomos dis,;olvido5; na:nmaisnatural; 
llon1em honesto. <i da oeJem elas causas llllmfloa.s. Deõta carleira. o 

Teu1 necessid;Hie·ninth de c!t;,.m;tr a. atten1;ão Ol';\dor dizitt HO no:Jre Bat·ão de Cotegipe, Presi
tlo nobra Ministro 1nm o infeliz nmniclpia .lo dent>~ <lo Couselho:-Y. Ex. póde ter re~l!nente 
Cliirtue-Gltil"[ue, onde ~~a \ia tle l"a.!lece•· o respe~.tiv0 intellÇão de !'azer um;t politíc:t larg'1 nr~ provinei~t 
juiz municipnl. · rl:1 Bahia., mas não o consegnirit. 

\'c•\~ '' pede com muit<• solicitude :1. S. EL . A previdencht da orador realisou-se, e nãCJ 
fJilC nomeie um homem honesto p:u';\ di,;tl'iiJtüt• a foi nc~csS.'i J'io muito tampo. App••oximou-se a. 
just'ç t naqn01l;t reg·iiio, que ll:t t, l ''cz 15 ou lô eleição no 10' distl'icto. O juiz de direito de Len
unno; Yivc n'ttm eofn,lo 'l'le CJUS< Jó ao coraç[o çóe; dirig·iu ao pre;iclet;te dtt pro>inchc um oillcio 
o m·ds imp~del'nido. (Jlt.<if.os "f!"'"tes.) "onsnlhtndo-o so~)t'e o modo tle orgauiz:1r mezas 

Diz qac v llviJr~ t\~;mb'll>, St·, Blpidio ~k;- cleitOt':tcs, e fazendo-lhe sentir incompaliuilida.dc, 
~uita., att':wes;;on-a .. não h:i mnitos mezes, ~ pód~ 'Jile em sua opinião existiam ]J..t!"il. eet·tos índi
tlar te;;t<lmunllO no nohre :O.liui:;tro e it Cam"r'' de YidLio~ tigur.,rem nas me7.aS. Ora, o orodor que 
~·w alli não pódu t•e>irlíJ', nem resitl~ Iiber.ü 11ilo ó me,;t1•e ne6ta.> consn.s, ;;abe pc<feitamente 
algum, rtne to1b,; as c:ts:u; tle libet'aes l'um:n ar- ~ne 10e!ll o ~[ini,;tro da Justiç •, netn os pl'esiueutes 
t•:ts;vlas. (l',·oca ;;i-sc ''"úto< <~P<wtc' .) tt~ l'l'DI'inci:\ tém de ser vllvidos, sobl'O Ol'S'à.m7.n.-

l) SR.. Er,prnr·> 'I!I"QUll'A: _ Po~,;:) dar teste- ~ues de mez.ts clettor·;;es. lsto esta. na let
1 

eJeltorM 
1ntmllo ,lo ,1110 v, p, .. nrab:~. ti·J :"t!Ü•·m:u·. tle_ 9 tle hnetl'o; c a,té o regnla!ll~n o tleter-

. lll!lla :1ue o g<)verno mlo fJO.;s:t m:u5 cxpender 
(l Sr,. z,ur.~ <li'- qnc a::.:·or:t me-'1110 :tc:>ba cb ch•:· opinião sout'e lllilt~t·it~ eleitoml. Pois bem\ depois 

;::·:w "'J!IÍ :i. Cór·te,con<le•nntulo peiit. autoritlade.~ .in· da eleição ê 'lue o or;vlor viu na Ga;e'a u(ficial a 
llictar\:Ls tb vil h rloSanttt Rit:t,ota!Jelliiio que nilo t'<%postlt do peesi•.lente rta pt·ovincia, declarando 
~c 'i'lÍZ prestar <tos nn nc,ios eldtot·:vJs de ~ne " ao ,iniz do direito que re,\lment0 era,m inconlpa
c:om:ni;;siio teve noticia. o crtsti~o uáo s~ l'ez cs- tiveis o:> 3uizcs muuicipaes tb que elle· fall<J.va. 
per:tr, ellu a. !ti >em impbrar li /:lemencia de Sua. Pois, co:n eoht consultn, eom esta reS[JOsta, as 
.Ht0z:c lmpct·in.l RAgente, n.tlm de attenuar, •li- cons 1S m·g:-Lnizaram-se de tal forma que, na ves
minnir e pôr um termo ;lo castigo ct'tld qne lhe pet·a d:t eleição •.. 
intliugímm. por não s~ ter elle 'I!!OI'ido preõtar o s1~. Ju~QUlliRA AY!tE~:- V. Ex. raz mal 
úquell:t !1i~toria de ~trc n C:nn·.tt'' tem conheci- urn toc.H' ni,;so: os seu; :uuig-os hão ue arre
Hl•mto pot· am:~ carl:t que c~lit í:npt·cs;;,t e foi penclet·-:;o, p;wque cu li~i rlc pt•o\·;~r :t verún.de 
li•la. pcr·;lll!C <t commiss:1.o. DOnl ~m·tas e do~nmantos •tue tenho. 

Acredita qne neób:i ccm~as nilo !trt nada mais 
funesto úo q11e o espirito J<tl'tidario, porqnJ nó; Os:,. z,\l[A n:"Lo. Cll\'O~vo o noln:e deputa?o 
ternos 1110 interesse Cllllltlliltl.l; c cot•l:u· o mo! pelalnc>tas cons:cs. S. hx. D;~o er.~ 1•res1\lente, n:lO 
r·, ir. para que :tmttnhi'i não se rept·odaz~ quant!.o er,t .~.oYe~no; er::~. um Stmjlle5 cimilt•l:t~o.: nilo 
ni!S l'ormos governt1, o I~<Y.Le, port~oto, chamai-o_ a responsaiJ1l:dade ; 

Em Macalmb:-t~ da-se 11m. r,,cto que o or~vlor e st o noiJt'e deputarlo asstm se ch:tm<t, .~ por-
nào 'alre corno será resol>ido. ·, I ~uc a.lg-urna "ousi< ha na. 5ua coru;c!encta que 

'l'nllon-se outr'o•'" que ~eh,tvi•lm instn.nJ'<ldo pt•o- lhe diz que tnml.Jem te>e . p:trte nisto. Mas 
~essos a certos libemes uaguella localí•hle, pro~ I nilo pMe e1'ri~, que· um moço, como ó o nobre 
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depntaclo, tivesse thlo responsabílído.dG nestes- e !la confirmou :t ]Jronnnciado subdeleg<tl\o como 
netos. . . incurso no :u•t. 19'3 do Codigo Pena-l. . . 

Pretenàer:nn ~ml)arnç:':r a tnes'!-; tun~ os Jibe- o SR.. Ju~QUEIR.A AYR.~:s:- Pot• sct• esc:\nda
raes, com a. _let n:\ ma.o, reststu-;;m :15 :une~- losnme11te pnrtitla.r ia. 
~.as e org-.ml7.ot~rnm n meza., ta.! qunt de na , " . . _ , . , ~. , · d 
ser m·ganizada. No di:\. seguinte a c.tsn ch . ~ :,;. z,~~r,~ ,_!Jz q ~., . o. e_:ste o "tamle crrme o 
Cnmnm amanheceu cercad..1. de ro1·ça pnblícn JU1z muntclp.ü de ~en~.oe~. 
dn J>olicia e de linh:t; c o colleg-io eleitora.!, Os Sns. J u :\'QUJlllU AYRES E :IIltr.J:OX dão 
composto de liberncs, não pende fnnccion:u. <~pwcs 
porque se suppunha que o colle:-:;io <le Lençó"s o sn.. ZAlU diz <!U<l ~sse 0 cspil'io de ptll'tiuo 
era nn1 espantalho para. o resultuào da eleiç-;io. pol'que só ello pôd~ f;tze1• destas increpnçõe:;, e o 
. A Cnlllltra. nü.o Srlbe disto. o z-overoo niio so.be nolJl'e deputndo/ina e mn <>istrado, deve sa.bêr que 
disto, entretanto pr.1tieou-se pelu pri:ueir:\ · Yez 1!epois de f:\! lar 0 tdbunn.Y 511perior, uão hn. mais 
nrn atiP.ntado que :t hi>tori:l. de nossa ]lrovincht Corça na ter·m <tne posSà destruir a sm\ sente o~-~. 
nuuc~ registrou. Isto teve log-:n' em 15 de J u-
neiro de 1885. Não p:h-a nisto ; houve sangue ; O SR. )IILTox:- Qner negar que :t mniorü\ da. 
houve mortes • • . Reln(iío iln Bnhht e Jiool'al 1 (Ha wwos aparte.!.) 

O Srt. JuNQV.&IRA ~Wn.P.s.- Não apoiado ; niio O Sn. Z.ul.l.. diz <ptc no 13• districto do. Bnbin. 
hom·e morte alguma; si puder , aponte nm:l. sõ. ha. juiz muuci1ul que monta a. c:n·allo, clG baca-

l 1 d d marte em punho, a rrent!l da. forç..1. publica, mon-
O Sn. . ZUL-1. ... c e lot•es imp~ o:; c Yotar , t:l.chtem ammaes, <tt1e elle tom:\ á força. tle pobres 

levados a. b.'l.ltl., e. · · bro.tquciros, qne .;sti1o venclendo os seus >i vere>, 
O SP.. . Jw~<~CElRA AYRE~ :- Não :tilOi~.do. paJ•a. at<lc•n• po\-oüçõ~~ vhinhns, e expetlir chetes 
O SR. ZA:IIA • . . aindn. as;im, o pmmotor pu- lil,eraes, pt·aticando·lliOl'tes e ferítueotos, fazendo · 

blico detl nlllt\ q11eixa. contrn o ca.ndidnto lib.;1·al. pri~õe.; violentas, e, para cu:nulo de o.rbitl'io e pr·e· 

O SR.. J us•<UEIRA AYR.E3:- ;\Ias e!'(\ um C><l.U
didato que .v. Ex. recomrueudava. 

O SR. Z.-1...\LI. reco:nmend:J.\'a como ho nem 
de Jl!ll'tido. Houve denuncia cOntra nôs e_ formn
l'l\lll-se inquerito;; ; queixamo-nos di$!0 : pois 
hem, o presidente do lVlinisterio 20 de A~osto 
declarou <JUO não sabi~ ele cous:~ nlguma, e ~tu-:lo 
desappm·eceu. 
. 0 Sà . Jç::.;Qt;En\A AYRll5:- Não apoiado; 

o· Sn. ZA:UA;_ Eis aqui como vii.o todas a.s 
cousa.s naq•Jellas 1•egiõeS. 

0 SR. JuSQUElR.A AYR.ES:- Da licença paro 
um aprte 1 Eu llei ele mostt·.\t' com documento 
do .i niz de direito, que e mais seu amigo e pa
rente, o que :.ts ~utorid~des que intervier,tm no 
pleito do 1 ()o <listl'icto romm liberaes; hei de apre
seutnl' um attest:Hlo do jniz de d il•eito D1•. Candido 
Leão. 

O Sr:.. E LP llliO ?\rESQUlT.\ dil um ap:trlc. 

poteucia, não recc.Jhenuo :\ callea do nmnicitlio os 
Íll.ÍUol:\lUen t e ]Wesos, lll:l.S il. em mnnicipio ViZÍil ho, 
no p1-opo;ito tlelibel-a:.lo de ohstar a intcrpo;;iç;io 
dos recursos leg;\es. 

Dig:\-lhe o noiJre ~!iP i.stro C[ll:tl o meio que _tell\ 
o serta.nej;:,, (1~snmp:l1~1\l.o da justiç.1. publica, ue 
vinzar as :tffl'onh.s que l'ecehe, si não toroar JlOl' 
SUaS JTÍiLos O desfo rço de bater~ fu!\~a. G'Olll n for-çn 1 
Slles vê·m~se lli\ du1;:\ alt~rnativn;. oil de resign~
rem-se ':t tod<t sorte de ·-per3eguiçue>, ott de fuzer · 
correr o sangue, como fazem c:.rrer-(ll}uelles qlle 
os perscgt1em. , · · . 

·E• preciso que nm !tomem, como o nóbre :Minis
tro da J t1st içn., allinndo no seu dever, os seti:; sen
timentos do hnnunid<tde, dê providenci!lS p:\r::t. 
que o sel'tão não se bnrbnrise, pois o 11obro ucpu
büo pelo 2• districto da Pernamuuco, qu,mdo ]Jre
sidente d;t Bahia, ji1 teve occasião de di~er em 
olllcio <1ue o scrt::io b:wbat·iõ<\V<\- Se .. 

o or,\tlor tnmb~m se sentitl commovido qnando 
o nobt·e ll!inist1-o 1ht Jlls liç.\, ::oin a. elvquencin 
q ne lhe c peeu 1 i:tr, de;cre,·eu SL\(1. '\'i.<; i ta. it C:\S1t de 
Detenç:ão·e ex::tnünou as csct<;·as. 

Estn nn indola de S. Ex., n()s ~ens sentimentos 
religiosos, no seu modo de ,-el' as cousns, essa. 
rep:ig·u;tnci:L que S. Ex. setttiu tlim1t~ do espe
ctaculo d~ prisões pl·epar:l.das, não ptl.l'<' COJTiglr 
cr·iminoso:;, lll i\5 n >imples uetentos. 

Fez muito bem o nolJt•e MiDistm em mandar 
extinguil-as . 

O SR. P EDRO Lcrz:- De>itt tambcm m:\nda.r 
extinguir M do exercito o dt\· armad:\. 

O Slt. ZAliA pede qne estenda. a su11. c.1.ritlnd~ 
a16m dt\ c~s~ tlc DC1tenç;ão . Saib:t que naquollcs 

O Sn. ZAliA per,g-until: onde é que n lei deu esse se1•tües, alem do colletc ele couro, da .:ord:l de 
direito 1 · sedeuho, que cot•ta os rnusculos :\ ponto tle tor-

O Sn. ZA~r.~ di7. q ne, si. se fosse fnzc1' (I histol'ia 
circumstanciadtt do que se tem feito uaquellas re
giõe><li:tm~utiuas , mnito ter-se-h• quo dizm•; pois 
bem: um dia o subdeleg~do lembrou-se de fazer 
um~ excnl'São contra Ol'iminoso;;, e nin~uem 
sonbc qnem eram elles, m:ts snhiu com 11111 désta
cnmenlo de linlln. ús sun.s ordens, sol.l .o com
mando de um cndete, que é contra-p~rente do 
uobt·e deputado e afilhado do orador. Qaeimarnm
Sé duzentos e tantos Cc\l'tncho;; de artm\ Cornblain. 
atirando-se sobre pob1•es garimp'eiros . · 

o Sr:. Ju~QUEIRA AYttEs:- Criminoso. 

O Sn • • Tu!\QUt::H\A An~F.s:- Em act?de defesa. na.l-os em feridas, existe o tronco tle pe;;cO<,,o, em 
(Haow;·os apo.i·les .) 'llte os cirladãos silo mct tidos S, 10, 20 e 40 tli:J.S! ! 

O SR. ZA:UA di ~ que os libeJ·aes usnrrt.m do di- o Stt. PEDM Lut~:- São sómeute os conserya- _ 
\'eito legal; denm queh:t contNt. o suhdelega(lo, dores que fazemus0 desses instrumentos~ Por l]tle~ 
mas o juir. ele (l!r~ito nliuullou o processo. VV. Exs. não nc;tbamm com isso? Não !umm go-

0 ~r.. JU:\QUJ::IlU A 'íRBs:- E muito bem. .j verno dat'ante oito :tuncs 1 . . 
O SR. ZAMA responde que t:.io lJCm, que os libe-1 O Sr:.. ZA)!A. tl iz que o nobre deputado faz-lhe 

raes recorreram pam. a. RelaciW do districto e uruos i?erguntas a que não tem obrigação· de r <!-



Câmara dos Deputados -Impresso em 03/02/201 5 11.53- Página 13 de 30 

Ses&io em 13 de Julho de 1888 153 

sponder . A linguagem do orador é •le hoje, é de 
houtom, é de todos os tempos. Qnet· g-o..-crnem os 
:>eus correligionarios, rtuet· (l"'JYernem os seu.; :;d
Yersarios, nunc:.L pactuar-.! com as viole nelas, com 
:\ iuft•;tcr,:iio da, lei, ném pactuará com os manejos 
pm·tidM·.ios,- qu~ só tr;tzem um l'esultado: 6 •~ des
moralisnçiio tios 11artidos que consentem nelles. 

0 nobre l\liuistro e dajust iç.~ 11ã0 é da gtle!'l'a; 
nl;\S póde ser o Cilnül de uml\ l'Opresento.ção ~ue o 
ot•.tdor tli rige ao seu collegu destl\ 1•asta. 

Desde que subiu a. situaçii.o conservadora, toda 
a. gua.rni~;<io dn. B•\ hia, JlOr assim dizer, esro des
tac.'ld;\ no interior; os pobres soldados, que lá estiiO 
razeudo a. guarda,le..-am lO e 12 dias sem ter nma. 
hor:\ de descanso, sem poder ali!ne~\tl.\1'-se t-egu
larJDente, sem ler tempo de tomar um b:~nho,por
qne estão fazendo as v~zes de· policia ou litzemlo 
eleiçúes. 

O Sn.. PtcoJt0 Lurz :-A culpa, é ela nssem
!.Jléa provincial que nôio augmenta o corpo tle 
policia. 

O Sn.. z.urA não sal;e mais como deva ex
primir-se. Não está accttsando, estã. reclamando, 
está pedindo providencia~ ; e os nobres deputados, 
em vez de rutxilhtrem-o nisso, pergnntam- Ibe 
por que ê que não notoa esses de leitos no tempo 
dos libet•aes ! · · 

·o ora•loi· so te~ um:~. respo~tt,. n dar r. isto ; 
nPSte pn.iz nunc.1 foi nem inspeclor de qna rteir5.o: 
a tmic:l. coasa que tem con;;eg-uido ser é deputado 
provincial e geral, porque ê o pDYO que lhe con
cede . est>IS honras, estas regalill.:) ; do elemento 
.ameia! do seu jl.trtido, aind>\ niio mereceu si ~t1er 
ser iuspectal' âe quart eirão. (Ri.!o.) 

U:-.1 SR. DEI'VT"\JX>:- v. EI. foi capitão d;t 
Guard(~ )lacion<\1. 

O Sn. ZAMA pensou que o que est;n~l di
zendo era um pouco se rio, c não mereci~ o riso 
elos nobres deputD.dos. Riem-se os nvbres c!.;pu
tados, porque !ltlo têm pnss:tdo pelo que o mudor 
e os Se11s tem so lfrillo ; riem-se o.; noures •lepu
tado3, pot•qtle ainda. niio encont1·a.ram antot•iehdes 
que os tlvesS(Hll pronunciado duns vezes' ]lO r ct•tme 
de morte e uma vez por crime ele sediçito, coml> 
o orndor roi pronunciado ; riem-se ·porqae nunc:t 
forl~m oln·ig;<dos a an dar ús c!meiras pelo nmtto. 
par;\ não serGm nm;n't'<ldos com cord•l.:S de se
denllo e t rnzidoo pelo centro c li~ chla.de coulo uu1 
o~ojecto de l'iso e de e=rneo. 

E' por isso qne o:> nobres tlepntnelos riem-se : 
r iem-se porq ne não tém lá sua • el ha mãe e suas 
irrnüs, porque não tê1n seus !>:.rentes, que estão 
todo;; os d !ll.S ~xpostos a ess:1s e outras depre
daç.ües. 

. Ria.m-se, riam-se rnnito, porque, em tro~ t· do 
r1so <los uolwes <leputaclos, o orn.dor tem as la
g-rimas tlaquelles que soJirenl o que não merecem 
l\ menor CfJnsideração de SS. EEx. (Conteste
r.•i<:s.) 

O Sn . H.\ nÃo DF. G~~RP-\IOAUO : - Si V. Ex. 
tiwsse soQ'Iido Q que ee\ tenho soffri<lo nn. &hia! 
V. ~~~- t<!ve um-processo, e en u,·e tres,sendo um 
]lQr Cl'ime de morte. (Ha outro~ ap urtes:) 

O Sn.. Z HIA tliz que t.'\núem teva trés . 
Pergunta ao nobre Ministro si j•\ tem Oll1' ido 

tàlL•r no estado de llhéos 1 
Vai ler o que 1liz nma gazctn . 

v . rn.-20 

O SR. PEDRO L t:lZ:- Não se deixe levar muito 
IJ'.! las gw.ctas . 

O SR. Z;\.ll.\ •liz que é da C.ót-te, é da imprensa 
a qne o nobre Ministrv attende muito, da im
pt·enstl. neutra., l(lla niio tem partidos, que uüo se 
ím pot•ta. C~>Ol OB neg·ocios do Sr. Zmna, nem com os 
negocias de ontro €JU<tlquer, mas que se inlporta 
com o in tcres.~epuhlico. 

O nohr-c Ministro tera por nca.o (••~ost•·a,1<Zo 
U>ll imp>·c••o) lido isto 'I I;' de llhéos. 

0 SK. FERREIRA VrAiXA (ministro iUt jlóStiça) 
r.u signnl a ffirlllt\ livo. . . . 

O SR. 7..\:ltA diz qne o seu cora.ção compassivo 
deve ter sLnt;t·ado. S. Ex. que se achava tão com
movido ~it com os tormento;; que os presos pa..~
S(Wl\m nns O$cu,·as e com "· la.lta de uli!nentaçr.o 
dos detentos, a ttenda ;t isto, que extrahi da 
r;a,ela de Noticia< (l8): 

«Escrev0r<1.m de llheos ao Dittrio d.a Bahia 
em 25 do pussa.do : 

«Sepultolt -se no dh\ O <lo corrente o infeliz 
preso tle n\eoor ida<le, rle nome 1 raj:tno, tendo 
t'allecido il mingom\ e victima elo esp:lllcamento 
barbaro rJne soll'reu desde as Taboc.ts até aqui ! 

«.\penos chegou:\ ca.1eia prostroll-5e, e nem si
quer houve nm:~. auto1·iJa<le humanitnrh\ nue o · 
soccor l-esse, ma.nd;tndo chamar . um medico pn.r~ 
rcceitat• >iQUojllc iofcliY-1 sómento pot•quo o unico 
q tte se ach~ V<t ll:t cidade era o nosso illustrit<lo 
'tmigo Dr. Si Oliveir:~.. · ... 

«Mon ·en ~ompletamente :tuautlona(lo o p~aso 
Trojano Cecilia rla SilYa, e 1nn~> do que isto :·, co
be:·to de bichos ! ! 

c Horror:». 
E' na civilísada. pro,;iucia da B<\lün, exclama. 

o or;\dor, ó ua cithule de llhêos, que um !tomem 
entt-e~ne b. justic;:~. pnb!icn. morre n& p1·isito, em 
conseqttenda .te esp&ncamentos, sem o menor 
soccorro. c morre coberto dP. hicho;;, S1· . .Ministi'O 
tlt~ J nsti~~ ! 

o :;". :\:.'llli!I.ICO n~: Sot;1.A:- Ag011t altenda 
v. E~.: o d~leg-.do de Ilhéos ó o distiucto capi
tão Costelll> Branco, que tem sido elegi nele não 
só pelos liher-J.es ele Ultéos, como peh\ rolho. libe-
ra l <h capita l. . 

O Stt. z.u rA niio indag-a quem é o delegado; 
<tpenas cil~ e l'<\Cto. 

O Stt. AlURtco r>>: Sovr.A:- 0 de l!!gado é quem 
<levia .conhecer tlesse f.•cto e d:1.r as providenci<'l.S · 
neceSS.'\ri:\3. 

O Stt. l:AJrA. per g ttnb\ a.o uobre Miui;;tro' leu 
S. Ex. a ·noticia, que h<\ p<iucos dias· deram os 
jornnes de;t.\ Cót1.e, de ter sido th'illlo da cadei:1. 
um preto c1ue se acltav:\ preso e executado pu
blicamente, em uma das localidades de S. Paulo? 

Nã.o revotta. a.o espirito de S. Ex. t tio barbaro 
acto 1 . . 
Po~ é possível que um ct•iminoso~ entregue à 

aeç<i.o dn justiç;~., seja esp.'\ldeirado 'Pelos redes . 
das pr-ac;tS de policia, sem que o governo. tome 
uma..providel\cta. sérh para impedir que estes 
f:lctos se reprodttS<'\Iu, oorqnc: não é nquelle o pri-
meiro que se tem datlo ~! . · 

U'r !'\R. O,P!JTAW :-Um· crinie mais horroroso 
se deu :iqni na Córte, e nas bi1rbas d'1 policL'l. 
con1 Apnlch() •!.e C<IS!i'O. (A.poiados c &ut1·os apal·te.<; 
o Sr. prc.<Mentc reclama attençüo.) :: 
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O Sn. Z.nrA tlü que si ~pli, onde .l!:t im
prensa. c tl'ihuuaes, onde lt:t t<tdos os r·ecur;;os, o 
cidatlilQ é metido na casa de Deten<;;fio sem nota 
<le culpa; si o cilhdüo, que :ünt!:t niio e;;ti• 
julg::ltlo cl'iminoso, e 'lue, qn~m\o muito s~rà um 
indiciado~ G· 1Uetido na:_; escm·as, O qua não. h•ú 
por estes sertões, cujas violenc!as mal cheg<lm 
aos om·idos dos que g·oYel'llarn ne5t:t Cúl'te ?! 
(Apoiados e apm-tes .) 

O nobre i:lhnístro dh'ie muito bem:- Che!J«<M' 
a wna Cpoca em- gue d pr"C!Ciso que o~-: -;J2ifii~!ros 
v~jam mais do qHe cJ~emn nos pãpeis qtte sdv lidos. 

Pois e o que pede :t S. E~.; é que não conti8 
muito em papeis ofllciaes e Yit .•• 

OS&. COELI!O RomuG"t;JlS :- Ao Chique-Ciliqtte. 

O SR. ZA~lA pergm1tlt o qne :Hlmimria ~i o 
nobrs mini3tro fosse a Chique-Cl1ique? 

Si S. Ex:. está com t~nçilo de ir tt Fel'mndo 
de Nol'OJlha pó•.le muito bem n:t sua \"Ol!tt h' 
atê ao CIJiqne-Chir.lue (•·iso): ào meno;; coullecet•á 
aquolla populaçiiü, c os sertanejos terão muito 
que apjlll\UtUr-se d;t hollra ilc ve1· tmct nelb;; tcr
J·as abantlonadtlS um llrini;tro e Scct•etar·io tle 
Estntlo dos l\eg-ocios tla JtJSliÇ<< e um 1Hbhtro 
da ot•deJU de S.~ Ex:., um ministro do «:no r, da 
benc~Yo\encb, que 1Jrega a donh·ina de Christo, 
ha de Íl'nzer peb sn:t p:tssag-om por aqnellns re
g-iües um gel'men de ciYilisaçiio. 

O S~. P~DltO Lmz :- Ellc e5pera n. ~orsh•uc
çilo das e3tt'adas ele terro que Y. Ex. projectou. 

O SR. ZA)rA.não e,hi hoje nmito disposto IJam 
o gracejo •.. 

o SR:, PEDRO Lurz :- lstJ nilo é gJ·acejo. 
o sn. ZA~LL .• do contra1·io ncornJk<tllharia ao 

nobre depu !üdo neste c em outros ·apartes seme
lhantes. 
F~z csto.s t·eclamações c eõperó. ser <lttcndido 

pelo nobre l\linbtro, tanto mtli::: qt1anto, parn. 
traçar a !in h~' tli'l'isoria entr~ o seu miníste1·io e 
o~ <-Lnteces;:;oPcS) :=;. Ex. l'1·cciztt s:.1hil· dtu not·lntls 
aclO!t!achs POl' ell<l~-

Pensol o nol;re :\linistl'o que o or,<dOl' não Séllle 
pcz,<r e1n Yet· todos os dias o DiaJ"io Olficia~ cheitt 
ele nome~çues de tenentes ooronc is e coroneis ela 
G unrda Nncionul ~ 

O SR. PRnr.o Lt:tz: - Fol':lm o~ 1\ber-:tes qne 
pnzer:tm esse mal em circnta~.ão. 

O SR. ZA:.IA diz que a imprenso.lli côrte não se 
cança v a de ridiculnris:u-, por cxem plo, o ad>ers.ario 
üo nobre deputado pelo 3• tliSh'icto, o sen pr·ezado 
arni!!'o o Sr. conselheiro !\louro. o Sr. conselheiro 
Lnü'i)'elt0. e outros 11ela coroneiis,tçãoque f<tziam, 
entreta.n to, nã.o sabe si Q\g-um clelles leva t\S lam
pas ao Sr. Ministro d~ Justiça. ( "lpal·tes.) 

Ora, o orador é medico, por consequencia, pude 
não .saber in terpreto.t· lei;;. 

X>•o iJ gruncle philologio, mas crê que taml.~em 
não ó daquelles que nãu entendem aiJSO!nta.: 
mente ~t Iin~un portuguel.a. 

Aqui e3t:t a lei de 1850 em (\nc tem-iie tit·mado o 
nobl'e l\!i1listro tb. J usti~-:t l'"r~ fll>.Ol' ns relôl·mas 
e as demisSÜes que tem rei to. 

V e seJnjlre dtaclo o art. G5 <les.';:t lei, :t cuja lel
tura procede. 

o S1·-·· Joaquim Del!lno lcmbrou~se de, por am 
aviso,oruenar que t .. àos os officiaes se f\\r,lnssem. 

O SR. :\hr.To:>: :-Culllprimento da lei. 

O Srt. Z.\~r,~:-Süu, senltOl'; cnmprímento da 
lei. 

Os pobres o!llciacs da G tm•da Nacional (ral!a. 
dos da sun. pt·ovincit\) cumpt'ir:ml com t,tnto nçoda
mento e con1 tant::t presteza M onleus üo noore 
ox-Ministeo d:t Justiç;\ que chego11-Se ao ponto ele 
não ll,tYer no mercado ch\ Btthia nem nm metro 
de ptUlllO azul, nem um<l espa<b.. 

Passou-se algum tempo. Jó pobres l':u·tl~dos, 
ttgor:l , depois de terem gasto o seu dinheiro no 
lhl'damento, sii.o pl'ivnclo3 de COl'f'D e reformado~ 
por não estarem liu-dados. Porlem os no~reo tlepu
tt1.tlos dize1'-lhe os moti'VOS por que foram refor
m(ld_os todos os alUcines d<t guarcla nacion:tl de 
:i\Iar:lcús, onde o nobre deputado J'oi juiz de di
reito? 

0 SR. JCXQt;JlllU AYR.J,:s:--V. Ex. tlponte 0-S 
cansus por que elles não podianJ se1· reformado~. 

Q Stt. Z.\)I,\:-Farua.dos estannn elles. 
o SR. Ju:>QUEIRA .I.YJ.n:s:-E o tempo de ser

viço? 
O Sn,. lA:•L\ responde que ~ que5tful do t~mpo 

tle ser\·iço é pam o govemo refOI'nt:u· aqnellos 
que peclir~m <t su.t refbrJll<\; mas, p~u-.; serem 
reform:tdos por m-bitrio olo g-ovorno, QS condições 
estão e:-.:aratlas no :wt. 65 tl:\ lei. O (jUe ~are
forma~ A re!'ot'tn:t do1. gum·dn nacion:ll, CI1111G ot 
tl.posentação p<tril os empreg:l<los publicos, li um 
Jhvor~ e f:worrl, nã.o se far.cm contra a vontade 
elo indivitl uo. 

O SR. Pl~l,SIDE:-<rE:-Observo ::to nobre depu
tatlo que falt.un ape:~:ts tres minutos pnt•a com
pletar a. hora. · 

O StL ZA:IIA ·diz rJ.Ue o> liberaes !oram m:ois 
benevolcs. 
' Vor.l;;;:-Oh! Oh ! 

O Stt. ZA~IA diz qne não e com oh! oh! qne se 
responde ; nem tem pn.ciencia tle est:u· on vindo de 
c''"' :tlegt·c tanto oh! oh! e ontms cous:1s assim. 
(R;,). Os :>cnhores outr'ora era,m n1:tis bene\·olos 
eom o:; Séns a•h·ersn.t•ios ... O oratlot•t•ecorcl:t-se de 
qne em lSGS susp~ndinm-lhe os postos: !llttsag-m·n, 
obrig•lln-os a J'ardar-se, e depois de 1ard:ttlos 
rerormam-os e obrig·am-os :J. tirar noY<1.5 paten
tes. 
~as m~sm<tS condiçõe>, ni.i!l salle si neste mi

nisterio, ~i 110 p~ssado, !'e r.-se a rcform:\ do Sr·. 
~htximino Jo;;e dfl Silvn, m:J.jot• njndanto de 
ordens c >ecretnrio do conlJntHltlo Sttperior• dil. 
guarda nnciot1:ü do Rio das Contas. 

O SR •• ruxQuEIRA A Ylt~s:- Foi refot'l!lfl~o uo 
posto de tcnente-coJ•onel. 

O SR- Z,urA tem uma cmtn ((jlle mostt>n) em 
que esse citladã.o, rel'ornuulo com accesso de 
posto, CJueixa-se do neto que o rcfbrmou. (L8.) 

E'. o beneficia,io qneix:mdo-se <lo beneficio ; e 
mu mujot• a di~et· que nfio poclin. sel' tenente
coronel porque não tinha. tlP.r. anno3 tle serviço. 

O ~tl. •• rusQUI':H;A Anu's dántn ajliLL'te. 
O Stt-. Z,nrA crê QJle ninguem púdc saher mais 

do tempo de ~crviço de um otliclut, do que elle 
proprio. E note-se (jlte não b tlo seu partido. 

Veja o nob1·e Ministro qne estas reformns 
muit :s Ycr.c~ enganam O$ 'Itte tratnm dclln.:s, c 
tornam-se muitas Yer.cs em UJn elemento d~ (h1.
<JUCY.a. 
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O S•• · Jt:NQUElRA ii.YRE.~ :- Yão apohvlo. 
U~! SR. Dl':l'U1'ADO:- Elle·niio llevia dirigir-se 

a V. E:oc., m<ts aos seus co-religion!n•io;;. 
O Su. Z.\l!A per!?unta ~i o conservnrlo1', ' tUe é 

seu a migo, não teln o ·direito de esct•eyer- l h e 
um:~. 1'-<\rla! 

E Si disser que este CODSC1'\'MIOt' não está muito 
contente com o nobre lleputadol 

O S:r. Ros:a o Sil·va começa dizendo 
que o nobre deput.tdo -pel•) I" districto da sua J!l'O· 
rincia que inici<1u este delJ~te, cotn o i!rithanti;;ttJO 
11oc ~mp ·c di~tingoe n su~ jlala.vl't\ cloqucnt.e, 
admu·ou a confiança cxtl';).o~clinari<~ que em plen;t 
abolir;;lo, o nohr.! P residente do Con'~tho tem 
na. S•)rtr, dâ. lo.vout-a e no desenrolvimento do 
ct·edíto [lll blico . . 

Ao Z•mtrario llo nobre deputado, o orador come
~\l';, pot' relicil.al' o nobre Presid~Dte do Con;;cllw 
!>ela conll<\nça m~recida quo. de[>usita na sorte d:t 
la"•'nra , nil. industria, • tw~, nilo extetlendo em 
llGUhutn:t ~utl':t em l.!Onot~abilitlade, é o priuci11:1l 
fact1)t' ~.1a. r1qner.a nuCH.Hlnl e a n1n.is segura ga.-

0 SR. J LiN'-!lJr:utt.. AYRE$ dá 11 01 ap(lf'tC. 

O SR.. Z:\M.\ \~I'S'Itul.')- si em 1\li>i-; natUIJI que 
<l'tG ho:nem se chr•;:p;;~e atplello3 _. quero U<\'0 cc
nllecia do que ao or;ulor, ;\ qtl~lll conhecitt ha 
lot1gos u.nnos, e qne apazar d 1\ tlivcrgcn.eia pvli
t iC3, entretem conBigo as melhores relacoo> ~ 
(Apa>·tcs.) 

l:h r SR. DEt'vTAM: - Pol' CJne elle não re
clamou '! 

O Su. Z,D!A cli?. IJUC os llOI,rcs deputados niio 
ll:wh•m nnné1\ de razer ch~gat' n.o conhecim~nto 
do tnini~terio as queixas elo consérva-tlm· rc('or
maclo. 

u:\I Sn.. DBr~'TATio : -E' uma. repar <>çi<o. 
O SR. 7.A:.IA di?. que li\ç.am eS\<\ repar«ç.ão . 

(r:ont il1'<-am os apu!'te< .) 
Aconsellm- lhe o nobt·e deputado pelo 1:)·' distri

cto ttl\e nc.'l.be o seu díscnr;o. Comptehcnd:" 'Jile 
.do-.c :.cab:w, mesmo porque,· não pretentl~ dís
cutit• o orçamento; niio pretendo ~s honr.,~ de 
01~1dor, póde se1• que em outro tempo qui?.e.<:se 
I)l\.s,;::~r pot· hll; agora. cont~nta·<~c de 1~.1.e L· !lil 
lllcdid<l. de ~un:; forças aqui! lo qnc julg-t~ tle ;;eu 
dc;·er : Fcci quod polui, facia~t il!e/iwa, pol"nlc-•. 

Vai l'Õr termo ao Wll di;;cut·so, ]lSaillllO ;, 
S.Ex'. o noln·e Ministro dn Ju>tiç.~. cujas Yh;t:ls 
estii.o cOtl$t;ttltcmcnte ;-olt.'lc:!as pam o reino de 
Deu;;_ e l':tt-a. e;!<\ vid:1 em quo niugnetn pôde cn
ganai·-:;e, ao uobro Mitlí:>tt·o, qlle não J>Ú<iO clci xat· 
de tet' j)Ot' $i'~ pt·otec~'ão c o <lUXilio de S. Fmnehco 
tle ,\;;sis, qno olhe pat~t o o;ertão da lhhi:l, n nn 
llledi LI:~ do Sll:IS tor<_"l-<. de O l'::llti<Xlio (jl\C lhe [H\
mcet• Jn;Üs cmr.n. O! uito ÚC>.t : >ln<ito ÚCI" .) . 

E' lid:t u cntt•.• conj~~n~to.mente em tlis~uiisilo a 
sagnintc 

Eu!Clld<< 

Teudo sido re..Inzirl.- :~ 1003 n, lotnç;io tlo~ Cllto
lumentos .lo lo~·· de _juiz substituto tle Cam
pinns,cm S. P;tnlo,que e r<\ de 8()0:3, torna- se ne
cessario flue a fl'l~lliticaçiío CO!IlDiement:u·, que é 
de 400.~.sej:l elevn.do. a I : l 00:,5000. 

Ao art. 3• n . 5 - F:m vel. de :J.\4 t :240$078, 
•liga- se 3.141:94(}:3678. 1\tlm de ;;~r pnga o. g'l't\tili
c.\ç-lo que compete n.o jt~iz suhs\it uto de Cam
pina-s. em S. PMlo, em virtude :h no\";'1: lolnr,rtJJ. 
- Duarte <i• ll:c~ctlo , - P..o<lrí!Jw.s .-Uoe.<.- .\Iat
to.~a CaHletra.- Ol!J;ilpio Y (cl l.a<l(ío.- Or;·,,eiru da 
Cunlw. 

Fica a cli5cns5iio adiQtht Jlceht hot\l . '·j· SP.Gl:?\DA PART8 DA ORm:M 00 OTA ' . . 
·. Jl ,\~CO~ OF. CREI \11'0 lHCAT. 

(EnNa uo •·eciJ/11) o s,·. Pre.~Nenlc do Gun<~!lu:J c 
occttpa o · l'CspccU~o looar.) 

Coutit)haa 2-' tlis~t!Ssiio <l:\ pro~o;t<t !l~·;o,•et•iJo, 
convel'llda no pl~Jeclo de le! u . ..~, schre 
B:\ncos de credito re:ll . 

mnti:t elo ~rcclito publico. ~ 
G<>:nl'l' ehende neste mo:n?nto o pessimismo Jo 

no!:lre d~p!ltado pelo 4• db1rtcto d11.-; Ah,goas, que 
senll•l'e representou nm Corte elemento <le l'GSi~
teucitt n;\ questüo servil ; ma~ o que JlÜ.t) pôde ~ 
ueix~r de wrprancler-~ c?m o pessimismo do 
Jlolm~ deputado pelo 1° <hstrJCto de Pernambaco, 
((l\e lambem !'oi ~ewpTe nm dos nl<\ÍS fortes esteios 
do ~holioion ismo. 
· ,\dmh'll-se na ver,ln.cle, oo:no ,, nobre depnta<lo 
JlO!' Pe!'ll:tmlmco, que despenden ,\ melho1· pa.rte 
do ~cu tempo n. snstent:w n nbolicíouismo, con
sidel'e <t lei do 13 de 1\Iaio como :1 rlestnüclot•n, ll<1S 
f<noças vh·as dr~ nacfLO ; e eomo o nohre deputado 
por Alt• g-ãas, ao p:u;so que cousidero a hwom•;t cnl' 
deroladort;.:; ch-~nm~ti!.ncías, se ruo;tt·e tão con
·trovio i~ pt•Oj>o;t <L elo uubt-e Presidente tlo Con
scllt(l, de auxilio tão effic:11. i< me>mtt htYoum . 
T<lnlo m<üs que não .é só pm• esse meio que o 
go~·erno cogit:t em soccort•er <t agriculttlrt~, pois 
tt C:-:.mm•:t eleve lem!Jt•ar-se que o nol>r c Presidente 
do Co os~ I bo jit dcchtrou que, além desse projectcJ' 
t tl~lt\\"<\ JX'l' outt'05 meios de i!· em <tnsilio d:~ 
:\gt·icalhtra. 

DL;se o noht·e depnt>ldo IJ<1l' Ahtgóus que o 
nuilrc Pt·csillcnte do Conoo!lw,co:nmunicttnclo it C«
mat·i• que tem l'rocur:tdo it• nn ltll~ilio dtt 1<\yo·.trn, 
!11t1S nii.o tem encon t r•HhJ inlet·modl:lrio. e ~onft)SSa 
inC:t!'õtci<la•lu dü go,-,,t·no; ma~ p~r:."1>nt.-i o •Wõldor : 
E,;t:.i. 11 :1. n lçadn, c-st:i. 111) p1xler thltlobre Presideute 
úo COnselho) encontmr esse iu termcdiario 1 O 
tlohN tlc[)lltaolo ~ue :tununcion cst:t l' rcposiçitu 
;::-m v c, '] nc k:ml•ro: :1<) g-vvcrno, co :no l'C ill'C~n
tant c d:L Na\"Ü:', o meio de conscf)'uit' tle promplo 
e:;se intemicclial'io. ' 

O que que•·~ri:t o nohl'a dernta.t.lo '! Quere••ia. 
porYentm~\ que o "'overno, a.lwindo as arcas do 
Tl!e~out•o di ;s ,sse i>. f:l\·oura:-Pt·e~iS<li;;dedinheit'O, 
v1nde lms~:~l-o : ~qui o tendes \'l'Olnpto e ús or
llcns l Ou qnet•eri;\ ()ne o governo iucmnbisse 
dessa. mis~io ao primeiro l3auco •1ne se :tpreseu
tassc, e Gue, ~'pl'OYeit:mtlc-se da occ:1.sião, e:dgisse 
:ts contli(.'Ões as m~ i~ oncrosi\S? ~I.ts, qtHr de 
um mo.llo quer de o11lro, si as;im proceo.lcsse o 
~o1·erno o nol,rc dCJ.•Utado seri:t o primeiro :\ 
~ccns:ll-Ó de nüo sn l>ct' 7.clnr os dinheiros do 
Estado. 

1':' um:t Yerda<le economicl1. que $em eapitaes 
não h:~. indu:>tt·i<~ poõ;ivel. A l:wonl'll ht•az.ileiro. 
h a muito que se res-znte da l'tlt:\ li e cnpit:tes·; 
e$\ f:\ltt> l'lli ~ffieialmentc reconh~ciJa. c do ill-
qucrito qne cntito ;;e iwoeedon, resnlton ~- lei de 
1875. como :.lind(l. 1\(l. dh1s o disse nesta c.~sl\ o 
nollt'C depultldo pelo \ 1• dishicto no !tio ele Ja
!leÍI'O. Or,,, si' jà então exb-tia · css:t neces:<irlnde, 
sl jil e11 t<lo. a l:wour:l t inha curcucia de e;tpitaes, 
e :l ral ponto <)lle o parlamen to hl':l.zileiro jnl· . 
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goÍl dc,•er deeret:ir aquelt;"l. lei, hoje, que o nob1·e 
~epntado por Ala.gô..lS e o primeiro a. reconhecer 
que se C\'ei\ rtull novas u<Jce5siclades \>:ti'"J. a l:t
Youm, lloje qne se g~neral i 7.a o novo· regimen 
do s.-.brio, ê pos~iYelllescvnhecer a urgench\ d & 
auxilio:; á [a.y,,ur;t? . 

Passando n. t ratar dos auxílios que o guve•·no 
projecta po1· meio dos ll:tncos de cre(Hto real, dir. 
o . omdor qne o nolJI'é clcputadcr pelo 4° di5tricto 
das Alagó:~ não conto;;tot\ n. utilíuatle dessns in
stituiçVes monetarias ; :lin<lot IJem, com a iiiu;
tr:\çiio que ten1 o U'llll·e de1JUtado, com a somma 
>~l io;;:l. rle r.onhecimeutos tinanceiros de que dis
põe, s. Ex. rcnlniente nã.o podia contest;:n· n ex
cellenci<t e vnntazens do credito real. Mas 
:.\ccrescentou S- ü. que nü.o qu<:i' instituiçõeS 
tle:..---;.1. ordem '·readn.s artiricinllllen te . 

Este- artificialmente- quer o.lizer- interYenção 
do Est .. ~tlo. )f:l& por stm vez dir•\ o or:tdor:- Qunl 
<\ inclustt•la nas.;entc ou enfl•:tquecícla que úis
penm ;utxilio;; dos poclercs publicos'! Serit, por
ventur:t, :t pl'oteeçü.<' on intenençü.o do Estado 
nrna no>·ich\de. m\ Euroj) f~ e nw~mo '10 Bmz\l? 
Pois uzom rrtesmo nüo se c>tiio vo:1tlo, e o nohre 
depntà'í:lo soccorrcn-se desse exemplo, paizes os 
mais n.liant •do> protegendo fortemente'' indus
tria tlo assu~u t.le betert~\h:\ ~ 

O nobre depul.àtlO pela pt··n·incia cbs Ala.g.;as, 
de accõrdt• rom o nobre deputndü pelrJ t• diotricto 
de Pernamb··:(.'(), di550 ttmbem que «os b<tncü; 
de cre.lito real vão npro>eitar apenas a. alznns 
gmndes 11ropl'ietarios. -. ~ 

Em primeiro log:.u, o oradN', como o nou:·c <le
putado pelo 11• dl:;tricto do Riu tle ,lanell'ü, 
<idmira->;e des:~'l. pt•eoccttf"~ção pela grantle pro
priedade em um paiz •m<le, peht succef\Si\o,'a;; pro
JH'iedac!e:o; 5e snTJdiYid~:n COJno o.; capitaes. Em 
>:egotm1lo IS]g:tr, lembl':\ nos uobt·c.> llcpuL.1do.> ~ue 
autorid:l.lles mu ito competente~ nestes a;:.o;mnJltOs 
ccon•)nüeo_.;, e entl~c outt~o:' o JH·npl'io Joo..'S.e:\U, 
tii.o cit:ltlo pclt.,;; nobres deput.1clos, deJilon4rarn 
<;ne o ct-edlt.o t•ca l telll :\)'l'O"eitvln taml.cnt u 
muito :t•:>S pJquenu.; l'l'O[>l'iet:wh,.;. 

O t\llbre tler•utado pt>r Ala:;üas mhuiJ'<ttl-.;e, cn:n 
um espiritn tito lucidn comn n do tll•ht'(: deputm.lo 
pelo ll" di~tricto elo l~io tle .Janei;·n tüe,:;e ~is
tiuct;[o ~ntt·e ~' Q.'ü\-:Lntiõl oxat·a.d:t 1~c~tn. pt·~)pn~ta 
o a que teHJ ,.; ido.i C<>llCo•lill(~ " eSt1':tda,; de l'en'"• 
(!O~ei_lho:; cent1·ae.-; c ú\\ l \'a.~ etu\ll"Cz~u :-;em~ihnn
tes; u oradm' ]'01' :;ua Yez tt<huii•:t-;e igualmente 
que um espírito t ito luciJo coaw o do nol.lre <lellll
t:ulo · por :ll;~)as nü.ô · ra~.a. es·:a. di;;tincção : 
eU,'\. r ;!:;nlt:L d:t uatnrez.1. da garantsa, não ao 
capital do h<tnco, nem ao; accionista<, 111a,; .:~~ 
lettl~~~ hypolhec:wins. 

A gar:mti:~ d:v!:ta esli~Hl:l.S de fel'L'O e en~.-cnltos 
centraes \·ai aproYeil<Lr di1-ectamento iL enlprw.~t , 
isto .;, •l cavit'<l <.rue ,·ai sei' a.\'J'i:;.::ado n:t elll
preza é !,'llt•:tntido ll" lo E~LLd<l, ma~ a am~tntia 
uada. ~s letm> l.ypoth.;ct\r·ins de modo :ügum 

. apro1·eita ao lm tC<' e :w :tccionh>t:t, mas ~im :lo 
mutm\rio- (htt·:n1\ia de letras hypothec..wias CJuer 
dizer acredita.l-ns, fJner dizer e le\'ar :. sua eota
ç:"lo, e elev:u·a c<..taciio ii. ldl':l IQ-p•>thec•.tt'iR quet· 
clizer l.lenetic~\l' dircctamdnte o .mutuari•l, isto é, 
o agricultor. Con.;eguintcmente, vê o nobre depn
tado por ,\Jog,:,,s •r u~ b;, J istincção e hem ac
centuada .entre uma e outr.\ g;u~ntia.. 

As f:J.l·antia.>, obser,-:~. o ornt\or, :;ão mu1tiph1s: 
o l::õt•ido fi e:\ g.tra.nt ido pelo capital social do 
l>:\0~~. pe los imrno>cis l'lll':tes, pelo fundo . de re
sel'n•. pel;\ lisealisaç-""lo tltlS accioni.>l:IS, pela wl
vaiJilidade tl:t l:tYOnl'a. 

Pilo l)lll duviJ,\ o nobre depntado que o.> 
IJ<wco; lle c1·edito t'cal, como os •leliue;\ o pmjecto, 
apt•oveitem ;, lrt 1'ottr;\. O orttdor appclla pàril os 
iJ~1.ncoJ actuae:; : não s~r,\ 1•os...,l vcl provar lna
themnticamonte ~ue ollcs·tenluun apr·ovcita<lo ú 
lavonr:t, mas tl f<tct.o ~que ellos t om (lproveitado, 
po~~, n. cnonne: ~onuna. •1u~ Oi:l b:.tucos existente:; .. 
t~m ll:t'; müo; do.; lan·auores ui'io podem tleixar 
lle tor aproveiL.ttlo ;t tã.o impOI'taote indu.st ri:t.. 

NegM· que es...:cs :Jmprlliitimo3 tenham beneti
ci:tt.lo a 1ti,'l'icnltu•·a, é con te~t.~r que o capilitl 
tenha l\Qtler procltictivo. 

Pois núo :;eró. melhM pam o la n aclor pag;.w 
jttro ,]c 10 '/~ co:1forme lig-uro:t r> nobre tlepu
h\d•J, on me;mo 12 "/ •• como tlit~i. o ot•ador 
incluindo a mnn~tizuçiio <lo e<tp\tul, li um banco 
,!e crc:tlíto re:~l. do ~ne 14, 16, 18, 2v c ale 24 '/o 
cümo O'L't\. actmtcce~ c i~so mt~ulo qnando o la
vra•.ll11' ~ncontt·;\ ca.pitaes C[ue :>.~ qncira.m :1ven-. 
tnl':\l' n~ ln.Yom~' ~ l'fl.g-nntlo 12 •1.· !L um banco 
tle crel.ht•l r.:al, o IJ..vr~\tlor, no lhll de 20 a nllO.<, 
t.1rit 1lrtf.,'ll :t ;;u:t ,nvítl:t, no pas>O <rne;: na;; COll
di~es actnnes, pa~n<.hl 20 O!l 24 "/•, o. curto 
prazo, ,jiiJlll\b con.;cguiri\ o lan;ttlor libert:ll"-:;C !lo 
credor . 

O 01·:\dor reronheca a r.tlt9. ele capitacs no pniz, 
np~nt:.\dr. pelú nolm~ de1mtado por Alagc\."Ls, ma'i 
niio é i:;so umt\ diiUculdade que não possa ser 
5-'U\:\dn.. A;;ot·.l me.:smo se di>cute no Sen:ttlo a 
urg<UllZ>t<:iio de bancos de emiss1o, e a propost(\ 
do gove!'uo <tuc ()J'a se.discute ·ntt Canmrtt llrto·os 
exct ue, tl:'l mcmh fOrma (( ne não cxcl uc que o 
&it:ttlo continu~ a <lese o ''0[\'Cl' :1 via~-,;"io ferrca, 
que é O pri!lCÍ[l:tl f<lClOl' do tlescm•ol\'imento das 
ro~:ru; pl'óduclot·us, d:\ mesma fitrm:\ que nüo cx
clu<l. qnc o E;lao.lo procure h:u':ltca r o t l".u\sporte, 
titcultanolo it :lf!'licn ltlll~• recm'SO p:t t<l a sub~ti
tuiç;io do h~\IK1 lhador. 

Passando a tr:tt:u· tio projocto <li1·ectamente, 
dccl:\1~\ o N~\llor 'IUC t em tle ON.ot' algum;tS •lu
vi• las, sentiud" neste lJOUto acilat·-~~ em diliCo•·
<1:\nci:. com o nobr~ tleput:v.lo pelo I\ • distrido do 
Rin •.le .laneitll, a cujo t:tlcnto ú co1upetenci :l 
pr~sl.a.a mais re::::iji~Jitosa. lw1nonu;;eo1. " 

o uoln'c deputuuo pelo Rio tle J i1.neiro sustenta. 
um;\ cl:!usul<\ do projecto que rieter·min:t fjno 
« o empt·cstimo sen\ fdto em diubeiro ou em 
letras hypothec.nias ao p:\1', :i escolha. do 
mutua.rio. ~ O oradot' comprehe11de ·o generoso 
pensam~nto que dicton esh\ dispoliçi'io, compre-
1\eode <1ue elln teve por 1\m toronr e trtJCtivo o 
::tttxilio qull a. propost:\ quer dar >10 agricultor 
bL·azilciT'o, mas b preciso nestes asstunptos nio 
e:dgit• sin:Co aqui llo que e essenci:~lmeate pratico. 
O nolm:l üeputnuo, íin~nceil'o como e, sal.>e perfei
tnmen t i} que o Es t:tdo niliJ tem direito de taxar o 
j nro liO cnpital, e impor ao Bacco a ohrig~ção de 
l'•t~er o omprestin1o em dinheiro importa em mxar 
O,)lll'O. 

P;\.-;S<\ n del\1ocstr<•r a ve!'<'lnde da. conclusiio do 
pr·incipio qne o not..re deputado t•e<:onheceu 5et' 
e,;:~.cto·. .. 

Mas, oujectou :.ind" o noht'e tlcj1ttt..-uto, qnne; ~~~ 
garantias que tem o Est.tdo p:tra nssumit· tão 
grande respons:thi !idade '! 

Desde qne o Banco raz o empreslimo em dinheit·o 
![Ue não tem, [lO!' isso <1ue :L~ suas tmnsucçUe:; sã.~ 
baseadas justmnente na· emis;;~ decupla, o que 
<\COntece é que elle tem ce~e.;.sidade de PL'ocumr 
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tomador p:u'3. <lS letr.:~s hypothecari.~s que emittir-, 
i:>to é, de.>de que se UJlresentn. o ~gricultor .par., 
l'ettliz.'lr o cmprestirno. convoncion:ld:\.o:; as con
di~es. feit:t ;\ a.v~líaçii.o, o Ba.neo, confot·mc o 
pi'OJeCto, tem necessidade de negoci~r as suas 
Jett•as pnrn 1\tzer o dinheiro 'Jile t~m de <lar ao 
mutunrío . 

t..'lnto, que não se aggl':\varit :1 r esponsabilidade 
do Estado, nen~ creariõ· mai~l'e:l dilliculdades nos 
haneos, ao P:ISSO que muito se ravorecert\ D. Ja
vour;\ !lxanúo o prazo entre lO c 20 a.uuos-

Feitas es4rs consideraçõ~s e outr·os reparos 
em relaç:ão a : J>rojecto o ot~ldOI' conclue dizendo 
qne, IHl pht·ase tle um not<wel escr·iptm·, o 
~redito e " •lima do trl\IJ[Ilho : de-se, pois, credito 
a hwonr,l ]l>ll'rt que elb J!OSS:• Yencet· o.; seu,; 
compromissos, '!ue h::t. de leYant111• pelo tt-alx'llho 
:til llll <IUC<~S do B~ttldo. 

O juro, como ~e S:tLe, r~pt•e;enta dous ele
mentos - o risco que corre o C<J pita! c o alu.!<Uill 
do dinheiro. O risco do capitnl, no C>l.S<> de -que 
se t rnta., des<J.Jlparece com i\ g;.wantiit du K;tado; 
fict'l. o outt·o elemento - o aluguel do tliuhei ro ; 
OI':!., o dinheiro é nlll'l merc:lilorit\ con1o outt':l- A discussão tio:. n.dia<1\ peh hort\. 
qut~-lquel' sujeit.'l ils o,;ei\lii.Çóeo; tla. <Jtrel'!<L e da l'l'o
cura. Destl~ que o dinheiro seja. esca>so, desde que 
11llj0. rD.!ta. de c:l.llitaes, O jtU'O fOI'Ç<'iX\Ulento h~ de 
subir. 

Vai a imprimir o :>eguinte 

1'1\0,h:CTO X . 53- 1888 E~ta é, diz o omdm·, a. llypot.hese, inreliuuente, 
que se chi. ont1·e nós. Não tetuo.o; :~bundnucia (te 
e~~pit~es; é pois !Ullito ([E! recei:n•qtte, estabelecida. nas•JCZ•t do ifiini~te•·io da Uue,-;-a P<W« 0 <J>Jerciciu 
esta COU(liç>i.o, o.; h:tllcos de Cl'etlito renl, n>to só " 
encont1'em emhamço" muito set•ios u~ su~ organi- de 1889 
~ação, COIIlO tamhelll nas Sl\(1.; fUUCCõeS j llOrque O 
cnpita.li:;t:1, que pôde fD.zet' empre;timo a 1•mzo A commissãll 1te o~mento exammou n. pro
curto .? i. 8 Oll J 'I ,, co~n dHllcttldn.de queret':l posl<\ tl.o governo 1·elatiY<~ <: despe7.a do ~fimste
lettt-a~ I.'Yf>t' lhec:mas D. 7 ;.. _ . rb d,\ Guerra pa.m o exerctcto <!d li!SQ. e <l:t. com-

DemaiS o orador formula nesta qnest.~o um dt- paraçii.o ~uc delt:l. fez com a. >otad11 pàra. o exer
lemma que ~he parece que elle a resot'< e de _um 1 cicio de 1888, 1-econh~u lmver dilrerença pam 
modo ternuna.nte:- On a.s letras hypothec1r1as, menos de 54:2i3$SGS. 
]JC!a ~nrantl<t que lhe dá o Està.do, encontrnm · 
com b oilldttdo tomndores ao pnr, c 11este ~.aso a Desse exame compamti v o verliicon ,\ comm~o 
clausulR de que o em,Jre5tirno de,-e ser feito em não !to. verem soJrrido, m\ p1·opcst.-, alternç[tO ;~s 
dinheiro ti inrliffe~ente; ou us lettrns não oneon- seguintes ·verlll\S : 
tr<\m si oito U.ifficilmente tomll.dcres, e neste caso 
·n ch\usnht de ser o eiUprest iJllo leito em- di
nlleirc impossibilitara o b:\Dco de re,\líSD.r a 
tJ~lDSaCÇliO. 

O banéo não potlel"à. dcsconbr 1\S suas leth'<'IS 
110rque o seu lucro estiljust..'lm~nte Jt..'l. <lifferença 
que elle per·ccbe entre o que p~ga. o tonw.dor e o 
qr1e· recebe do mutoario: e.;te põderà descontat•, 
mas, ne.;te caso, n;1o encontrando tomrtdores ao~ 
ll:l.l', c:lrt'~.!Z:ll'i\ por sut> contt1. com rt dilfet•cnç.:t _ 
Il!.'te pt·e.iniio qne o b:lnco não oülle solft-cr ~or
frerú. decidid•ttllente omntml.l'io. -

l. Secretaritl. de Estado, etc. 
2. Conselho Supremo !11i!itnr, etc. 
3. p,,gaclcria. das tropD.S. 
4 . Directorin gera.! de obras milit:l.l'es. 
5. Jnstrucção militUF, 
6. lntendencia. 

17. Fardamento. 
20. Despcz.1s rle corpos e qnartei;;. 
2L A,jmlas do custo_ 
27. Divers:ts ttespezas e c1·euttt~es. 
28. Bil!tiothcr<t do exercito. 

Plll'lt quem lto,ic P":J'\ l il, 20 o 24. 'ío <lc ,juros Hou,·e, i'Orcm, ulterução l'lll'a tmli~ u:c,; N!-
poder:t aGeit:u · e:;s:, peqllena depedt'a\'liO de I O '/o 
do desconto da,; lettt;IS, mas o baoeo, paht clau- guintas: 
su1a do projecto, não púde fazer i > to. O oradot·, 
l embrnn<lo o caso quo se deu t\ p~iuc:ipio como 
Crtidit Foncicr, acha. que, parD. remediar esse in
conveniente, OO.stari.1. modificar a.qu&Ua clausula : 
em -vez do llanco renliz:~r o emprestirno Uldo. em 
dinheiro, o potleril fazer metiHle em lettras hypo
tbecarias e metade em dinheiro. 

Em relação ao pr:w> dos emprestlmo3, o orador 
concordo. com os- l)Oures daputado;; po•· Pernam
buco e Alngõas: quantó m:tior l'or es;e pr~>zo maior 
serâ nn verdade a Y,lntagem para o lavrador; 
tn..'I.S comprehende-se úesde que o legis lador in
ter;em accidenta.lmente por circumstanchkl es
peci:l-es, quer limilat· a responsabilidade do Es
~d.o a um certo numero de annos, por conse-

. quencin o orador niio acompanhara os nobres 
deptttados na. imptl_~n~.ão que f;lzem .-.estepra.zo. 
Mas si nrro concor da. na J imita~.lo que ru.zem ao 
prazo tr.:tximo, :~ch<l muito per igoso :\u~ris:l.r os 
bl:lncos de credito real a. fazer emprestunos pelo 
pm r.o de einoo a nnos. . 

Os bancos uecess:\l'i>H1Jen te <larão sempre pre
rerenci.t aos JU~tzos mais curtos. · Entenile, por· 

7. ,\t•senaes ............. - . .... . 
!l. Lnbot'tltorios ...... ... . .... .. 

lS. Equipamento e' arreios- . . . . . . 
t9. Armameoto .• .. _., . .. - .. -.. . 
25 . Fabricas .. ., _, ............. . · 

Pam meuos: 

S. Deposito tle artigos IJellicos ... 
lO . Cot•po do Saude ••.. • . ·: . .. .. . 
l L Hospitnes ~ enfern1,'l..-ms .... . 
12 . &;tado-mmor genern I. ..• . - .. 
13. COrpos especi::les . • . ..•....... 
14. COrpos nrregiment:1dos ...... . 
15 . PrtlCQS !lc llret ••.... - •.· .. - .. 
JG. Et.'lpas .... _ .... ·-·--- -·. ;, _. 
21. COmpnnhio.s militares ... .... . 
22. Commi·sõeS Mi!itares .• - •• - .. 
ZL Cl>t.<;SCS ina.eti'\':!S • . • ••.••••• • 
2(\. rresidi<>s e rolonias militD.res. 

28:(\().~lt) 
.;:~535600 
2:803$:.>()() 
1 :742-'$400 
1: 195.$3\i 

39:257$517 

5:000-$000 
l :627$400 

14:832$000 
9:156${)00 
3: 191$400 
1 :41i$000 
2 :i77$i74 
7:119$209 

16&$96(1 
i52$400 

47:460Sô72 
2S$SOO 
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Sommn.m as reduC(ve~ pro-
post:ts ....•................... · 

Somm:nn r~s uttcraçOes pro
p(Büts· p~l\'- mais .....•........ 39; 257:';517 

]ll"Opõe " commissüo que se conce<h M govcl'l\0 
autorização não só pnro reformar as dihts e~colas 
militu1•es, mas tambem as e:>OOlus de Tiro do 
Campo Grande e 1h1 JWovinch dl) Rio Gr.mdo 
do S11l. 

Difl'erBn~.a tutal para me;ws'' 
no exerdcio dP. 1889 .•......... 

Bm conclusão, a commissüo é de parecer que 
54 : 273SSDS entre em t!iscnssão a. proposta com :ts ememlas 

suggeridns e consignadas no seguiu te; 

l\:t lahella explicath·a d,, despe7a't g-eral pelo 
:l\linisterio dtt C,11erra pam o e'ercicb de I SS'J 
acht\m-se deYi•la:nente explíc..1M;;, >OIJ o titulo 
- Oh:;evYn~ilo- ns reducçõ03 de an.dn. uma das 
.-erh1s acin1:1 mellciona(las. 

Do mesmo mo,to e :;~i, o mesmo titulo n;m 
e~plicadas GS diít"t!renças parn, tn<lÍS de c~dn, um~ 
das yel'\)aS ue;se sentido alterndns na proposta 
do g-oYerno. 

Farecenuo à commís;;ão attendh·cis as rn zoes 
que lhe romm miníotmda; pelo go"l'erno soiJre '' 
necessidade de mellwmr·os serviços que cor1·em 
pd(l, Secretaria de Estado c repartições annexas 
e jJOl• oatt•as Sllhordinadas ao l\linistei'Ío dtt Guerra, 
nfto llesítall em propor que se conc•.lti<t MtOI'íl.nç~o 
não só para rerot•rnar a Sect•ctarb de E;tado dos 
Negocias du, Guerra, mas tambem as Repartições 
annexas à mes1\1a Scct·etaria e as su bordi tw das ao 
dilo nlin\sterio, qu~ Ci<l'cCem \nconte:;t(tYCillleOte 
de reoJ•g·an;z~·c~o, como sQjam c;pcch•lmente os 
Corpos áe S·tu,le e Ecclcsin;;tico dry l"xercito, ;c\éJU 
de outras ; COill a. dnu~u1<1, porem, de não se 
:.cu:;meutai' '' despez01. 'lue se faz com as ditas 
Repartições e de se snpv1·iuiirem desl;ts as t\esne· 
cess;wins, podendo-se de~te moda reclnzir->e a 
respecti n• despeza total. 

Reconheceu, entt•etanto, '' cnmmi::suo inüisren
sn~el o angm~nto da desper.a rms verlJas 17 u ~1, 

·, pclll. con vcniencia de se ele.-,w " 200 o lllllllel'O 

dos menores da Companlti!l. de Aprcmlizc~ .-\ rti· 
titice;; do Arsenal ele Gnerm ela Curte. o ~H'" ím
portarit _nngmento tle despezn tle 26 :·620."000 ; e 
bem ~ssm1 :1. de ser completo o numero dos 1l;t 

f>coh de Aprencli7.es "\l•ti~hnlt·os, c\o-v:mdn-,;c 
esks '' 400, de conl'or11Ii\b<ll-~ cc)lll" J.Bi tlo llxacão 
ti e l"t)l"':as de tet·m, o qnc iitiJlOlt;n·il ac.ct'<),diiio 
tio de5pe~:t de l6:0Z-l~O:J(l, s·mdo 8:7:!-l:)(K~J na 
vcl'i•a 17 -F,n••l:imento>- c i:3f~-l:4J:.~ 11<1 Ycri.t<l 
~I -Comp:mltias Milit .. res-. · 

Cllln"~lldth da COllYCilÍC;IlCÍ;\ de l'i:\"i<:1t> t[a l:t
lJell(l. que ltaixou com!' üeci·etQ n. :!.lu\ de l de 
M~uo _ile IS58, 11ropõ~ a ~ommissit· • '1M o goY~rno 
seJa. 1guah:oente autor1zn.~Jo a. rever ;\ mesn1n 
t:1-beiht no sonti•lo de ,;imrlifie<w e unirot•m\s;l.r, 
co?l ínc::>!ltestave1 melhoramento JXU'a n re.>pe
ctmc e5Cl"Iphn':\ç:"lo, as gt'Milic~ç\ies 011 v~.u~n'.'ens 
que,_ so!J t!í't""el'sos títulos c \õrm(l.s, pGrcel.~e~l o> 
otllc1aes llo e:-:ere1to. U:ll(l. vez qne ües.'rt Ycv\siTo 
uão resulte l1.Ugmentó algum dit (\espeza. 

Pt•opiie a commissiio que se mantenha na 
verba 19-,\rmamento- n. auto1·izaçilo concedida 
:\O f(OVerno para applic:w, no exercicio do \889, o 
sald:) do cre:lito concedido ]leio nl't. 2' 1la lei 
n. 3.030 de n de .Janeiro de 1881, comprehent!en· 
•lo-se nessa autorização a de.;nez,~ int!i;;pen<:n-el 
à remonta de c,1.vnllos para o exercito. 

Fiu,tlmente, :ctten•Jeu.\o a ne;ilda<]e tle HJC
lbot•nr o ensino nas escolas militares, d<>nrlo-lhe; 
uifol'llliclade e mnil)r <lesen'-"OlYiment., J}l';\t\c~, 

Pr~jeclo 

!. Secretaria de E:>tado, etc. 
(como u:~. proposta) . . _ .... _.-- - :?03:90i~OCO 

2. Conselho Supremo ~Iilital\ etc . 
(idem} ..•...•.........••..••.• 

3. P11g:1.doría d~s Tropas dn. 
Curte (idem)....... . . . . . • . . . . 

-1. Dil·ectorin. Geral (\as Obras i\Ii-
40:675:)000 

500: 3üOÇ:O[}Q 
331 : 09DSOOO 
O\J:Ol7~~0ü 

896: 283$580 

litares (idem) .........•....... 
õ. lnst!'ucç[o mil i tal' (idem) •... 
G. Inleudeucü~ (idem) •.•...•.•. 
7. At'Set\:téS (idem) .•.••.•..... 
S .. Deposito de ;utigos be llicos 
(tdem)......... .... • . . . . . . . . . • 18:ooo,;;or)l\ 

9. bboratol'ios (idem).......... 100:2l!SOOO 
10. Corpo de &\nde (idem)....... 505: 135.'\nOo 
li. Hospítttl e enr<lmnni:ts (irlem). 411 :885~l\O 
12. Esta•Jo-mn.im• gene1'lÜ (idem). 234:82SMOO 
13. Corpos CSl1Ccbes (idem).. . • . . 855: 672-0::,~0D 
14. COl'!'O~<H"l'egimentado> (idem). 2.205:6~$000 
15. Praç.,s rle pret (itlem) •.•..•.. J.uu~;;~susoso 
16. Etapas (idem) _ .......... _ ... 2.598:508!)000-
lí. Fardamento-Eleve a veri.Ja a .. l.387:5i9:'i71)3 
\8. Eqnipúmento c nPJ•eios (como · 

un. proposta) ••..•..•.... ·..•.. ll2:934~i00 
l Q. Armamento : podendo o ,. :;o

vemo applicar o ~aldo 1!0 cJ·e
dito cooccrlido pelo ;tt't. 2• d<L 
L·~ i u. ~.OJO de"!) de J:~neir·o de 
IS~l ........................ .. 

20. [Jcspozas ,\e col"Jll1s e quarteis 
(eomo nt\ Jll'Oposta)..... . . . . • . . • 450 :O:ll.t=:üOO 

Zl. (;mlipauhias militaros - Ele-
ve->:' a. n•!"lJn. " • . . . . . • . • • . • • • • 3fi5. o !0.<;-Jo:·l 

22. Culllmis.;:ões militan~~ (<)OIIlo 
na pl'Ojll)sta) •.•........•..... , 

~::. tJia:--scs inadivns (idcUt)~ ..... 
2~ •. \_jtlllns docn<!o (idem) ....•.. 
2C>. F:tl.r-i<~IS (id•llll) ...••.••...•. 
27. Pre~idio_:, t; colonhL:s JllilitnrC':S 

(ídein). _ ............. ·- ..... . 

t;{~):;;:~nB2a!'\ 

;_:II:I.I:HI''"J:O 

(l2:ii!J!I;';l77 
2i. Dh·et"S;l s dc>pezas e cvcutuaes 

(idem) ....•...•.....• _..... . . • 530: 008RJOO 
28. Bí!Jliothec~1. do Exercito (idem). 5:39U:)UUO 

Accl·escente-se: 

Art. Fica. o goYeJ·no n.ntorizado; 
§. Para. refot·m~_,, a See\·et:n·k\. \k E$ludo tios 

Ncg-ocios dt\ Guerrn. e rep;n·tições annexos á 
mesm,.. sect·eta.ria, e IJem assilll n.s ontrns snh
Drdimul~s no Miniolerio d:\ Gne1•ra, suppri
mindo as tle,;nece;;s~ri~s, com reducção n~. des
pez: .. tot;ü l"eita com n.s mencionad"s rep~rtí~ü<!S. 

§. Pai':t rever a t:1belh rpte l.Jnixon com 11 
decreto n. 2.lvl de 1 de 1\bio de 1858, rc
rluânct.o, como julga~· conveniente, ns dirrerentes 
d~noimuaçõcs tlas vnntngeus q1te percebem os offi
CI a e> do exercito c as igualando ús qne o r;, per· 
cel:Jem os d<l ~Inr-inlm em commissões analog,ts, 
sem uugn1ento, porém, o.~ d~speza.. 
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§ P<lffi reformar us Escolas Milihres tla 
Córte e Porto Alegre e as Escolas de Tiro tle 
campo Gronde e da. proxiucin do Rio Gt'l\.lluê uo 
Sul, dando-lhêS novos regulamentos. 

Sala das comntissoe;, em 13 de Julho de lSS8. 
- JL J. Hem·iqttes, presidente. - Q7.,·;wil·o ela 
Cunha, relator.- Duarte de kevedo.-Rodrig~<es 
~uvas.- JlaUO.!O Camara.- Oly;npi<> VaUadao.
J1(fomo Penna, com restl'icçües.- Lourcaro de .1!
buq~le>·que, com restricções. 

l'P.Ol' OSTA DO GOYERXO 

O Ministr o o Sccretul·io de Esta.do üos Neg·ooio;; 
dn Guerra e li\ltQrizado a despeJlc1er, com o;; &er
viçoõ designado• tl,\s seguinte• ·verbas, a qu:1nth 
de............................ 14.578:Ti2.Sli3 

L 
2. 

A saber: 
Secretaria de E~t<iclo, etc .. 
Conselho Supremo :Militar, 

etc ................. . 

203 ; '.)'.)/$1)00 

,[4:360$000 

6. lntendencí''· ............ . 
i. Ar>enaes ................ . 
8. De[lo.;i to de artig·os bellicos 
9. L·llKJratorio; ............. . 

lO. Dorpo de Saude ........... . 
ll . Ho>pitae.; e e o fet•nw.rio.s ... . 
12. Estado-maior genernl. ••... 
13. Co:po:;; espcciaes .......... . 
\4. COfllOS ,~.n·egimentados ... . 
15. PraQ<'l.S de 11ret. ......... .. 
16. EtGpas .................. .. 
li. F\wihmento ...... __ ·.-.· •.•. 
18. Equipamento e arreios ..... 
19. Arm~mouto ........•.... ,. 
20. De3(lel.1S de corpos e q um·-

teis ..•.......... · ......... . 
21. Com~a!lllias l\filitars ..... .. 
22. Comlnissües militares .... ~. 
2a. Classes ínactirn.:s .... ~ .... . 
24. Ajudas tle custo ..•..••.... 
25. F••bric..'\s •.•...•....•...... 
26. Presiclios e colonias milita-

res ..................... .. 3. 

4. 

Pagadorh\ das Tropas d:-. 
Càrte ............... .. 40: 675SGOü 27. Diversas d8Spez~~ c· even-

tuaes .................... . 
500:300~00 28. Bioliot11eca do ex.el'cito .... . 

Directorht Geral das Obras 
Militnres ............. . 

5. Iustruc~-i:ío l\1ilít<\r ..•..... 33l: 090SjJQO 

i 59 

99:912~500 
8~6:283f:;580 

lS:OOOí;OOO 
l co: 21!~600 
505:135$000 
411 : 835$460 
234:828t;OOO 
855:672$000 

2.205:684.~000 
1.662:380$630 
2.598: 5os:;ooo 
l.3/8:855$iQ;; 

112:934Bi00 
44:546$400 

450; 000$000 
:m:OD0~90 

68:541).1000 
730: 539~~38 

30:000SOOO 
88:783$695 

92:5!)9$1ii 

530:ooo.sooo 
5:300$000 
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)fiNlSTi;;RlO DA GOE RRA 

DEli O::\STRAÇÃO .D.-1. DJ':SPE:ZA ORÇAD.~ l'All..\ O EX.ERCICIO DE 1889, COltl'ARADA CO:I! A VOTADA 
PARA. o DE ISSS 

RCBRrCAS 

1. , Sceretnri:\ de 
Esttl.()o e repar
tições nnuexns. 

I., Conselho Su
lJl"CillO l\rHitar . 

3.a Png;1dorin, d:\s 
Trop:ls •• •... •• 

4. • Dírectoria Ga
r :tl de Obt"t\S 
:Militares ..•.•. 

5.• iustrncção mi-
litar .... . .. .. . 

6.• lutendench .. 
7. •~ A r~~llt\\}5 . ..• 

S., Depo>itos tle 
nrtigo;; l>ellicos 

ICJ.• Coq>O de s:~u-
• lt~ ... .... . o • • • 

ORÇ,\DA PARA 

1839 

203: 99i ~'(}00 

44 ; 3ü0$000 

40:G75..)000 

1 s: ooo:;oúO 

100:2l i$GOO 

50;;: tl5:1;000 

YOT,\0.\. I'AlU 

JSSS 

203! 997$000 

44:~0BOOO 

40:675~0(1 

DHTEI\il~ÇA ll~l 1889 

JUSTIFICATIVA 
P.'\m m:.i.~ P.:1r3. monos 

506::300SOOO ••.••.. . . .• .•••••.•• Fundidas as r ubr icas 4"- Di
rectoria Ger;l l tle OI.Jras 
MilitD-res - e 27• - Obras 
Mlliüu·e,- pede- se o mes-
mo cr·e<lito vol1\dO para. 
ISS8, no total de 5t)V::lOO$. 

:331:099$000 
99 :912:;GOO 
S6i:<i~ 28:663!)000 . • •• .••••• A tlitret·aoça, para m:>i~. de 

28:00:':$ prorér!l: IS:6&:l-) 
de r~g-n lm iz:ll'· 5e a d e.;;.. 
Jlcz:t com as uece.ssidndes 
<lo scn-iço doo :~t•secae~ de 
:;uer rn das pl'O\'incias con 
cedendo- se nos patL''les o 
e J'ema.dorc> ,-encimontos 
Jl:l.rn 36.'5 dias, e nr.o :JOo 
\!Omo e:\tava C.'\lculno.lo, c 
:1 etapa thl 4tJO ro!i,; ptw:t o 
m,;smo nmnel"O d() tli;t~. 
11~" fVL~Jna. Ll:l. lei; e 1 0:000~ 
t.le ;w.zmcnt:u·- seo YOta!lo 
p:U~l lntl tclt'i:tJ tles ti nado : 
COIIIiJI"tt do) n~1terin prima 

. - 23:000$000 . . ...• . ... 

500: ll'.:/:';400 . o • • o •• o o • 

5 : tJ(K·I$f·•oo A dillerouc:-.1, Jl:lt':l.meuo3, de 
5:COO.} pronim de reduzir 
se ,, ma.Let·i(.J :\o·· :nd ispen 
Sil YCl. 

. • • . • . . . . • A di li<!renc:~., ~m mais, de 
4:853$600 provém: l :500 
d:t despez..'\ com o pessoal 
do -lai.Jora.torio pyroteehni· 
co de M<\to G-rosso, nos 
termos do tlect•eto n. 9845 
de Z7 •le J aneiro de 18M, 

· 1:700$ de coutempla.t·- se 
n1ater ia.l paro. o mesmo la
borat or io e I :653$600 por 
hn.ver-se eqmparado oa.b;\· 
timento nos jomaes do5 
oper:n1os ao dos t!n. ru bt•ica 
7•-Ar;;cnn~-i>to é, de 
t•eduzir-se de lO n. 6 •f•· 

l :62i$400 Tendo-se a.ngmentndo 480$ 
no soldo dos pltarma.ceu 
ticos pela vromoção de um 

I alferes a tenente e de um 
tenente a capitão, e 3:84~ 

-,-~~~-D-~-~ ..... -.... ~~-----~=-'-=";,;.T,~ ·~-·- ,..,_.....,__~- _do .... e~o~dc ... ou.a.tce.lll.e~ 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 53- Págtna 21 de 30 

Sessão em 13 de .Tnlho de l888 [() 1 

RUBlUC.I.S 

11." Ho~pibte; e 
cnferm;n·iM ••. 

12.• t::st<tdo-nmiOl· 
geuer'tl.L . . ~ •.• , 

l :3., Coepos espc-
cines ......... . 

14." Corpos <Wl'c-

OltÇAl)"\ l'AI!A 

188() 

Sll :835.)-HiO 

855: 672:)0()(1 

\'OTADA PARA 

188!) 

DU'fEREXÇ·~ E>{ !889 \ 

p,.,." H>:tis \ l':lt'" Wc>ló' I 
JUSTlF[CAT1VA 

feemarias, tutat 4:H20:), e 
reduzido 187!':~00 de tl'll 
dia rle etapa ·e rarragain 
J>Ol' não s~t· bi~se:~ to o an no 
do 1889, e 5: 700,': dos 
c~{et'cicio;; da cinco medicos 
do extincto ho:>pltal do 
Andarahr. tobl 5:94/S400 
dú-.;e a diH'O\'et!\'·,, pam 
l)leno;, de 1:027~-100. 

4~0:6C.7:)41JO .•••...••. 14:S:J2BOOO J clüTercaça, puril. menos, 
do 14: 8.3~:3 provem ele ter
se olinlill<ttlo a despez,, 
com o peõ,;oal do ho'õpital 
tle .Antl.amhy, cxtincto l>Or 
a nso de l de Setctnhro lle 
18t>7. 

~-l:):U34:'<)(}() .......... ll:l56$001J A dil'ereur,l, p:-.mmM(>>, rl t> 
O: 156\\; pro..-~m: S:ll72:'; tle 
re(tuzir-se qu<ttt'O("Omman
do.~ do Mrvos tlo exercito 
a de divisão e l84S; de um 
dia de etapa e í'Ôrm(:'cnl 
por não ser IJi~sexto o ali no 
àe lS89. 

85-'1 :SG3"Ml . .. .. .. .. • 3 :I\Jl:<.400 ;\ differcnç:'t., )J:\l'a m~no;;, 
tle :3: I Q J.<;40i) pt·c \·em : 
2:,18G~~oo •.!e nlletl\Çües no 
rpt:l-dJ·o tlos ol)ici:tcs rio 
corp:• de esh1tlo maim· tlg 
2" classe •) extm.numem
rios, e 70·!~G(Hl d.e mn di:\ 
1le etnpü a forr~1gem llOt' 
não ser llL;sexto o ;\uno 

;.:-irnentnllas .... 2.2[13:68-J;)iKlúl 2.?07:ltl]~:)00 ......... . 
llc 1889. 

l :~17:::000 A diil'Ct~(l\~1, par•l lllCtlQt;,•!c 
1:417::; JWO\"ém <.te tun •. li:l. 
ue etapa c l'vl'l~\;:!'ú!'ll put· 
nUo S\.ll' l.d~~:JX[o o~ anuo I.J.e 

15." Pmç:as de ISSO. 
pret. .•...... - l.i3{)2:380o)G30 l.GG5:l5SS4.04 .......... 2:/.7:':'77-l A diíl'cmn~;<t.lKU'•llll~nos, de 

~ 2:77/.'~774 l)!'OVÜJ!l da llln 
tlh\ do solt\o c gl·atiiiC<lí,-V) 
por n5.•• ser l.iS>SI)X[II ''"nno 
de l~sa. 

!6.• Etapas .••.. 2.598:508$\lllO 2. G05:G'!i'32•.l>) ......... _ 7:11\1-"209 A diil'eJ'ell(~l,pammútl<l.>: tle 
7: ll\l>;~iiQ, pro>'éfil tlc :se 
l'O(!uzir um d[,, n:'l. cl\p;t 
vis\Q não ser bis~cxto o 
anuo de 1889. 

l7.,. r.'n.rlh\.n~ento. I.3i8:855870:1 1.378:855..VU3 ............... , .. ,. Comqnanio se equlparnssa o 
ab~.limento no5jw;J:l.C> dos 
opct•;u·io,; ao do> th n l lll.'i
eo.t 7:~.-Arsun:'L r!~-1-sto ..;, 

1S). B•tnip~~nlm)
to e m·rcto> ... 112: 03-1~700 

19.' Armalllcuto. 44:54G$l'Jll! 

v. ní.- 21 

l't~duzic-.;a t!c .I) a. ü '-'/,., 
perlo-~c o ltL•;smo cL·edito. 

1\0:UI~Od 2:S()3,;~Qil ........... \diil'lli'Cil~:', 1'"''\nl~i~. de 
2:8o:t'i:?H.l pro,·eru dü lJ;l

Yer-s,; C~llÍfl;tl':tllO C HO:tti
lllCl\tO no; .i"t'li:10S t]o~ OJ'C
t';\l'iOS [lO tio; d" l'llii!'iC:l i• 
-,\r,;ünac,;-i::lo é, t•c•lu-

1 

zi r-ôo de 1(1 ~ ü "/o. 
4:?:804:'<000 1 :742.)4•10! •........• A dillüt·cn.~<t. t><tl',' lllnb, t.l() 

I :742!;'4/10 prové1n M ha-
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R ü B!l.\C,\S 

! I ORÇADA 1'Al\A \'OUDA. 1'AR,\ 
JliSTIFlCATlVA 

I ISS~ 1888 

20.• Despcza~de 
1 

corpos e qua.r- ~ 

21:;~;;-~~Íp~l~Í;i~~ 
m\lit:n·es .. . •. . 

22.lt. Commissões 
Juili tures . ..• . . 

2.1. ' Classes i tl:\
ctiv~ s. 4 •••• H . 

2~. • 1\jnlh•s 1le 
Ctl:o;tu • . • .... . .. 

~5.~ faJ,J·icas ... . 

26. a Presi1Ho5 I! 
CQ\oohts • .• ••• . 

27. • Dh·et'Slls o.lc>
pezas e e\·en
!unes . . • • . •. . . 

28.a Hilrliotlletitdo 
E.~ercito .. .. . . 

4!.>0:000~UOO 

33! :69u.'3400 

730:53!)$z:lll 

:ll r;(KKJI.":•IIKI 
&<l:7SS.':'(i:J5 

450 : IJOO':'l)tJIJ 

;J3J :85!~-:;4.'50 .. ... . ... . 

~9:298:)400 .. . . ... . - . 

vCl'-SG e qui paro. do o al~li
men !o dos.)orno.es {los ope-
1~\rio~ rto dos do. rubrica. 7• 
- Ar&lllt\CS- Í:l!O é, N(l\\
ZÍNe tle lO a G •; •• 

l68:)!lCO A di ller"enca, l>Ul'<\ menos, de 
lfi813\J51J pl'n>em de um dh\ 
de soldo, etap,~ e di..1ria, 
r>Ot' 11f10 ser bissexto o ao no 
de 1889. 

i52:)JOO A di ITerença., paro meoos, tle 
i52.';400 provêm : i20S \te 
elimill..tl·-se,a. grntiricãç.1o 
de nm olllcial general nos 
commandos de Jlt'.1Ç<\S c 
for·biGzas e .3-.2$400 de um 
rl i<t tle ror!'llgem por não 
ser t.issexto o 1tnt1o deiS89. 

7i:3 ;r)r ~WU)O •• , ••. • , . . 4i :4CilSi62 A diíl'eren~:a, pn.m me !lOS, 1.le 
·i i :461~762. pro,•êm de re
duzir-se 520$ em otliclnes 
honorarios, 2.~:814$820 em 
refot·mndos, 3: 964:;,733 un 
e: apa . dtt Intlepenuencio., 
I o: l20l) em otncro.es ''S"
greg-ndos, l : Q58$ em em
pregados no AS)· lo de l r\ 
validos e 83.'3200 de um di:~ 
de etapa. por nilo sel' bis
sexto onnno lle 1881). 

.'ill:IKi()."<)(i(J 
Si :~:1-'W8 I: 105:5~17 .. .. . . . . .. A di rrercnça, ]J:\t';\ mais, de 

1: l95~J li pr·o,-óm de h;\
YCI'-se cqni paz~ulo o al.~\ti
mcntonus.ioJ•oacs •los ope
rut•ios no dos cln. r ubrica 7" 
- :\z-senacs- isto ti, reclu
zit'-5e de lO :1.6 °{,, 

2&;600 A di l'fercnça., para menos, de 
:.'8850fl provém llC um dia. 
de eropa por não ser bis
sexto o ttnno r.le IS89. 

5~ :IJ(II~IIOIJ .. . . . . . . ... .. .• . . . .. Su pprimidn. n rubrica 27> 
- Obrt1s Militn.res - que 
passou:\ fundir- se com n 
4" - Directoria Geral de 
Obt'ltS Militares. Pl\Ssar::un 
as 28• e 29• tlescr.ipms a 
2i• e 28.• 

r:.: 300$00n 1 ~..,..,;5.:.:: a::.9r.:...:>s:<:>7· oo:-= l::--:-:-=-:-- l- --,--,._.,- l 
t4 .5i8:ii2_.:;;n 3 l4.ü:l3:tHü~lôl 39:257$;,17 :$:5.>1$'505 

Obserca,lio ye:·al.- Di1fel'el o~a total )1;1;._, rueuos em IS89- 5J:Z73:;;988. 
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O Sa. PRESIPEXTE d:o para o.manhii o. seguinte 
at·dam uo <lia : 

A pre:;ontllç.ão de requerimentos, indicações, etc. 

Finda a 1• hm·a 

Discussão dos requerimentos adiados. 
T.evan t;\-se a sessão â.s 4 hor<\S da tarde . 

... é&.. de 1.& de o1111:a" ote t888 

PR.ESlDEXCIA 00 SR., B,Ut::\0 DÉ L'GCEYA 

. -\o meio-rlia. r.u:-se a chnmada, it qnal respon
dem os Srs. PaS30S Miranda, C!ariudo Chaves, 
Cantão, Leitão da. Cunha, Mac- Dowe!l, Silva 
Maia, DiasQ\meiro, Jayme Ros:~ , Alencar Ara
r ipe, Rodrigues Junior, José Pompeo, Ra.t isbona, 
Paula. Primo, Pedro Beltrão, Bm•ão de Lnceoa, 
Alcoforodo Junior, Bento Ramos, ,\Jfr edo Cor
reia, Oliveim Ribeir·o, O!ympio C:lmpos, ~mton, 
Americo de Souza, Mattoso Ca.mara, Costa Pe
reira, Fer n:md.es de Oih·eira, Andrade Figuetro, 
Lemos, Pacifico Mnsearenh~s, s. Masco.renlras 
:Mourão, Henrique Snlies, João Penido, Soares' 
C11rlos Peixoto, Elias Chaves, Almeida Nogueira: 
Geraldo de Rezende, Delõno Cintra , Xa.vier da 
Silva, Espelitlião Marqnes, B::n·tto do Diamantino 
Visconde de N~car, i\!aciel e Seve Naval'i·o. ' 

Faltan1 com causa participa!h\ os Srs. E!i~s de 
Albuquerque, Harão cfe Araç~fry, Theophlto dos 
Santos, B<wiio 'lo Gnvhy. Josd Maree!lino, Ar.tuio 
Pinho, Mont.1.udon, Conde do Pinhal e Alves (!e 
Al':tujo. 

Fnltam sem causa lk'l.rticipad<~ os Sr,;. Cruz, 
Maneio Ribeiro, Costt Aguiar, Domiogues da 
Silva. Gomes de Ct•Stt-o, João Henriqne, Ribeiro 
da Cúnl1n. Coelho Rodrigues, C.oelho de Rezende, 
Torreõ Portug>tl, B<trflO r!e CaniJ.l<le, J,tgnaribe 
Filho, Almro Cnminlta, Tarquiniode Sou:f.i,, JoflO 
Jl.lanoel, Carneiro dn. Cunha, Henriques, Sot'Í•>no 
de ~ouza, Paul<• Pritno, Jo.'l.quim NabttCO, Theo
doro da. Sil..-:~, Felippe de Figueirth, Juvencio de 
A~uiar, Henrique Marques, Roon. e .Silva, Gt>n
ç,·t"hes Ferreil~•. B. de ll!endon():l. ~obrin ho, 
J.uiz !\Ioreira, Mar iano <J,t Silva, Louranço de 
Albuqoerque, Luiz Fl'eire, Coelho e Campos, 
Freire de Garv<tlho, Barão do Rio de Ceutas, 
Araujo Gó~s. Barã.o de Geremoabo, Junqueiro. 
Ayres, Fernandes da Cunha Filho, Znma., Elpidio 
Mesquit11, Ferreira Vianna, Bulh~3 Car\'t1lho, 
Castrioto, Pedro Luiz, Rodrignes Peixoto, Be
zamnt. Alfredo Ch:wes, tucer:la Werneck, 
C!tstodio Martins, Affonso Penna., Cesario Alvim, 
Barr-os Cobr;1, Christiano da Luz, Olympio Val
ladlio, Matta Machado, Pedro Brandão, João Cae
tano, Affonso Celso, Rodrigues Alves, Rodt•igo 
Silva, Duarte de Azevedo, Cochrane, !\[arcondes 
Figueira, Fernando Hackradt, Pinto Llma, Pau
lino Chaves, Silm Tavares, Miranda. Ribeiro e 
Joaquim Ped~o -

0 Sn.. PRESIDB~"'TR . declara que hoje nii.o ba 
~ssão e dá para o dia 16 a seguinte ordem do 
dtn: 

Vota~io tlo parecêr n. 107, deste n.nno, reco. 
nl1ocendo depttt.tdo pelo 9" clistricto da provin-

cia. do Rio de JaJleiro o Dr. Candido Drummond 
Furto.do de .1\lendonça 

Discussão nnka do projecto n. 40, concedendo 
licença no desembargrulor CQnstantino José da 
Sil ''"' Brag'~ ; 

Idelll do pl"ojeeto n .. 81, conccuendo licença 
ao di)Sémlm.rgador Luir. de Albuquerque .!<hwtins 
Pereira; 

Contilluaç<ão d<\ 3' discussão do orçamento do 
Ministerio dn Justiça. 

A"s 2 1f2 Otl f!-11ttS 

contin u.~ção da 2• cliscu~ão do projecto de lei 
sobre lhccos agricolas • 

Sv.\J:\1.\RIO.- Cha mada.- I.oitur:t o ~ppravaç:lo de oel••·
E:traPn~Tr.:.- P;s.rcu::ercs npprqY:l.d(ls r.s. lOS a. iH. - Part etr 
:\ imprimi. r n. U3.- ProJecto;, a hnprimir DS. 4l A, 51 e 
55.- 1\~quorim~n lo:, db~ Sn.. Coelbo RWrÍi\l ~St Affonso 
Co l~o o .-la~nso Ponn~ . . ~i:~ornen~.- Cornmuniea.c.lo ~o Sr. 
presiJcnto. Voto tJQ pez:a r. Disenn o d3i SrJ. Carneiro d2. 
C11n ~ a a P:.gh,;. Pri!llO, Roqu ~rimcú~•> ;lQ Sr.. CMn.,lrl.l dô\ 
GtH•It3. Appronçá:o. Su~pen:si!~t dn ~cJroão. 

Ao meio dia. f<1z-se a chamada, à qual respondem 
os Srs. Passos Miranda, Claríndo Chaves, Cantão, 
Maneio R.i1Jeiro, Cnu:, Cosb\ Aguiar, Leitlio da 
Cuoh~, Mac-Dowell, Síh·a Maia, Domingnes da 
Sil V<l, Gomes ele C>tstro, Dias Carneiro, Ribeiro 
d:\ Cunl4'1, Coelho de ReT.ende, Alenc.1.r Artttj~·-·- -·-
Barão de C:mindé;· Ro~ues · mruór, Jo~ê-Pom-
peu,. Jagunribe Fi~ho, .~1 v<1ro Ca}llioha, Tt>r
quimo de Sotua, Jou.o Manoel, CO.rnetro da Cunha, 
Henriqucs, Soriano de Souza, Po.ula Primo, Fe-
lippe de Fi!!11eirôa, Juvencio de Agui~r. Pedt·o 
Bel trão, Hen rique Marques, Barão de Lucentt, 
:\lcoror.tdo Jnoior, Rooa e Silva, Bento P\Jlrnos, 
Gonçalves Ferreira, Alfredo corréa. B. de 
Mendonçn. Sobrinho, Luiz Moreir,, , ~1ariauo do. 
Si!'"~, Lourenço de Albuquerque, Oliveira Ri· 
l•eiro, Olympio Cl mpos, Coelho e C.lmpo;;, Freire 
•le C,r ... nlho, Milton, Americo de Sou?.a, B..1.r-;i.o 
de Geremoabo, ~·ernandes <h Cunbt\ Filho, 
El pidio ~le:ll)uita , l\!att<JS<> camara, Costa Pereira, 
Fernanrles de Oliveira, RodMgues Peix:oto, L<'\
cel\h\ W~rneck, Audrulle Figueir<\, Lemos, S . 
Masc.·n enhns, Pacifico ltlascurenbns, ~rour:to, 
Henrique S·1 lles, Barros cobra, Olympio Ya.lladito, 
João C•tetono,Pedro Brandão, Carlos Peixoto, 
Elins Cha.ves, Almeida Nogaeii".t, Rodrigttes 
Alves, l~ddgo Silva, Du·wte de Azevedo, Co
chr-a.ne, Geraldo de Rezende, Delíino Cin t.ra, 
Esperidüio Ma1·ques, Rwão do Diamnntino, Fer
nando Hackrndt, Se\·e Nava.rro e Silva. Tavares. 

Comparecem, depoi,; (\e aberta a. s..ssão, os 
Srs. C<Jelllo Rodri;<ues, Z1<ma, Bezamat, CustodiG 
1\fllrtins, Affonso Panua, ClwistiD.no da Luz, 
Affonso Cet:lO, Xavier da Silva, Viscondo de 
Nac."\r, p,\ulino Cll:wes e 31~ciel . 

Faltam, com c •usl' p:~rticipadn, os srs. B:l.r:"to 
de Arnçagy, Tbeophilo dos Santos, Rm1o do 
Gnnh> José lllarcellino, ;\1'1\njo .. Pinlto, Ferreim 
Vi:~.nnà, )!ont:'lndon. comle d~Pinltal, . \1 ve5 tle 
Araujo e João Penitlo. ~ 
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Falhm, sem causa. Itartkiptula, o;; Sl's. Jo:lo 
Henrique, Juyme Rosa, Tone.s Portu.~·,tJ, 1~>\
ti.sbona, .Joaquim Nabtlco, Theodoro d<\ Sílvu, Luiz 
Ft•eil·e, B:1rilo do Rio de Conhs, Araujo Góes, 
Junqueím Ayrcs, Bulht>e; Can·n!ho, Ciisldoto, 
Ped!"O Luiz, Alrt•.êt!O Ch:WI'S, Ce5:\rio J.l vim, 
?.!att<t :.\l.cchudo, 2\iarcont\é.s Figueira, Pinto Lim~., 
Mír,•nd<t Ribeiro c .Jo:HJ.nim Petlro. 

.. ·\.hre-se n. se~s<lo. 

São lltlas. postas e1~: discussão c ;;em debate 
app~ovad,ts as actas th ses;,ii:o tle 13 e do <lia 1-1 do. 
COl'!'entc. 

0 SR. ] 0 SECRET.U:IO [ll'OCCllc a leit\ll'it do se
gninte 

EXPBDlENTE 

Do Sr. deputado João Penido. dataclo <lo 14 do 
corrente, conmmuicau•lo '1ne, pÓt· incommodo em 
posso~ de sna t:tmiih, deixa. de compareeer tem
porariamente ás :;cssõe:s.-lntcirada. 

Do lllinisterio d;t Justiça, de 4 do CO!'rente, 
connnnnic:t.ndo, em rcspost:-. ao officio n. l4Z, tle 
2ü do D!ez lindo, que ng-uardn. as cópins dos pro
cessos mstnurados contm Jo~.o Alve; Feitas([. 
Atah\ia e .Joaquim Antero tla SilYa Vieiea \101' 
€rimes de pcrjurio e morte, :.s quaes for~m exiQi
d[l~ (h\ prcsidcncilt. de Pemambuco.-A quem 
fez a rei[uisiç:io. (O Sr. deputado Bento R~ mos.) 

Do mesmo '-linistcrin c d;t mesma d•ü:t. em 
respost;t ao ollicio n. 132, de 23 do mez findo, 
commnlliCMl!lo que ac·u;u·.:lu t\S informações que 
exi!.!'iU d<t pt•e;idcuci~· (t~ Goyaz, sobro :t> cor
rerhts de indios na eom:trc:t do Rio \'ercl~. -A 
quem fez :t t•equbiç:io. (O SI'. d0putado A!rouso 
Penn~.) 

Do mesr:10 i\linisteri(), de 14 do col'rmle, re
mcttcndo, inilirmaclo, o Pc~ncrimcnt•' em que o 
desemh~1·gadm· da Rela~•lo de S. Lní~, Gttilllerme 
Cor.leiro ·coelho 0 Cintrn petle licença com o 
ruspectivo oedenajlo.-.·\.· com1nbs:lo (le ÜLz~ndn, 
Jlen sõ~s e ord~natlos. 

Do Wni~lerio tlit ctf!'I'ÍC11ltlll';1, COIIlll1Crcio e 
Obrns Pultlic<'S. tla me,;m:1 tlat~. tl'!l.11SIIlittindo o 
rc~t~cril~lcnto ctil quo fírmino Duarte SilV<t petle 
)ll'l\·lle!;'!01 po!' 20 llllllOS, para o est,lbclecimento 
de s:tlinas n::c p!·ovincii1 de Santa Catharina. 
"- A' commlssão ue <\gt·icnl tum. 

Representacuo da pmça do commercio de Porto 
Alegre, reclamQlldo contl'i'. o augmento do im
posto de industri~s e profissões, decreut.tlo pelo 
regulllmen to de 22 de Fevereit·o ultimo. - A' 
rommiss[o de orçamento. 

Re~uerimento;;: 

De Leono.rclo das Neves Fraga, pediutlo o re3ta
beleCimento d<J. verlJa p~ro. g-rotific.w o emprego 
~ue exerce e que foi supprimido .- A' commissiio 
de orçamento ..• 

Do Dr. toão Pereirr. Mont~iro, J)cllilldo um mmo 
de licenç.[l. pnra tmtar de ~u'1 saudc.- A' com
missão o.le f<tzcnda, ]1ensües. e ordcnatlo.;. 

São li'.lOS c, postos em uiscnssão, 8Clll ttel:t .. 1.te 
a ppro.-ados os seguintes 

PARECEP..!.S 

li. 108 - JSSS 

Üttcch(!.~t'! e cicilisat;:ifa rla iHdios lJotoctu.los d'ts 
flo~·c:;las rla Br:ihic 

A commíssão de in5trucç:lo ]JUhlicn e ncgocivs 
ecclesi~stico.>, examinamlo a peticão do agri
meniiot' Thomaz üe Fig uciretto, que solicita au
torir.nç:lo. sem o nus do Estado, para ca techi;;m• e 
~hleiar Do itldios lJotocudos antropopho.g-os exis
tentes •1o sul d<t provi !leia da Bahia, é de pa
recer que s~j a. om•icla a opiniãQ elo ,;o verno illl
perial. 

S~th das C(HllllliSSÜCS da C;lm:tra dos Deputados, 
JS de Julho (l•J 1888.- .4., Jlilto,, presidente.
c~.ota Ar;uim·, relator.-Jio,;1ocZ Joaqui;;! d~ Lemos. 
- .:intoaio Cae,mlo Sevc ~"'ar;((r~·o.- Olymplo 
Cam2lO-'.- Cus.to!lio ~ll;:~rl ins.- Ro~~'l-i[p,es J~mior. 

N. 109 -18~8 

Auxilio pccunial'io ell~ {a-co;· da jt!;oa mlministra
til:rt da Santa C11sa ele illisc,·ico>·di" do Recife 

.'\' ctnnmissão. de li1zenda, pensües e ordenailos 
roi presente l\ pctiçito (\<\ junta admitlislrntivr. 
üa Sant:o. Cas:o.tle Misericordiatlo Recil'e, em Per
naminu::o~ soliciti,nrlo u1n nu~ilio pecnniario~ .:'fim 
t.le 1wler continuar a distribuir a ca.!'idade aos 
~ete estabelecimentos pios a ~eu cargo. 

Allega a petiéionnria qne sohc a l.5S.3 o nu
mero de i~relizes soccorridos naquelles estabele
cimentos, que terão, em Sl\a maior parte, de se!' 
desamparados si niio consegnit· esta S..1.t\t[l Cas" 
do poder legislatím o auxilio q11e impetru, por
qm,nt,,, alem de nobvel de;eqnilibrio entc·e a sua 
receita e despeza, eslà ella sobrecarreg-"tl.'l. com l\ 
;wultnd;t di\'iola de cerca de 14S:OOD~( p~ll\\ com 
~eus i"orncce(lores. 

PolltlCJ'U nind<L que, pm•<t acmlil' & tã:o gt·.•nlle; 
desp~zas, npenas contu t\ junta :l.dmini:;trativ,, 
com o imposto de 6 'f 0 , votndo peh> Assem blétl. 
Pl'O\'inchll como sultvençito, e oom '' pequc:\l\ 
r~wla de um p:ttrimouio Jc edilicios velltos e em 
g1·amle parte arl'ltiimdo.;, in~ignilicautes recursos 
e.; ;e~ pam atlcnder ús tlespeza;; ot•o.linaria,; e qtte 
nmito menos podcriLo sePvir p~u'it amortizaç.iio de 
tão avultada di\·ill<\. 

Comiderando ~ comtnissrio IJUe a petiçilo velo 
Jesacomp~nhacb dos documentos e informn('ões 
n~cess[lrios, afim de que poss.t formal' um jni7.o 
,;egm•o solt1•e o assnmpto, é de parecet· qtte seja 
OU\'itlo o g-overuo po1· iutermedio 'tlo Ministerio 
do Imperio. 

Sala das commissões em 14 de Julho de 1888.
A. Figt<eira.- Notm<o, relator.- F. Diru Car
aeiN.- Pcd>'o rla Cunha Bât>'<To .- Sco~~tiüo 
11{ascannhas.- A. O. Gome• de Castl·~. 

N. 110- 1888 

Pu[ltLiilenlo de ·mci() ~~oldo a D. .;llarit~ Bn,·bara 
Jiurli,Js ele ,1/buq.,crque. 

,\ commissiio de rar.entht, pcn:;õ2s e õrdenllllos, 
tendo e:;n.min<cdo o l'eqnct•invmto doc·om1cnt,l•.lo 
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em que D. l\Ú.1ria. Barlm•J. ?.!artins de AllJUquer
que r~cot't•e a.o poder· leg·islativo, ·solicitando q11e 
o meto soldo qne JlCl'Ceb~, como \"hlvado coroJJel 
rerMmn.rlo do excrti to Affonso ele A L buq ucrque 
:Mello, lhe s~j:t pago, sem prejnizo d:ttJe!lôilO <Jue, 
!JOl' !'OJ'Ç•[l do UCCI'e(O de 20 de Jn11h0 •Jc l83i, v~r 
mor·te de seu marido, lhe deveria pas~étr ; é ele 
[lQeccer que sobre o as~urnpto seju. otwido o go
vel'llo, por intormedio do 1\Iinbterio da Fa.zcnda. 

Sa!n. dns commi~sões em 14 de Julho de 1888. 
-A. Fiquei•·a.- A. O. Gomes de C«st.·o.
F, 1Jias Cal~nc:iJ•o .- ~Vlourúo,- .SelmstU";r; ~las
Cal'eliftas.- Pedto da Çu,ha Bcll•·«o. 

N. 111 -!SSS 

Rc!eaaç<'to de didcic< de imposto de taxa ele ~,._ 
craDos em {auo;· ele D. ,1n;la ,tmelia de Jlíra;v!" 
1'-rináadc. 

A cnmmissão da fazendo, pensii~s e ordenados
tendo to!ll:1do conhecimento da. petiçiio em CJLle 
D. Anna ,\metia de ?lfimnd:t Trintl:J.de, resiclente 
llil. cídmle úe :\!ioas do Rio de Contas, proviucia 
da Bahia, pede re!e.-açilo d,t diviüa. em que in
correu pl1.rrt. com l1. Fazenda Nt\cional, veoveníente 
do imposto de taxa. de escr<WOS; - e de pat"ecer 
que seja ]ledich inforJU.'tÇ<1o üo gorerno. 

Sala. <k1s sessõ~s, 14 <le Julho de 1888.-A . .Fi-
9"eira.-Souv~ri,<o .3!asC<,rC111Ut:J.-F. ])ias Carneiro. 
-.>Iou.J·<<o.- .tl. O. Oo;nes de Ch>lro.-Pedro ria 
Cunha. Beltl·<'io. 

E' lido e vai :1. imprimir o s~guiute 

Auym.<mto de t:-Citci·Jitentos ct Leonitlio Guima1·l7es, 
e,;c>·iptttm>·io lla .-epm·tiçiio fisc«l da Est;·ada de 
Fe;·,·o da Bal<ia. 

At comm!53;0Co de lh:~,;e lldn, pensoos e ordeu~v:l os 
foi [lt'esente a. pctiçi1o rle Lco·1iilio Gnillli1.1'ãcs. 
cscripturario rla l'Cpartiç.rto !lscal dtt Estrada elo 
Ferro da Bahia. ao Rio S. FJ•ancisc0, pedindo P<U'a 
seu onlem1.uo ser elenulo n. ZOOS mcosaes. 

Sen~lo Ol1Yido o goYet·no sobre esta pretenç:i'LO, 
eote Htfonuou que a. n.t~erttu·~t •lo tmi'·::.;o n~ 
ram(ll elo Timbõ, qua o supplic::tnte alleff•\ como 
t~•tzenrlo acctoscilno de tmbalho, não a j ustilic..'\. 

Em visttt desb\ h1formaç-tLo e con5iclemnrlo I]Ue 
não conven1 augmentae a retribn!çrio de serviços 
orgauil.ados, nas circumst.,nc~~s actuaes do orç:\
mento, a comrnissio e de parecer qne a peti\~'lo 
sejQ, indeferida. 

Saladas sessões, 16 de Julho <le 1888.-A .. Fi-
9><cim.-F. Dias Otrnei•·o.- _1J.founio.- Sei;as
liiia MascarenJ,as.- Ped•·o da C~<nlta Belt>·ao. 

Sã.G lidos e <üo a. itnprimit· os seguültes 

PROJECTOS 

N. 41 A-ISSS 

m"triz ela paro chia da ciuade ele Ca taguazes, pe
dindo elispenso. d"s lei;; ele mnortízaçüo pa~a poder 
possaí1· irnmo1·cis até o 1·al0l' de .300:008$ e um 
projecto üe >ario' depubdos sobre o me>mo as
s:unpto. 

Con;,i<brando a im[lOl'tancí:t d.os serviços csph•i
tlt·,,e~, que a pettciona.t'ia ú dc~tinada a ['t\~5tar ú .. 
população tlo uma importante cidade, é de parecet· 
que entre em diSéussão o rel'eriuo projccto pm·a 
ser auovtndo. 

Sal::~ Lias scs;üos, 14 ele Julho de 1888.- ,1. Fi
rJueim.- F. Dir-_s G'a1·nei1·o.-Motil·<Io .- Sebasaao 
Lilasca>·e,has.- Pe<l,·o d" Ot'tJta Be!tr,ío. 

A Assembléa Geral l'esolve: 
Art. !.• Fica twtorizn.da a ÜüJrica rht Í,!!:'l'eia 

mn.h·ü~ da cidade de Cat:lguar.es, na pro>incfu. ~c 
i\1ioas Geraes, a possuir bens de r.liz até o vnlor 
de SOO:OOU), dí~tlOnsadc~s as lei.> de amorti~l<,,ào. 

Art. 2.' R~vogmn-sc ns disposições em cmt
trJ.t·io. 

S. R.- Paço dil. c.nnam elos Depelt:tllvs, 22 Lle 
Junllo de 1888.- Jo«o Pcai<lo.- Qo·los Peixoto. 
- Br.-·;·os Co~ra.- Olpi»pi.J Campos.- Pacifico 
Jlascm·cnhas.- Custorlio .ll<wtins.- Affonso Pcnua. 
--~· J. de Lemc.<.-Xa•ic;· da Sil~e.. -Een•·iq•.te 
Satlcs.- Case"· i o Al·vim. 

N. 54- !888 

Apo~-cil.ta,loria ele .Domingo.<t tla Co.)·ta Ferl'Cil"a., 
comcl··owfo'' do 9abíncte rle botanic« da E.cola 
Po1ywcllilica. 

EXtlmíno;l :1 commissüo de r,tzemb, pensües e 
ordenados o requerimento documentado tle Do
ming-o::; da Costa Fet\reicn, con3er\·n.dor do g·o. biuete 
rle botaniCQ da. Escola Pol:rtechnica, pedindo ser 
;;tposent>ldo. 

Considel'<\Ddo :1. commissilo, em Tista das inror
nuções preshtll'l.s pelo governo, estnr o J?cticio
no.rio in habilitado ele contínna.r a set·vir por soll'r'et· 
molesth\ in cura vel ntlquit•ida. no exercício d<lS 
fancçõcs do seu emprego, que exigia ont~o excc~a 
rle tralnlllto cotn sublinntdo corrosivo: 

Consicler:~Ltdo tet• elle mai~ de 30 nÍ111os de bons 
0ervíço~, pelo que mereceu ser elogiado, do moela 
o rna is honroso.,. lJOr seu:; superiores., sando e1n 
1885 seu tio me inscl'iplo 110 Jh·ro especi a! cle;:;i'tl 
eseo!a, >isto se ter ussignalado por zelo e dcúico.
ç~o no seniço pttblico, e de parecer qn~ seja 
(l()[eritlo cs;e reqn~rimento, pelo qu~ oliercce ú 
seg-uiuto pl'ojecto: 

A Ass~mblé<:t G·'l'it! L~gishtiva. resolve : 
_"..rtigo uuico. Fic.'t autorizado o g-overno a 

tlposetltar o conserv.ador do gr~Linete de lmtauica 
d;t gscoln Polyteclmic' Domingos tla Costn Fer
l'eira. com o respectivo ot"cleu:~.do ; revogad~s as 
dis posi~oos em con tmrio. 

S. l~.- Sala das conmlissões, 14 de Julho ele 
1888.- A. Figutira.- Molt>'i<o, relator.- F. Dias 
Carneíro.- A. O. Gomes de Cast•··o.- Peàro da 
C.ml•a BallnTo.- Scbasti,to 211 asca>·c,,he<S. 

N. 55- lBSS 

Licença «o hacltarel Jocío da C1<nha Pe•·eil·a Rel-
BellS de •·ai:; </ (ab1·ica @ irjl"cja muiJ·i: da cidaàc tn<o, }ui;; d• cli>·eila ela coma1·ca d~ Caçafl«o~, >10 

do Cataaua:;cs, w:. 1Jrovi11~ia ([e iili)la& Gd~·ac..: Rio Grandt do S~tl. 

A' commissão de f<\zenda, pensOCJ e orrlenados I ~'oi pt·escnlc il. commi,oão ele fHZ<mua, pcn>9~• 
t'omm [lrcsentes :1 IJetiç:.'to da [ührica. dt\ ígr0ja e Ol'dcn~dos o !'cqne,·unünlo docnmel)!ntlo do h:l-
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charel .Toão da Cnnh~ Pereira J3eltriio, juiz ~e 
direito da com:trc.o rlc c~çapavn, Il:\ provincia do 
Rio Grantle 110 Sul, solicitando um anno de liceu,:u. 
com o> respoctiYOo Yencímentos, pnm tmtar de 
sua :>:Htde. 

:-.11eg:n o pcticionnrio ~ITrer tlc :nolostia qnc o 
prlY:J. aiJSolutamcnte de exercer seu car::o, e com 
ntte>tacão me<liC:\ prova que snü cnt~rmi<brle 
exige longo tratamento. 

A ttenrlenào a commi.»ão its !'tl%ües ali c a-atlas e 
ao thcto provado,jnlg-:t. <)Ue o supplicante-está no 
caso tl~ ![l\'Ot'a.vel de!et•ünento, n exemplo do ~ue 
se t~m pr~\ticarlo cmn outros funcdonarios em 
it1en!iCJ5 condiçoões ; e :J.osim é de pnrecer qne lhe 
>e.in concellicla a llcen<;lt pedid<L, ma:; somente com 
o ordenado, p:trn o que otrerece o seguinte pro
jecto: 

,\ AssemlJlea Geral resolve: 

Artigo unico. Fie~ o governo autorizndo pnra 
concc,ler ao bnc1mrel João rb Cnnh" Pct·eirli Bel~ 
trão,juiz de c\it·e'to rb co(l};lrcn. de Coç:qnn·a, na 
r•ro,·incin do Rio Gmntlc do Sul, um anno t\e 
lil:m~.n. com o respe·~tím m·dennüo, ptm tl'~t'r 
de SU<t s ;ude. onde lhe con,·ier; re1·ogad·ts tlS 
dispo.-içües et conlrario. 

S:iltltlas commi;sões, 14 de Julho de 1888.
A. Fiqueim.- A. O. Gomes dv Castro.- F. Dias 
('A,·;ltÚ;•o.- _il..!ou,·liD .- S r::baslit1o ~lla.-·cm•enha~ . ......:. 
Pcd•·o rla Ct<iÚra Bclt;·i<o. 

Silo successil':unentc lidos, apoi:tdos e postos em 
discussão os seg-tÜ)1tes~ 

Re~w!ri,Jie~&Jo.-; 

<<Rcqncit·o r1ne 'c lleçam ao governo, po intel'
mclli"o ,}e_, :\~ini.:.tet·io d~ Agr·icultn1·a, !nl'"ornu.tç~~1e.l 
sohl'c o segumte: 

Lo St, 1,11 rne.z p·ls:;...,_(l() nn J1rl cnPrente, com-
1H'On para nnclo,os coloniar>s uma J>tzenda no mu
nicípio de .T:wu•ehy, e outra no r\c Jttuditthy, dn. 
provinck: de S. Paulo, e, uo c..tso atnrJnath·o, a 
quem e pot· qnilnto Cümpron catla nmn dellllS, de
Yenrlo I' ir com re;;pccth·ns inCormacües cripitt;; rio' 
titnlo:; de olonlinio dos venr1e•lore5. 

2.0 Si. no me:Szno {H~ri "1LÍO\ conr..edeu an!!mento 
de gnrnnti:l.rl(, .i•u·o <lo Etig-enlto Central (le l.o
l:cna. c, no ·c::.so ttllit'll11\tivo, qnamlo c vm·qne 
conce•lOtl e.õl:iG angTtwnto ~~ •to f{n:mto foi ellc.»-

Sal:t ~115 see.,õc.;, lG tlc .J:tlho ole 1888.-.4 
Coelho Rod,·iqt<e:u 

AC:iauo. 

« !tet!uciro ']ne, por ltttermetlio do llini:lterio 
dt1 A grrcul tura se J•O(<'l ao goYerno : 

1.• Cópia do eclí~ll ttue <;l!t~mon concut'rentes 
para n. execn~.ão dHs obras tlo porto de Santos; 

2.• Cópia <hts p•·op<'>otas qne f'orn.m nprcoent:t
das para esse fim ; 

3. • Cópia da informac;."to tlo Thesonro sobre as 
respectiva:; -r"antagens e os onus; 

4.• Côpiu dos recursos. que tiverem sido intet·
posto; li:. decisão do ministr·o ]X\t>t o Conselho de 
Estado, si algumjil foi :í.pre;;entado. 

S<tl:t <las sessões, lU de .Jnlllo tle 1888.-A. 
Coelho R"'ll·ig><~s.~ 

Adia.<! o por te!' pediJo 11 p~lavra. o Sr. Rodrigo 
Silva. 

« Requeiro que, por intermeclio rlo Míni,;terio tla 
Agricultura, ~e peç~ ao govemo que inrot·me: 

l.' Qn:\nt,lS petições de 11ttgamento por sbu
t·ençues e contr;\ctos de romecimQntos ou obras 
existiam na Secretaria, devid.amente ia formadas 
ao tempo em que as;;mnin a administração da 
pada o acttl(d Ministro ; 

2.• DesJe qnam\o esta v;~ cad.'t nmn de !las no 
gabinete do ex-::\Huistro ou prep:wada para o ra
specti YO tle~pacho. 

S;<h\. •.las sessões, lG de Julho de 1888.- A. 
Coelho Radriyue; ». 

Atliado pol' ter pcJido n palavra o Sr. Almeida 
Nog11cirn.. 

« Reqneito que, por inte1·medio do :Ministro da 
AgTiC\Hiltra, se ]leç;\ ao iJ'Overno que informe: 

1.• Qnant-:s propostas do uirector geral dos. 
tele:;mphos pam n.s vagas dos respecti>"OS subal
ternos existem pendentes d,~ declsoo do Ministro; 

2.• Qn:mto e quaes ~3o as pessoas propoôtas, 
pu·ü qne c:trgos fomm apresent.t•.las, desrie 
qunndo o l'omm e po!·que lliio tiveram aind<i lo
gat• as res[l3CtiYas Pome~\'ões. 

S>~l:~ das sessues, lô de J\lH\0 de \888.- A. 
C ~ellw Rocll'i!Jt<es. » . 

Adiado por ter pedido <L palavra o Sr . .Mourão. 
" Rel)neiro que, por iotermedio tlo Mi1listerio da. 

Fnzentht, se peç>t ao governoque inforn1e: 
1. • Si é ex:1cto que elle emprestou a um tios 

B mcos desta pru~.a n:no. smnma conshlcr:~.vel ~. 
no mso ntllrm:ttivo, qt1·1uto. p~l'n. ~ne e em 
vi!·tmle de que lei emp1·estou ~ 

2.' Porque ailllln. não deu conhecimento ao 
ptwlamento des;;:t·opemção importante, :tpezar de 
;.~char->e retmi<i'l :t ,\ssembloh Ger<~l1 

• s,tJ,\ llns sessueõ, W de Ju!llo tle ll$88.- A. 
Cuezl, o Ro•l,·igue$. Y> 

A<li:ulo ]IOl' Lm· petlillo '' p:ll:tvr,\ o Sr. Passos 
i\lh•:lllrlil. 

.. lt~qneit·o ~uc, pelo ~[inisterio da J ustiça,inl'orme· 
o a·o,.erno >i tem conhecitnent<> de que as ;wtori
d:uh;s polici;tes e o; supJllentes tlo juiz municipal 
d•t ·~ithde de C•'-iJO VerJe (individttOS Selll ic!onei
d:<t\e para os carg-os flue occupam) têm praticado 
ultinlltmcnte gt•:.ves irregnll\ridades G :'llmsos, e, 
no co.so affirmativo, ~ue providencias ror:tm to
matlns a respeito. 

Sala das sessões, 16 tle Julho de 1888.-Affonso 
Cel-~o.~ 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Passos 
Miranda. 

"' R~queiro que, pelv Ministerio d:• J ustiça,se re
qnisite do governo cópitl. do -processo de responsa
bilid~tle intentfldo contr,t o e>criviio de orp\tiiO> 
da Varzinha, provincin. de Minas Ger:tes, m~jor 
Herculano M~rtius cl>t Rooha. 

Sala das sessões, 16 de Julho de 1888.-Affimso 
Cel.•o.» · 

.-\diado por ter pedido :J. p:1.lavm o sr. CUrlos 
Peixoto, 
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" Requeiro se requisitem do governo, pelo l\!inis- I menç<~o honrosa tlc condolenda> p'>r esse inditoso 
tl!rio da Fa2~n(b,:.~s s~A:ui.ntésh11"ormaçV~3 : . !lContecimonto, o. sojn ~Hs~~enH\. ;L scs;-'i\.o em bo-

A qunnto. rn~nta a. dJvld'~ l~ypothecarm nas dt- memg:cm de estnua ,, sy'nrnthir, il memoria tlo 
versas pro,·mciM do Imper1o ~ llosso 1llustn~ e nmllo!!lw.lo cullc~a. ornamento 
Qua~s ~·~ taxas de juros, praz~s e quota de da representDçiTo de mi.Íllm pl'oviugia' (;tovos apoi-

amorttzaçao atloptldos 11os empresttmos 1 (!'lo.<), qtte ne~to momento se as~ 1Cia ao lttto de stn\ 
Stl.\(1. <In~ 5e55ões, J() de Julho de 1868.-Affomo ramiliL. (Adl<esoi-.< DCI'IteS. Mo!ilo bem.) 

Celso. " 
Adiatlo por ter podiJo a. pa.lavra o Sr. Carlo;; 

Peixoto. 

O SR. Ptu.:srnE:~:Tll:-Hontem , "l'""'"~ me ch«
gon a noticia do inf"usto pass:.tmento do 1 osso il
lust\'C collefí't, o Lr. Elias Ft•etlm•ieo de Almeida 
o l!.lbuquerQlle, 11omeei uma commissão p~m 
acompanltar o seu enterro. Essa CDmmissilo foi 
cmnpostt\ dos Srs. C<wneiro da Cunha, Henriques, 
Soriano de Souza, Paula. Primo e Fclippe de 
Figtteíl'ô:1.. 

A' Carnara compete resolve1· sobre o modo de 
m!tuifestar mais si:.;niticativameate o seu pezar, 
e eu para isso <h rei a palavra u quem a peclir. 

O SR. QARXEIRO nA Cv:>HA: - P~ço a pa
lavra. 

0 SR. PRESIDENTE :-Tem a palavt•,t O Sr. 
Carneiro da Cunho. 

VOTJ Dll I'F.ZA!l 

O Sr. Carneil.•o da Cunha:-Sr. 
presidente, Teullo cumprir o doloroso dever de 
informat· a V. Ex. e i\ Camara que, no desempe
nho da triste com1nissão de que V. Ex. nos incnm
biu, acompanhátuos, ent fn nelJre cortejo, os des
pojos mortacs do nosso iufort11nado collega Dr. 
Elias de Albuquerque, desde rt casa de sua. re
sidencía até i\ b0ira do tmnulo, que se abriu 
para receber o seu corpo inanime e fechou-se p·1ra 
sempre 'oure elle, depois de havermos em nosso 
nome e no de;;ta Ca.mara, tlirigido ao nosso nnl
lograrlo colleg,t o derradeiro e supremo adeus ! 
("lpoiados.) 

Sr. presidente, rliante dess 1 campa devemos es
<Juecer n~ competiçües estereiS, j'l~ra SÓ nos rec:>r
darmos, ainda r1ue como triste cousolaç:'\o, d,t 
imagem do colloga rledicõJ.t!o, do <tmigo fiel o do 
politico imtbal:wel em suas ct·cnçus, -r]ue soube 
sempre alliar i~ finnezt\ de SllOS c~mvicçõcs ~ Jlr
b."\nidada e cot·t~zi.:t lJnm com O> seus collegas, 
ainda que tle opilüues oppostas. (Apoiados gemes.) 

Sr. presidente, neste momentü, en me sintv 
~em ror(<as e sem a serenitlade tle espirfto neces
sarias para ret1·açar a >idn. Llo illustre finado, 
cuj:t morlestin fazia aimla realçar."\ distinc~'1o de 
suas qualidades ciYicn.s. (Sig,aes de adJ.es,7o.) 
\'en h o tão sômente trazct• n.o seio tlest:t nnr;ust:\ 
C::unitra a nota ptingente e dcsorden::ultt di.\ dOr, 
ua sand~cle e do pezar, que a. morte, retlobranda 
os ~eus golpe~. >eiu mais uma Yez Jerir-nos .1 un
tando mais um nome illustre a ess 1 lista de 
pertlas vn.ro. a Camara, a f<\mililt, a província. e a 
pttria, JIÍ. tlto cruelmente cheia !la presente legis
latura. (A.poiados .) 

Sr. pt'êSid~nte, confot•mando-D1A com n. trn.<Jic
ç.."io constante 1lo nosso regimen parlamentar, eu 
tratluzo a unanimidade dos sentimentos de dôr 
uest<1 camara (apoiados) que c~nrumlem os nossos 
corações no tncsmo proruurlo pezur, re~uerenc!o 
que se lunc~ rut 11cta llOS nossos tral,alhos nma 

. O Sl·. Paula Primo:- En, !'r. pt'e
Sidente, l'~tr-i<t fi. mnior c.la~ injustiç~1:;, tnllJiria, 
mesmo os 1m pulsos do meu COl\t~·,1o, si nc:;te mo
mento t>iio viesse manife~tar ·tJa t1·iltnna o pro
funtlo JlCZUl' de que 111e ac:hn possuid0 pelo pas
samento llo Dt·. Elias d~ AllmrJl!~rquc. 

Tenho ~. ~.onvi~çiio tl<> sm· hmll,om iotcqH"otG 
dos sentimento> d<t oplJOsiçiio Jil,eral desta casa. 
(Apoiar/os.) 

Ad.-ersnrio politico tio Dr.l,liit; de AlbnquerrJile 
em constantes lutas na província, onde ell~ 
aca.bou de pleitear com um tio.> meng melhoreg 
l!.mtgos, nm,t das mais p1·esti~io8~s influ~ncias do 
meu partido., S?u, sem du·vlthi :llg-nma, St•. presi
dente, o mat~ tnlnsp"lto pam proclam:n· os altos 
dot~s uaquelle digno púrahylmno. (,1fuita /Jem; 
apo:arlos.) 

Alm<t ch~i<t de bondade, espirito culto e cei
terioS<J, lealdncle i110nehrr.ntavel, eram as notas 
dominantes daquellc IJc!lissimo C>'r<lCter. 

Soulte elle sempre. St·. presitlente. couci!iar a 
confiança qu~ merecia de sen lJartitlo com a es
tu,na qne llle ti·ilmtrwnm setlS nd\'ct'Stlrio3. 

O SR. AFFONso PEXXA :-Deu, me3mo nesta 
Co.m<m•, prova de seu espirito ju~to. 

O SR. PAUL.~ PRnro:-Eu, pois, Sr. presidente, 
em nome do pnrtido li!Jcml da. proviocia da Pa
rilhybn, em nome ua opposiçiio :t '1 ne pePtenço, em 
n1en p1·oprio nome, a~ociando-mc aos sentimeut.os 
d,1 mtüoria, su\Jscre\·o o re~ncrimcnto r:fo nobre 
deputailo, para (]Ue se lance na neta nm \'Oto ele 
protnnllo pezar, su~[><ltHlen,lo-se os trnlJalhoo rht 
sessiio de lw,je, pelo '\contecimcnto que >cnho tle 
deplorar. (Muito bom; nmilQ bem.) 

Consult:\ria a Cam:tm, ü upprovado o requeri
mento por un<\llimichtdc, em todas as su"s partes. 

O Stt. PRBSloto:~re dcct.n·:.~. qne '\ ordem do 
di:t de amanhi1 c a jiL d:.~:;ignada, a ,;aber : 

Votação do pm·ecer u. 107, deste anno, re
conlleccndo cleputndo ·pelo ~~" di,;trict•' d:< lll'<'
,·incia 1lo R.in rle .TanP.irn o Tll•. C>lndirlo Drmnmo11d 
Fut•tado d~ 1\!endonç:t; 

Di$CUSsiTo uuicu tlo prQjecto n. 40, -::oncedendo 
licenÇ<~ ao desetnlJargador Constantino Jo;;é d:\ 
Sih~a Braga ; 

ldem tlo pro.Jecto n. 31, concedendo licen~l ao 
desemhargador Luiz tle 1\lLnrp•erqno l\Iartins 
Pereira; 

Continua.ç:ilo cb :3• t!iscusslo do <Jrçamento do 
l\rinistel'io da Justica. 

A's 2 1(2 o" _r.mtes 

Continttú.ÇiiO rla 2' discuss:.i,o do proje<lla de lei 
so lwe hancos agl'icolns. 

Suspende-se ~ sess:io ás 12 hor;\S e :;;s minutos 
d"' t.\rde. 
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SlL\I~LUUO.- Cha&ad.l.- l.e ilur3. d:t :lGla. Ob$e ry;u:-je~ do 
$ r. A lloo~ t• cn .. '\. APl' i\IU.r .. w. F.x t•r.niF.Ut . - l':\rcêcrc:.; o. 
i:tl)H fm ir n .:.. U:l 3. 116. - nê!JllCtinH.• IIlO) dO.i S r3. ;\~l'O II~t) 
C et~n. P :le i fito M:~ s.::'lrcnlliU c ~b.,l :l ~t~ ehdo . AJ.i:uncutõ . 
- t~ e.1u,rrimen l.o Jl) Sr. Poll ro I. ui~ . O~crv~ t;üc...o~: .Jil tnc.+mo 
Eeohor •• \Jiameoto. - OI•3Cf\'JÇÕes •11.):> :-õors. Ãlnlrõllc fí
gu·~it;l c Hot\ri;::;l) Si\'fa.-1\~!tt.\Cl'ilr.t\1\li,\ 1.\0 Sr A\T\lu~ t' C:tlut\ . 
A.Jll>rov:H':;lo. Ob~I'\' O. ÇÔ~.:O c\•)S Sr.s. í.cmcs 1lc Cn~tr-11 c Ptlllt'O 
l..níz.-lletltl(l:Tllll\':k\0 Ycrh:d pelo Sr. l'ctlr\:1 Lui) •• U(jdr.i'i~> . 
- Onoi>t DO PU.- Rcc:~•~h ~t i::u~:•:to t I:0$~ 0 d$ •ICI!IIL'\tlo. 
Preen ehiaH)Dlo J~ dua~ \'.:ll,;.llli ua commlsM1tl 1lc Fatrl\d~.
bi ll~n ~ii:o \l llie.:l. t1" ;m,hvto 11. 40 tlc~\1.: <Ui lll> · l!: 1110 11 d :p. 
O~scrTni)QM 110:;. Sri. ZJ.Ill:l o P t edi JctJ \ tL E ll c(l:rr:tnumlo ·Ja 
!.lh eLt~ s.~o t :~..Ub: n\ento t..b 'I'Oi-"lc3o.- Dist JIS$5:•i nuic:l Jo 
'Jlff'iecto n . 3L t!cHo 1nno. Emcnd:u. nh~u~M do~ ~TIÔ. Pe .. 
dro Lni1., An~i r:h'ic Fj,q n~i r:t ~ Coolho •h~ n~zcnde. J.; ueer· 
ram~nlo •• \ d i:une1JLO ;.la ~(lt:tt ;'i'o. - CoiiLiJ!u:~ção J. :1 3.'\ .lb, 
eus.sfio li • orr :lJ»ell 11'l d;1. J u ~1ir.3. l-;mca~b - ))j:~ c u rso d'> Sr . 
1-'crrdr.~ \'huiua •• \ t.llamoo to.- : CL~ru! uu:tt.,<'iO 1.1:\ ~-l t.llieu..:são 
do p1·oj~e&o n. :,~ $1)\>tc b"'n:os da cretli l~l n~a l. JliseiôrS!,) 1l•) 
Sr. ~bl\Oiill C:tut.3. rn. J\tli :t menta. 

AO mdo•.li;\foz-se u eham:u\:1, it qut\1 rcspon<lcm 
o:; ~r:;, : Pas.~os l\1il~u1da, c larh1tlo Cha.ves, C:mlão , 
Ct·nz, ~l:n!cio Ribeiro, Costa Agni;ll', Lcililo cb 
Cunl1a, l\Iu~-Do,vell, Domin:;ucsd;l Sih·a, Gon!l's, 
de Castro, DittS Carneiro, Coclhe> tl~ ltczonde, 
T Q!'l'es Portngal, :J. lenC<\1' Amri pe, B;1r iio de Ca
ni ndé, J o;e Pompeu, Ah-m·o Caminh;l , Tnrquinio 
lle souz:t, João :II:lnoel, Garueil'~ dt\ Ctmlt,'\, So
I·itm o .te Som:n., Pau In Primo, J oa~ uim !\;t bnco. 
FoJiipp9 <11\FÍ!!IIeit•,i:\, Juve~Jcio de Ag11br, Hen
rique M:trques, Bttrão 1le Lucen:1 , A!eoCormlo J n· 
n iot·, ROS(I e ~ilva, Bento R~mo;;, t;onçnlves l'el'
l'c\ta, "\ll'redo Conca, B. âe o\lendonç:~ So
brinho, Luiz '?.Ioreim, Lom-euço ele :'.1~\ll.lUCL'
!J ue. Olympio C;tmpo;;, Coelho e C;1n•pos, 
F reh·e de Carnllho, Mi!too1, ,\merico de Sonzn, 
Araujo Góe:;, B;)rito de Geremoa.bo, Junqueir;\ 
Ayres, Elpid\o ?.lesquita, Co;lt\ l'ereit·" · Fernnn
<les tle Ol i1·eírn, Peu!'O Luiz, Rodrigues Peixoto, 
Audratlc figueira, L-emos, Pacilico 1\1:\sc:n•r.nhn><, 
l\tonri'LO, Henrique Salles, Barroo Col.Jt~l., Cilris
tiano d:c Luz, Olympio \ 'a lladão, Joito Caet:-.no, 
A íTonsv C~lw, Elia~ Chave~, Almeid:~o ~o~uciJ,, 
Rodrigues ,\lvcs, Rotl!'igo Sil 1'a, Get•aldo 'ác RtJ
zendc, Xn;·iel'(la Silr.t, :'ll:t rcondes l' ig-ueit'f•, Es
JlCriditi .... M.il'Qtl<li', 11<\ri'Lo do Dinm:mtino, Yiscoml <? 
<le Nac;:~~· f •tulin,c;> Chaves, Sc\·e ~:t\':\!1'0, i\li
l':ln<h .,.dJé ll'O e S.t"" ~!:ua. 

E' lida c posta em discussão a. acb th scss;.l.o 
:tn tccedanto . 

O SR. ,\nox~o PEN:s-A observa que no Dia•·io 
0/fici«l Yem :lttrihtüdo ao nobre L'ePL·esentante 
uo 20" dlstricto de Minas Gemes um t•equeri
mento, qne foi nrtiu.do, segnn!lo o louv:wel 
costurne ; lll<~S e:>.<e x•eqtter·imento, q ue uttri
hnimm t\0 seu distincto ooll e.!::~ o Sr. Alron,;o 
Cel:>o, foi <'·)1\'escot_ndo pelo Ol'l\dor petliudo infor
tonnaçües no :\li u!>Lerfo cb Fazend;\ : foi Jl<'tl'~ 
thzcr esta reclam:\ç.fi.O que o orador pediu :\ p;~
lavra. 

NinQ"uem mais fttzenclo ohser v:lçües, é dmlil por 
appro\';,da a ,, ct., . 

O SR. :~o Si,CRl'.TAmo, ser\•in<lo de Jo, procode il 
lciltlrtt •.lo segninte 

E:\.PEOlENTE 
Oilidos : 
f~J S1' .. deput:~do Dellluo Cínll~\, da la.tlo de hoje, 

cotnmuntcando que, (JOL' hav~r !il!lacidc> um seu 
it'lll5o, deixa do COlllp:1r ecer às seswes.- Intei
r:ub, officie.;;o .tes:mojamlo. 

Do ~lin i;;terio oh ~Iat•i nh:,, ,\c 13 do corrente, 
em re5pOst:l a o de n. li;:?. de 2 <lo corr ente t:Jez, 
<l ê'CI:n•;,mlo 'Illtl, á ,·ista do art. 5' dn. lei n. 334!l 
de 20 de Outubro <lo anno passado, ilcon prejucli
cado o rer1nerimento em qne uma comnussão de 
opera rio; tio At'~!!nal <le ~lariulm d!l Corte, pa<le 
I'C \'O!l'<W'~I.O do decreto n. 32i '4 bis de 12 de Junho 
de lSSü.-A qnom fer. a re qttisição (coamüssão 1.le 
f,lzen<la, pensões e onl~;uatlos.) 

Reqtterimcutos : 
Do <le;;emhar gador Ca~emiro de Senna M:ulu

re i t~l , Fedii~do um nnno de lioonç:a pnr f• trat.1r- se. 
- A' commi>&io tle fazenda, pensões c orlle
na.do;; . 

De Manoel Quil'ino A l.Jbadi:~, r.edindo pag-a· 
mento <lo soldo e molhClt,~mcnto de reform<~.-A's 
com missões 1lc f<tzemla e de marinlu\ c guerra . 

De D. :.\fari a Cam!;d:t de Avilez 1\iore ira, pe· 
tllndo J'Cltwaçüo Ó:\ Jlrestripç•-LO em qua incorreu 
par;< t eccber meio soldo.- A' com missão de ftt· . 
zen o la, pnt»õ~;; c Ol'd~n:\dos . 

G011lll;t. reci3m dúpo i~ ~~ ~~ itllerU.~ a S1..!5Sõlo os S1-s. 
RilJclru. da C.nulla., Coe!ho Ro,l r·i~·nes . J:\yllle J;o.o;:•, 
Jag tlnrtbe Ftlho, Hcn \'lqaes. !'edro Beltr{IO, :11"· 
rku1o d:~. Si! v~ •. B:wão do llio de Contas. %o.tn(t. 
l:'crreh\t \'iann a, BnllJiícs C:n·,-alho, cit>tl'ioto; 
Luiz Froirc, 01ivuit'<\ l.~il)()it·o, Fern:tndes daCunlm 
Filho, :II~ttoso C<\mam, Bez~n 1 ::ü. Alfre< lo r.h:-cves. 
CllStoo.lio llhl'lins, ,\ O'onoo l'enn:1, S. !\lasc:wo~ 
nhas, Ces..'\r io AlYim, ).!;ttl:\ M;\c\::ul<'~, Dnnt·te <lc 
Azevedo, Cocltr<lnc, AI voõ de Arnnjo, Pinl0 Li :na . 
Maciel, Silva Tavar es, c Jo.~qulm Pedro. · 

Do:< mest l'CS e o)Jel'<lt·ios uns otllcinas •la Est rada 
.te Ferro D. Pedro n, pe<Uudo :t concessrLO dos 
mc;;uws fa ' ores ~ l'eg-a lias, qne são concedidos i' 
class~ opet<>ria •los arsenites de Gucl't';l e Mal'i· 
nh:1, (\Uando se invn.l iLh\111 no set•viço Jo Esl:L<lo. 
- A' commissão <.le rn enda, reusões e ot•de
ntulos . 

Sãü I. idos c Yilo t\ imprimit• os scguiut <l<' 

N. 113 -lSSs 

loeN;c7o tl c <li.·cit os ent favo>' d.o C<Jli.e!)io de Ol'jll~i.< 
rlir~Jirlo pC:,l$ i:·mi%$ Aima c Lu<l.!Je•·a, " " pro
viacia: elo l~io Gn.mr.le do Sul . Falt~m ~om ~nu;;.'\ pwticipnrla os Sto,;. Rntis

bona, Darito ele Ar nctt:ry, Theojlllilo cios Sante>s. 
l3tnã.o do Guahy, Jo;t~iar.::ellino, Araujo Pinho: 
Joii.O.Penido, Montandon, C,trlos Peixoto, Delfino 
Ciutrn, c Conde do Pinhal. 

Fa ltam ~em ~'\.USl\ p~rticipada os St·s. Jo>to 
ltelll'i'ltlC, RQ'Jrigne:; .Tuniot', Tlleodorv <!:-~ Silva, 
Lu.~et\la Wemecl,, Pc-,lt•o . B1·andão, e Fc1•n:mdo 
Hlll'l"''1dt. 

.Abre-se a sessão. 

A commiss..\') de rt\l.emla, pan:;oes e Ol'tlenadO>, 
<~ quem fol presente o raqu~rimell to ·das Mntlt·cs 
Ludg-er:1. e ,\ nna, iL·mas ela ordem de S. Fl'llncisco 
de Assi;; e dil·er;tot':\S d<>s co!logios eshbelccidos D<l. 
~\dml~ tic S: L_copolilo. e Potl~ Alegre! pedin~o 
1seuçuo de dtl'~l tos de 111lporttlç:ao p:m~ dt[ crentcs 
ol,ject•)>, que [Jrctc tl\lem lllt\Udat• vir da Europa 
p:w:-. uso dos rcfi1r i<l(l:; collo>gio:;, consitlcrando 
j)Ol' UIJI lado f)lle t!OS Ol!iP-CtOS .le,;igtl(l(l OS 8 0 >-am jit 
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Sessão em i7 de .TLI!ho de 18SS iG9 

da. isenção solicitada os destinados ~o culto divino I N. 11(;'- 1888 
])(lliLtm•Jfa ?ns nlfJn~eg:lS, e, por outro, qu·:l não ··' . 
co~l.>em alm1· CXC•cpç;~) qmtntf! :lOS outrog pouco.> J.c,o soldo a D. Fo>'lt<Mta Cai1•lida 
~-u·ttgos com app1tl!:.tçao fi.O Ol'li::lllO~ C"onfol'me ten1 
sempre recl<'mnJo o l\Iioisterio (ht Fazenda, é de 
p~r·cccJ• quo sej;t in·l•Jli3l'id(\ "· pctiçii.o. 

Pi>1lo Ribei;·o 

'Sah das commís~líes, H1 do .1nlito tlo 1888.
.tl. l·!~r;ucin~ .- J[ou·;·,ro.- F. Dias Cal~ttcito .-.- .iL 
O. Go•ncs d~ ÚX8'~-o.- flcAro da CHtrlw. Delln'.o.
Sabastir7o Jicrscc11'e;dw.:i. 

.Apo::::tHlmlo,~ia dr ..:llm1ocl Oa~lcu1tJ Viei~·a da Pa=
7 

c íJlpn~ft.'d o elo .:'1.1·senal de Gae I Ta de P C1'tlâ11l
ln-!:co. 

.-1 commi;;>iLo ue ftlzBntla, pensues e ortlenodos, 
:t qaetn fui pres2nte o requerimento de n. Fortn
~>'ltn Candida Pinto Ribeiro pe•Jimlo u meio soldo 
~l. cpw se ju!g-:1 com dir~lto como ''íuv~-.. '.lo alfcr~es 
A11tonio José Pinto Rikil·o d~ V:~sconcellos sobre 
o 'Jtlal foi jà ouvitl» a commi~;,1o ue iazcnd~, que 
intl~till'iu a pretenção, pot seu pm·eccr n. 2W de 
1882, con~idet•:.nuo 'l"e o dito officinl !'oi reí'or·mo.cl.o 
p<Jr virtude do art. 2' dt~, lei n. H de :jO de De
zembl'O de 18:38, ~em contr.r 20 anuos de serviço 
e, JIOl' t:tnto, não tem a suppl!cante Oireito ~o 
meio soldo ~ue p1·etenlle, em face do rkcreto 
n . ;:.,1.~ de lLl tle Janei 1'0 de I 848, ~ rle P''l'~Mt· 'IM 
sej~ <l petição índeret·ida. 

A commis&io de fazenda, vensües e o:·ücn Hlos, 
"'i)<1em fni pt•e;;entc o t'NJllN'HnNllo do M:1noel Sala lias c'1nnmi,sões, IG de Julho de ISSS.
Cactnno Vidro.~ tlt.l. Paz. oincial da secJ'etariã do A .. Fi1;w~iJ·a.- Jloud'io.- F. Dlas Cara,!io·o.
.::\r·senal de Gu~·1'l~~t ~lc p'crnamlJUCO~ pcrlincln upo- .A. O~·Go~j~cs dt: Cm;t,~o.-Ped;·o da CuHha Bclti·tio. 
scn!adoria coe1 o or·denado llO !Og'<ll' qne cxe!'ee, - Sc1msl,«o J!rtsca;·c,dws. 
por contar !ll~is de. ~4 anuos de :;orYiços, con~i- . São successi ;·,uucntc lido;;, apoii\•.lo:; e posto> em 
u~r.lJH\.0 ()UH O jlCtlCIOll:1riO CO!lttc, Si!g'UlldO ;r;; 111-

1 
dt>cn;;s;[o OS se<>uintes 

f Ol'n1itÇÜeS ofTic'ncS, 17 i1Ul1 OS C ~0 diaS de S0l'YiÇO " 
c nüo ~4, corno u.llcgn., poP nüo dc,Tcr se computnr Requerimento.'} 
o tempo de cxe;·cicio de dele.~~ado de ]wlicin, o1Hcinl 
do cat'['O policbl o comrMn•~bn!e d:t gnar·da. ci
•·ica. que em taes circumstanci:1s e;;Ht no C;1SO lle 
SN':tposen ta do com o ol'den;rtlo propor'CÍollitl, nos 
te!'mos do ~rt. 20 l do reg-uk101Eoll to de 1 \l de Ou
tuhro de lS72, uma vez pi'ovw.h"'l. a. impo~il Jili
dnde de coutinuar no emprcg<l. niio scnJo pm·ü 
isso necos'nr!•l proYid~ncia leg-~s~ttlv~1, é de pa-
1-.ecel~ que se.} tl lúdcfeJ<tdo:t ~\ potl~;:to. 

SahL <.las commissõ,;s, IG de Jnll11i de 1888.
.... 1. Fif]Heira.-JfounYo.-F. Dias CarneiJ·o.-Se
fnist itcO 111(1:-:cc(ranfu:t~.- .4.. O. Gomes ele et.)'"tro.
Pf.dj•o·rla ('u11lm BeJt.;·aa. 

N. 115-1888 

• Rerjl<Cit·o que, pclo3 ~Iinisterios do. Justiça c 
do lmpJrio, preste o ;;-overno as segnintes int'0r
maç.Ue~; 

« 1 . ' E' exacto que se c.;tú eiTectm.ndo recru
t,UnoJnto em la.rg-:> escala neõtt\ Cól'te '! 

« 2. • ~o· c''so .cllirmntiYo, quaes ~s instrucc:iles 
elo g:.~ l.lin ~te a. I~o;peitc '? · 

« 3.' Tem 0-lle conhecimento de qne téP~ sido 
presos para o alluclido fim empregado:; de "'\S•lS 
commct~ciae.~, e.strang:eiro:s recouliecitlos 1 ci':l~utão:5-, 
em 'umma, perfeitumente isentos uo set' l'iço mi
litar? 

« S.:th~ tbs sessões, 17 de Julho de 1888. -
A.f{onso Ce /.so. » 

Dcnç7o (l~ di.·eito" c,;~ j .. wo•· d<t i;·1;;w!<lwle doSaa- :,<lindo, por t0r jlf;llido a pctlavra o Sr. P,ls;cs 
ti:-::-:i1110 SctcramcHlO c },'os~ a. ScnhOl'a da COi1Ctiç{l'O !\·H.ra.nda. 
da Pmia, >IC JlrOoi,cia da Bahia. ,, Requeiro qu e, pJlo Ministerio d;t Fazcndu, 

tnfonnt3 o g·o\·erno si é exncto ha.\~er sido no-
l\ · com1nb~i~L) de füzcndn, pens6c.:; c orl1cnt\dos mca~1o Custo(lio Vieira de Bl"ito pall~ o C[l.r;;o rJe 

foi pt•e;;ente o requerimeniP ch irmt\udnde do the~meiro d;t The:oourarin Provincinl de :I-Iin;1S 
Sllntissilllo St•cr·<n.ueuto e I'\oss;\ Seulwra d;t Con- Gerats, e, no c;;so amrm;tti;-o, qnttl. o tmliYo 
ceição lia. Prai;l, ll:t cirhule da B:tlti8, pe<linllo isen- por qnc não se à á put,Hcicladc tt csso. nomeaçiio. 
çJo de uireitos ndmtneíros de ·entl·nda pc1' .im- « Snla das sessões, 17 de Julho de 1888. -
portação dos lll<l.tori:!es Heces::.arius ~\ conc.lnsão .:l(/Ymso Cel-..r~o . » 
elo re~peõth·o tcu1plo e elas alfaias desti unlbS 
.to culto dinno; e, consider•amlo qnc o go'1'0i',l0 Adit<do, 1101' te1• pedido a pa!an';). o Sr. B~J·r·os 
esta autm·izttclo pelo~ rt. fr> d,da! de 20 de untubt•o Colmt. 
~i.~ lSSí 2\ íserü.tr os. !11:l!eri:~es elo, direitos de ,, Rerpteit•o que, pot· interme,lio do Miuisterio da 
Hllp011t:::çao, ~~ pe;:L}eg,~}:J~~tO ~sc:al rb_~ atrmi rlt~g':lS Justi~:1 , informe o p:ovul~no si ~c1n notici.:1s dl3 
as tllf;u~> nao ,;o u:tquelle~ drrertos, .como_ do; ~e I rouiJ,,5 c assaltos prnticnt!os ~m dl\'et·sos lagares 
exp~dwn.'e que _em _taes crrcumstnnems a, ISC!J\':Vl por lilm·tos, e 'JllC providencw.s tem tom;tdo p:1r<t 
pc>ltlla su apruvetlana qlvnto nos 1llrclto.; tle ex- evitar a reproclucçito de sem~lh:mtes f<<Ctos. 
pediente, que ó antes romuner;~çUo pOl' um ser- ' ·l· d· .. ,-. 1- d' Jnlho d 18"8 Pa-
~-ico, do que imposto, e não e attemU\·et por con- . • ~,Ll ·'9 >e~~oes, ' e e ~ .-
tra rio ús rer:rus e~tn.bc!ecicl~s 11arn. taes des- Ctjico .Jla.scarvnlu"'. " 
pacho3, conforme informa o I\linisterio rh F:1- Ailiado, por ter pedido a p;thlVt'il o Sr. João 
zendu, é de p;;recer que soj<t indefedda u pe- Ct\ctnno·. · 
tição. "Requeiro que sejam devol>idos it Secretariá 

s,,Ja tl~s commissões. 16 de Jt\1ho de lSSS. do SttprGmo Tl•ihunal ele Jusliç1, por inte~·n:edio 
-~~1. Fiyueií·a.- 1llouJ·aO.--:- F. Dias Ccwncii·o.- do respectivo ~Iinísterio, os autcs, eru or!gnKtl, 
.4.. O. Gome, de Ca.<t•·o.- Pedro da Cunha Bel- dt~ :1cçiio pmmovíàtt pela Fazend<1 ~acionnl contra 
W<W.- Se~astiao .iliasca•·enlws. José Teixeim Pinto, pa;·r. que se,Ja. dos mesmos 

v; rn.-22 
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170 sessao ent 17 de Julho de 1~88 

extrahitlo o t raslado par:~ ser cumpriu>\ :1. rcqui- cimento <lo nucleos coloniac3. A comp1~1. das 
sição'feita poresta Camara. ten·asdcJnndialw e das de Ja<l:l.rehv é fncto t\n

"' Sah1.d~s se;;>õe>, 17 rle J11Lho <le l SSS.-.illatu1 tigo, e o nob1·o dcpnmdo, que h·•tÚ·oil· semp1·c o 
JoJaclv,do. ,. cx-:.Iínistro <la A!n'icultm'O. com sau decidido c 

Adiado, por ter pe1i'lo :t pal:tYt~\ 0 Sr. l':l.~sos muitotledicr.do apolo, penhOl'l\ll<lo-o assim .. . 
~líran(la. l O SR. PP.nRo Lurz:- .\ politica. e.t'tl in. tcira-

E' igunlmente liuo e apoiado o se~uinte mcutc divct'Stt. 
O SR. ll.onll!G:> Str.VA (miaistro rle estrroUJCÍI'O.<) 

\ f Rc1wwimenlrJ 1 diz qne o> r.o.ctos et•am os mc,;mos. (.4poi<lllos.) 

« R.eqnelm por íntermcdio do Ministerio •h F.~- ~ O SR. Bur.nõF.~ CAlW.U.IIO:- 1':\lvez ignm·asse 
zenda as SP.g-nintcs inlormnções: ess:>s compl'>\S. 

«- Qu:tl a import:mcia do credito :t~·e•·l•> :10 go- O SP... Roo~tmo S II.\'A (minislro lle c.<tmngeiro.~) 
-vet'no, em Pariz. pelo B:tnco do ilt'Gzil; • .. po•lin. obter todttS as infürmaçües :\ respeito 

"-Em que contliçõ~.s reali!ou-s~ esta opernçã<J, d:c admínislt'a('<i.O d:\ :\~TÍCllltu t-:t., rlm~tnte o~nelle 
o quae.s os seus fins t.: v:wtagens, Je,·mla :t c tfeito periorlo, pois tinha fi:1nC;1 cntr:~da no g-.\binete 
no mesu:o tempo ~ne o gon·1·no lev;•n~w:\ o em- do :\linist!'O, c, ao f:1cto •lc todo; o> neg-ocias, ou 
prestimo em Londre;;.-PerlJ•o Lui; S. rl.e So:ua.~ n.:~s circuut>tmlcbs tle conhecel-os,podia, indepen-

dente du iutel'lnedio da. C.tm:lt\1, estar inteirado 
ua nmtcri:t t\ respeito da IJ!i<Ü pede esclareci -

O SR. PEnao L(CZ (pel« o•·de,»)' observ:1. que o 
requerimento qne ma.ndon á mesa niio é nm re
cu rso de oppo>ição. 

Pede apenas c;clareeimentcs p~ra JlOtle l' dis
cnti•• o nr~mento <l~ Famoda. e C$pera qnc n. Q,,_ 
mnm dê a sn:~. appro-vaç,Uo no reqnerimentn. 

Po;to em discus:ã-o o re~nertmetltv, ó~a~iaol 
por ter pedIdo a pa.l:n·ra o Sr. Gon:;a h·es Fer
reh':l. 

O Sa. A:>DRo\DP. Pt<:;UEIRA (pela O~ll'.,;'.) dlz ~ue 
acllando-se incomplet '· " com missão de f:\z~nth: 
]10r se terem delln. a rret.ladú dons dos sens mem
bros, nm mediante lir.ençn concedidn. pei:L Cnmnm 
e outro em rnfw <ie ter sido escolhido seMdOI' do 
!ntJ?eri,, vem l'OS'-11 ' no S1·. presirlente S:! dig-ne t\<) 
mrTicar dous antros membf'os, afim da SUjlJll'ir ~s 
'l'ng:ts d,, mesnm conlmissãD. 

mentos. , 
As tcl'l':l~ fie Jt:ndiahy !úmm comp,,ldns tlu

t>an te :~. adminisb•Jç;"i.o d'J Sr. Conde do 1\\rnt\hyb:t, 
de s:.<n•losissima. memori:l (• poi ado.<), nm cidadão 
<]ne . dnr:n1te to~la" S!l:l- Yícln, !tOlOU na proYincia 
de S. P:lulo c em todo o Jn1pe-t'io do mais alto 
conceito de honestid ~de. (;ll uilos l<poiados.) 

O Stt. A:<DR.ATJE fJGü ~lllA. :- E met•ecido. 
O S rL I~OTJRIGO SILVA (•>l inim·o ria C$lmJ1fJCi>·os): 

- E6;;,>s tam•s fo<-nm compt-ada.s por 1:000$()00 ..• 
O Stt. 1\!.)IEIDA !'ioGüE!I\A :- .~cho 'ltte fo1~11n 

doadas ú vh;ta de lt\l preço. 
O St~. RontUGO S!l,\'.-\ (.:lini,·tro de e:stranyeirO$) 

.•• e tudo isto consta tio rela to!'io qne o or:tdor 
sub:netteu ti. consi(\eraç:i.o ela Cam;lr:\.. O Sa. PRF.SIDEXTE:- O pedirlo llo notr·e rlepu-

ta.do se\•:\ tomado 11:1 devidn co:lsidel'tlÇão. _., O Slt. PEDRO Lut7.: - Sina ~s lo ;~:trt\ base do 
-_, credito real. ca~~o .) · 

0 Sr. Ro<lri;:;;·o SiL,·a (miaist ;·ode es- O SR. RO!>ItrGO S U.YA (•>li"i,l>·o de estra11geirns) 
t>·a.,gei•·os) (!) observ:t q•te nao lhe !'oi possível dir. que ns terras de Ja.c:wel1y foram compr'tl•las 
r~Jl9!lder )tontem ~o nolwe ~eputn •l o pel:t pr.>- dnraute a. admioi~lmçw do seu prezado ami~o c 
vmcm d? Pt:t~hr, autor de dtYcrsos l'ef]aet·imen- co!legn. 0 Sr. Dr. Rflllril!'nes Alves . Ba;;t,\ 0 
tos, p?.rl•nrlo tnformnç-•i::>;; sob>'c "cto.~·lo ~Iinísterio nome de. s. E~. como admitlistr.lll r dn~uell:\ 
~ Agricultnm. Vem hoi•! informar :t .;. E:-:. e pt·oviuci·1 para que llnuc sem ne ·es'i<h~e de 
a. Cama r:\ s -IJre o ·t"'UI'IlJlto dos me· 0- , " ' ' - · ., • • , ' 
· . • · • "' · ·•01 ~ l'é!IU· - •lcmonott-açu.,, clnr•l c t•'lteute IJIIC o negreio fo\ 
l'lnle~to~. I honestissimo (••tt<ito.< apoiados ; muito IJe•n), c 11ão 

Prnneu·o ( W): j lm niug-1tem, por.t.ntüõr Qne sei't a pcr:"ersi:bo.le, 
«Requeiro !lue ~e peça.m ao goYcmo, JtOl' inter- quc_o Jl?S"',_ _qn·\~l~llln'. tle e>c<mthtlo elet_t?;:\1 .<'"'

med•o do lllmtsteno <h ,\ ~t'tcnlt:t r:t iufor~n~ç.ões »r.elo~n., ctpo•!lt!'J• , ,,,wto bcoll}, t.ulto _n~,\1> qt~.tnto 
sobre O Sfôi(!Ui nt~: ~ ' tntio IStO p r:\hCOl.t-,:C dlll'111ltC 11. 1\<.imiiHSI!' i\Ç:tO d~ 

l ." Si, ' i1o mez ]\~s.<ndo rm uo co1•1·ente, com- S. l>x., mnito :~nt~• Que ho!I I-"GSSe <\ n ga. de se
pl'Ou p:tm nuclci)S col,ninc;; nm:t r.1zemh 110 0111_ nador pela IH'O\·tnctt\ de S. Pmtlo. 
nieipio d" .lamreh)·, e <onl1':. no de .l nlllM:lln·, ,l:t O ::;R. ADH:!l'>.\ Nnr.r;tURA:- ;.: nenltnm on't·o 
provincitl •le S. P:onlo, c, no caso n1Tirm:1til·o. :\ intel'c:;~o r~l.eitoral em _jogo. 
quem e T>•1r quanto <'.nmprou e:u.l:t 111110. •lolln.s, •le- 0 SR. Rot>Rtc:UBS :\ r.n .s:- Es.·n h~tn:;.\cr;ilo 
vendo Yir com n~ rcspeet iYn;; informn(-õei: c<'•pí:l~ const;-. do r elatorio com <tue nr,s>ei "- ndminis-
dos títulos ole tlom_inios dos '>entle\IOt'e.<. ,. 

' tr:tçii.•l. . 2.' Si, no rne.,tno período, con~eden (l.ugmento 
de garant ia de juro :10 En~enho Ceut r:\l de Lo- O SR. Roomno SILYA (tr.ilti:>trl• áe estrcmgciro.~) 
rena, e,no caso amrnlatiYo, qnn mlo e p<'r quo con- obser v:l que a>St'l. trons.-.cç:'io ooost' do r.::l•,torio, 
_cedett esse angmento e de qnanto foi elle.. com o qna l S. Ex. passou em Abril a arlmioistm-

Sala das sessões, 15 ue Julno tle JSHS. - .4. ç~o no w n successor. 
Caell.o RodriqurJI. » 0 SR. Al.l.lEID.>, NOGUEIRA:- Foi 1\Dl(l. compm 
.·Não e exncto qnc o go~crno compr •sse n·t pr~ etn con<litiies vnnt:l,iosissimns par':\ :t província.. 

'_metade S. Paulo, clepo•s qne o.! h se den uma O Sa. ·Ronmoo SrLYA (•»in~<tro de est>·anyeiro.•) 
' aga de senador, qunesq uet· 1en.•s p:1m c> !.ti Ide- lê o seguinte requer-imento; . 

'' 1 «Requeiro que, ]X>I' inteL'lllCtÍio do Ministerlo Lia · 
· (l) Não foi reristn petotffi1rlor. Agriculltn·:-., se jlCÇ:l. ao ,!!OYerno : 
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l.Q Cüpfa tio oofta.l que chamou concurt·entes 
p:mt a. e. • ecu~ão dM; olJras do verto de s.~nto;; 

2.• Côph1 d:os JWopost:ls (].ne foram npresen
tntlas p:tt':\ esse fim ; 

3.• Cópí~ do Thesoul'o sobre ns respecth-~s 
'1'<\ntageus e onas; 

4.• Cóphl dosrecur sos que tivet•em si~o inter
postos lh\ decisão •lo :Wnistro para o Cousell1c de 
Estado, si algum jit roi npreSt>.nt.'lofo. » 

Diz que, dnr:\ llle ;\ su:1 a•lmíni;traç.1o, pt·incí
pa lmeute no ultimo peri()(IO, censut':I.V<Jm o ex
Ministro d~1. Agr·icultnt';l, porqtte não decidi:< esta. 
questüo, e dizia-se.qne ú uilo f;).úa pot· in tet·esses 
elel!n;"e~; hoje censtll'"- 51) o :•ctota l Miuistro d :t 
A,!.'l·icultul'i•, J•Ot'tfUe decidiu a 'l nestão, attri-
huin•lo-se-lltil lim elci tor·al! .. 

O Stt. ROI>IUGO Sn.v.-Í. (n•inislro de estrarl(Jeir os) 
r~>ponde n,i1~ o Sr. ?.linlst ro da ,\ grít:ultura. de
mrhu-se " fo.•:ot· da segnt1da propostã, á vista 
da~ inl\mn oÇilciÍ !'ttvor ;nei> da Secretaria e du 
enganl•eiro .. , 

O SR. Plill>I(O LUIZ; - E contl~rias tfo The
souro, que te:n toua a. itnporl:àncía tratando~se 
de unN veri:Jn. tlc 11.000:00{)$()00. 

O SR . H.ODRLGO SU,YA (mini•tro de cslmngci
ros) - .. iocumhido elo estudo Jo porto, d.'ls phtn
bs e <l".s OJ'{';Imen to~ . (Aparte.i.) 

J,\ Yé, pois, a Camat~t que a questão não é COlllf) 
se dtz. · · 

Além disto, ~t:~ pt·o llOStu, ~eg-uudo todas :ls 
inliJrmao;.(les 01'11 con:;idcr.td:• a mai~ T<l U!3josa, 
lli<Hmo ~m relação its ta:c>w. Yé-s2, puis, ~ue LI este m•~lo nrto é possl Y<•L que 

a udministraç;1v pOSS<t re.;;poutlel' ils c:rili<.:<t> qn~ O St·. f'1·:t' r' '' Lt' Jl:: - Veuham as iu loemações. 
lhe são feitas. O Stt. J~·wnmo SILVA (•n i,.islro de c•lranyei· 

O Sr. . Al.).!Ellu Nonmm:,t : - ,ts ;~ccus:Jções >·os) respoucle qae as informações vão ser pr·e:>tldas; 
destróem-se por si mesmas. os-~u Ct>lle:;a,llliuist•·o do\ Agü~ultura tem o maior 

o S~t. llfAcmr,:-?\ã,) apoia...lo ,· 0 nue se oen- mteres;e em qne ~t:~.questã.o sejaesct .. re!!hhl,e jâ. 
., o tleclarou tuml.>em hontem uo Semdo. Nilo lL.'\. 

sur;\ hoje é a. )lrefereoci:t. my,;terio alg-um,\ SAmalh:tnte respoito,c cllc tomt\ 
O Sr.. Prr>RO Lt;Iz E Ot;'t'nos Su.;;. D~:I'OTA oos completamente a.· sim como todo o ministerio a 

dã.o ap:u-tes. respoosabílirlll<te do neto. ( L]Jart<!-•.) 
o S!l.. Ror>IUGO s-.r.,-A (m.i!liS!!'n do c .• lrmwci>·o.<) Disse o uobt·e deputado qnc o neto tiO illustre 

responde qne os jornaes lle S. Paulo t1ão dizem ~Enistr0cht Agricultura foi cen:mmdo peh1 im-
i,;so, como most••,,,.Q no noln·o d.;p ut.t<lo. tll'C.nst tle S. P:tnlo. 

O sn. Pt;utto L~;t z: -En o li nos jorn;\es. I Foi censnmdo •. é ,·er(t.,.le, m 1s jJOr nm _.iorn.!\1 ; 
. . ontre tltnto. :t(] tH esta um org,\mllo JU!'ttrto ltl>e-

0-Sr. . flonmoo Str.•;A ( .. w u.<t•·o de tW·rtu1ffei;·o') t';\l d;\cilt:.lde de S~nlos, (n!ollrmu/oJ intel'eSSI1do 
ped~ no_ nobre rl eput~· .. o que. tenhn nm pcuco de n'Hptestiio, 'llltl elo;;·i•l ,, soluçio d:1.~!a pelo Sr. 
pn.c1enci<\, que lhe r_e~pomlem . Mini;;tro d,, A~ricúlturn. 

Estns propo>t::s lor:tm npresenta.<ms dm·m•te a "' .. 
primeir:t :~dministr\\ç;to do actual MiniSti'O da O _SR. Bt;LI!õ t·::l CARV'AU!O:- Só quem m10 o 
"\gJ·iculturo.. elngL:\ e o Th~SOIIJ'~ . 

~!tas foram infurm(l.tlas nf~o.1 ~ó peln. ~ccre- O SR. Roott!GO SLL_Y:"- (•n•ini8tra tk eotra"ffeiro.~ 
t •H·m. como l'~lo Thescnro r. co:n\oio:tm.m-;;(\ n'nm . . . e a. cam·~~-~ mumc•{l:tl, composta. de til versos 
ponto: cxclmn tod:•s ~ ;; J>ropostas qne niio es- par·tulo.lpo!lttcos,_unammentettte votou uma meu
tav:llll (!e _:lCC<irdo. com o eôit:ll; :\perw.s du:~s Ô''gem de ng•·.,decune:~to r. s. Ex. 
propo5t.l~ !IYor:•m •nfol'lnaçiio raYornTcl . o SR. PtW?..<l !. m z: - 1'~ 1:1. eseolhn da 11ropoõta, 

O SR. P?I>r.o Lmz:-.I<:ntil~ par:t que est11 grande niio ; p •r ter re:;()!Yido a. qtlestiio. 
demora , st et·tt til.o l:tCJI assuu ?. • . o Stt. l'utmWQ SttYA (mlnis~ro r/.e estrw 111etro.<) 

O Stt . RoDRlGU Str,VA (r>âni.~lro rlc c.<II'Wl!'JCiJ·os) respoudc ~ue, si o seu coltega resolvesse· mal , 
pede M tlobl'e deputvlo •ltle o doix,, ex ri ie>u· o uão podia s~r clokiallo. 
f.•cto e depois ceusm~. I) S=<. p1.:uttv Lutz:- Veu!~:tn\ a~ inl\lL'm;t~'OOs. 

o Thesonr·o int'o11110n .~ lhvllr •lc n11m M:; pt'<>- .Ma~ o ~ovc1·nn uiio as '11"'1' tl:u·. 
p~t~s, :\ Sc..-ct·ct..·wia. e O- Cn,!t'enheiro cncarl·e:::vJo o s1~. ltot.liUtiO Su.s,\ (miui..~)·o fl .: .;stJ'mtyciro . .:) 
rias pl:\nt;IS e do3 eslu,Jos do por to aceiL1 1~\ín a rc~pon1lo fJUC o sett "olle;::• Miní;ll'tl u,t Agricnl
outr :l- tm<• {ll'OilH~ttcn hou lcm no Senmlo for nece L' tot!os 

Assim, pois, a admiu!stra\~\o titlh;t oli;~nte t.lc si os p q>eis. 
duas propostas . · · o sa. AHON..:> -PE;>;NA :- En acttho de formultt l' 

O Sn.. PF.I'n.n Lmz: - E n.s ohrns complemen· um ·requerimento nes>e sentido. E' <t mniori;l 
taras de qno \'. Ex . fa llou n.qui hn tl.ias 1 il.\ll>roml-o. 

_O SR. Ror>T!.l(~r) S.Tt.YA. (ol.ini.~l i"() rlç c:~tl''(U1!JI:i
,.o.;... umn tcuuo inCorma~~-Jes liwol~\Vels tlo 
Tbe~ouro , o ontt<t lla SN:ret:wia e ~o engenheiro 
enc:trregndo dos estuJos, plu,utas o ot·~1mento:ii do 
porto. 

O Sa. CoF.:L!fo Rotattaue~ : - E Coi o desempJ.· 
tador. · 

. O ~R. R.onR.tGO SnsA (•nittistro dt C$trangei>·osJ 
dtz que 11 secrettu.-in esta vã de accór<lo com o 
eugen lteiro. 

0 SR. COELHO RODRiv.UES : - Por cou;;<lquencía, O 
engenheiro <le~enip lLtou em lhvonh• Sec!'eltlr ia. 

O SR . RonRH'\:1 SJ.L\'A (miai.~tro_ de ç,.,·i rllJl!JCii~O;.:) 
tlceit.t o rcr1nerinwnto d•l noiH'e deput:ldl•. 

Sohru ~~ <tncstão pol!tlca," S1· .. Minist ro <.l :t A~l·l
cu!tura respondeu pérleit;tmeu te no Scnatlo. ' 

O Sr<. Pt;oRo LUiz:- Como ê qne Y. E:r., 
mem~t·o <lo S"'V~t·no, :I.CCit:t par.1 corup:Ulhcit-o d:l. 
ch:l\r.l o Sr . Lope~ Chwc.; '!. 

O SR.. ROl>RLGO SI!,\'.\ (•U.illistro •lc e<tranyeiros) 
porgunt:< o que tem isso com o c;l~S d~ S-11ltos ? 

(.) S~lt . P1,m:o Lut~:-, Tem nmito. D:l>do Sll.\1()1' 
si o \Jinisterio 6 solíd<Wía co111 " c.tlldid:.. tura tio 
Sr. Lol'es Cluweo. · 



Cêmara dos Deputados -Impresso em 03/02/2015 11 54- Página 5 de 23 

Sessuo em 17 de Jullto de i !:lSS 

O Stt. Roor:IGO SITXA (,nillist,-o <ld d$li'~"{Jr-i;-o.<) I tn~iío e :\ pedir ;t S. Ex. licença para li:k 1 t\ ilm de 
obscn·a que, si o ~cn hoarodo collcg:t (\;l Ag"l'icul- õet• pn!Jiicn.dt\ r.o jorna l <i;t ca~a (lê) : 
tm·a ros,;;: le,·;ulo por pcn,;mttenlo po lltlco, lcr b ·:l.nzusto~ e Dknisslmos Sr:;. Repres~nl antcs 
~t<lopt:vlo Olltl'•l proposta :tptesenlad:t por ]I'Jil!ell$ Ü.l. Xl~ÔlO. •· 
lnfluentes da. tlt'Ovmc;:\ de :s. P~ttlo. (AlJOiadc.•). 

0 
B !" tl . 

1 1 1 11, · · ' .tuco ·~· pa toc:n•w e cmmne:·c '' c o J ,a-
O ao r~qucrimento e o scgui!\tt\ (l{:): 1·nnhiio, cstn.bcl1.~cül.J na c~\p:tal dcstn. 11rovin-
~ Req·wit•o tpte,pM' intermoclio <lo l\Iini;;lct•io cb ci:1 , r,~m col11illdo nos sentimentos do rect i-

Agrbultnt~~, se peç t :10 goY0t'no (i11 ~) in [h!;mc: . dão e jil::iL!c,.~·.t rruc ,·os reco:nmend:tm c dis-
l. • Qu;lUtas p1·opo::h; (]O dit•e,:tor g-0r;1l dos t,,_ ti:1g-nom, expor-vos n. sitwt.;;"lo '-lmlmJ•n,..,s.t om 

Jeg-rnphos pm·n u,; ''''i!''s tl''' respectivos ~nb;\!- •.flUO: o collc>eoll n. t·ceent~ lei do 1 :~ de ~!;tio, 'Jl1e 
tc:•n0.; existem pemlentes d,, dcci:;;ko do ~lini:>t J',) ; cxting-nhl a ciieravidilo no lmperio, e pro \·oc.u· 

~-· Qui\llto 0 qaa~.; &lo <1S pcs~oas prop()Hn~, o .-o;so p;\trioti;mo " acudir - lhe com os meio> 
pm~a que c..""Lrgo~ foram tlpr~·s0ntatlas, dc5do quo a. V\)S~l sahedcn·ia pi~r~ccn\~tn mais coaYe-
Qmlndo o rm~J.m e por l)ue uão li1·erttm aimla lo- niG_,?0tesl.ou,.,,,.01 in .' u'tlo ,1,, 1 -
gttr as respcctinu; nomc:1:_:ú~~ · ct•,;;lito ag~ict.:la, e por e~ te < ~~~io0x~tl~~t~~r ~i 

Sa!:t d r:s :;e;;;ioc;. 10 do .Julho de ISSS. - .-l. não:\ unic:t, '' ntul':o:· fonte tle J'C>1tb, pot• 
Cucllw l f{l(l;·iyue.< .» SOl' tam bem :~ nnica inc.lnstt·ia do J•<tiz, ct'i!On-se 

Re;;ponde que, poucos tliHS MtQS do ddxm• a nesta m.pih\1 G 13nnco Hypotilecnrio c C<>mmel'
plsta. dtt A~·icnl tu r a 1 recebeu t~ ptopostn. pa.ra a. ch1.l, do t~:po int~irama:lt.e ll!J,·o no Itnpe:rlo, 
promo.;~io do~ cmprcg:tdos do telcgt':tpho . Ex1tmi- pvis cotnpunha-~e de tln:t> c:.wteiro; tlistinctas, 
nando- a, porém. de-sd~ logo re~on hecen qne e!la t:mlxn•,\. solJ a. tnesma :uhrlinistrtlç~lo, dc.;tina .. 
a ngment:w;t a <ie'Opeztt, e coa1o tmh:t 11c .tcixar a da:: uma a empr~Umo3 t\ la \'om-:~, :lo longos 
]l:1Sl:t d'alti a dons on t res di:t>, n:[o d<'spachou. Jll'õ\ZO> c juros mo,lico3. mediante ltypothecns 
O sen illustre cvll<:;::·n l'.:z o ~~~~ qu:1t111er pe.~SC<\ ti·~ e<\:'d.O(l!,,cimP.n[ilS :\gTieol:lS P. cmi,;~ão <le 
ftll'ht neste c:S(). nnndou il jl:'opo;h ti. :O::reçãco lettras itypothec:u·ins, no:> prccis<JJ termos ua 
Ceuti'M dttSecretaritt p.;m examiun.r sl haYi.t ou ld u. 1.~:37 de 24 de s~tembro de 1813-i. o 
11~0 otng·mêntü ele tlespeza e si ;t ver~.~a com1>or~ o:t t1'~!. :b OfJera\~es t;OHtrrH;rc;iaes t!e Uepo~~ilÓ3 c 
t:1v.1 o augmetlto, c.1so hotn·e.>;e . llesconto:;. 

D~ste moào eJ'.\ J'"-cil cong:rsg:.w capitae;;, que 
O SI'\. COELHO R.0u:uG-GES :-1~ rpm .. ncto forltm se em11eeg·~.tsscn1 cta empt~cstimos a, h\\'O\ll''"' 

snlnnettio.lns ao go,·erno e~sa~ ]1\'0PJS t ·s? ;;om onns p:~r:1 0 Est:ulo, c ;;em pt·o.i liizo p:w:t 
O Sn.. H.opr~t·.~~ Sa.Y ;\ (tnini~"l···J !lc; t:s~, ·aHg~iJ·o$) o:s Cllp!ta.lLtn,s, 11orque os diYidendo.~ cn.uu 10 r

re>po:1dc •P2 r.onco.; dins a;ttcs ele délx'tl' :\ ••lSitt m•tdos p~los lnct'O> re~.li.-;,-,dos pela> tltws C>\l'
da 1\g"l'icultnra. O 1\Iinbtt·o niío po:li1. n ppt~ol':a• toit·~s. e a modic:o.hclc r.lcs j uro;; c:1. le ntidão ' 
unta fol'opo.;t~, sem s:ti>Cl' si eli:L illlt)(lt't•W<\ em tio J'cemholso tlns opcmçu~.; de ::nl:L e t ':tl!\ 
angmento •lc dcspeza .. h\rg;tmente comj•~n~cvh, ,; n:1o sô pcln,. cmis;ão 

O 5tt. cOET,\10 i:<•lliUi:t:J.:;; :- :-:o;;;tt\ p:wtc c;;til at<;i o decuplo ' ·~' lcttt·a~ hypothce:n•iac:, como 
C()L't-ecto . O ~ne ou qneri;\ ;;aLIQt' em tt ~ncsliio de pelo> jurv; llltÜ:> ll.ltos c pt·ompta liqnit.l:l~•1o 
tempo.. · :la:> or•~r11N:Js <b outra. 

Ali[li\l\'MIO pelo tleC!'éto n. 0 .58i de 2:; de 
O Sa. Af.FOX50 Pr.~~.\:-A:; p!'t1postns ,.ie1·am J,~nho do lRii , cnooloa o Banco :ts ~ilas ope-

ha. ((U\lSÍ don.~ a unos. l'o1Çüer;.; o ~ expcl·i;.':n;.·i:l. Jcm!'Jn~.• l l'->:t Oltl Lrê \·o !I ~X 
O Stt. ltom:wo Su.vA ( •lliai.<tr,, •IJ c~<~r~;l- ccl!onci:t tla co:nhl<ta\do, porrptc, :1<!111 :;:tCJ·ilicio<lo~ 

f/Ci ,.,N) tc:n re:'ponrlirlo ao.> t'C 111Cl'ÍOlOlltos uos capil:w,> congrc'"''"":;, ft>te cmltl •lc,·iümcnlc t·c
llr>tli'CS <lei,IIIhtdO.i . IJ~S(•j :\1':1 rptc o n"'n·o rh!pn- tlllllll'l':ll.lu>', pú lc:\ I:n· .. ul·a c.onl!·a iti t· ~Hipl'C.;timú3 
L;t,(o <!\tntunt:\S5C, cnm·J tla.u lc~~ a pe;lk -lhc in · n.jm•os ;nu:licos e h:illil· ~uuot·Uza,-::to. nnicos oon 
f~·t·m:)~"'Ü.:5 ll_:n·l.i\!al:~l'e> ~oLa·o !1cgocio::> puLlil:O; . fvt·m~:; à sn:t in•.lnlc o c~~'!l':t th·cis i"«J!n o SlJU t:•:-..
J\nne.t. rcz nusno~tct·Jo dos ae.:;t)Cto; •la Ag-l'icnl tnl-a t :t<1oo.l.: ahatiJ!tcn tll c :ttt~u·o·. A lcttt~~ hypolhc
c o noht·o rlopntaclo s:;h~ hem <li ti tu, porque c.> ria, meio <lu moloiliô:l~<'l'> ol:t J>mpt•ic:la.Jc ter:·ito
sc:nprc LCYe (};nlhecuncnl·o ~ IDHes no g-:lhi.tll.! tO Uu 1·ia l, ate ent:'i.1J 1 l : ~ t.:u:t hcci ilo t;utro nôs, app:u-cccu 
om·.lo:w, quando o inlcrJ•ogav;l ~ ·>bré ~'!11 dqi!Cl' 11•.> Ut<:l',::tolil c t •J!I •iuis tull a conll:ln<;<\ pn l•li<::t, 
nssnm['to. l:tnta 'l''" ohlo;re ag-io; "1>-:.!Zar d:t c:mcnrrenci:t 

!:· lido, :~ pci:t· lo e ~c:n d~h:\ lc 111 LI (Jlte Ih•! ntzi:tll\ a;; apolices <h tlil' ida ~ nblict\, ·e 
oeg-niltte a 

1 
l'O\':t ú '' pcln contingcneia cln ~ottcio p: ·~'lilt\.r-.;;c m" l á col-

lm~n~ii.o 1.hlS Ct.õonmuin.s JKU'" a. crcaç~ão de r enda . 

« n.e ·1~~ei r·o 5~ :·(: :--prisito llO gm-crniJ, pdo Minls
!~t·i.o c.l~t ,\ g-ricnltur:l ,Coml!lCl'CÍo o úul':ts l'nlrl ic:ts, 
copl~l d•l 5 plv,IJ,t~l·;t s e i tl !i-, ·tnnt:•J ~~s ,~c rt~t·~nte.~ :'1s 
<'!Jr:\s do cú0.-. ti e ~n.n to:-; . . 

Sab das scs..0c:;, 17 r.le .Julho,~;, l"f;S. - .-1/{oa<o 
J>a;ula~ » 

O St• .-Gont.elo" .de Ca.:,otr <> rli?. CJ<IO o 
ll<'nco Commer•htl llypcolllet::u·io tl ll Mnranh::io, 
[>ediu -lhe q11c a11t'esen llts~~ it OtnJ:lr>\ do; St·s. Ue
\IUI:ldos . mm J·eprc,>enta.;::'i.o solJt·~ os pt·e,iuizos que 
causou a suu C."ll'len'J. hypothcc:u·ia " lei tle 13 ele 
} (aio. Limita- se '1 mnmlar :'1 llh':>:L :\ r<opt-csen -

Em l•ot·~u.i l•l'elutiv:u •te l.ltc la 1·~o, !'t~ l l~cg~tlaP n. 
ati\OI'ti'l.a~;tO o.IO:i élllpreSt\1\lOS l<~l tOS a l:t\'01\l'''• >} 

1:oth~~n e;-;tn. o~ benelh.:ios rcsulb nto.s dtt t'acilid~ tdc 
d~".' Cl'~jlito ri d;J 1nodichhule de j:1r0s c lcnttJ l'C
cm\ J(ll H~), lJttC .F,~uai:> ntC cnlt'io · onnhocol'a ... P1..'H~ 
:ma. \"úi;, ~.uno~· Lb;:lYil o B:~l'l.Cl), poe meio do sol't.~!o, 
ri~ m:cút•;lo cum seus cst:tlutos e comtt citad:1 lel 
n. 12:37 LI ' 2-l tle Setem!Jro de !SG4, as lcttt':'IS 
hypJtlte~••ri:l,; emillidn>, o por csto meio m:\U
lin lo:t :t co:llhn'"' <lo ~nc ,!l'OZ:W;t!ll t :\C$ titllio.~ . 

i\f:ts, tão prOS[lCrn silttn~.ão a lterou-se, o nftn:~l 
•lesapJI!ll'eceu dt:: t•ldo. como s:•heis, 1\n~ustos e 
lJigni;;simos Srs. l~pt-e$Cntantes tla N<t~oio, ú Cll\ 
!;l~!ll rl'l par te do ltnpet·io, :;inão inteir~•mcnlc 
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nu !lo, por •lcmnis modíco o valor th\ torr:> ; c no\ Fôrtl odoso encwecer os inc)n>euíentBS thl. li
estado rwlimentnrio em que se nch:~ ;t ,~gricu\tut·;.t quitl:tcão forcadn. de nm eslabelecimento cre~dn 
·Cntre nos, toc.lo o nlor tlos esbldechnenbs agt·i~ pela iniciativa particnlar, sem au~ilio do governo, 
colas cousis1ia nos hraços que os B~plor.>Y<U!l. em um;c epoc:c mn que n, tle;;orgnni~no5.o c.io tra-

No reg·imcn cl·e,\do p0l<\ lei 11. l2:37de 24 de bul!Jo derrama o de.):üento em toclos os ::mimo~, c 
Sctemb1·o de l&H, n. hypotbe~a elos estabeleci- o futnro Ü<' industri<' <1gricolr .. solicit.L " maxiuw. 
mentos <q;;·ricah!s comprelrenditL os co;~ram;; n3lle3 :Ltl<·J0<;:<1o do vo.Jer publiCO. 
cst<1.iJclecido>. Em essa, iulcli~mcnk, fi. mclhc>l' Sem entretanto e,ta :\sorte que <'l11Ct1Ç<t o sup
gr~ .. r;.t.ntia de !'C<::mllolso Jo c.apitnl rnntu~LUO, ~10r plicantc~não pOl' ~•cto .,311~ c.<SO €JTI que nen1 pediria 
flU0 er::.. o cscr.\.VO qu.e:n1 cnltivnv~~ a tCPi·~'l.., fJ.UG1.11 nc.nl í:!8l'i::t d\g·no de aax:ilio <-Ü:;um, mu}; por c!YcHo 
<\ l"<tzia ü·nctilkar·, c os i't'uctoo eolhidos p:lg:n-am de um;\ lei que supprimin a gayanli<\ melhot·, que 
n.s :::.nnuidade.-.~ e e:-,:tingui<-!111 o 01nprcstimo DO outra lci co~Ic~cl~ra. ~vs cnlpt·r:st:mo:; agl'icol~ts, 0 
pt::Lzo convenciomltto. . . . . J~ot•nm;\ anomal!:t runest:t pão úeve cunsoyt!al' r, 

A recente Jet ue );; tle .'!l:t!o, nbolmilo " l!IJ~rrla<le, que todos 1Je1ndrzem c ~l'l'lauaem, a 
eserrtvid:io no lntp2r·ioJ ~h~.;;.tt•;; in niio ;;ô .:.l n1~~lho1~ expnlbr;~io vio1enb o orliosf\1 rgte 1~e.dnza iL l!li~el·h\ 
garantia de rcõmbobo (los cupit;lCS matnatlos :\ m\lharesuc l;tmilhls, c verta 1111 conscicn~i~ rm
I~nrnul'fl~ como l'I.Xln;dn cons~det•:lYC~Dl(!!Jte o \'n.lol' hhcn t\ suspeit~. de nüo s·2r .. ~m o clir!}ito e a justiçi'l. 
tlos irnmoveis hypotbectulu~, c pln cru gra vis.-;im!> de ~'ili:tmeule re:-;pciLadu:s J:lelo legislmlur b1:aziieiro. 
11~ri~·o de jiCl'Ü<t <itlO.iii total os C<tpibe-s ~ltc, a Acretlita o snpplicante rJae n[o recns~reis , ,\u
somi.Jr~ da. lai n. 12~37 de 24 de Sete1ni1i'O t!e l 8G~lt ~·nsto; c Digni~sirno:; Sen1tol.,c;:; Rel)PGSentanto~ da. 
c conhados 1m pnln. '~'' elo ;r:•rerllo, procnt~t\'a!1l i\açiío, (I i nrlemn i~nçã~· tlevhL1 aos prejuízo> ~ ne 
emprego nas explorar:·JeS :lg-ncnhls. moti VOlt <\ lei de 13 de !\!aio, o a um,\ Jlrovilleuci<t 

à --~~~~rro do l~gislí\dox· il..lter:~a sul;~ttUlCÍi.l~~ncn~c rtn~~lqu~l' qac o ürnpnre da-' ~_irp.üthtçÜ.o fvrí,l:Hta.~ 
con!ro:ctos celc<>t'a<los de cíccui·do com f< \egt~hçao r1ne sen1 a pet·clt\ total dos c:>.pttncs assoctados, e 
cntao Ytgocnte, e, s~m n.ttendor aos comprt!lll1~SOS o ~ne mal;; impoPta attemlol', ~. impo;;sibilirlar\ ,) 
qno olle mesmo :munm·n, fomentat·~ c g·;Jt';tnlii'il, de rennit• outro.>, que Ye.nllam em unx.Hio th\ \a
mndon r~p~ntm<tmente '~ conrllí'<W cbs p11rtes 1 ,-o:u~t rctluzic.lr, ,;, pcnurm c cvnclemuacb á inac
C•)1Üràctn.ntei3, veduz,bitlo o n11.1hario à insoh·n.hi- çfio. 
lhl.lde e o nmtnnnle á penht :!c capilacs, qn~ elle 
emprc&tou por~ue jtilgou e!Gcaz a g-:u·t~ntüt que 
:l 1 ei l \!e thL \'Q, e porq ne üC!'C:litou ne>stt 
g-m~antin. 

,\ lei de 1~~ <l~ :\I;.llo elo COI'l'ênte c\nno é: s01n 
conte3taci1ol l}tn ado ci\·iU.s:1dor e hnmanit.ar·io ; 
restitoüa elle a melo milltüo de ho:11ens '' di~tü
d~1liú 1}2~~did~1, o ap:lgou a, n1acnht qne a lxtr:~!I'li.l 
estumpnr:J. 0:1. leg-islação do lmperio. 

A f 1s !1.. e:o::.ct~'l.xu1ão foi e era 11111 fn.eto leg·:\\ ; 
n::LSccn nos templS colanbes; sol•re'.-iven iL inde
pendenci:.t; o lc.~·i~;ladc>l" cx['lot·ou-n em 1J~neticio 
do lliesonro pablh.:o ~ c nin~ne1u qn•) não tcnhi\. 
de todo nhlit<Jio,v!o o ientimm1to t!aju . .;tiç,a. qaercrú 
nnc tão l'ci:t no'!'"' sr;ia !anula it c;tsta ;;cimente 
do' qne fnr;•,m :>orp;·.cmlido,; pch abo\i~ão c elos 
ir:ut.lutos qnc, conliado::; ua lei, cnllll'O~tnram seus 
(;apití\e~ i.\ htYom·a, que vn·h\iliú:Üo c S'OYor·n.o 
~u~riclm c descj:W<.l.ln Jll'D;eg-ec·. 

O ct•im<:l fúi <lc todo~: C•'llHI\dtcn-o a mção 
talcira; c nãu t<.~ll'l'a ~~ justir;;t qul! J'ec:aü.\. ;.1. 

cxri~~t:iio solu~c um:l. c!<lSSü apcn~t.s~ .súrnente- p01Y111e 
C0\1110\l ll~l\lt\IS, 0\l ll~L':l tCI"C lllC\O:i 11~!TI l>c'lll\~• tiO 
Janç;u· sol.,rc ontro:; a hcr•Hl~"' lim:J>b1, 

A posiçii:.o d? Sll t)trlit:~tn~c t?;'nit.-~·~ m~\i::i f:l'i~Yc 
c intercsc;a. a11uh ma.1> a lc pnlllrc;t cn1·olvHh 
H<l enü,;siio thcs lettms hyi10tl12C<II'i.,:;. C11,Ítl melhor 
g'al·ünti:Hlc"~·PI'ill~eoou com o clcmc>n to ScL'I'il. 

Com e!Ieito, eof~., por li~tlidtn• oitenta._ c cinco 
ClllJWCSti 11!0~ no V~l,[(\l't!C <.fUi\ ll•otcnl•JS C t:'lllCOC,l1l<t 
contos <lc rGts, g~ranttdos ror llypollwl'<t,; de •m
moveis:, e liom~ mil e qn~troecntos ex~e-s~r~no~~ 
Des•lc que faltarem, co:1;o f:tltn.m, as amortim~ü~s 
c .i nt•os i.\ o.; 01nprnsthnos cffcctmdos, e r2dtl1.1d?, 
como foi pcht. aboliçJ:o, o Y•Üor <.los htHllO\"CtS 
hvpotllecndo~, fletlm clescol<C!'t~~ no,·c tlecuno> ch 
~ini~siio ditS lcttr~s hypothecat·ius, c <1 Banco cmi>
SOl' n:• impossibi1iihdc tlc antortir.·tl-a~,e n. J1Drd;< 
I'CcnlüriL so1Jrc os nctna~s porlndoro> rlcllM, 1\lu
tli<los em snn. \.ôa r..; pelas yn•omos~ns cb _lei o.~c1,~ 
p~davt·a do güvci"!li.', qnc ;lHtorJzon a. n1c.~mfL 
tJUlÍ:3SÜO. 

Nestes tcrmo;s- E. R. :!\!. 
Rio de Janeiro 16 ele Jnl\to ele 1888.- Como 

prvc\wador, Jle1·c~clito <l~ AlMç'"t;•o Pc1·cin; (/c; 
c,·ara~ 

Peli\ presente e;;crípt:1. pelo llirector-secret:u•io 
conrorme [I di~posiçJ.o elo art. 111 § .2" Llos est<1.
tnto:; dc;tc B,<uco Hypothe<:.'1.1'io e Commerda.l 
do lilar:tnhão, a directol'i:l abaixo :~ssig-nac.b 
t1o1neia scnd Mocm.·ndo,·es, n:\ cit1a<!e de S. ~eb~s
tiii:o do Rio ·,le Jnnoiro o qna.lfl'1er parte tle,;to 
lmnerio, os S1·s. capitão Joii.o Camlí<.lo de Moraes 
Re~·o c Dt·. Hcrr.clito de A \encn~tro Pereh'tt cb 
G\"1;-ç-.n, a, ~\1\rm n. cn.ih\. nm ia :;olirltwt. ~oucetle-lhes 
illiinitadoH potLn~l3.s pm·a. l'O(jtli'H'Ol'e!n, .Já psr:.,nte o 
Go\-úl'llO lmpC!·!al, .iú perante a .Assemblén Geral 
[,egt5lati m. t <Hlo <J'lilll to fur pt•eci~o p~1'<"1 quó O 
csttllJclccnnimto que dirige consig.• rco!'g:tni~>.w 
smts tl'<\ll~llú~Ü~'S lt•\ie nlJi\liil:IS pela lei ele 18 d<} 
1·h.io deste n.1n1D, rptt.} Hh(ll'lon ü~~r:.l.YD~ ')_ll(~ ú~ 
tavnm l!ypotltec.ttlos ao nwônto c~taloelecrmento. 

?lo dc.iempcnho deste ••J:t.ndnto poderão os llll
m~adüS 11sar dos podor,~s fJ uc scgnndt1 o § :)() tlo 
c\l't- JO<J t\oo e~t,tttttos \hc >><o conl0l'ic.lo:; como 
admini;:;lt'ft(bL·es, podendo i~nnl1nc:ntc su~tah~
cerem cs~1. si o jnlgtu·em conYcnionte. E tmlo 
~uanto o\Jrarcm ·neste ~entitlo dú pol· li~·mc c 
,·a!ioso. 

Ha Domin;:ros tt::mç:nlves -lti Si h~\\, dírcetm· ::;e
crcltu·io a CSc1·eri o a~signo con: os de Jntlis tli
rectm~os. 

!lbranltii.o 2i ele ,Jnnho cl~ l8SS.- Jo,,J Jo,<o 
ctlmcid« do$ Santos, p1·esidente.- DomingJs Gon
çalves da Siioa.,-Jlanaet Con·J" P c;·eira do !ergo. 
- FrWlcisco J. Milton <l'Oliocü·a.- J!cmoel José 
Soal'~>S 

vem á mesa é lid«!ll envi~lh á co~nnb:,ã:J llo 
orç:unento c conlts (1, r~pl'CSontação llo Baaco 
H''l)Othcen.l·io "'Cmnmm·ci~lllo :1\l:J.rnnhiio, pedimlo 
iJJ.dcrnui::<tcão aos projnir.os ctln~~H.lo~ pela Le1 de
t:j do ~IHít.> llo C011 l'Ünto \1-lll10. 
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O Sr. Pedro Luiz diz que mais uma. nü.o é a impren;:;a. neutra, qne confesS•l. pe1·.:mte •• 
vez vem reclam:-:.r !los nol.>res !llioi.str-os o eumrwi- Câmara e pemntn o nobre Ministro 1la Justiça, 
melito des deveres qne, como miubtro.; respon,;:t- rp1e o recl'llhtmerlto se e,;t:'t razcn,lo, e por f"órnm 
veis e parlamentares, têm de e.sclare~er a Camnra arbitraria e violenta, sendo os rect·tü;:llos remet.ti
e no paiz a re.spilito de seus actos politic~s e do:; em poucas horas J.Hl'a a fortalez:t de Santa. 
administrativos. :\ C:unn.ra acu.lJon de ouvir, diz o c.ntz c <~l'n.hi p:ln. :ls proYincin.s do Sul. O orador 
ot•ad.or, o nobee Ministt·o de Estt·<wgeit·o.:; aflle:nw Cth o l.tcto de um pedreiro m·>r·ador em Nitlle
que o governo está sempre prompto a prestar- roy, rJIW sustenta mãe e irmite c que foi recru
ilte infor·mações, no entretanto ainda ll;t pouco, t:1do e nmndado par<t S,tntn. Cr·nz. 
requerendo o or:1.clar informações· a respeito do Per.!.!·unta o ot·atlor, ao nob1·e l\1ini3tl'O 1l<t Jus
Cl'edito a l)erto a.o governo e:n Pariz pelo Banco tiç·<t, pelas sn:ls doutrin:1s, t 111 tas vozes apresen
do Brazil, para di3cutir com o honratlu Presi- tad .. 1s na. tl'ibuna da Camara. em litvor• dos direi
tlente do Oonsel1w o seu orçamento, nrn amigo tos e tla libeerlade do c:tl::tlã.o, e contL-.t a::; <"l.l'bitr.l
dodicado do governo pediu a pala.n·a, a!im tle ,:;e rhd ttle,; e itleg·n.litbües po:>t::ts em pr.ttic<~ vor 
nã.o votar o requerimeuto e não Yil'em as in ror·- <V]nelle g-o,·erno qne S. Ex. co:nbatett. 
mações. O gabinete tcnh:t ao ul<::nos :L co:·ng-em de sons 

As interpellaç,ões nã,, sã.o discutidas, por·cpw os netos, conres::;e que estit recrill<tndn, ma; não venha 
nobres Ministros, diz o orador, !oge:11 (h teil:una nssen?r·at· a Cam:tm e ao pai;: qne uão se está pro
pa.ra. não comprometter·em-se su-5tentando cloutt·i- ceüeutlo a. recrutamento: a.s suas declarações em 
mts e princípios contrm·ios :ws q:w 1igur<lm no oppo:;i("ão aos sens acto:;; só tet·ão o merito do 
prog·rammn. do mini:;te1·io, on aos l}ne lhes sli.o patent~ai· n.o paiz a sinceridade e a le.Jdadc com 
impostos pelo partido Jibe1·al. qae var sendo oi lo governado, o o qne deve elle 

o govor110 não tem em menor consideração as esperar de nm go,·eruo que tudo promette e nada· 
prerog~ati...-:::s dest:t <tugusta. Camwa, diz o m·a.dor, . f(lZ. 
a ponto de declar<ll' o Sr. presidente do conselho, O i1oln·e mini,;tro de estrangeiros procurou tbr 
e~tamlo el!a funccio :1amlo, qne lançari.L mão 1los inror·mações sobre o ne!!"ocin do caos de Santos, 
dinheiros pnblicos p:tm snccorrcr t•s bancos, c em o orador· ag·u;1J"d[t o:;~ 1•arecer·es do the~om·o e 
seguida pedi ri•• mn bíll de itlemnidatle. u nobre dtt s:::oct·etaria. da agTicul tlll'<t Jl<tra discutir este as
ministro d(l. Justiça, que t;!ntas vezes e5tigma- ~umpto, ma~ desde já asse\·er:t a Camara que as 
tizou o procedimento tio Senatlo augmentn.udo as mr-ornwçües do tltesom·o são contl'nrias <t pro
tlespez,ls, sustenta.:1clo assim :os JH'er·og- ttivas tlest<t post<1 c-5colhiLh o contm ell<t rechtma. a im
Cn.mnm, diz o orador: ag:ora llrocur:t f,tzer poli- pt·ens:t Lh ca.pital de S. Paulo na del"eZ<\ do:; in
tic~t n::io com os imme:iiatos r •JH'f!Sentantes Lla teress:?s do contri!.oninte. 
naç:.ão, mas com os SetHtLlor~s vita\icios, apresen- (H(t apattes.) 
tando :.tlli o seu projecto de rel"orm:1. .i udichwia 
radicn.l c no ,qmtl as despeZ<lS pllblicas são aug-- O nob.t·e ::.\linistt·o interpclla: lo lt:~ poueu tempo 
mentacl:.1s consider,welmente. ,\::; prerog-atiY<l::; d:t <t r.:spelto da que::;t.ão tlo cac:; tle Santos, disse qne 
Camar<t diz o orador, são esquecidas pelo governo não se havia 1·esolYido n que.;tão vor· agurtrt.hr 
e ell:1. é assim \·ilipendbda por af[nelles mesmos o gove1·no o ot·çamento de nm;IS olwas comple
que durante totla a sua vidn. p:trhimenhr outra ment:."!.r·es. O or-adoJ: e:>tá p:rsu!·dido rtue roi esta 
cousa. não fizeram senão atacar o Senttdc, a corô:t, '" pot·t<t aberta pelo ministerio par.t poder Jll"C
por U.Ullullarem a. C 'tnl:\l'<'l. tlo;; uepatatlOS, til·an- l"CI'i!' lltlll~ pl"opo:;t:t meno:; Vai\ l:l_joS:l C CjUe exig·o 
âo-lhe a supremacia que dcYe ter no rcgimem do contribuinb o s lCriliúio tle m:tis ll mil 
parlamentar. contos. 

Como póde o pníz, perg-unta n orador~ ncrótlittt· 0 .. or-.Hlot· p::tle ao g-overno Jioticia 1lu pt·t~cdo 
na sinceeJdad·~ do g-:Lbiuetc:), quan lo os seas ado:; re!"or-nmndo a lei thts tl'l'l'a:-> JmL,ficas ; st jú 
diariamente estão conspirando pam evlllcnf}iat' abamlonuu esta parte tlo i;t:ll Jll"l),::t·.nna, por não 
que as suas p<Llavr·a:;, ''" s:tas dechr~wües não considci·a!-a nppot·tun•, (J 110 t:.t,_,, e'Jnlt·ar·io, 
potlem se1· tom:t1l.ts <L ser·iu pm·rJIW o g-ovemo contando com a IJoncYoll!ut:i.t t• auxiliu du:; Jibe
uii.o cm11prt~ as snas pt·ornessns. . - 1'<\CS tlo Scnauo, porque ui"i.o \ll'lllllu\'C a sntl p:,s-

Pois o nobre :\Iinist1·o do lmperio, não sH:;len- sagcm alli. 
to11 uo Sena.t\o, como a.ltaml?lüe conveniente ao O OI",Hlor iml ' !.;"<'L 1lo nobr~.~ ::O.lin!st.J·o tlo llllJltll'io, 

. paiz, o peojecto de JiiJerdade de cultos, e uão qu:: parece o dir'<'clor tia política 1.lo g-oveJ"no á 
està elle na Cnmartt h:t mais de um mez sc::ll ser vista das sna; declaraçu::s uo Sen ,f.lo, si niio achtt 
d<tdo p'l.ra. ordem do di(t, ao passo qne a. ca.ma.r:\ o gn.lJin,}te conveniente a J·c!ot·ma. do processo de 
está se occupando com projectos indi:vid11aes, como eleiç~ües, voltanüose ao re;.prnen da list<L com
os que rorüm discutido:; e votados lnt poncos pletn., anm rle por e~t~ meio rcunit·-se o avig-o
dia.s, interpl·et[lndo u!ll ponto da lei cle:ítoral e <h l'ar·-sc as f<)r·mns do.;: pa!'tirl1lS monarclticos, c:n 
lei de aposentndoritl. de magistr.1dos '1 muitas localid:III<)S já hatitltL::;, nii.n oi .. sta.utc Iiga-

NiLo declarou à Cu.mara o nohre l\Iinistro da renH'.e n:t lut;~, p2lo partido r·opuhlica.no. 
Justiça que não ' se estava~ recrutando, e que AinrLlnmn. vez dirá, que 0 g-ovet·no csttL sendo 
a.P~<J~~ntasse !{:t·~~.qu~r ú~p~_ta~o o non:: ~!~ ~~~1 desleal ú Cor·ôa,sulapamlo ~s instítuiç,ões,desr;tOrali
cld,ul,~o 9ue tl\ e::.:.e S1do rec1 ut.td~, e ltO.Je n.w c a sando-a:; com o seu procednnento em na(h srncero. 
proprm. 1mpr~ns:t ne1~tra, que defende_ o g~verno, .-.· :. . , , . .. , 
quem denunct<t :1s v10lencws, as :whltranedades A::.~~m e, accrescç~_Jt,t o 01 .ttlo~. qnc. no Senado 
posta.s em pl'atic;J. ille.""almente pelos a"entes do e!le so promo-.:_e pt"QJccto,; _de Or"lg'?lll lJIJcr;l], mas 
governo qutl estão faze~Klo o recrnbme~to ·r tao depre~sa suo es::;e.; pt·o.Jectos ·· lrbemes Yotados 

A um ap·:n-te uo Sr. Costa Ag-niar dizendo que I e r.:!m~t~e_!.tdos a. ~amara_, o g-abinete o> <ll~af<L nas 
um indivídno recrutaúo roi solto a sen pedido, 0 c~n.tult~>:>ul•S ou nao o,; da pa~·a ordem do dtn., como 
or:tdor responde que ê um membl'o da maioria e.,ta ncunte~endo com o 1h !Jbe['(la•le tle culto:;. 
que apoia o goyel'Do, r1ue não é snspeito, como (1'1·ocam-seapartes). :. 
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PROPOSTA () g;1binet•3 não quer' perder o appoio dos illns
tres membros do clero e dos ultramontanos nesta 
e.n.mam; arriscar-se-ia. a perder a sua mnioei ~c Augustos e Digni~simos Senhores Represeo,-
dalli o seu precedimento irregultw e em· nad:t sin- tautes da Naç.1o. 
cero ah:1!'anrlo a. discnssU.o deSS•3 pro,jncto, A lei n. 3314 de 16 de Outudro tle 1886 con-

A um ap:l!'te do Sl'. l\Iinistro do lmperio, o ceden par<l as desper.as da rubricn. 7a-Comwissã.o 
or:H~or responde CJ?-e :1s va,ntngens e o;; beneficio.> de limites-do Ministcrio dos Negocies Estran
trnzldos pelo pro.]ecto romm cncat•eddo~ pelo zeiros, . no exercício de JSSG-1887 e 2" semestre 
nobre ministro, ~ne viu nelle a, soin~:ii.o tia qnes- Jo anno de 1887, ;l qu:Jnta de . . ,,... 195:000$000 
tiio d:\ immigeaç~ão , portanto se el!e não é li tdo Importando n. dcspezü, como v e-
para a, db;cns:;ão e por·que OS llf\bres ministros t'eÍS df\, domon:>tf<\(:ÜO jnntn., 0!11~,:·. 268:388$456 
não querem :~rJ'i-;;c:rt>-sc a pcrtln, como jti, desse ------
nppoio dos noht•es dcpnt<td()s membros do clet'O. rcrific:1-se o de(tcit de........... 73:388$456. 

J\. p#llitic:t rlo go,-nf'no .. o sett progr~unn111 estão ------
subordinados ao; m:1m:jos necess·u·io.~ ú mann- Pela propost:t ~ne vos foi-submettidtt em 1:5 de 
tenção tlo npoio rlos I iberaes do Senado, onde e ,.Julho do nnno proximo findo, tinham siuo pe
vanta..josissimo o referido pro.jecto na. opin:ão do r.lidos 65:000$, por estimar-se então que esta 
governo, e a conset·Y;1çiio rlo apt)io .elos nobres cb- quantht se1·ia bastante pn.t'<\ occnrree aos ctispen
pntado3 a fJllC o orado!' ::llnclio, á intimnção elo~ dios th commissão até tinrlar o exercício. Actual
qnues o g-on~rno se SlÜ:mette, nbr·imlo mii.o de mat1t•3, porém, 1'\~coullcce-se :1 insufficiencia da 
comyromiss:s tumndos em f<LCe do Senado o da s~mma pedida, 811! :'istn. dos documentos jn~titiea
naçao. tJYOS de de.:;pct.<.lS l<:Itns corn n.hertm•;t de plC<Ldas, 

desYios rle 1·ios. s :b r ios de tra.b:<llm•lol·es, manu
tenção de g-ran.de pe:;soal e ontros difl'ccen.tes ser
viç,)s indispens·~,·e is em commissü;s desta natu
reza, como potlcwei:; ver da allutlidlt demons . 
Íl\1ÇàO. . . 

Ass~m, pois, torthnLlo-se neces.:nrw ma10~ cre
dito. venho, de ordem de StU:t Altet.tt a Prm~eza. 
Imperial.Reg-ente, em 1:ome de Su:1. Mag~st<1de o 

qw·rimento e rC>,jcitado por Imper·aclor, sulJmet_ter n vos~ upp:ovaçao,_ufim 

O omdor pam. desmu~car:w o p-ovcrno pe1·:mte 
a n:1r;~.o , pa.r:t eviden.::·inr, que :1:;- sw:t:; p:1 hrvrns n.>. 
suns dccl arnçüc;:, os sem; c0mpromisso., rle nada 
Yalcm c não po:lem ser tomadns <I ,;et·in, que elle 
tt~ ·lo P!'Ontcttc? n:vh th7;.reqncr nt·;:encin. p<W•t ser 
discuttdo o prQjecto ch hb:mlade ch ct:ltos. (Muito 
bem, 11wito bem.) 

Posto n voto3 o r 
G:3 votns. 
. O SH.. Rnrm.IGüES PEIXOTO pergunta ao Sr. pre
S!d~>nte qnantos Yotarnm a f;tYor ilo mqucri
mento. 

de substituir o peu1do de cr·ecl!to {'elt.o na epoca. 
aci m:1. citar.hl, a seguinte 

PROPOSTA 

O SR. PRESITIEC\TE tlecltH<t fJllG na occnsião :\rt. 1.° Fic:a. concedido no Ministerio dos Ne-
nilo !'oram eont:ldos os ,·otos n. ti1ror· . n-r-cio" Estr-uu:.reiros o Ct'etlito supplement •• r de 

9:3::18S$456, p~ra _se~ applic~Hl? às desp~t.as da 
g· litlo e \':li ;t imprimir o seg-nintú r·nbrica 7"-Commi~sao do ltmites-fht ler de or

ç:1mento üo exercicio de !SSI'i-1887 e zo semestre 
P~to.IECTO rlo :tllllO ele 1887. 

Art. 2." L•'ic(lm revogn.das as disposições em 
N. 5G- 1888 cont1·ario. 

Palncio elo Rio de Janeiro em 28 tle Jnuho de 
CJ'tJflito .wpplem~,!lm d•J 7:-J:S88f:.ftj(j rro Minis- 1888.-Rodriyo .'b'[Jtf.SIO da Sil-oa. 

tctio rlrJ E .<li'lliUff!irns pm·a se1· rr.p;llicodo ús· rles-~ ' . . IC \ -a 
]1C::;as (ltt 1'1.dJriÚt 7" - Couwlis.<r7o drJ línlite,: - D1':.rox:;TltAÇXO n,\S Dl~:5PEt.AS DA H.UBR ' ' -
drt lei rlc tJ•·rt~llU'lllt> (lO C.i:Vrcito rle 1886-1887 e CO)I:\IIS:'iÃO (lE LD!l~l::s-::D~ AH,:· 4~ n::: LEI DO 
_:!o scme.<lre tle 1:387. \ n.n.Ç.\:Ili.:C\TO, 1~1-: l8t:iü- I ~81 E 2" SE::'IIh::>TH.E DO 

:\C\l\0 J)l·: 1881 

A commiss:1' ele o1-ç:amento c conta~, tt quem 
(oi preiicntc a pi'Opo::;b dr> Po .ler Execntivo con
cetlen•lo ao Minist1Wio de E:;trnngeiros o crerltto 
snpplmn(·Iünr de n::~~8$45G pam ser npplicarlo 
ás despflzas •.h rubrica 7"-ComJ1lissilo de limites
<h lei ele Ol'Ç:lJ1181ltO do l'XOI'CÍC:ÍO de 1886-1887 C 
2° Semestr·c de ])i87, 6 d<~ p~\!'CCP-1' qne n, l'Cf'c-!l'id:l 
pl'op~st:L S('.ia convertitl :. no seguinte projecto 
de let: 

Pessoal 

Ajutla tle custo 

J~ccrescente-se no Jogar competente: 

1o commissario Bn.l'àO de 
Cnp,tnemn, p,rra i1· a 
Montevi<léo, e;;t '' 1l<\ 
ai I i c rcgt·csso a esta 
Côrtc ....... · · · · ·: · · 

20 dito capitão de n:n
n-at:l. .Tose Camltdo 
Gnilhobel, idem ...• 

A Assetnhléa Geral decr·eta: 3" di lo tenente-coronel 
Art. 1° (Como na 1woposta.) Dionvsio l~vang-elista. 

9 o . \\e C;)stl'O Cerqueil'a~ 
Art. _ (Como u;:~. proposta.) i<lem ............... . 

Sala dn.s .commissües e·1.n li tle .Tnlho '.le 18.88 ... 

1

J• c01:m:n~s~nrio, pn.m ~r. 
-1\ial.loso Cmna1·a. - Duarte de :1..:cvedo. - f},tl'- del10ttl1i.l!nente pata. 
nci1·o du. Cttnha. - Jl{attct M aclrfl.rlo. - Rod1·i(JHCS os tr;1 bal h os dn. com-
Alue.~.- Olympio l'allrultio. · missão .. •···•···· .. · 

3:000$000 

2:000$000 

2:000$000 

3:000$000 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 :54- Página 9 de 23 

17G 

2° dito, idem ...•..•... 
3o dito, i4<?m· ..•....•. 
lo ::~judante major Jose 

.T;n·dim ............. . 
2° dito, lo tenente Fre

derico Fert•eiri\. ele 
Oliveirn. ............ . 

3° dito, 2° tenolltc Joü.o 
elo Rogo Ba1'w~ ..... 

Secl'etario, pag:<dor e 
chefe elo fol'llecimento 
tenente-coronel Es
tevilo Jonqnim de Oli-
Ycir:1. Sa.ntos . ....... . 

Medico, 2° cirm·gião .Is
mael da. Rocha .•.... 

Pllarmnceutícn, capitiio 
Antonio Rih0it·o de 
"\guiar ............. . 

Capitiio Jol\quim Fer
ll<mdcs lle "\mhado e 
Sil "''· commn.nch'tnte 
1la. eséoltn. .......... . 

Tenente Antonio Leite 
Ribci1·o .Junior ..... . 

Dito "\ntouio SclJn.stiiio 
B:'lsilio Pyrrho ...•.. 

Sessão em 1.7 de Julho de 1888 

I Itlem ao alf·~res, idGm. 61-1$115 2:000$000 
2:000$000 

1:400$000 

Idem às praç,<s, de Mar-
ç.o n, "\q-osto ultiú1o. 4::396$500 6:411$935 

1:400$000 

1:400$000 

l :400~000 

1 :000:)000 

l :OOOBOOO 

400.~000 

300~000 

300:3000 22: G00$000 

l\h<tcri.ll 

Instrumentos: Tlte<rt1o
li to.s plwtoge<llllmetri
cos, lJILI'Oli1Ctl'O:>, ther
JnOJllCtl'OS. tren~1s .s:m
das, sextantes. '!JUs
solas pi·i:;nútieas , 
fitas r.oetalic.1s, eon
certo c!e clll'ouo:ne
teos,_ Ceetcs, cwrctos, 
cnc;uxotamento e diC
i'ct'ClH}as tle cara1J!o so
lil'C os úl :_jcctos que 
Coram compra.dos nn, 
Europa. ............ . 12:11'J$025 

Vencimentos 

1 o commissnrio: ele 27 

Barra.cas; saccos, espin
g·~u·(bs, pistol<ls, cln.
vm~<s, pJl \·ora,, i't'eios. 
arreios, cstr·il:os, eal~ 
ç:;'tS, C<"tmbas üe lã. e 
de lx<cta, chapens, sa
pn.tos~ enp-ltc;, cober
tores c onttosobjoctos 
para · a ;;scolta ..... . 

:i.bertuyn de. pie LCJns, 
t1e:;Y10S t1e rws, canoas 
c fóriil.s d.-;remadores. 

1í):04J8:36:3 

de :I\Iarço n. :31 de De
zembro ele 1887 ...... 

2° dito, idem •...•...... 
:)o dito, idem .......... . 
~:- '-:iltd;\ntc, idem .•... 
-; cltto, 1clem ......... .. 
._,o dito, idem .. . ........ . 
Secretario, de :3 Lle :Mar-

ço a :3Jde Dezembro 
do 1887 ............ . 

:Medico, de 2í de Feve
reiro a 31 de Dczem-
lJr•o de 1887 ....... .. 

Pllwmacentico. de 3 de 
::IIarço n. ::Jl dÓ Dezem-
lJt·o de 1887 ......... . 

En~nri·egado do •lC1)0-
srto de VÍ\'C!l'C::;, de 2 
de :\b.rç'o :L :31 de De-
zembro ............. . 

Fiel tlo di. to, idem ...... . 

Anxi.li<wes üa, commis
slo, de :1\Im·ç:o a. De-
zembro ............. . 

Sa.l:nios de tra.hQlh<ldo
res, ·~ncul'r·egados dn. 
explornç.ito dos 1·ios 
'Cr·ng\~a.y, Pcpery
g-ua~s:u,Ch<\11eró, Ch<<
pecosmho, Chor1im c 
Santo Antonio ...... . 
Escolta: 

Gratific:Dção no C;lpitão 
de 1\-lar~:o n. Novembr~ 
ulu~·no ............... . 

Idem ao tenente, ele 
!lbrç:o a Dczeml.Jro ul-
tinlo ....... , .. ...... ." 

11 :Oô7$222 
n =. ~ G~~fi~~ 
9.os.)~2:, 
G:lli~lll 
(i: 111~1 Jl 
5:832$361 

7:G41$Hl 

G:íl4$2SO 

2.:26GSOOO 
1 :812$\?02 4:078$<J02 

714$838 

G93$482 

G(j•<o!·o:; <lliweuticios , 
alug-t~e1 de casas parn
ll3postto_. do viveres, 
dito de diti't:; para. ha
bih1ç:ão ele membros 
d:1. cori.missão,dos otn
ciaes e pl'<lÇ~1s c.h es
colt':, l! to ll si 1 i os, 
transpol'tcs, passa
g·ens, _ol1jectos para o 
expediente, medica
mentos, ,-~ lu g u e l o 
eompt•a de :lnimaes. 
~liment; !ç~ilo dos mes...: 
mo3, ~nont·wbs, peões 
t rol18ll'OS, carg-ncircs, 
cam:n"<Idas, -c::;tn Je tns, 
inYern:llh::;, etc. etc. 

"vhlie:ioua-sc: 
.\ f)t';:t,ti 11ca(~Ü.o ao c:1pitã.o 

commandnx:te da es
col ta no mez de De
zembro, <l<ls praças 
nos met.e-; de Setcm.:. 
lJf'O, Outnl;J·o, Nov·em-
1Jro e Dct.cm bro, cujn.s 
cont:1s a.inda nü.o chc
g-:!ram a c;;ttt secreta
ria. C outras uaspcz:<S-
Cjlle llossnma.ppa.I·;:;cer 

Credito ....•..•• 

Deficit. ........ . 

lS: 600.)862 

Gí: :3! C:).'j:30 

10:000$000 

268:388$456 
195:000$000 

73: 388$•156 

~~c:r:i1o de Contal . .i!idade em 25 f(le .!unllO de 
1888.- O dn·cctor, Pedr-o Pirihci1·o GuiJlw;·i'fes. 
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P~UMiiiRA PARTE DA ORDDI DO DL\ 

RECO?\HECDIEXTO DE DEPUTADO 

Pl'O::·~dc-s:~ à votação elo parecer n. 107, de.1te 
anno, ~:u.jns conclusões são as que se seguem: 

1."' Q:1.e S<".ia.m <.~pprova<:las as cle!çües proce
dhh;; no dia 5 elo col'rente em todas as paroclths 
do gc clbtricto ela. p::-ovincü1. do Rio de JaneÍi'o, 
menos ;l. d~, p:trochiado Pilar; 

z.a Que ~eja reconl1ecido e proclamado depu
tado ,\ Assemblóa. Geral, pelo mencionado diii
tricto, ::> Dr_ Canclido Drummond Furtado de l\Iea
clonçu.. 

. Po;;t.:s a "I'Otos, &1o appl'ovn.da.s as conclus15es7 e 
o Sr. pl'esidente proclama. deput<Flo pelo go l.hs
tricto th pr0vincia do Rio qa J aneil'O o Dr. Can
àiclo Dl'ummoucl Furtado de l\Ienclonçn.. 

o s~ •. li'L\TTCSO CA:\IARA (pela OJ•dem) diz que, 
acllanclo-se na casa o deputt•do a. qne se. refere o 
pareCf:'l· que ac_a_ba. de se\' _votado, vem. r~querer 
que o :::;!'. pr·eswente nomete uma comm1ssao paea 
ir conYidal-o a prestar juramento e tomar assento. 

O Si-:. PREs:m;::s-TE convida. os Srs. Alfredo 
Correi: e Bento Ramos, supplentes de secretarias, 
a rece 1}erem o deputado reconhedclo, o Sr. Can · 
dido Ot'Ummond, que, introduzido no recinto com 
as f·n· ·;:'lnlidades do e3tylo, presL'I. .juramento e 
toma n~sento. 

o Sr: . PRESIDE?\TE 11omein ].)ara a commissão 
de J:\z:mda, pensões e ordenados os Srs. Canclido 
Drumr.1ond e João Manoel, em substituição elos 
Srs. Coelho Rodrigues, C]UA . pediu é obteve ex
oner::.çi''Lo do cargo, e Soares qt;e foi escolhido 
sen:t.lior. 

LICEXÇAS A 7\IAGISTRADOS 

Eutr:~. em discussã.o unica o orojecto n. 40, 
concerkndo licença ao desembarg-.:li.lOl; Constantino 
Jose r.lr Sil...-n. Bragn. 

SiLo ·~poi:1chs e entram conjnnct:lml}nte em clis
cussüo as seguintes 

Eme;da.~ 

«OíT.:.;·e~o como emenda o 1n•ojceto n. 55, con
cedendo Jicen~-<1. n.o .iniz tle .direito ~h:, comar~a ({e 
Caçt\na · .. -a, Dr. Joãoda, Cunha, PercH'a Beltru.o. 

Sah:. das sessões, 17 de Julho de 1888.-Joa
quim P~clJ·o . » 

«Otrer·cço como additivo . ao pt'ojecto u. 40 o 
seguinte 

Pl·ojeclo n. 22-1888 

A as~eml:léa geral resolve: 
Artig-o uuico. E' o governo ::tu~orizado ~ con

ceder ::J .Joar1nim FrmlCisco do Nase:unento licença 
porum anno para. tratar de sua :-;ande onde lhe 
convier·. com o ordenado sómeute do empreg;o tle 
2° escr·lpturc.rio d:1 Thesonra.ria d~ F;l~e~an. da 

. Para.h~'ba do Norte; revogadas as chspos1çue3 em 
contra.F.o. 

Sala. das commissães, Tde Junho de .1888.
A . O. Gomes de Castl·o.-3Ioul'i1o.-Soa;oes.
'l. Coellto Rod?;i!JUes, vencido.-PedJ·o da Cunha 
Belt1·ão. 

Sa.ln. d<l.S S';SSões, 17 de Jnlho de 1888.-Dr. 
Cantao. 

v. Ill.- 23 

~:OITer-e~~o como emenda o SCJl.i.intc 
Projecto n. 15 -1888 

A asseml.Jlea ger.:t1 resolve : 
Artigo unico. Fica. o governo antorizado pJra 

conceder no vigario col!arb da. freg-uezh de 
s Francisco Xavicl' ele Itn~uãhy, pro,-incia, do 
Rio de Janeiro, conego Diniz /.ffonso de 1.1endonça 
c Silva, um anno de licençr" ~om a respe:::tiva. 
congrua, p::m tratar _de s~1a. saude onde- lh~ con
vier; revogacltlS as chsposlçóes ~m contJ>.\l'lo. 

Sala das commissões d<1. ü~mara. dos Sr.s. De
putados, ô de Junho de 1888 .. -:- A.nâ1·acle Fi
r;ueira.- ;1. O. Gomes de Ccr,.~lro, rdator.- A. 
Coelho Rod1·iuues.- Ped1·o r:'(l Cvnha Beltl·lio.
Itfounio.- F. Dias Ccwnei1·o. 

Sala elas sessões. 17 de Julho de 1888.- An
cl-racle Fig!!d m.» · 

Emencla ao proj,Jcio n. ":o 
« Substitmtm-se ::~s pala.ve1.s - mas sem orde

nado - por e;; tas :- com odenado. 
Sab. da;; ses~ões, 17 de Julho de 1888 .- Gon

çal'Ves Fareim~-~1lco{orado.-Al{redo Co;·;·~a.
Bento Ro.mos.- Heriqtre Mal-'] tWs.- Juucncto de 
.tl:Jttiar .- Fdippe Figuei1·ôa: .'> 

O SR. ZA)fA. (pelG o1·dem) desej:1 saber si, a. 
requerimento de alg:.tr~l del;Jutado, e app!'ovaclv 
1 :ela Camara, foi o proJecto dado p:~ra <\ ordem 
~lo dia. 

O SR. PRE5IDE:s"TE inform::~o IJUe n. Co.ntnl',\ a.p
provou · nes:ie sentido um ;·equerimeu to de ur
g-encia, do SI'. ·Passvs ele 11iranda. 

Nino-uem pedindo t1. palavr~~,, 6 encerrad<l. a.. dis
cussão0 e adiado. a votação par-a. a. sessã.o segmnte. 

Em seguida. entra em discnssii.o U!ÜCa o projecto 
n. 31 cleste a.nno, conceclent!o licenç.a. ao cle,;~m
barga.dor Luiz de Albuquerq~te M.1.rtms Pereu·a. 

E' lidt1. e enviada a CO!:ll11ÍSSÜO ele fazenda, 
1)ensues, e orclcna.dos a. segnintG 
· . E;;!eJula ao p;·ojr:cto n • .'31 

« Ig·ual favor e por igual tempo se c01:cech1. ao 
iuiz ele direito José ~Iano<~l Cavalcanti de Al~ 
'meida. 

s. R. li de .Julho de 1888.- 7'. Ale;1cm· Al·a
ripe. )) 

E' tamlJem lida. a1)oiada ·~ entra C•lnjuncta
mentc em disctts::;âo :.1. s~gnin tc 

Bli!Crulc; 

11 OJl'ereço como emenda ao pro.jecto n. 31 deste 
•:nno o seguinte 

P1·ojecto n, 50 -1888 

A nssemhléa gera.l resolve : 
.A.rtio-o unico. Fica o govel'no antorizn.do pam 

conced~e ~o bacharel Jortr).'1im Barbo:::\ Luna. 
desemb:ll'g'<ldor ela Rehiçiio <~ e Goyaz, u:n anno 
ti e licenÇ'.a,com o re:;pectivo c..:-~enado, . para tl':ltar 
rlc sua; sa.U:de onde lhe coln ' Jer : rev<'gad<l.::. as 
di::;posiçües mn contrario. 

sala elas commissõas, em 10 de Julho de 1888. 
- .tl. Fiqueim, vencido.-A. 1). Gomes :d;e Castro. 
-F. Dias Carnei,·o.-111ow·ü,J.-Pe,l1·o '"' CunTw 
B ezt1·ao. -8oa1·es. -S. Masca. ·,Jnhas. 

Sn.la das sessi3ss, 17 de Jn: ho de 1888.- Coelha 
de Re::;encle. >) 
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O ~r. Za:n;ta nõ_:.o n~m tanto impug-nnrl g-ozar .• m da.licenç:~ na lor-nm da lei, isto e, si g·o
o proJecto em dJscuss<w com as emendas, como zm··~m tlc llcença per-Jewlo parte ou. toda a. gra
chamar a atten~ão dos Srs. Ministros e per- tilicação. 
guntãr-lhes si em umu. epoca.. em que o go- Sr·. presiucdc atra.vcs~nmos um período ct·itico, 
verno tem tantas cansas importantes a n.tzee se as tini1n<;as public:ts acll:un-se em más condicções 
e a submettet• a, consideraçiio do parlamento, p<trece~me licito indagar da. opinião tlo govcJ•no 
quando estilo . em di~cns:;üo os aJ•çamentos ; a respeito destas licen;;:1S, pois flUO clbs trazem 
quando lla. outro.:; assumptos que merc~cem qne aug-mento da despeza. pntXC:L. 
o Corpo Legislativo delles se pt·eoccupc, com ex- Faç·) est:ts reliexões por11ne vejo que a bandeir;t 
clusão de quaesrpter outros. nã:o é regulm· que elas economias levantwl<L u.qui tüo alt<t pelo nobre 
.estej;t a C~mara dos Deputuclos occ•.rpn.ndo-se de deputado pelo ll• districto do Rio d~, .Jrtneiro 
conc~essões de licenç:1s. . desapp.:receu das amei 1s do poder, niio ol1stante 
. Por que }'H.Zão,. em vez deste:; pr~jectos (le ser· elle o leacle;· do g: binote. • r 

hce!l~.as, nao se estabel.ecem, por meiO d~ um o Sn.. Axm~ADE FIGUEIRA:_ Peço a palnvra. 
pro.Jeeto, base:; que dem ao .zoverno a tacnl- . . . 
dade do concedel-as em certas e determinadas O_SH.. PE_Dl~:? LUiz:- J<~ e~mseg:tr o me11 1m1, 
occasioes '? . . ou\~n· a op11nao d<t comunssao de f;cze.nd•L a ~e-

Realmaote, qu·1 ndo ha. quem não .i ulg-ue objecto spelto de toda:; esta:; cmendüs, saber st touns tem 
de deliberação um projecto ~tpresentcldo pelo par~cer. 
nobre de1mh1do pelo Rio de Janeiro, extin- Sr o parlamento tem. ~e occup~r-se ,u2nu:tl
tingnindo o castigo cor·po1 ·:~l 1u. nrmtt<ht; qnern 1~1ente, em todas as S3s::soe~, da. con~essao ele 
não julg:\ oqjecto tle il.eliberação ontro:> <lS- hc~u~::u; 9· .. 1? todos os \'eneHnen~os e_sr as \7 0ta, 
snmptos, que iHconte:;ta velmente slio din-nos <la. ser11 J)J:clc: 1 \'e! que o corpo leg1~latlYO -v_obs_?e 
cons;dera<;ã.o da Camara, pnt•a e.:;tarem " 03 re- uma le1 J.an<lo ao Podee E~ecutryo :wtom:1ç:~o 
presentantes da, nação a li de .Tull!o rliscntindo p<tm conc~.J.el-as _com to, los os Yenctmentos, t!estle 
pr·ojectos de licenÇ<l... que o,; petrciOnarJOS demonstrassem estar ~10 c:;so 

O Su. PttESH>E)il'E : - Peço no nobre tbputa.tlo 
que se relir:t ú mntel'ia em discussão. A ur~ench 
jà. foi Yotldn. e por h:so entrou n:t orctem tlo 
dia. · 

O SR. ZDL-\ -não sabe como não se refere U. 
matería em di,cnssão, quando está discntindo a 
falta de conveniencia pat·a o p 1 iz e parct o parla
mento, co:n a discnssão dr~:;tesn.::;sunnitos em occ;:
siões t5.o graves, tão criticas, como \:quellas que 
r. tr<tve::;sn.mos. 

0 SR.. PRESIDENTE:-1\Ias é mn.tel'ia Yencid<t, 
desrle qtu a ü.rnill'<t votou a m·,gencb. 

O Sn.. ZA:ILI. ponder<L rpte já bu rúmL vez, não 
se record:L onde :-r:uawlo a tr•iintll~L n~o é livre, 
só póde occnp.1 l-iL ntn Ol·a·lor sem di!;nidade. Tem 
concluido. ~ 

O SR. Pn.F.siDRXTE:-A Cam:n•:t julgnrá dns 
palavras do nob!."e depntauo. 

O :Sr. Perlro Luiz:-V. Ex. tenhr~ a 
bondade de ma.nda e-nte o projecto e as emendas. 
(E' satisfeito.) 

Sr. l_)resitlente, o~tas emendrls fommhvlas pe
los nolJ::e.; ,Jeputatlo.-; à nltima liot·tt n:1o estão no 
caso. ea pens,,, de serem appr·oy,.l(las pelas C<l
mara sem excl:lrecimento ela varte de seus nnto
res, oa da commi,;são de f:tzendn. . 

Sempt·e q11e tl\S funccion::wios publicas sollcitam 
estes ün·ore;; do co1·po legislatiYO, instruem as 
suas peiiçu2s com a.ttesta.t.los meLlicos. 

O SR. i\Ioun.lo:-H:t pnrecer (h commissão de 
fazenda ::.obre totl;ls ;;s e:m·ndas. 

0 SR. ANDltADE FIGUEIRA:-A commissão não 
UCll pur~teer ,-:em ÜtZCl' Ulll GXil.lUC completo •JC 
cada. unw. della.-;. 

En tlesejn.va (1ue os honrados momhros tht com
mis~!io mu int<n·ma:;sern se todas <l~tas omewlas 
já foJ•am sugeims à ,un exame o pat·ocer. 

O SR. CoEWQ Dt-: R~z~Silló!:-.\ que !'oi apl'c
senta~a por mi111 tem pnrecet·. 

O Sn.. PEmto Lmz:-TamiJIJUI tloS(Ijtl.\'n quon 
commissão me informu.ssiJ se os l'lllkiouttrloll jiL 

d.e as merocer·. A c~una.t·:.t dos Deputados nao pode 
pcr·.ler o seu tempo em disc.Itil' essas qncstües 
indiddnaes quando a Fall<t do Throno apre5enta 
um rosa l'io de rerormas, qu~n·lo os mir1i.,tr·o:; 
«c.:lt::tn que :ts in:;tituiçõ~s só se po:!em tilnt1tel" 
t';czendo gr-:ltldes concessões a t!emocrac.:ia, e p:n•;), 
as l<~zcr e pr·eeiso, no entendor de S. S. El~x., 
pro;nover· metlidas capazes 1le assegm:tt· aos po
der.:!,; loC;\Cs a nmior autonomia. 

Jú t:·JÜsegui. ::inã.o ouvir a. pa.ln.•..-r;t do govet•no, 
:1.0 IJWllD.> il. do nobr·c tleputarlo pelo li· tlistr-icto 
du F:. i o de J r\ll0iro, leaúer tlo g·aLiu;;te ne.:;t t C\S:t. 

O Sr. A.ud r a de !.'<' 1:.._nil!i t·:~ diz que, 
si o nobre tlep:rtndo S!~ desse ao tt·a.l.J:tllw de 
acompanhar a co::nnlssrro de razontla. no S!.'tl tt•ahn
lho quotidiano, reconher:e;·ia qne o oradot• niln tem 
naquella comm'ssào, co no no reeinto da Cam:n·a, 
dc:;mentitlo o seu programma de ec0nomia;;. 

S. Ex. encontrarh no3 btlJn.!ho.~ ch comuús:ío 
á mais ac-:!entuad.l orientn;;ão dos: pr:rig·o.,; (la. 
noss1 sitnaç~ão rin:mceit•n. e a C•)llYiCt,:iio·pro:\tn,l<t 
r.le que deYe 1.elar· qnanto lhe couber· o despentlio 
uos dinheil·os publicas c nio r•otPa (;,z~!I' ú•Jn••lln 
commi.;,;iio n. acn~:l~~1o qu:~ actha de inog-at·-lhc. 

O nol.Jre t!eputado tem r<"t.ái.fJ, qnm1t•) ;t nm 
ponto. 

o pt·qjecto tem parecer· üa comnli::;são do lh.
z<mcla, has3arlo sobre documento,:; comprobatol'ios 
<ln. impos~ibilid<Hle do magistrado· Yolta.1· :;o exer
cício da su;1.:; funcções; m·1s, inf'elizm:mte, nem 
tc)das as emondas têm p;trec '!-' tln. Co!umis;;~o. 

Ot•<t, S. l~x:. comprehentle 11110 ern race de re
gimento ord2n.tnrlo awlienci<t. obrig·ntor·ia (h eom
mbsiio d.l:l ru.zend:~, soiwetuolo qu,tnrlo importa 
ang-mento de despc;.:a, ll::Í.0 pócle nm<t licença eorn 
Ol'àenado ser· f:onltecidn. pela Cam.t1\l. sem pre
ceder· p:11·ecet· ,Jü, commissii.o. 

Pot• cnns:~·Jn·~nd:t, nt~:;tctpat·tc o nobre dep:1 tado 
tem toth '' t·:v.iio, imrm;.;n;wdc• ns emen,Ja:; (•:Ie
t•cd<la..'i q:w to:·natu extm1sivas o lhvor de licunça. 
1!(1111 or·d ·Uaoln, •!ll<! \1 C<)~llmissii.O 1le {;~Zl:lllfltt pro
!Jllll:lt 1p1n S!• !lz,., ,:·J a<1 de.-e:nl.J · r·.~ador L ui;. de 
\ !hll 1 fll•'l'•flk .\1 il'lÍ!IS t'e!l'.!ii·a, d.L {{.d:lí;ii.O d~ 

1..!11,1' tiú. 
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Qun.nto no p1recer soke este m:1gish·aao, . o· O Sr. Coelho de Re:.r.eude :-Sr. 
oradol· ns:>ig-nou-se vsncido, ede.-c. 1)0rtn.nto, d:~r presidente, respondendo ás considerações feitas 
as J'<1Zões do sen voto. 0,; sem colleg:1s d:t co:n- pelo;:; nobres deputados pelo J3o rlistrictodn. Buhifl. e 
missão de fnenrh\ t)pina.T'ill11 qnq fo::;se concedida, [l0 ~li" do Rio da .Janeiro,devo dizer lltlen. emenda, 
a licenç tr. este ma.g·btr-ar.lo, porque elle pr·ovo•1 qne m:inth conceder igual thvor· no desembargador 
perante n. conlmls~iío CJ1Úl arlfJ.tliril':t · nn. r-i:hrle d~ ,Jo 'CJnim !l1r·bosa, Lima, não é nmn emenda. o[e
CuyniJá mole,;tia. · gril vc, 1iC: origen1 -pnlnstre, I'{Ue l'Ccitl• sem bn:;e. 
niio lhe pormitlin. voltar p;lra o mt>i;mo log:1!', o SR. A~PRADE Fwutmt.\.: _ RefBri-me sô
porCJ"Ge n. sua exi:;lcncin. perig";lt·in, com e~se re- mente :\s emendas que não f'omm á commissi'i.o de 
gro~s:). O.s co!Ag' lS dt) or :dot·l(wam, por·tanto, de !'a.zcnrt1• 

J)àrecer CJne nlio se devia pót• ú pNlYa. a cxistencin. 
desse mag-istrndo. qnanlo :,;e p<Ylia. obvbt· dando- O SR. Co:::r.Ho n-e REz~~nB:-P<lrdóe V. Ex.; 
se-lhe licença, que el !e p.:Jrlcría continuae <t g·or.:w o bont·ado depnta;lo, a qnem me relll'o, combateu 
pill'<t ultima.r o :;en tratlmtmto. o or·.lllcJI'. porém, a emendn, dizendo que a emencl.t foi ofl'l'recidn. 
resig-non-se com pc_zar a. nssig-na,r-s;~ venci:!!O, por· ::;em l•<lSe, rpuntlo exísti•t nm vrojecto em í'.tvot· d:\ 
eotendee qn~ o meto r·,,gulat' de ohvial' a. seme- licença n. qne me retil'o, o projecto n. 50, qne tem 
lh:wte inc01n-eniente er:t o Q-overno rcmoYel' pweeer (h commh:s;io de fazcU!ln, pensões e de 
<>sse rnagi;;tl'ado p;:rn. outt\t R~Liçlío. onde n;io se ornados, eqne passo:1ler. (Lê). 
désse igual ca.n><t de enfermidacle, afim rle confi- E' um par.:.eer que até conc:ltte o:n um pro-
nnn.r em exerci cio. DJ o!'din;u·io · os m:1d::;t:·,Hl•.)S jectn. 
de eertns H.elnçü~s esgcitam todos o;; ~recnr:;os A mirn, como sig·n;-ttario tln, ·~tnenda, corrb1 o 
P<1rn. não ter exercicio nellas; e a r->ste numet·o de,'er tle .-irjttsti!i<n.!-<'t. Qnantoácen:>n1·;1 Jev;\11-
perteDcem as Rel::lçües rle Cuyah<i. e ,Je Goynz. Si tada an governo, P"rqne nü.o :5e oppõe :10 anda
o motivo da~nfermidnclo é real, o ,!.;OVeJ•nn tem mento do projecto, como ode que s:} tr::ta, e\hé 
este meio de obYh\r a. e.,;"'e i:wor}\:e:1bnte ; si de torlo ponto improcede;Jte, porqne (1 g-over·no 
porém, o moth·o nü.o é r~'n l, n c;.,m·n·:,, .-:üm1•lo n·11la, t·-'m qne ver con? ns ul'g-encia;;_vencid •s na 
ess::1s licença,-, não t,,z nNi:; do í)nc ,,gg-r.,va.r n, <;,·,:-n; por consequenc.a, a Cttnu:u'U na.o tem base, 
reluctanc:ü1 desses magistr·a.dos em se m:1nterem c_oruo se 1bmon~tron. 
em certas Re.laçües. - - · 

1

.. Tenho cnmpr·1do o mendever. 
Em vis~a rlisto o or ':lor, não 11on<lo em duvi<~n, Ningne:n Fna.is pe:lin lo i\ p;thwra, é enc.::t•ratla. 

a. cmferroJ.!nde do l11:1g"1Stl'ili!O c, pm•tanto, os mo- n tliscnssito c rv:liad:1. a. votaçi:i.o par." a sessfio se-
tivosqnc OS S311S cn1legni; 1Ívcram p;1T'<'1. tl:u· O "'ninte. · 
parecer. n. f'tvor, foi o'Jrigndo por nm deve, de 

0 

coheJ·encia, r:in•ht f)ne:CO:'ll sacriticios muitas vezes OR.ÇA)TF.~To no )ll)l'ISTJmio DA. .JUSTIÇ.\ 
dos seus sentimentos pe.:;soae•. a nssi.zn:1r-se ven
cido neste, como em outro:; identicos 'pro.iecto~. 
. Po1· nlti.mQ, ob~e1•vn. o orador, o nobre . tlepn

tado pretendeu t01'n;n• o Governo t•espo:1S:tt·el por 
semelhantes concl?'ssõ~s, já porque pt>rmitte a 
tliscnssfi.o clell ·s. com pret2riçií.r de ontros oh.iectns 
mai.;:; importn.ntPs . .jh pnrqne não ''eu] dar p:treeer 
sohte o me1·•·c:imen! o rlc r·:nia. nma t\estr.s pretr·n
çües. Em re:.-po:;l:l o Ol'ado:' diz que o Go•·el'no in-

Co1:tinún. n. 3' discnssão (h propo~ta. do gv
vct•no, convertida. no Jlrojecto t!e J~; n. 46 A, 
deste ann(J, lix·1nclo <1. despeza elo 1\Iinistct'io th 
.1 usti<:;1. para o exercício rle 1889. 

E' lUa, apointl:'l. e remettid:t t\ com·,ü::~ii,o ue 
orç'lmento a !:'eguinte 

formou o perlidn rh;;'c m:lgi::;tr;ulo. como 0 nohre Fic:t tn:u·c ,,lo o vencimento d!~ 240$ nnunacs n.o 
<lepnt:ltlo l'óde vcrillc<ll' na:; secl'etm·in.s. p~rlinrlo l ll ! 
os reqnet·imentos dos interess·,,Jo~. mnnhlos rlos C'll'C:<!l'eit·od:t. c;tcehtrla. A' cia. ro.,;Anjos, provin-
attestados medicas c rh::: ir.formaçlics tio g"O\"Ct'no, r;i:t do Rio G;·:utle dé) Sul._;.Pmtlino Cft·'tve.;. 
pot·que '" conunisi\:.10 de razcntla. t"m sido ~o
licita em J•equisitar es-;:1s iuf.n'lt1;1Çóes. sempre 
CJile elhs não sii,o remettirhs o!lici;tlmcnte pelo 
Governo. 

Quanto à outr:.\ n.rgu:çii0, o Ot'.:Llo;· re:\p:1tvle 
qne o pro.iecto eutron em rliscnssão ]'lO!' iniciativa 
parlamentar, em virtude do rcrpwrimento de um 
membro desta. C•tm 1r:" p'ra !)_ne a m:1teri:1. <lo 
projecto rosse decln.rn<ln. nrg-ente. E, si o govemo 
tives'e vindo introllletter-se neste nt:!to d:1 eco
nomi:l. interna. da Camnra, o governo terh• ab
sorvido a iniciativa l?arla.mentar. 

Ficam ussim, pois, . respoarhclns ns nrgniçü2s 
feitas pelo nobre <1eput<ldo. 

O SR. PEDRO LUiz dú .. um <1parte. 
O Su .. A"XDRADE FrG-imrRA insiste em qne a. ul

tima arguiçi'io de qne o p:overno não roi onvido, 
estú, respondirln. com n.sinformnções o!fici:es. · 

E' o que ' tii'th:l n. tlizer, rO~i\.ll\lo n S. Ex. o 
Sr. Pl'esiJente se cli~ne reconsitlerm· ~ delibc1·açilo 
quetmilou em relaç~oá:; emendas,wlire :~s rru:1es 
a.il\dx'-não l1ouve p:U'ecer d:t commis&ío, como e 
du regimento. · 

O S•·. l"e•· r e i t·<~ "\Ti~~u a (nlinistro 
(la .il.( .~liç~aJ :- De\·o, 81'. prc:::idente, inr(,rlmlçües 
ao nobre (tep:ttn.rlo p~la. prodncin, Ll L Bahin, I'Jne 
!itllou na. rliscn.ssilo elo Ol'ç:a.mento d<t .i ustica. 

Essas informações, referinrlo-se n lhctos::lo in
terior rlo lmperio, têm pttra lllÍ ill importanci<\ 
especial, pol'que, não só o nobre deputado, como 
en, que tenho a. re:;pons;.1.hilitl Jde ela seg-nranç.-t Jlil
bliet\, nos affiigimos com as queix·;sque do ínterio1· 
do Imperio vêm pilra o ministro P. rrne não pórle, 
como desej~va, efficazmentc remedlaJ'_ 

S1•. 1wesillente, o Ministro da .T :1stlç 1 está 
em conâí~~õe,; muito especiaes; tod:lS lhe pedem 
justiç;'l, e muito poucos sã<> os qno l!J'a lu
zem. (Riso.) 

Dese.i \1'<\ não occnpar a attenç:ii.n <h Gnm;trn. 
~om os f<letos e qn:>.íxns nPticnlarlns pelo nnhré 
deputado, porqne se rn:l nfigm~\ rptz nfw estú. 
bem inCormndo. (Apoir.vlos ria dep>.ttaÇiío lutf.ircn.a.) 

Parece-me 1111e suspdtam tlol\-iini.stro d<t JustiÇ3.; 
accus,Jm-o ele não tomar pnrte nos debates, de 
evit;\r a discussão, quanrio V. Ex., e creio qne n. 
camara, .(::Stão persuadidos de qne o Ministro da . 
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Justiça deseja discn1it' o qne os seus actos tenhr.m i << Vcri11c;,nd·)-<;e que o tenel1t8-t.:Ul'OJ:·: 1 .José 
a ma i c-r pnblicidr .. tlc. (:lpoiado:;.) I Tllomn.z <lc S0111.l\ ~Iello, nomeado pr;:· d•~t:J Ao dJ 

Disse o nobre depHtado pela J?allia, 'lue f?i n~- 22 ~le Sctemlwo nlttmJ . .;ot•oneLcom~.umrlante su
menclo p:tr::t a. com~11·cn. de Ca.rmhn.nha, o ctdadao perwr da g-mwda nn.ctOnal rla conJJTca do Cn.
Severiano Antonio ·le M::tg.ülüies; ::u~crescent-:::1 mi::üo, ale:l! tla set· v_aletutlintl.r·io, :::e_ ::d1n. en_1 
que ~sse ·cidadão nem siquer era eleitor na. sun est:1.do quast ue ceg-ucmn, pelo que uao roder:.t 
pa.rochia~ e, em todo o caso, sem os req~i~to.; in- d53sempenluw ~:'-tisf<lCtoriamente o c~n·go, pcç~ a 
dispensaYeis parn. 1•!3l'eC3l' a.r,nelb postçao; qac V. Ex: qne ~e dtgne mand1r declarar sen~ eífetlo 
não só f<1ltam-llle estes como e suspeito de t•)!' o referulo deeroto; pelo que rlcvolvo ;~ cu :ta. pa
commcttido 42 ass: ;,s\natos ; que o meu ante- I tente que lhe f···i pn.ssadtt em 5 r.leOntuhro do nnno 
cessor foz cstn. noilleaç:ã(), m:1s, tcn(lo eonheci- peoximo íi!Jdo. 1> 

m~nto tl~ quem ~ra o imlh·iclno, po5terlormcnt<' o no1m3 dep:1tado ta.mbcm pediu infornnções a 
deixou C!.? expecltr a P<Üente, e, entr :taaio, o respeito do major l\faxi!uiuo, <tjutlanle de ordens 
actua.l o iez. . . . .- e secectm·io do commandante superior dn, Jnarda 

Devo :<o nobre depntado a setnttlte mformat:a<?: nacional elo P..i0 das Contas. 
na. secretaria nada. consta, qurJ desabone esse Ci.
daclão, cuja nome:wilo foi JH'oposta em oi!ieio tln 
JWe;;idencia ela pro;;incia., em data, tlo 2G de Ou
tubro de 1887, nos s·.::gnintes termos : (Lii) 

E~te otfichl f;)i r::L'ornndo por cbcr~to de 1() de 
Abril ultimo no posto de corond, em virtude do 
ótficio n. ltl tlc• :30 de :VIa.r~~o ultimo do pre~idente 
da Bthia,, nos s·.Jgnintes termos (l8): « Fstando vag-o o car.Q'o de Coronel Comman

dante Superior ela Guai·(i::t Nacionnl da COI11:1l'C<l I • « Tenho ~ jl:)n.ra Ü<~ propor a v. Ex: a re
de Caril!lwnha, no1· morte de qnem o exercia. ! fOi·ma do tm.JOl' a.Juda.nte de ordens, sernntlo de 
tenho :1 hom•a de ~pr-:lpór para o dito cargo o ca- · s~cretarb do ccmmanrlo ~nperior d.a guarca na
varro Severiano Antonio de l\Iagalhii.es , que cwnal da comarca de Mtnas do R:o de Contas, 
possue o.~ requisitos . nece~sa.rios para l;sm eles- Ma~imino. ~osé ela Silva. • . . . 
empenha.1' as respectlras fnncções. » . Este olll~.ta.l exerceu os l?gares de o!l1ctn~ mfe-

Em vir·tnde de:;t~. proposti• foi nomeado pelo rwr na antiga guarda !ltlctona.l, sendo ncmeado 
meu nntecessor, por decr·eto de 10 de DezemlJeo, aifer~s elo esqu.•drã.o de cavnllarüt do l\1u:1icipio 
que c!eix:oa de ser expedido. . do l\1mas do H.1o de Cont:ls, no ttn~o de 18G:3, e 

Era. acto que eu não podw. dt.:ixar de pl'a- htwendo prestaJo relevantes serv1ços, merece 
ticar... ser reformaclo no posto ele tenente-coronel.>> 

r-. • 1 d · Referin-se ::tinda o nobre rleputadc ao pr·oces>o 
1 O SR. ARA-c.ro '-'0 !'S :- ApO!<ll '-> i era e l'Jg'O- inshtm'it.do em :,Iacn,hba;o c foz-me S. Ex. o i'u,vor 
rosa. justiça.. de interroga.l' sobre o modo mai'> fucil po ·que se 

O SR. FERREIRA YLI.XN"A (minist1·o da Just:(:a): livrariam os imliciados dos incommoclos que já 
. . sa.lYo se tive::,".se mnliv-o parn, peoceller de têm soiTrido e de qn3 estão ameaçados, t!i!l vir·
moJo contr<U'io; mas, além rle nã.::l ter, fni avis1do tucle desse pro:!esso. E' ponto ave;:·igtu;.do que 
da conv•3niencin. drt cxpccliçiT.o prompt<t a pa.- em razão ele mortes lw.vidas em ~h~·Jloúbas 
tente por pessoas qnc me merecem :.t maior con- se insta.urartt ;)rocesso contPa ditrerentc •. indi
fian~.a. entre ellas o Sr. Bwilo de Pereira ciaclo:;. Não se r"Juvidava do llelicto e fiear.l1i1 sus-
Frapc?, Senador do ~mperio.. . . peitos os delinqaente;;. 

S1 t:vesse, o uol!rc de~utn.ao esta c_oll\-·~ncJt~o, O juiz formador ela culpa. pronunciou, sendo 
n. n1n15 leve su~p3;t:~de que af!ucllc ctda,lao nao:J est<'t pronnnch sustentatht pelo supplontc ·!o juit. 
~ra. dip-no do galhu;Jn.0 qu~. mero,:eu tl~ gov~I'J20 1 ele direito. Entre o> indicii:tdos;pron;mcicdos, se 
nnperml, m:tes ele ,n,lo tcrta. '" 11ecossWHl dcct:,ao 1 ach;t o j1tiz de :.lircito, nomeado para e::;te carg-o 
para impe~n· ,que ll1c 1o.sse entregue a patente depois da pi·onmlcb .. Este facto me pareccn g-eave 
ate 9ue Se.JUSttficas>e. . não 8Ô em r;'lzi.i.o da autoridade tla iei, como da 

Sto nob_re (lept~t.vlc ~eseJ<t ver os atÜOtil'npho.s, c!igni~lade tl~t jnstiça, e me obrig-oa a ;nand;tr 
os pa.sso :.t smt dtspo·.I~<tO. recolher toclos os pal?ois l'Clath·o.;, no intuito 

OSR.ZA:IL\.:-Bn.sta<t.p~'l.hl.veadüV.Ex.,aqnal de apUL'nr_<tJ.Jl'O~'a lh cxistenc:ia c~nyron~mcia 
eu seria incapaz de 1161' em duvida.. e stm conlirm\i<;>ao. O. peoc3sso extstm; lor;llll 

• . . . . . . accusn.clos os qu.} suutr<\hiram; porem, posterioe-
~ston_ ce:·.co ~e q.1;. em ~u~o, b:;o pro:;cdeu c~e mente, et}contrar<tm-se vestígios d;~ primitivo 

mmto bo:t Je. (fia 01 ·11 os apm te~.) feito., certidões com caracter authentJco. 
O Sr:.. F;nmEIRA VIA?i':s'A (ministro da jH:;tiça): Tomei providencias, que muito dcv,~m conten-

-0 n ,])l'G deputado pela Bahia tevcrdncb. a. bon- tar ao nobt·c deputado. g digo que fl:~vem co!l
dade ele pJrguntar ::w Ministro tla .Tu;;tiç<~ porqcte tentar, porque o primeiro dever do jniz, rD men 
o l\r:nistcl'io de 20 cl·> A~osto e:1sson a pntente de conceito, e esc:)imor-se Je todr n thddn e sus
.Jose 1'1lomn de So1:z:\~ e l\Ie!!o que, pêlo mesmo pei~a. sohre o seu caracter. (.:lpolados). 
g_al•inete,tin~t~sirlo nome::~clo commanc!~1nte supe-1 Li os dou5 tt·:ts~:tdos, c.h primeir~ pr·om;n.ci~t e 
r:ol' do Cnmt~no ~ . da snn. ::u:;tent<'(<ao , declaro r:tne nao P1e ::n tis!Izc-

Desc.i•~O nohrc tlep~ll:ldo estn. infMm0~ã0,powJne: ram quanto a ~ulpn.lJiliclade. Seria pt·c..;i::;o ter 
não lhe consta qnc o cit!adiio de f!UC se tr,tt;~ tonlJJ I to:las üs pronls. qne nií:) tenho, par·n. cpe me 
a. rcpntnçiio 1lc qne goztl o:actuai comnu1nllunte lav0ntun:sse ajul.;ar por uma simple:; nrommcia.. 
superior <.laquella cO!>l;.il'C<l. ll\Ias o qne ~c não pó:le pàt· ern clttYida. é que ltouve 

o tenente-coronel .lo;,:!J.Tilonnz de Souza i\Iello pronnncht e sustcnta.~.ão della. O facto posterior 
foi nomeado por dccl'Cto de 2~ de Set~mbro ul-

1 
de se consumirem os autos, distrahicl0s do juizo; 

timv e n. nomca~ão f,•i efTcctiv:tm011te declarada 1 ele üuer-se a. c<:~ncellação no livro. d:.t n·:~ta de 
sem ell'eito por ter •l prssident~ ch pr·ovincia da. I culpa, dos nome:; qne alli tinham sido hulç~dos 
Bnhia C.I~ otnc:o n. s: do 27 de FeYereiro ultimo 1 por motivotLtpronuncht;n. outroqtmlqner·, menos 
representado nestes termos (l~) : . 1 exigente do 'llle eu, poderia parecer interesse d<\ 
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pnrt<.; ~? accnsado em nilose ~tpresent<n' a .justiça., 1 a~l'ontou o :<lt:l ; não LJI'VCntY·:< si;l:ple;; ex pe-
nem :_ltü'•ynf.m• a. pl•o•:a dos se:ls nctc.:~. : ;lJ.-:mtc~. 

A:> lut~iS kwidas em i\la~:l~llllns, _ as p~ixOc:; j Xin9·ue:n JU L•perio rG; t:tir. lGc:.::·~ a .jn~tiç·t, 
qu3 ns ascend~r•t.m. os otho::.. enL1:anh·•V•~1,.; .rle ! sobl'(:! tutlo nv; eJ·:rio;; e no' la~·ares t::!Jg'lllrtuos, 
an~~·n<; as. p:n'cla.lt(~atle~, tudo Bto lllflue mmto I ~:?n~ du:ts gl"ül!cl~s ,IJI:o_vi~ :mcia.s : a. independencht. 
sob'a a mmlll cons~wncta. 19-a. . .J u~trça (a.í;~:.r.~cr ?.s!, tlr:~.n~o-~~ -~o_ contact;.• pe~-

0 Srt. ARAuJO GoE:;:-Houve combate. dlenc.al da P •.me:., e a. orga.n:::. ... Çtt? de JIOHCJa. 
-· · :·emuncrada, ea•1:1.: ele constituir ·"?-a.rreir•l adminis-

0 :-sa. Z:\.)IA:-HollVe Inot•tes. , í.l·•ltivn., c nãc ::;;!';. policia ,:13 mel'O favof', que 
O SR. FERI! EIRA Vr..\NXA (.-r~i;~ist !'O rl::t f.us!içr:r): l•::>tú nas m:lo.;_do:; T:l:it'tid•J.,.e tlt ~ SH~S ageni~::S, e 

-:\oras em todo c:~ so, o ac.tual.}tuz de dtre1to, 'JIIG I ~·Jbre a. qnal :1~v - l·o ~b c.dur r~·;ed!'.':\ rosponsa-
ncstc tempo c1·a juiz municipal, não podí:1 Jign- ';i lidnde. -
rnr :·,aque!las sr::Cil<'ts d~ a.ssn.s;;ilÇ<tto. (•lJ,al·te.~) . O Sa. Ar~A1:Jo Gú:'"': - l;to .üo .aspiraçõ;)S ele 

~Ierccera. o meu couceJto,, qu:mu.o,_ com ttxl~ d1- J'uturo muito ~oll'· c.1uo. 
gnl(larle, der provas ele su::. mDocenc:a. desa.flron- "' 
tunclo-se em juizo de u:ua. proilUUCi<'.. insusteu- O Sr:.. FER:: F.i~.'. Vux·.:.\ (·. t L~~st.··? tla.ftv'iça): 
tnvel. IJUC pesa. sol!!'e snn. c:tlJeça. -- En2 lug.tr d] ·li::;cuth· to:.bs os ,!1:':; J'Cf( •l_;~n<ts 

o nobre ministro, meu antc(;essor, pre~eden-mc •:r:.cstoes pes~xk3_- , l}ne t;·.:;:t::G I'C ':'~nttm~H_:·:JS ; 
nest[l, exigencia. em lugar rle cot.:.,~tcr o liCito:;, q·I~ se ll:ta de 

, . ::~ . , . nerpetuar, o -renli:dmro home:n no: :t1co, n•1nelle 
O SR. Z.LI.\. aa um ,-,parte. I ;p.ie tom a. 1w.;po.~s :IJilí.Jn.<le do' C<.t.rgo e e0nltc-
O SR. FERREIRA VL\.XXA (mini.~t;·o rlr.r. jtls~iça): ce os nltos i, ·t01'2:;5es que lhe estão con ii<~dos, 

-Aimtt qucixou-:::c o nobre r_h,putaiJo ac..,:·ca. rle I \':li a causa r!0 n•,1J,- arran~n.-a. peJa miz, e, por 
nm menor preso, de nome Tr;1jano, victima. rif: I eons~guinte, c:•.Jstrr>e todvs os sans ctTeitos. (Jl~tito 
barb:wo castigo e qne mor!'era it mingua._ . l!Bm-) · 

DeYo infamar : que ao h,..,nrado pre::;identc rh I Senhores. eêta nn.çü.o é ,j1tsta ; não será cnpa.z; 
))l'OVÍTICia telegraphei para. •JUC de prompto l'or- J.2. dizer que O l\-1il1iStl'O r_b, JU5tÍÇ:1, f}He tsm pa.s
necesse infornmções e c~ch rccimentos, que me I s;;do o:; dias d3 ~e'-'· mini-;terio 1w mnis duro tra
podüssem ha.bilít:.ll· a pro\-idencíar no sentirlo rle I b · iho, no mai> constante ::;acrinc!o par;l. aprese'1-
dnr solução ao pedido do nobre clepnb:Ldo e, logo tar· prQj •'cto~ , como o da R.efo!'m:l .Judici<tria, 
que esta. cliligencia se façu, o nobre cleputado não se tenlw, (osfur<?ado 1Ym!to por S;3l'\-ir ao seu 
póde cont:Lr que tel'<Í as neces:sa.rias informa- [1::tiz. Este pri•jectu e a. consagraç,ão ele todas as 
çõe~- opiniõe:s qne te!1iJO emitttdo nesta casa, rlcsdc qne 

Ei:;, Sr. 11l'csidente, em ln·e'>i:;simo qna.dro, ~•qui ·!t1ti·ei- c: rolllBto,que mandei dh:;trihuir pelos 
todas as inrlic<lções que o nobre depntc.clo fez nobres depuhdos, :::lü está pRr o oconllrmar. E'<\ 
sobre negoc!os do interior dto Btthia.. . cc.nsagr;~ção, linha. ú. linha, de todas ,_:s opiniões 

Em vet•dade, tenho o rna'is p.:wticnht• empenho elo !.\linhtro chJustiça., desde qnél se occnpa. rl<:stes 
em eoncot·re1· efficazmente para tmnqnillisar os as:;umptos. O trn.b:tlho estú feito , e toru pot· tlill, 
espil'itos naqnelie sertão, 1·estilhelecendo o impe- mstitnindo a inrlep~nden~i<< á justiça, da.r ~ocego 
r~o rh lei e da. justiçt\. e tranquUlidarle nü lmperio, <:~.ssim ~omo tir:n· :lo 

Peeo no nobre dcpntncll\, hem como i'\. todos o~ governo n. resn<!ll~nbilirhde, qn r> n::ío póde mn.i::; 
collogas, qne ntio se escus8tn de prncni';tr o mi- ::mprort<W, dt··· nMM:l.!' _jnizes, d:;.r·-lhes :tw~s :w, 
r.istro ela, justiça. qunndo ,in lg·arem conveniente o em rim, fttVOl\'~0!-~s, de modo qne tl.cão sr.:!111re 
seu :1ux!lio- na depenclencia, cm~uanto qnlil ·) g'vYern•; nli.o 

Son um servidm· d:~ligentc. (.lpoiarlos .) p:~cle ns:;nn1ir · ·~ respon:;::biUd;tde compleh d':l 
O no1.>1·~ deputado f01. uinth'- '"lgnm:-~.s po::ÜCI':t- ,.;em actos. 

ções 'l. respeite do modo poeqne no intoriortb lll'_o- Si nüo julg-trt?m GStes meios c•s mais effic[!.zos, 
vincia s~ administra. :1.justir;,:. · ln.p1·esentem o•lt1·os; qncm tiver C.1.;1acid<1lle <)IIe 
. Sl'. presidente, n ngitnt;fiv no it:tel'h)r d_? il~1pe- c•s formule. ~:}rei_ o pl'ime.iro ~~- :i.dopt:1r a:; cmeu

l'JO, n. desordem que ah1 tem rcwncb, nao e nm d•)S, as moclt !ie~ç:oas, emlim, tod;lS ~ts a lteraçõ~s 
mal ~·ece:nte e quG Jn·ovcnlm tlo gonwno actual; qne a razão ~sdarecidtt dos lle:men:; ele l~sr.c .. do, 

o >ht. ZA)rA :-sou 0 jlt·imciro n, reconhecei' •ln.quelles qne Snll C<tp:tZ% de iütet'Yil' neste., ne:-
. . . . _ g-ocios, apr·esc·lt;ll' _ 

O .sa. F. _VL~N:'IA (m::HstJ-~_dct.JHstz!:cu • • • n:.te> - sr. presirler.tc. 1!00 ne:::tns ccmsi:lel'<'.çiies, <1g'Uar-
se poüe ~:.ttr1 bmr n. nm so lJ<\t'üllo .. · i.hcndo os illns:r<'S dep-ut<v.lo;; ;p1e rb:>njem Oc1h:u; 

o SR. z.urA :-Apoia.do. infiwrnnçiJss, c ~lss::·gm•;nldo-lhcs qne u1c ho:tram 

O ,~ F . . ,: ( · · z - · , I sempre r1uc dã.o ioc-m· :t~ deklte, só teJ~ i Jo a. 
·-'~· • ERR.EIRA !AX'X_:\. i: lm;.~t 1 •0 ' CL_.J1-t .<t_:<;a; ... o·::tnlHtl' com a .t-cussão. (Mu;!n ;',eilt: muito bam. 

rentes e nma. succcssao nao 1nteJ•rnmpuh rte fa- ') . d.,,. :co 1 .. ?: ·ncntalo' · ;' 
ctos, ca.ch1. qnal nnis cot1tl'i5Latlor. Küo podin, em · 01 a. ·' c _ '' !J' •· . '· ·,' _. . 
tü.o curto c;;poço do :1_clminish·:·l(;ito, tm·ta :• lleh A d!.SCll3S<t0 nca. ;!r_lt::l.dtl ,.,.·~b l:m·n. r i/ 
raiz as ca.nsas quo determinam estes funeslis- V 
!:imos re:;:ult;ulo5. SEGC~fJ_.\ l'.trlTr.: D.\ OH.:>;::\f DO DL\ 

O Sn.. ZA::O.IA :-Seu o pl'imeiro a rocoD.heccr 
isto. 

O SR. Fim;u:m_\ YlAXX:\. (,;dai.~tro da j t;stiça.J: 
-0 o:~agg.:;r~tdo espírito . de partido, 1Uquello3 
e1•mos, cxphc:,. melhor do que tudo, essn.s .-!e~ 
sorclL~ns c conflictos ; mas o CJ clC a. Cam;~r; , não 
pôde pôr . em duvitl;.l-, c o rntur-o ha. de r.•• 
conhecei·~ ú quo o actml l\íinistro da Justiça 

Conlinüa. n. ':" ·li~eu.,;~(i.o d:t 1;l..:;po,.r:. r.lo ~.ron:lr
r;o, convertid,, nr; proj·~ch dJ lc: :1. -12 •lo:; te · 
r•Jmo, sobre B:•.nco::: d~ credito ret~l. 

O Sr. :1\latt.oso Oanln,ra: -.\nlos de 
tudo nma ex;1!icução, St'. prc~iílente. IDSúi'avi~ 
r.Je cnt.rc ·os ci':ttlores contmdos á propost<:~, . não 
pN' espit·ito , de op11osiç'iio, da. qual · e:stou mnito 
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lon~'l) , 111~:s em re;púito ú. vel"lhule da iDscripr.~ro i são ~ed:u·ios ínconsciel,tcs do LTwismo; porque 
relnti>amente ú nl'itel'i:t de rt'W :;e tl'ab. '11.:\wbta>', Sr. \•l·e:;iden'..!:'. são t-••lc ;;;; os qne desco

·I.Jm .h~)IJlem :Jt•taY~J: Lastante expcr·iln~n~a• !o / nl wceul ~gr·;wd 'J J~r-i!J~ipi~ da.o!T<:wta e da:_ procur·a 
na 1_1oltt!C~1. em qne rml1ton, em te~np lS tl1:he-:1s! em r•3l:1ça ,, :w •nm., Cl!_·cu. :: nte l<~g-al; :;ao todo<> 

-durante .34 :tnno~. c an qna 1 :>9 pode a.pp! 1car o os rpn ::.n~te llt:lm rptc· :t moefl:.l-pa pel ou papel
que clle, prnprio dizi:t d~ L!lit. Felippe, npl'eciando- 1n ne-Ll, como qu~~irn:n Jenomin;~r a e.•pecie, 
lhe os erros-,~ qne os homens os mds .~;·hi ;1 :S, póde ser crnittillo ü\sc:.ricionwi:\mentc, uma. vez 
d0min:1rlos pelns :SiltlS paiXi)e:5. de:;conti 1n:_::l ~.Sil.~- •tlll.l n cmi:;i:i.n s<:ja. ha:;c:l<ln sobr-e o~jectos de ,-,dor 
ceptil.Ji\idndes c vhantasi:~-;:. df' mom,~nto . neilt l'e:tl , c ac,·cdita.; u IJ aJ :tS not:\5 as.;im emittidas 
s1:lmpl'e ilpplicam ao s•·n procedí:,wnto t ,dá ,, ,.ua g-n.,rd:u·ii.t) robç:Lo <lC <~:pliv:dencia. com a.s hypo
sa.bcrlol'i:l»- 1leixoa escr·ipto nas memorias p:mt lhec:•s e cnnções que :;R g-arnntem, r1nalquet: que 
serYii':'nl ú hbtu1·ia dn sen tcrnpo,olwa. que contP.:n ~ '"j:\. \'\.. natn>'(•%n. <lo:; ohjcdns h;-~pothec::ulo,; e can
pro!icnas ii ;~õt<S, jilJis fi>J'•tlll , cullJO d:z u =-~~: ~ :1utm ·. don<~dPs,- n. te:·J ':l . os p!'edío: , as acçõcs de 
esc~·ipb:- da bor 1:1 1\o 1nmn\o, o s:>g-n ·; nte s:11ntn.r· emp~·ez:~s nh·i~ e gr·:JDdio~:ts, os tlt.ulos de divi•h 
juizo sobr·;! a mi.;~ào do <L~pnta.rln sí i iCC ;•;~mcnte puiJ!ica; 11ot·qne L·.n\·;;st:1:::-, 1in;l.!mente, são belo;; 
g-o-rerni;;ta:- •< é seu dever- anxili:u· o g-nverno os secbr·ios rio pn,pel-moetla iiJ~onvei'.jivel, rle 
esclarecendo-o t~ n:;sim :nuili.<tndo-o. sust3nta l-n )). (l'l \ lrp;,er rs;.~etie (j\l n:1t1H'.:z:1. · 

Sabia co:J<.:eito. SI'. pr·esidente, pur•jllC nií.o 0 O•!r-ro de Law não Gonsislin tanto na emis::<1o de 
n·t veribüe o r.poio ,;r>go ::;1não o voto c;cb- notns sobre o ,-rt!or· da t:~r·J·a, Cür110 na con~c
reci.Jo da, m tio:·ia, ~ne sn~tent: r . o ;o-.-erno. rpcnch n;ttnral c f,);·r~ada . de, Sy::i-tem~1 , qne não 

~;<lJio conceito. S!'. pre::-id~nte, po:-qne por attentle a qne a mo~tln. tem n~lor peculi:lr· sGu, 
m:l i5 de• lic;•do qne ::.eja. 11 n.p<.' Í<:I 1h . m~i.·wht ni\o \'l~\ tiYO. :•O seu n:>o e utilidade para satisfazer á 
teu: a l<x\::L de ma.n!er' n1 po:!c1· o g:t!.i:lc·te que ~·u nect~ssidad~ tic meio circubnte ouin:;tmme:1to 
;;nstent:1. contra os 1:1 '1' • '-~ <1o pr·:, \.n·io gahlnrtc, o,; •h cir·c:tla.•::1.n; n. ~"pl :~ <:>lL: é procnra tht por· esse 
qn::c5 cnmp;·e á ninlori:l, por i~so, ~mtes p•·e,·inir n:':) 0. utili.Ja.lep:wa. s:1t~:>t'azer ·~ e:;sa nece:;::idade, 
do qne :1n:nw:·. . .., ni'to pEln 11so e ntilid;1de <.lo:; rw,c!'o~ , <h• terra. 

POt' mab salnt:\1'. p·wé;n, l'jne s•ü:\ o COlV;cito 011 rio:; titnlo5 <h tliYhla pn:ilica, qne tê:n no 
que ac:bo de r:nnncia!'. som·e totl;!vi:t em relnç·il.o lllnn.fo ecouomico app!ic ·.~,:il.,J muito di,·ersa. ; e a. 
:1o o1·ndoP. rpl C! n·:,.:t tl ;no:ll (~: •to ;·Jmsa de yo,;,;::t rpc por·tant.o :t sna, oífCi'Ll nií.n eleve g-u~lr•.lnr
henevoh atto n~·:in, limit:,çiJ:),:, qrw. l'CC0nl\•Jeendo l 'cl·~--~.o eom a. r1u:cntidade em v~lOl' !lo:> oq,ectos 
em con;;ciench, m0apm.;,.;o de al're ;cnt;:r. rpte ü g-<u·autem. s inilo com <tSll<t procnm paea. _o 

Não ten\10 a prete11Çào de eschu·fH;er, i1iscn- mbter- a. qne e dastin<leln, isto é, P<'l.:'a ftt.er o 
tindo a matel'ia, ucm c meu intuito r~!Zel-o, papel de in:>t1·nmento dn. eir·eula.çii.o. 
s1ni'i.o antes. ::cr·erlitando rprc rl:t min n, p:lrtc está A 2" sér·i·? d~ a.r·;:rumentns apr·ê;;()'1t..'tdo.:; pelo 
o eri'o, expor· morlestnmente •'~ duvidas e hc~.it ·1 - honradt'r de)n.ltnr\o pelo \o Llist:-ietode Per-nn•:Jl:rueo, 
ç~0es de lllt'll espírito timnr•:;to, perlind_o no Sr·. rbs qnacs db~.:o1·do, e:n;uHt tL.J modo l!er:tl pelo 
Pt•esirlente do Cl'nse\\lo e ao illnstre re1ahlr tln. qu·d ellC<U'<t o Iíobrc depnt:tdo o pro1Jt~ma poli
commb::iio que :~s dí:;sipem; pa1':1 n.ne eu · pos::.a tico social entre nôs, e referem-se nos motivos 
dar ;. o projecto voto cün~ci.;;nc i oso, que é n nní(;o qne deter·min:u•:ttn n. npPesent:\•;;i.o do pr<üecto. 
que e:n mnt::r·ia, destn. mltul'eza pode exi,!:ál·tle s :~ns Ent~nclc S. E:.. que este pl'oject(f 6 nm·.L :;a.tis
:1migos O g'O'I'C·rno, que quer pwa Seus ;:ICÍOS ins- f(11;ão dnc!a. pelo g·overno <lOS lavradores, qne des
pir:\1'-SO nas n~i:e;;,;h\ades do paiz, c;:jos interesses contentes se n f<~::;tn m dos arrniaes d 1. rrwn:tl·ehia; 
lhe estão con:i:1do:;:. e \:\menta CJne rr s•>j:1, vot·rtne na opinião de S. 

Ant,~:::, po1'6:11 , dt~ snjcitat· a. s:1bedol'ia ti:. C:!- Ex. a. mon :n·clri:t e:it:'t entr·e nús pot·1liun, s:, 
m:wa a::; minh:1s. tnl\' ·z inf,,n.Jndn.s :lppr<•hen~üe• nb:uid•JJJad:l dns clns:;:e,.; conser1·:vkll· ,::; qne ''· sas
sohl·e o J'esultado rlest.; pr·o.kdo, ;;~ia-m<:! t ·•nli•e:n lentavn.m, nã·r s'~ :'ti r. -r· t't' .ll1C:\n1ente no:,; hrnços 
licito tlefem\e\-0 <le ::Jp·nm .::; :ll'.!..'llÍÇúe., 110 me:t do p•.l>O, Sep;ll'<llltlu-.-;c de todo qo /',:mdn.li:;mo, 
conc.:ito injaslnl'. qn<:J lhe rcz o illust1·~ 1'e11rescn- 'JIIC: .~:;til. de po:::se ,\a t.~rr-a. 
tanto do l" di:-ti·rdo de Pt<l·n:unbnco. com cnjo Per:IO~-llle, ]'Oróm. o nobre t!~pntn.·l•l. E' n~
discnrso aliás c.-;tna <h pt:l'l'eito accórdo em -to:los co;;s,:ri o alg-11lll csíê>t·ç > de im :1g-ina~.iio 1m:o, 
os outros pontos. pntlet' al~n(~m compnrn.r o:; n.os.;os mollestos a .. ~n-

llestas a!'gnkü~~:S utnas referom-so il. mntcrin. cnltM'<:!:> 'i10s podwvso5 ,.;cnlure.'ll(~u laes, quG a.ca
do projccto, outr:15 n.os motiYos qne determina- \wnnhaY~lm ns prwo.; com :\ . injnsti<,'-'1 e Yiolen
rn.m a su,t npre.5entnçiio. . ci<t de ~n:~s cx<IC~ões, co:n :1 :ll't'og.mda. c inso-

Nã.o é exacto, SI' •. pt·esidente~ que o projecto in- !encín. dos sens díreit"'s e privileg-ias e am nçn.
corra em censura. de L:lwi::mlO, comquanto eu jü. varn o rei C)al r1 sen v ·tle1·, .institie:~ndo n.s:;im 
presinh a. a.pre5entação de emenda. que lhe de ;t lig;1. qne contl•n elles tizcram os povos que 
este caracter. . opprimiam c;om o rel ao qna.l f;1í:i 1m trcmct·. 

O systema <h L:nv não con ::.ístia em mo- As.;;im p()is. M contral'io 1lo nobre depnt:Hio, eu 
hilisar a. terr.:1. por meio de letr-:ls hvpothe- rlil'ei no hotl!'ado S1·. Pt·esirlente do Conselho :- Si 
cnr-hs, sinilo em fi ,•r ~s letr1s :-;o',re o v:tlot· <!a. o \WO.\ecto e uma. satbi'.\Ç\Lo !l:.d1. aos la.'\1':1- · 
terra emitti1.lns a runcçã:() c o p:1pel de meio cir-cn- do1·c_;;, ::certat!o arJ'lou S. Ex. :qwosentando-o, e 

. lante legaL _ o r1uc eu :;in to ê que o lll'Ojo~to seja prejudicial ao 
O et·ro de Ln.w é, porém, muito rnnis extenso do _pai7. e nii.o sath;{',,ç\. à l:\>••lll't\. 

que geralmente s~ ;;uppõ•) ; e cnmp1·e di7.el-o par;, Por· onti\l lnd0, il.fJa<::lle3 f']Ue, não manten·"-' 
contm elle nos prec·,ver·mos. em :>eu jnizo hast ,nto Len~~<i.o Q independeo• i 

Todos os CJile es~,-e,·em e discute:n sobr·e qacs- pnra vcr·cm ;:s cous tS como e lias são em ,;i,_ 
tões economlC:IS tem em ger:ü horJ·o;· ao nome de fóra dos prci::•mceíto::; e rm.ixi3e3 do.; homens, se 
La.w; entretanto, como assever:' eminente eco- inU:nn contra. a. maniJest:v;iio de <lescontttmcnto 
nomista. c os i'<lctos a.inda. agora. est:.1o demons- do.; hvr·adore:; e o:; qu:ditic.1m de repuu!ica
trando a vertlade desta asserçií.o, muito~ delles nos por despeito, eu ped_irin, permi::são para. 
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~lcrgnn::~.r, rpyü o g-ov•~rno ·rue jú calüu po1· e.o
,. •l'elll eom etle todo,; cuntente . .; ~ 
A'~nelle:> que a"sim contr:l. <1- m:lni!'t:J:;bçiio 

de descont?ntameut0 da. lavoul'a ~e exlüh~m. e :tl 
vez •te •.~:iu•htl'em-!he <'-vencer as dilficulddn.; com 
que. lubmlo, . e!la. desespera, en pediriu. qite 
me diss~ssem I'Jllill foi o . rni!. qne jáma.is viu sua. 
1\)t·:wt de g-ovct•no murlatl:l, unicamente \!•)l'•Jile 
a.lgtlns tlH~ot·ico:; llo:nens d,~ lcttr·as p~n:.;a
vam que esh fórnut de govemo em :mncrior· 
aquellu. ~ ' 

Em opposicilo aqs qne as;;im se rna.nil(}sta:n, 
cn direi ao nobre Pt•e::;idente do Cons~lho : onde 
quer qne em um p :iz hvr·.1. o descontent:mH:nto 
e mal e.;tar. de.ve penetyat· a solicitude 1lo go
verno para OUVH' a~ quetxas e remediar os m·1les. 

O SR. J()AQUD1 NAnuco dá um aparte. 
O SR. :.L\TTOSO CA~u:u :-Só ns>ittl]H'Oúe

dendo podet·e:no:; conj ne.~t· o (Lescontent:trnento c 
mal est<U' <l:L l<Lvom·a, cnja. mani[',):;ta•;-.:1.n repn-
1Jlic:l1W. niio exprime Utll<l. realidade sínli.o um 
symptoma. 

i\ã.o se il!ucLL o nobr·e Pt'esidente do Gon:>elho 
t:Olll :IS inf'ormnçr,,;-:; rltl ['e\iz.es C •tntnis-;:ll'iO; e 
ll::tnqneíro.; optimi:>t<lS. ~ão pPec :rias a:> c,;ntli.C<ü ·~; 
cll lavoum [ n !'0t·mações umb reaes e ex:•ctas 
potlemo-5 dt::.t·-llle nós, qne, l'c))('esent:lntlo i:ntne
tliatamente dbtric:to.; ag-rtcolns, recebento:; as 
q11eixas dos nosso; comtitaintes e lhes ouvimo:; 
:1.s lamcmt:)ções. · 

O S!t. JoAQUDI NAnuco:- Apohtdo. 

Si, p:lls. o proje~t0 v, .. dbeu.;;siío é o indício de 
que o :;ovemo co:nnt·ell:!nle :l :;u.:. responsabi
lidade~~ me:le :1 gtÚ!deza Üella peh ch que pre
tencl~ dar ao C:,;hilo, ~u "pplaudo o nobre Pre
si lente do Conselho p n· tel-o apre.;entado. 

Satisí'az,pot·ém, o pt•ojecto ás oeces:>idtvles ur
gentes tht lavour·a? 

E' o rtne, infelizmente, nii.o crdo, Se. pec::>i
dente, e crmlo 11migo d.o governo cle~·o dar com 
rranqneza. as r·azões d <t tninln COll>'-icção, [.IOrque, 
como ja th,-e occ .;;tiío d(~ dizer ne:>ta. C:una.ra, os 
grande;; e ;lp[J:li'<tt03JS actos sem etfeito são f'.t(ae:; 
a bon. potitica e <lfl'g'l';l.vam os males rpte com 
élle:; se pretende J'emecliar-. 

Exn.minemos o proj ~c to, e cotnr[uãn to se,ja ver
dade c1ue o auxilio p .• ra. :;cr el'llc:t;t, Ll.-"'-,.e ser úarlo 
em tempo, cleix:tt'EÚ tle Jl<1.t'te est:t questi'io jú. 
sullicientemente ll•'SCJ!l\'Ol\'!d 1. pelos omdorcs que 
me preced~rt\111. :So:n db :ntirei t::tmbem, e pelo 
mes:no mot1vo, n. propo~t::l. de motlo geral, sinüo 
em suas p1·op!'las dt3po;iv:JG::>, prvctu'.lllllo lh:mou. 
str:1r o pe:·igo e a inex·~quiiJilhl:lLle delins. 

llel'earlendo o pril.i"Cto da cen;m·ade Lawbmo, 
eu rli:;se que <?ll3 tinha., tod:wia, c~1tn o system:t 
remob, lll.n·et·u:t. ter dito pl'oxima, rel:::.',~:i.o de pa
l'<:mtes~o, compr-O!IJettei!do-me <1 d8monstt'al-o no 
coi't'et· tl.t. db(!U:J&i.o. Com•:Ç:tl'd poh tl•::5em
peah:tn .Jo-a;~ cte,;t:t tn.rcra. 

"\~stm com'' La.w. l'S~Juecen 'v qne n moeda e n. 
ful'.;a mott·iz .ln. in.!ust: i:t e do comm•H·<.:io, ü 'lne, 
1 o:·tanto, a :,na cxbten-::b. de~·u s~r rd~tint h 
indn;;tl'ia. e ao coannel'cio quB ~na teru <.ie l:lo,·et·; 

O SR. :\IA.T'l'OSO CX~•I:\ru.: -Si os l:n'l' \.:I•JI'<O:S ~·u.7.Ü.:> pela qu:tl a. tuelllo:· m·.:>ed,l é :1 'llle tum na. 
C.5tilo Cl}ll vem:klos de que .tt lei dl;l l::l de :-,Lüu e :sua dast16.lat!c <t medid;J. •h ~,n,1 nc;;essiJnde, 
:t C lU~:tt do to tio:> O.:iSGllS So[l'im:::ntos O jl>'ej ;tims,de a.t:l't:dit0\1 ~11e fJO <ii:1. emiltit· llOla::>, impttnP.tllente, 
toda:; as JiiTit:uldndescom qu~ lnta.1n, o quecn.u;we u111 qu;Lati•lade corl'eSJJOndcntt: :t() r:tlot• da ter·•·:t 
a.o g-o,:erno é mo:;t1·ar-l lies rp1 :~ essa. · lei et·n, solJl'i: f] Ih! hase<tt'.' a emi~,.;:'to, applie:ttulo :·~ s•~k:llcb. 
119CCS~hbde imp~~!'ÍOS l p;t'H. :t tl'<ll1fj\\i!idn.1.~C<t11 pro- lll•)ft::':taiÍ;tn pt·ineipio n.ollu. l'(!C:Oilh8Ci·lo !'tl~O-«de 
TH'i:ll:~Your·n .. p:u-;~ t·eo:·:;·.tni7.tç~ão d<1 tm:,,d!tnc qneoaroón•rueoarol';!.}e»; ns•ilnt rlutLn:liOpt·<~
l't3:>tab0lecilrwnto tio C:I'i~:!ito,nt:t,; isso :noslt·.u·-llte' je<.:todo ~·>\·e,·no.qn:n'.)tl\hl attr;<h:t'Jül'íL a !:L ,·o:a·a. 
ni'i.:1 I'Ot' p .. llav!': <S.~inii.o po:· «do.; q~1e tOl'll .:!ll [H'a- e:tt pt•ejttizo da itl'ltt.>lt·i ~ ~ •3 d•.l commct•c:io,p;)t'rpl<} no 
tic:n Ciiln. vcrdn.de. mundo econo:uieo, ::it·. pr<!sideute, não s.; dá a 

A lei c.l~ l;J de :\[ d<J 01·:1. na ,·et·c.bde necessichul1~ um sinii.o tir.:udo do lJolso de outro, o:; ea.píta.e.; 
impt:t·ios··l. ; pol' ella ·•otei, ll eston conveucitlo llt..: disponíveis d.:~ naç~ão, '!11" rcpre:;entam a:; e··o
(Jno n:i.:l tet·ei nce:<~hi.o •lP. <lt:· voto mai-s acet·- nomias t•ealizn .. lt~S, ac:·etlit:1. CJ112 :t tot:tlid:-:.de •la.;; 
hv!o. Tel-.t dect•etn.dG pelo tllOilO pot• rrne o roz, letl'::tS hrpot!teca.rias, qt!e {ttl'eill emiW ras pdos 
homa. 0 tino pn.lilie<! tlJ 1to:Jl'J:lo Sr. Pt·u:,:i 1.J,~nb do projcctt!rlos Bancos agTicolas, :5et·á toda aceittt 
Co11sc\lli() e <1 :sn, ia!nhitn d;:,; cit·•:ti-'rJst:vJCia~ do pelo sen v:1lút' no:nillnl e . :li) par, nnicnmente 
mon1euto (anoiwlo •); ,~,as nem po1· isso é ll\ !) no~ püt'qlte o E:;ta.do llte:; gr~1·n.nt~ o:;jnt\Ji; e a. n.mor
oxac:to que elLt :: c!JOil os btvr·adot'es di:!Sl't'e\·enido:;; Uz;!Çií."', e::>que ·idu ,\c t1ue :L:,: letrn,~ ilypoth(~carb~ 
ne:n por i::;so é meno.:; exaeto qne, riect·etawto-a, coujunet monte co:u totlo::; o.> títulos J•3 t·enda, 
;tssnmi u 0 g-overuo 0· r:~ves c:nnprornissos ~ que lhe tizet·e:u onncur·:·..:lH:h, nii.o p0:lcrão, im
grande r·espon .. ~itbilid:ul ·:. punes, excede:· os limite;; do capital disponivel 

que no 1uomrmto pro~tu·at·, no r· :: m:tn~o d:!S ~·:'l.rttn-
A lei !le n de M ,jl) Cl':) n.cto qno a~ ch•curnslttn- tias do Estatlo, S"g'cli'U U!JiJ!iC~1Ç[O. .. 

das !mpnnhttrn, •.lioladü :10 guvt:l'lJU p~lo senso 1~· ne:;::;:J úo:::~ engano qae CtJntempl;-:. 0 projecto 
pr•:ütco •lo;; \!l'•lprtn~ l.i.Y:':I'lnr,·, . .;, fJnn, ll<\.0 poden- no § 3o M't. to :\ s3g·ni: 1 t,~ rli:;po;ic,:ào : Os em
do GOD te!' n. i:hlbdplin 1. n;-~s faz~nthts, nem 'f9re8timos :;,:r(iO íl!.itos em dinhei;·o ou e1n lcti'f.l-~ uo 
o~ esct'<i.\'05 rpte se io~::;n!>onli:l:w.un, iam ::diante par á voHtwle dcs mutt.tarios. 
d:~. ]Jt':>pag-a.ncla, roncorlendo ampl<t e plerm lil:er- Ili•:sorla é a ~,;pet';'.np., :-:;r. ' p:·csillentc. 
t!ade ao:; :,;ens e:>cr·avos d.0sde rue o a1Jo1icioni~rno os titulos ele renda, co:no toc.la.; as mo1·cu.d0l'ia.s, 
i hes tocava ás portas.' ' estii.o sujeil0s à lei d..1. ofl'et·tn. e da. procm::~.; ,[esde, 

Hn. a.hi um:1 vcrdatle incontestuvel, mn.s a ella portanto, qne ror·()11l o:ro:ee(:ido; em qn,tntid:de e 
cor·r·~~jlOthle outt•a i;.:uu.lmcnte íucontestavel.: sob a pre~são •le dinheil·o, facto que se ll;1 de !lar 
-:10 guvemo, qae tomou pel<t ld tl. résposa.lllli- (orçosa.meate, c•)mu demonstt·:wci, eiles lwixnrão 
th\t.!~ UO fa.cto, C:lllllt1'0 prevenir-lhe OS C!l'ei- de v::t.lOI' t', si O [Jl'eccito d•l. lei pmlzs.:;c ::;er llnl:l. 
to:;. su,wi,_a,-, qna.nto pm!er. sun.s consequencias realidade, o.> ba.ncos teri .:.m de rucltat· :t~ Jh)l'l:ls, u. 
pam <tS cla~ses immcdi . .lt;ltnent~ <t[ectadas, aju- m :mo.; qne I) gover•Df), rzne ;;nl''rllL! 0:3 jUJ'tJ; c 
tlaatlo-as ,, snpararem as <~itfic,Ilthlde:; em fi\te i:l. t amorti·w.ç<'io ,1;1:; lutr:ls. u:-;r,mlo da autot·izaç;i,, do 
ln·usca ;.\.boli.~~ií.o d<t escravidão <tS collocou. l :wt. 2° do projecto, seji~ tamlJe:n o tonH'..d~n· ddlas 
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g~tl'~Gtin~Io :•:;:1 ·~~tt· UJ.)d<.' o3j·1 ·1:, l'·) l'top1·io ~~ -- O SrL Jo\o \..J,i:REDO (p:r·e:,·i,l.;;-~l·e r.lo cc.;tSelho): 
pibll ,1ne õtt1;•t·est.,,. -PorJiio; o ulti:uo ·emprc.,timo foi coutruhido 

E'. -p~is, i !lüsori-:.. ~" C3{J~ran~~~. . _ n. 97. 
A 8';1~an~í::t da .}Ui'O:J c !ht ~~no\~~-iz,1Ç~I) v_e~o E~- o Sr.. .. ~L'!..TT~lSO CA)IAitA:-Isso não prejndica. o 

tn<.lo _ 11(1.0 H.!fl! O _!)Cde:· d(• .alte!'t~l" ;~~: COllLllt;U~; U:1. ;:n~gnnl<J lltO. 
mere.do lW•<let~l't ). (.·IP?.:,ulos.) . . . I d 11,1l,,·a depntado s:tlJe que o vn1ot• do •1inlwiro 
~uLl Otlt\'.') l.-:~<o r"!\ p! :~:~~ l! c~\~ •.\~l)td m:n·w '~ ,~:;to't n;l J':1zfi.Ô di!·Ccta de jul"o e na. ínv·crs::t tk fles.

~nnrnl:·\ ,]Al•:·~~:_i::o:--L·~} {h~ telril~_:t;·p·!Ulc_c~n·tt't~_ d~--r~! C~.mtu~ ufLo it:oo~·;\ filmo~: títulos de jul~-'"> lll(Jilico 
J.{ancr·~ d~ '~·!?'llt~.~ :\.,: ::d •il! B!\);~-- ·: r· __ !'·~~ta.L -~l~)~~c i." ~g.n:Ú n~~ ~lepl~(~:.:i~l~.U.o on tle:tl-'~onto ~L dilre .. ·ençl
~~ cer~ t.:;i;a. que t;:; ,. ~~ lh'ii~:t ~h: ;~.~...~ ·1 ~ '11Utt~n'IO "~· du:-; j nr·os eonlt.)rtne as conclicDes r!o me1~c:ulo mo
n;ndn_ tonl~'ldn D~ Gnlp!···!··:tl!_l10:: . ~vh .'! V~'e.:;·jêlO tb LH~tn,r!o; ~ntl•.-:.tu.nto pretende que ilS letrnS 11Yp0-
thn.L·~':.:"U~ nr:~\~H a. df?:;.f•l'l]lr:ao ,1.)~- tc.!lliltlúl'..:'!.~; (!~ theca.i·hts Lk 5 a/

0 
~er~.o sor:;qu-e tomn.d~ls n.D· nar 

sm.:t~ qtHl ~~ op:-:·:tçõ~~ " ~~·.::.;tes. B::.n(~o; estã•J ho.~~! i:l(lependente diLS eondiçõr3:' d0 rnerca.do n~·Jile
q:laSl qnc p:t..:.'aly-..;.~~tL~~- ~t, ll~n·.::•:n: ~ncontram al- turio! E issn ·pretcnrle S1·. pre~hlcntc 1 (fJ.unr1o os 
g·uem eml':-t·}~ (LlY:Iri).;;, fine xe sn.F~1te a. p_;'l.g-n.e 0 ~ tltulo3 dn. di rid~l -pub:k~;"l. com abnnd~ncü1 de 
jn1'.; 1 -~ ~le l5ij:c;OU.~ ~~01· empJ:e~!i··.w. de lUO:OOO.?~ t~mo..ílor2s fcn.~çado~, sü.o eCttvlos u. 04():=;000 t 
imn.1·~(h~:tatn-:)nte u no,-:l elmS.·'-it ·J \'•'~11 O~' B:Ln~v~ -
C\)l·rc~i_)Olllkr no··:n. e a~~ign~li.lt.ln.. d(·1n·ech.lÇ'ito llD~ O Sn .. -\srJtlADE Flt~;;EIHA di um aparte. 
>cus lhnlo>. O SI!- ::lfAnn>o C,\;IL\lt.\; -I\l ,g rlirú S. E~.: 

Di1•-me·á o uohrc deputn([O: mas esse; titnlf'' « v al'!!'U•llelltu d•" apolice> 1~D:o procede>, pc.rqtB 
n~h· t~n\ n g-lt':•nti:~ •io l~stndo. [;.-;J·.-, não d~~tt'Ot.:. as. l8trn~ i1yp0tht~c:=1·i::-~s tBm soi.n•e eUn.s vantag-ens, 
n.ntc., conP.i•m;"~_ o .-~l·g-r;.m(~HtZ'.l.HJ~·rrne o ~eu o::~fl'.Jittl não pag·~un -::· ' 110. p:l~~~n1 sen1 e!Hhl~'SO.t Sún1m11da~ 
0 arlell:l'Sl'eduzir O n!H!lC!'0 dos ·~om;~-'\Ol'JS, (>-r p~n·- t\)~}:1~ (~~tii.:S v:·•ntag"Clh r.flO Üfi.O 2 °/o• 
t~\nt:J~ â pl'Cenl'~l; l)()i~ ;;ue oo i(!~~nc-;o~ (jue co:'lt· Snpponh·.1mo~, porem. que n,:; letr,ts h~~pothc
vr.am tac~ lr:tl'a~_: act'edH<\tn n;:-~. ::r.:lra.bilhl:ule tli.J:' ca .. rbs sej:·lm na. Y..:!rdade superirwes á.s a-polic~s. o 
Ban~1~ ]l~l':"l pa.gar t.l~ jm•Cf j• ;lmortizrtç-ão r1a~ qne nego: SHDp·Jnh~:n'lOS que eU~3 sejam i.\ct:itn3 
letr!is1 em qun entpl~eg-a-::1 :.;m1s c:--o.pit:l:.::.; . ;_). 9~. Aci~~ditaó nobt'e àepntado que os b·.;ncos po-

dcrUo í.l<U' (Unluúro aos-mntu;!dos que o prc:"'erircm 
O Stt. ;\XDlt.~D:·: i'rocllrP.A dá nm opnrte. comput<l'ldo o 'Calord:\s letr:ts ao-par sem til~1.1' do 
O S~t. ~:.v·v,:o C"'\~1.\R,\:- E' 11:1;· injnsticn do bolso .. tliiTe!·r:n(' 1 de 2 •I" em C<ltb e:nissi:b? Ac~·e

nob!·e ,\.:-pubrlo. O;; r,,néo' pPoct•.·lr·:n lt~m, t) qne r!\t,t qu8 l!weei\ b:1nco que qneil•:1 empresta.r di
ntto 1•0:lem ~! L". 7.'·1' mil:! ~t~e3. SL, p~l'0m, il ba~tL!.ll. 11l1airo :L 5 "/o, sujPitando-se ::t pag-.u '-\ deprec:~Çc.'io 
o~ Bâ.Jl~O<= ;1,) l'rQjt:octn í:unbBl~J p,M-~u-:; .1.bu.:;ll'. d;iS l~tras hypot!lel}I.I"ias '!.Certamente que na~. 

Citm•et "" ,,ol,t·~ <l--pntMlo •m1 ~·.,Jlo lncí(lo do S. 1-:x. n.'sm1 nao pen>n, lJ;l (le ·COncordar pots 
Ranco ti~ Cl'e,:lit•; l':e;ll. :1~ lctm~ ,.;n otn·,, de;;;;·~ 1 ~~on1m~g:o 'l''e.a dispo;;içi\o do§ 3', nrt. 1• do p~·o
b:tnco sot1'1·cm n:o pr:lça·' npen"" o desconto d~ , .:ecto c Jll\IS•)l'J(\. S(ltJe f!LlC os banco,; nao tem 
8 "j(l, ;:O .p~l5:"":(1 (j~10 IIS lútras llC rap :~l tem ·: • ~ ~l~de'i" ..• 
f.le5<.:o:1~0 •Ir~ :~o c ::1;) .n/o. Q~nt n. i'azãc. 1to~te l~tcto 1/ o SR. A?:D~.\.TIE FlGl!tUR.\. :-- A experien(!b, o 
q Cl't~:htn tlo ~litnc~) o o lUIJ5l~lt) }1 tl":L as (hns e~pe-1 ti.ieú.. 
cw.s '•C k.>lfil::' • .-\.;; cau..:~ts sao <"~S rlr,;l& qne acnl;.-:-

0 
<:: 

0 
t t 

dó) a~~i!.!'l1:d:n·. Ht! Hlnito ~ple o :~:1i"f~{) sn~pt!nl.lG!_l- ._ ... R •. ~~A~To~o . .;\)~ARA:- .•. _e por ~\no crue 
:\. t"'n1: .. ~i.in t.lr~ let;··~~ ~~~- pntlr.~l'i' r~;!-:s 0111 ouro, tl•· a dJ.;.l)031Ç.:tO '· u. l•~l5Cf';_t. l.Jttl'i.t morta. 
~orte ")tlt~ OS tCiln:·,,IoJ·c~ tJ:~ !ll':l<.~· tl:.! :.onllrQ;; .~:;i~() 0~ l.ifLUCOS que Se l"unrhlrem, nunca. Cllmf)rirão 
a~.l:o.:;h·l~t.Ô:; f\5 i 1ac ~~xi:sti:11~1 _i;'t ' ollo:~:Llln;-;. t~~~, ::;;.- .;-shL (U:;pr:~si~:,~1o~ pm··q:1~, ~stõ1.nrlo ns leh•.ts :.\h:'tixo 
~-nndtJ log-.1.1\ ~l~ letras dt! <.nu~·, l.nl: .. ·cam mc-re;Hk~ r!op~tr~ to!lo o n1:u1do cxigirú. di11heh'o. e como 
nwi:-; l'Í(!D d~:· ·~apih,es .U..:.poni\w .. i$. >~este ponto~ dlcs n:to o poderã0 d<u, sem prc,jnizo, procuwn~lo 
~d ,[.) !875 "''~ ;;ur~t'ÍOl' :.~ pm:•,do. diilicaltar os empt·eotimos a. todo., ,,quclles "!ttc 

E. 1 .~i:-:~ l'er~lto, illt.t.-:l:lrin a. 0:.:_,~:·n•-:çn.. fiHit.erem 1'êCell(::r impot~tanci::t em dinh,~ü~G~ e só 
. • o farão ~os qne o qnizerem l'e(•eld-:>. em lelt-nl 

Pl:.,t·•ll!lc, pclri'•:Hn·a. o Il<''•': d.;p!It;>do ~ne o )1vpotlrccarins. (~!poiadoo.j 
crcJ.rt:: do E:=;tr1.do ;JJ~sa 1t~ 1' fi~ t·..:t:·a~ .. h;:potlt;~C:\.-. ~ -· . 
rias ~qnillo q:Je 11 Io ohtC'!l pt1r,, ;\ , Poi;; 0 nobh~ I O SR. PmRe L"rz.-:l.os fc/.i;a,.das. 
depH~;\do n~.<J \Ô ·:_ne, sl 0 g·o~e~~~v quir.esse hoj0 O Sr~. :\·1A1'T030 CA~L\?..A:-Aos {ettzm-dos, não 
1\\zer· nm(l. mnb;;i"Vo lle npolices, por muito pequem;, senhor, :cos que esth"crcm sob maior pressão de 
quo 12-U:1 fo.s~c~ o rro9o Uus np~f!o.::-s brtixnrin. in·- dinhci~o', o qnc é nntito peio1·. 
rneUi:~t~menie? l~·nm~;~~ porr0nLn.~a qne ~s npo- E qua-l o n1eio qne tem o g·overao para evitilr 
liccs, <]110 no P!'inti],iO do mez, <F·.a~:do se Ctome- que ''~sim jlrocerhlm 1 A'imittira púl' \·entur.~ quo 
çon (.1. pag\"!.1' 0.Jttr(·. cnb'I Y:llll-s·:-~ n. ~:;;.55, já estilo o indi-viduo: u quem o BrLnco negar o cn1prestimo 
llQi c :. 948 c \JclG? Qnal a. J"U7.ão dest·3 ft1cto, sinilo elll dil~heim. sob ~nalquer pretextn, tenha recarso 
que as tre(r1:e:~es {~ ~~polieee qwt .iú rer!eberam IJS pn.t~;l o go1?j~rao, e que oste, dando pi,ovimanto 
.j1tro.-:.: tcn?io-::s applic.;1clo~ se 1·e•-i:.·:lP1 do merc;vlc~ ;r o ret.:urso! poss-.. ma.:.:dm~ que o Banco f;_tçn. o 
~n1gmclltt.: n~lo u.s~lfl'l :'\, pt'e~~fio do t"endeitor c a om1we~timn ~ ~ertr11nênte 'lnC nü.n~ l_'JOl"flU~ nssim 

.o")l.odcl' <lo comrirndot' ? lgnor,, o noh·e dcput,.,lo o govemo tonNria (\ responsn.bili<lorle dos cm
··que o ;:-ol-erno. qn~ nltimaul<:lttte c•:nsegnin lc- pre>tünos, "[lrohil>indo-os ou permittindo-os. 
v~;nt~~r !;O estt';tt:~airo um cm\H~t"ostinlo em ouro A d.isposiçiJo da Lei não é~ portnnto: pra.tlc:.lYei ;· 
a ~6, em 188G. em contliç:ões r.'tenos critic,,s tl•J e como est..-c d\sposi~ão é cu.pitd, é a l\::lica ga· 
r,aít., não a:r.;,nçon e;sa taxa? lg-noi"il. que a Jirín- ril.Utíd••r;,. de iodo o rneC>illísmo do projecto, todo 
dpl'l ~~iMn:w-:tm~,~il) 11rn·n .n b .. x~J. ~:t.vol.~nYrl 'l" o ctliti.e:b cah·3 con1 ell;1.4 
er::i~:·:"!•) tl r~)t.t~~· en1p.'"'est~n;os :;;i,·) .·s condlçü•.ls ,J,"J, E" po~.sin:t. Sr. tJij~e~irlente, que ~ll estej..-: em 
n1u·C' .:lf') morH?t-i.~·íf,) nu r.~om~t~(o c:-n rtne ~t úll~~:::·j(Jl'!\); ma~ !!!c pa.rel~n isto tã.o l2'-·ideuto qu<~ l'_:iUem 
.se recorre 1 ou'Ciu o noure depubdo pela proviuciu. das Ala-
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goas accnsi1r o illustmdo rlepnt:rclo pelo JJo rlis
tricto do Rio de Janeiro ele ineolwr·enci;J, ni\.o po
dendo i1dmi ttir q no estes factos ten IJn 111 p:t.;sado 
clesapercobidos ú intcllig·onciiJ <'Sc:lll'Ot'.ida elo 
nobre deputado, poderin, dell'ondol-o di:wnrlo 
que o illustrarlo l'C[Jt·esenbnto do 11° uistl'ito do 
H.'o c!o Janeiro é pGrfeibmente col1erente com o 
seu systcma. Elle vé c sente n pee.>siio que In 
para dar-se qmesquer anxilios á lavoura. 
Acceitou este projecto, appr·ovou-o, não para 
sejr1. executado, mas unicamente porrJLW, jul
gando-o inexcquivel, ~LfL.tsüt com elle da dis
cus:>U.o qualquer outro que vonlla onerar real
mente o Tllesouro, eliJbora em menor escêiht. 

Assim procedendo, serü S. Ex. perfeitamente 
eoherente eom o ~eu systemn, clefenclemlo o The
souro com tod«S as forças. (Riso.) 

0 SrL ANDRADE FIGUEIRA: - ,\gracleço a de
fosa de V. Ex.; é nnm injustiça muitograve. (Hrt 
outros apans.) 

O SR. MATTO>o CA!IfARA:- I\1as, Sr. presi
rbnte, Gil não creio que esto seja o pensamento 
do nobre deputndo, e por isso presumo que son 
en f[uem está em erro, me.;;mo porqml püra peo
ceclencin, da defesa seria necess&rio amputar do 
projecto o art. 2°, em CJite é o gove;'no antoriz~do 
a forneerw aos h<encos o dinheiro pnrn. os empt'e
stimos, recebeur~o em troca lettt'a3, o rjl!O produz 
o absurdo de gar,.ntiio o Estado os jc:ro; do pro
prio dinheiro que elle fornecer é\OS Bancos pnr1 o 
negocio clestes. 

A disposição do § cl0 é, pcli.-i, ilhsorir1 o o seu 
preceito não tem nem póde ter sancção legal. 

0 SR. ANDRADE FJGUEIRA:-EntroLmto, O go
VGI'IlO tem o dinheiro que quer a. 5 °/0 • 

O SR. lVIATToso CAoiARA:-Perdoe.me o nobre 
depnictrlo; o go1'orno não tem o dinheiro r1ne qner 
a 5°/o· 

Fnço. a experioneilt e verá que niio poderá 
obter actnalmente emissão do apolicas ir o par. 
H a, de em i ttil-as no mrnimo de 945$00 i. , 

Outra [l!'ova de que o governo uão obtem o di
nheiro quo quer a 5°/o, 6 o ultimo cmprostimo 
externo tom:ulo abaixo elo par. 

Esta oper:rr;ào financeic.r, qne muito honrn. n.o 
nolJre Prcsicleute do Cü.1selho, não pàilc S. Ex. 
conseguir em comUções m::tis fhvomveis rlo que a 
97, como ac:1b:1 ele :üfirm 1r S. Ex. 

O noiJre depn tn . .Jo, pois, ar,:;·nm:;nta contr:t :1. 

verclade elos factos ; mas, conconh no menos qne 
o f'r1ctc é pr·ovrwel on II~<'SlllO possível e é qua.nto 
b:rst:1 pam qno seja i llnsDrü a clisposição rio pro
jecto, que pretende obrignr os H:lncos a fazer·etn 
os empr·e,titiJOS em dinheiro ou em let1•as n.o pa.r it 
vonLule elo mntuario; e como osta disposição é 
tão essencial, qne, sem ell>1. ntilrnu o nobre cl:opu
taclo não aceit:via o projecto; com ella so clesmo
J'Oll:t todo o edilicio. 

Si as letras não forem recebiclas ao par, pam 
que poss:cm os Bancos cumprir a dispo~içào do 
projecto, será neceS.3Glrio que pagncm a dr fl'erença. 

r~, como o projecto não lhes dá para essas ditfe
rença,; reservil.s especines, será forç:.oso qne as 
tirem dos sens lucros, qne constam dos jnro.s ele 
5 "/o sobre o ca,pital e da difl'erença entr·e 5°/o, 
jtL':Ji cl:1s ldrm;,e 7 "/o jnl'o~ do:; ompt•e,;timos á ln~ 
voni'a, ignal a 2 "/n,CjtJO constitnern ns qnantias qne 
elevem S9l' distl'ibuiclus como diriclendos, isto 
em prejnizo do fundo ele reserva. qne é formado, 

v. llT .- ~4, 

segnndo o 11rojecto, p8lD excesso do dividendo 
sobro lO 0/ 0 , do f1mdo de reserva qne é pelo pro
jecto a segnncla garantia do Estado contra os pa
ga.rnento~ qne ti ver de i'azor pelo Banco. 

Neshs condições ncreclitn o nobt'O deputado 
que haverá capitalistas se rios que embarquem 
seus capitaes em semelhante empi·ezrt 'i 

O Sn.. JOAQUDI NABuco:-i~.poiado. 
0 SR. MATTOSO CAoiARA:-Debalde, portanto, 

procura o governo snsten ter o seu proj ecto sobre 
esta disposiçU.o. 

Eil:c se GScapae ew1panclo-se atira por terra o 
ecli!icio. 

J\!Lls pm'a que me obriga o nobre deputado a 
tantos argumentos? Não é intuitivo que os Ban
cos " e lia ft1g·irii.o recusam! o, q nando as lettras 
e.3tiverem abaixo elo par, emprestimos sob qual
qner pt'etexto, no.3 que quizerem dinlleir0, ·for
çrllldo as~im inclirectamente o recebimento elas 
letras, sem qne o governo tenha meio.c; de obri
g:1l-os n. cumprir a disposição ela lei sinão inter
Yinclo directamente nas operações elo Banco e, 
portanto, tomando a responsabilidade inteira dos 
em prestimos? 

Sendo este.3 os üct03, Sr presidente, o juro 
de 7 "/o prometticlo pelo g-overno á lavoura. é 
outra illn~ão, ccrnlirmacla pelo honrado deputado 
pelo I 0° districto de Pernambuco na emenda que, 
defonrlcmclo o projecto, indicou. 

O juro não será nesse caso realmente de 7 °/o, 
mas de 8, 9 ou I O 0/o conforme a depreciaçU.o das 
letrrts. 

Mas não é tnrlo. Farei ainda outra pergunta. 
Onde irão e;;tes Banco.-; buscar r !in heiro para po
dGrom fazer os emprestimos nesta especie 1 

Conheço npenas tres meios: applicGlndo o fundo 
socinl aos emprcstimos, negocirtnclo as letras, ou 
accumulando as funcções de Banco de credito recll 
ás ele lnnco de deposito. 

MclS o Cclpital eleve ser, segnndo o projecto, 
convertido ent :1polices e recolhido ao Tltesouro; 
para negociar as JetrRs é necessario que as te
nham ; para accumnlnrern as fnncções ele bancos 
ele credito real com as ele bancos de deposito, é 
preciso que isto lhe,; seju, permittido e possível. 

Examin:trei cacb uma cles!.as llypotheses. 
Antes, porém, cn:npre-me liquidar uma questão 

com o illnstracl o de putntlo elo li o districto elo Rio 
de Janeiro, para não deixar na minha a~g,nmen
tação a IJrechn. cl::J fah t opiniiio, sustentada por 
s. Ex. lJlHndo respon• len tw distincto represem
tanto do I" clistricto de 1-'ermunbnco. 

O nobre cleputaclo disse que os bancos podiam 
erppregar o son capital em letras hypotlte
carias. 

0 Sit. ,\NDRADE FIGUEIRA :-Não me recordo. 
O Srt. 1\IATTOso CA~IARA. :-Eis aqui o discurso 

do nobre deputado: 
«1'YL1s, p H'c\ que r\S suas acções sejam nego

cüweis, precba ter realizados 20 •f o ele seu capital 
e teeemos nesse caso 2.400:000!;];. O Banco em
preua esses 2. 400:000$ em cmprestimos hypo
thecarios e com isso h:J.bi!ita-se a fhzer uma 
emissão do letras ltypotltecarias. » 

0 SR. ANDRADE FIGU1ciRA: -MitS el!GS não em
pregam o soa c tpit:J Jllt compea de lctea> llypo
tllecaritJ.S. 
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o SR. MATToso CA:'IIARA:-- Como nã.o empre- ser clhtri1JUiLlos, como clivide;Hlo, e dinhei1'0 dos 
gmn? o nobre deputado rcclnz::t os termo.-; da ::wcionisL1s e e:rniv 'lo á t10n.1..-; otÜl'Mllls, CJtHntlo 
soritc.;. [lül::t lei rhs soe;L"cl<ules m1onynL1S os aclôi?lllstrts 

os lnncos cmprest::tm o seu eapitrtl ao3 hwr>t- nilo s:'lo olit'Jg·,,r[o~ <t outt\l~ onlrE\,rht-;, nlem Ürt) 
cloros quo quizcrem dinheiro; 11cam com o:; !lllmo- no~Cess::crias p:lr·:1 pm·G.tzer o c; ['i tal rtue subsci'~
veis l!ypotllecaclos; emittom letras solieo osso~ veram ! Si s:~.o tir.vlo; ch v:uto dos lncr.1s ilQstt
immoveis, log-o essas letras repro;ontam o C[lptta, nados lto fu1lllo de rescrv.1, ,já rlo clifikil crcaç'\o, 
do bi.ênco. (<'ipoiadog.) • :1 quo Jlca recltu.ido oss:; fundo qnc é pelo P:"ojecto 

]'1ias, Sr. pr.:siclente, o argumonlo elo :1olwo nnu das princip~1C3 ~·,u·:wtws cbreSllonsahillcl::tcle 
depuhtclo não Jll"ocello nem em Ü\ce da lei nem que assume o Eslaclo ? 
1los factos. Os bancos não podem ]Jela !01 0mpres- Mas· um erro pu:m outt·o. S. Es:. accro:;-
tar o seu capiti.êl i lavour[l, porque esse mtpitnl centn. : 
pelfl lei responde immediatamente 80 E::;tado. «Ora, ll:im, s; Y0, 1" qne e:> h clbpo.>i1,:[ío só pt'llle 

I , E'' CO!' .. - vin·or,u· a respeito do Bi1llC:J3 que não completem o 
()SR. ,OTJRE:\CO Ill•i llLTIUIXCERQUE:- '• SO~ ca

1
JitaJ, e pelo co:ltra;·io cesm rlescle que o COJJI-

VOrtirJo 0111 ajJOlices. • f' n 

plctcnLscnclo H(rL inccnti~o pct.i'a o -a:;c;~cin; ~Y, qnc 
O SR. J\lATToso CA~rArtA:- E' preciso que este omr1:mnto os lxmc.os nao t1Yoren1 C_?mpletado o 

capiltcl estejn, om doposit~ no The~ouro, c quo sou c::c 1.ribl, a 10~ p.crto_ ela sn~. ~rmss:w senL con
o governo poss::t lnnçar mao. delle qu8nÜ? quizer vertida em apollco3 elo Jlll'OS ck ~'~/o· >> 
par[), solver a sulê re3j1ons:cbJltclarle (ripowclos.). De s::n·to qno o 13mJc:J quo real!~ H ~oLlo o sen 

Isto é expres?o no§ 5°, elo art. 1°, on.de _se le: c.lpitill, cloixaric o Esbclo S3ll1 :t .garantut elo fnnclo 
«a responsabilidade elo h:bdo pel:t 8lmssao serD 1 sncial,sem as flpolices que o pro]odo mJntht que o 
colJ0rt:1 G gar~ntida pelos 1:3. 'an.cos com o rospecti- gov. e ruo Yonch pn'a o seu reemlJolso,dalla a oven
vo fundo soc.ml» o nn, ultmm fl:lrte elo me;-;mo tu:1liclacle de qnnlqner p[lgawento por p[\rte elo 
paraoT,lpho «llaéla a eve,11Wtliclarle de qualquer Thesoul'o. 
aclicu~twnento po1.· 11arte elo 'l'hesO.W"O, o fJD·venw 0 "~ '" 1, 'I" I<'fê'"EIR·\·- Te!ll ., o··\l'orrlt'" 
fm·ú vender destas a]Jolices as qne forem necessm·ias 

1 
.'""· ."''' IJ ~~c >,c ·ti. ·~ "] · · "' to" " '" 

7 7 C OS llllll10YOIS llypo 1eOc\( OS. . pan~ o reem~a .so. » -
Si, pois, ci.êpital elo,;; bancos estiver empregado o SJL MATTOWl C.uur:.A :- Ea nc~·.ito o ar

em emprestimos i lavoum, es~e capital não po- gnnunLo. A g;wa.ntirt o3tá no; Íll1lllll\"8io hypo
clori responder ao Esta elo, e long-e rlahi, s :ri o tlwcarlo;. i\l::t; OJl(lo ns apollc-).-; rrw rle\"G pelo 
Estado quem g;u·antirá o onpit;tl dos lJ::tncos. pro,i::cto o goYcrno yonr1er pm''' o so.ll ro0;mbn_bo ~ 
(iipoiados.) E' o r,a.so elo g·ovorno pagar o lmf:w SI qmzor, 

0 Sn .. ANDRADE FIGUEIRA:-Garante GS lott>as como 1li!'in. O nobr•c 2\lini.-itro th Jnsti,:a. 
hypothemtrins. bto o:n primJit·o, Jog·n~·. E!n s~gnn~lo l?g,:w o 

R<neo ompt':Jg'<1 u mnheu·o em c'lll pru, lll1hb a la-
O SR. lYIATTJSO CA:IIAH.A :-:\las si o capiütl vonra g·:mmtidm pelo., immoYeis hy 11 otlwc.nrlo.-;, 

es~á empregiLclo ~m letras l!yp?tlw_:nrias e o Es- diz 0 1;~:wo llepntar.lo, mas vem a in.';olYnlJilülallo 
L::tclo garanto os JUros o nmortilaç.ao ela> lott'its, rlo B:1nco ; u Estado executa

0
; mntuariü-; ; com 

0 
logo gar.mte hm\em os juros e amo~·tiwr,:ito elo prmhwto rb vcnrb rng-8, ::ts lett·as l!yp~thoc[\rin,_,, 
crtpital. (ilpo.'arlos.) si o.Jso proLlncto wlu bastflr, png,\m rlo S8ll 

O SR. J OAQt;or N.\nuco :-0 mais curioso é que lJols'l :-c r_lifferançzt ; outro us leti\1S ltypotlwcarias 
sendo o projecto do governo cópia ipsis verbis da qn•J tom do Jngar, o,stilo as n•pl\J.ó:mtmlas pJ!o ca
lei de 1875, o nobre clepnt[lclo den Hm::t intorpro- pit:tl do Bnnco, e, llOrtanto, longo rlo 1'<>.-;poncloi' o 
taç[o di ll'orente da qUe deu O \:isconcle elo lnlw- c:1pibl do B:weoo no E·Jtarb, :õ:n'á rulu l•>;t,êd.o ga-
merim. l'Jnticlo. 

O SR. ANDRADE FIGUlliR.\ : -Eótit ongnnaclo, Demais, o nolJl'e cloputR.do nito considera uma 
não dei. circumstancia ossencial. O qne S. J.<;x. quer é 

0 SR. JOAQUIM NADUCO :-Eu mostmrei. 

O Sn.. MATmso CA~IARA :-En pergunt[\rei 
ainda ao nobre deputado :-Si não s:tlwm rlo cnpi
tu,l os lO 0/o elo cada emisslio com os rjmtes tem 
03 bancos elo entrar p::tra o thGsom·o, donde ,sa
hil'ão? N~o conheço nas sociednrles awmymé\s 
sin[o tres especies ele fnndos: o CE\,pital, o ftlncb 
de reservE\, e o do amortização. 

Esses 10 °/o nã.o sahem do capit:tl, di~ o nolwe 
deputado; não sahem elo fundo do ro~erv,c, cujo 
destino e outro e delle trí1ta especialmente o § l)o; 
não sahe pelo mesmo motivo cht re3ervn filcnl !a
tiva ela qual trata ::t ultima parte closso pam,gra
pho ; não sahe do fundo de amortis:tçilo, porque 
não tem por fim amortizar. 

Donde tirará, pois, o Rwco estes 1 O o /
0 

? 
Dos lucros, diz o nobre deputa.do : mas os Juérm 
a quem pertencem ? Pertencem aos accionisbs, 
aos quaes devem ser clistribuiclos como dividendo' 
até lO 0 /o, e o excesso ::tpplicaclo ao fundo ele 
reserv,t, c.omo e expresso no § 6° do projeoto. 
Si sahem pois ela parte tios lucros qne devem 

simplesmente impo:'isi vel. O Íl? n~o nito pó:b 
entrar com os 10 °/o rle ca.cht 8lmssao, por cont~t 
do' lucros. O lnc.ro do RcncJ cnnsisto !\.penas na 
difl'üi'GnÇ::L ele 7 °/o pari\. f'J 0 /o, iS\0 O, 2 °/o; el1J
j1l'0St::L 1\. 7 "/o o emitte letras ll,\'lJOthecarias ::t 
5 °/0 • Ora, de cach emissão tem o B::tnco do entr.n' 
com lu 0 /n dos ltwros? r<;' impossiYc•l. 

0 Sn. AXDRADE FIGUlliRA: -0 al'g'\ll11ento n[o 
é propr·io elo V. Es:. · 

O StC. MATToso CA'IIARA :-E a vou pa1'iic.ulnr
risar, c a Cama r a verá si o ;wgumon to 6 proprio 
0:1 n:to. O Banco f,mcLc-se: quee emittir 1.000:000.5, 
tom dJ entrnr com lOO:Ollü:), e o nobro deputado 
diz qno o fará com os lucro.c;. 1\Ias os lucros silo 
cle2°/0 , isto é, do 40:0CJO,S, o o Banco tem do 
enll'i\;. com lOO:OJJ$000. Isto, qun.nto á pl'imoic::c 
c::missão om que nincb não tem lucl'o:s: nms, sup
ponhnmos quo o B::tnco, f'cita a ]Wirneira chn.
ma'h elo I . 000:000$, on t1·a com lU 0 /o pam 
o Thesouro por conL1 do c>1pital e emprBgn 
os 900:0008 em emprestimos á Ltvoma 1\. 7 ° /o. 
O:c-: seus recursos serfto nn tot.1\iclado os ;-; 0 /e 
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wore os l()();'.lüü$ <1!1\ apnlices <.\~positad~s no The- ' St• _ lll'esiuento, en peço descnlp>t ú Camnra. 
SOtll'O e 7 ';., S()'.re \lllD :úllO.) emr;r.:>gildos em PO!'!J.l.le eu Jll'aprio já me ~i1lto f:üi;t;luo, e c li~' 
eroprest.imos. r~uc;·_ fnet ;\ seg-unda. emissão ue deve eotar <•inda mais de ou;ir-me"; ma>, dis-
1.000:00\J$. Tem ue Clltrnr com \0 •to jll\l'll. o cnrsos sobt'ê onc>lv<s dcsb n:\tureza nüo podem 
Tllesouro ~brc I .tJ()(l:lj()().); · como ha. ,1~ f:\zcr S<ll' interrompidos sem prejuiw. 
com o ' sau~ recnl';os, que sito de 5 •,1, soln•e !;r0in ter li~uida1\0 a qnf:lstão rlo C:l.pitul rlcs 
JOU:OOO.$ o i •f, so=n·e QOIJ:OilO$ ~ Sabe o nobre Bancos, cbmonstl;mtlo 'Jt:~nii;o pót!c ;;.:,r applic:1oo 
deput::.rl o o <J!l" sig-nilic:l. isto? (;mo. cott>:l. muito <!Ul emprcstímo; á ln'l"our~, se~'\\n<.lo o p1'Qjecto, 
sin1ples: a pl'ecipit:lç.ão com rtne foi escripto o <(no o m:lllÚ<l conv.~<t<ll'cm apolíccs da divith pu
ll:'O.]ecto. l•lic•t o rcoolllül-ns M Th~souro.\l<ll'l\ cobrir a 

O SR. Axo:um: FW1;t>nu :- 1'\üo ltt\ Mnhun1::.. re;;pon~<tbi\i J.adc d~ Estlr.lo. 
pa':)cipitnÇ<io. Pro;;eguirei ?ois :1:1 arg-umcnt.'lç;i.n e;l:~beled<la . 

, . _ . • • . • 
1 

_ Si os !;ancas, fundam! o-se não põileaa a.p~licaa• 
O ~~- Jtl.I<JUlol :S.1J:uco: - l· o a eop::~da c.:t !e.t em e;nprestimo> o se:\ l'untlo ~üchll , onde il·itn 

tle Jf:: ,v. lJllsc:u• dinlwit·o Jlllm tlm· :V>> muttt:\r io;; •t llc u 
o SI:. 1IAT1'(r.'~ C.\;\.1.\"" : - En \'O <I uizcr ü I pml'cril•c-m 'I 

Y._ I~ r . em f1UC c~·,llsisto a l'i~~ ~piblc;;.lo. A i~i d~ Kt·gocio.tn<~·- • as l<! tr;.,:;~ t:éSf)tJtll\o o uo!Jt•e lle~n
J$, ;; C)i ·l~cl'.Jtad.t ;;o'J o rlolllinill ,1;, l"i rh; iSGtl. lu·lu. )\Íll~ [mm ~uc lta.Ja!Jl letras hypotheca.rm~ 
qu'~ rci!iu. :t~ soci~d~vlcs rulctlVtll< t::S. Pela, !~i dê (; ncce-. .;s...•u·:IJ IJ iW hnjatn llypothüc..'1.S e p~u~J. cru~ 
1850 os ~'ccioablns n~lo cr<lll'l Õlfl~i;.rad<:~::. a. cnt;-;n· haj~m~ hypotl~e(:n.:; é nct:e~\1'io ll~lC h:1jn.m em
com lO "'• l,)ll!~ poder rnn.:;cioaw:~. S<ni.-,da.~lc. Do:;de prestm1os fe1tos. Par:\ terem, po<s, letms pat':'l 
rlue ti•es,;;:,m snllscJ•ipto met<ule tio c.:lpital.indepG:l- ucgoci~J·em, serit preciso . que, feitas n~ !IJllothP;-
c ente do qu"lqucr antt•athl. \lOdit" i'nncc\on~r. e:1~, cltgí.\m Mo; mnttutr1os rpte prel~l'lrem rh-. 

· llllcil'O : - qnercí~ dinheiro ? pois bem tleL"tü 
O SR- A):lJRADE io'JC. c 1-:m.\ : -.,- Com tllll quinto \'<SSCS t cn.:; h:rpothee:\dos; 0 dinheiro ca YOS d:tl'oi 

no tninimo. ~ -'\UII.i\do pnder- vender as letros ao r-'ll', ou eoti..a 
O St:t. !IL\T:::oso CA)!Al~-1:-Ell~:tlh1- SC \'.Ex: a 

IJOl"CGntagetn (1;.1s cllalnndos el~i\ It,Te il.5 :o;<Xi•3d:ldé.s: 
:t._u n:r:~·. exig·én,;i~L da Jei de I Sl'lO c1~~" fln<.: u~ ;,\e;çõcS 
nao f>cx!Ct'iam ser neg-och<!I3S sem que os ::cc:o
lllSÚ\5 t tvessem e:ltr:~do com n ·l, pnrto dt• c:\
pit...'t l . 1\!n:; isl•) er:~.. pat·~ tt. Yenda drl.!l ~l~~·ü~s, e 
nfi.o para rnnccion:u- :l societln•Jc. 

;\:ind:• h'{iO ell«s siJ pt'd:.>rn rnnccloual' com i (I•!· 
.. lo ~"\pitalt'Cf1.~izndo. c~ pú:l.):n s~r negoeindas us 
aCÇü~s d~poi~ d~ J'o .\ !j,A·lllos 20 'i·· -

temi as ,ross:•s Ietr:1s ~o g?'·erno Jk'tr-a qu~ scb~e 
all:1s yo;; allrnnto o dmhe1ro, .:sundo Lla autort-
S~\,;io do :n·l. 2." do 'jwojcclo. . · 

Si o Iktnco niTt1 {16dc eLnpragat' o scn cJ.l1il:tl eru 
lcl1<~5 h:rpothecarin,;, :;i n:io pótle lll<lndtu· <JUO" 
mntunl'iQ ~sp:·r·e \lt~ rrne c_lle. poss" 'l'~nder ~s 
lctt·as ao pn.r, a. c<n~~qncnCln .e qno o 1 )~·lneo n:to 
tctú llinhcirCI pm·.1 C\ZC'i ' o <JIIü Cl noh1·c <lcpatn•I•J 
qner-. 

() Sl~- .\X ;>R.I l•" FIGrEIR.\ :-bso ]lnSS:l- >'<) ll;\
iU!~\I:llCUtc ·~ C:l dkcí ''Oill0. Sob_~ l'CC'ÍIIl~n (h l_o! tlc !8!10foi protnul;~;atla a ki 

de 1St:> . O;; ~cus tlmstt~ltlos a utores. •;::~r~u:lo o SR. M.\'I'Ti>õn C.t)I.\RA: - Qual o oult'O l'C
IInlt'\. g-;mllltia, tlii!SCr:l.nl :- o c;;pita l Sv~:al f!' l- CIII':,O <[IIC l't'.;la ( 0 dcposiiO- j\1:1~ [1o)ll~ri:mt :tC· 
l'tllltc -"~ ·~mi ::;r;,,., u-, raz:to .-to \0 oj., ; Lo:;·:"\ ":id t camnla 1. "~ fnnN.:~ •,; J.o naneo de ca•otl1to rc:t \ 
Cllll~~ tto dc\·o cOn'<ISnontlel' uut:l chamaâa c cn- c.:1111 :\S Ltc dcpvsilll i . . 
tl-:\Ll:\. ch~ c~pit.l\i n·1.· 1~lZt'i_o pelo mcnns tlc 10 ~;,, t.: ?\:lo, St'. pl·o.:itltn~ t,, ; P"l'lj1lê n 1•)1 .t._. 18&1, no 
pot~ iSSO. :tccf'tl~=-!C~n ta a. let •lc 18;;),, Ht~ COtiljll . .'!tt.' n. 2 ~ )fi t1v ad. 1·-. t~t·uhil~ quo ".,,:-:~..iC B~\ll C• •.i 
0 t{~]Jita/. . .;(Jcid. cmp1·C:~tlH11 0' d• .!l\('~ilo:; po1· mnis 1l~ ~u dt:1s. 

A 11ova, ld das socie-llaUe~ nHun\'lll\li:'. l'(·,·v!!~) lt Qn~ulllo~ por·Cm, pndcs.·:,~lll, p~t·guuto ao ik.l~t~~ 
:.\. lei anti.g"·\ n~st::.· ponto, u ,;nõ :u.lluitlc ~n~ P1·esitll~nlo do C(Jllsclho: tnm:u·t~l. a l'e5JKm~a.J; a ]l .. 
uonlmm B~nco 110<:; 1 rnncciona;- sem ter pct,, rhut · <lc ::<tlmi7~1r •tcwnml:\~~iu tlc,;s:~-; (lua:; ftlllll
m~no~ J(J :Jia úo •.!.q•i lal l'f~tllf7.i.\•.b. l'or cou~- t·~c~ ~ 
qucncia, tk~m·.lo o l'l.'Qjecto i;•.llllO cslü, tlt:~'.L' 9 p~lo ' c~·~I" :.Wl.~Hl·_~ n:t''· {.!p. • .l ',ú;Õi.'~ tlf~:stas sl1 liutt~ri:tlu 
HlCHt1S. dt)dtnar ... ~:) r1trü tJS li:\neo::; não pod~~rão ::·~i· l~il a:i j'u:Jt' mlJ m·:·•l-~.> l.~i.o d.:licn.do c •!ng~uh~>S~l , 
runccilm;i J' sem te1~1H ~~nlt·•ulo co111 v:~ ! o ·~.:~~ •l-.· •ltl i.' •!11 aet-.:tlilo •1u· ... •J ~ ...... ,,.,:t:n-:'_ u~o coun.:.~ t'Ji.t. n 
s.:m Ktpitrd , c;on,·ci·Udo~ C!H ;,q.I')Hcc3 C:~ 1livil!a mmhn:ll B::t11c~1, ·· t.'H nJ.o c<•HJm~·•;.·. ac Jt!'úJ'fJO g-> .. 
pnlJlh~a o. lt!ltrts: emis~õcs uo ''~t bt· dQ •tr~euj>1o Y~ l'no. 
d~ssec!l:pit~J ye~d iz .. :flO, nú~J r.uUci·ãu lhZ~l' O:ill'<l$ o Sr~. ,\X li:~ .:\.UZ ~··J(~ 'CEIU..\: - S:~·m t.h\Y~~h;}, : I) 

~~ro c;tlc l'e:tltzem, p3lt1 n1enos, pol" cont:.\ do C:l- 13;tnco d;; c1·,~dilo r~nl uão tl •"re t(·r cm·teira t f'Jei
)'1~~1 socínl, lu '/• •To ~ildt\ cmi5~üo " por isso.:. mw(·ial. 
acercscenliJ o pr~i~cto: Ah: ~omp!i!la;· o r...;.pi:rrl 
social, ~ n::t.o p::trt~ I) c.:üimulo d(J (l liS íhllou o o s:~. ~1.-'>.T":\'1~1.) c.~)l.U~ ~\. ; - ·L· r.•~;'!,.i,' . :-1 ~1g'O~'ilJ 
nohe<: do3pttt:1.do, en1 Yirtn~1e ~to rp1o.l ,·il·in. o 1~5- SL·. l,l·:.. ... sid~râ::·, <h'.:l pr.:trm-s:t"5 g~u"'a1Jt i< l :; •1·:1 R-; ... 
t:uJo a. ~'ll~nti!~ o C..1pibl dos B·1~COS, (}11 ~ e ftOl~ tad,1, :"";P.~~uu!p o lJ\'t'lj~cto. . . I 
f;•Jn vez gn.rantit\ do Es:índo. En1 pranc1t,O lOó>tlt' , c,;t1\ o f~tn(lv ;;o~w . rrno_.. 

os, - , ,. ,. ... ,.. , , . . 1hve s·~r com·erti•lo em apollces e (\t!p<;oatat19 1~0 
~•·· A:mr .. w .... l-·L .·.ll .. \ J,, 1~111 .tp:ulc: TllêSonrc, i:;tL> segnndn 0 p~nSr\.lll'' l~ tc' no JWO.I ~~(O 

O. Sn.. :\L\::Tn~ C.\J.TA.!~.\. :-\· E:~ . \'':! qu~ ,, l t'Jil.~ .:lct~~dit-J SOl' p ck> honrullO ~~~~;~1d~nt~~ cl~) ().l1-
pr~Jcttu pt·~IS;\~ pc·!o m~nv3,. ( \C ~l:lrê:t.:.\. n~tc! sclho; norrtt_;~,:l.l''i'll\':t\CI:'--'1' « O{>'nl"O '~" 1\\ t~~l1;tHI•> 
ponlo. t•o!at~JL; d~t commi-1;.:;:i:.\ t~~l ·g-aranti;\ uao C'XJsta·Ht ~ 

Sí~_. pol'Ú~l, n. OJ.ânht?. tto. z:t1Jwo <lo pll b~o t....~ YI!I'·I c~mo j ~:. ll (! tr.Ot~-~tL'?.i!,. ~n ~•_.~ t~~ ~~'ü t t'o\1~0, l~- ~·~~n. do StJ
tLufe t n;, l'!S'1ttC-i.)J ~:. ii.l:'tlú~·,)t1l) t!u pt'úJ(:~t,, IJtlC tml (lcd B:l.lif~::i ~·11 .. \ ~m ~.n t~rlo . p . .lo L:-,t.Hl~. ~ 
JH;tJld!l l'Ccmhols.tr ·~ R~t{~·lll n~f-~ ~· ·:c;)~\. ~ l=!2 P~1·~u;1ülrN nc nfl1J!'•J r~p!.·~~(m.r.:!nt•) do 11·. tl.s
''):.,lic~~. (:l.i;.,i!:f:l,;.~ .) · 'f.(i\:tO do L~h d~ Si!!l~ll··~; o~ l:.+auc:o.::; rlo ftl'' ~JeChl 
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estão ~u.jeítos· ú ~ii~posi(..~ã:> L1a lei lb~ :::!üCÍ(itlmk~s 
a.nonymns: qu:.~ o1Jrig-;t. ~~., •.iireetori:l~ de eompn .... 
nhiu::; e B:.tncos <l uão d!stl•ibah·cnl div:tlent!o, cm
Qttant•• o>tii'Ul' <lc>ti.dcado o tüutlo social? p,u·Jce 
qn•J sim o ao n1~nJo tempo p:111GCe que 11ão. 

J>a n~ce Q U\3 Sim Olll"'l UI.! eStí1 ÜiSpOSi(..:ãO Ó ~i\-
l':lll tidora c !!'el'a l. · ~ 

Si os lf<lll~ü:~ não f~H"';.lm i'ot·çados á su.-;p~-n1s;io 
•loJ divhleedos l'ara inteirar o l'tm•Io social dc.,;
ratcn.da, .jú, n<)~~~~rão l~tllillOS, JIOL't'IUC O !!'o,·et•ao 
it·l~r suppl'in~lo nos t~1·mos .. to § V• õ.\ irnpOntna.B
< lad~ ;lo; nmtuar:o> com o proüucto tia ventla rlcti 
i\.poliees, q ne üe~en1 l'ep1'0;Sen1ar o fnnrl o .:.;ochl 
ate que, reduzido e:sse a met,\.de, dt::crehu·ã a. 
inscl\'ot!Jilidatle rlo> Ba!Jcos. 

Si :1. disposição d~l 1ei ~.l:H :sock•d;t<1e,.; anunynr.t."i 
tiver õL))pliC:tÇflO a e5~:·~:; f3.1!.lCo~, COlHO Jl(i.O lJÓÜe 
deixar de t,~t·, tlnt··se:..a. ÍÍ.H\~;.)St'llll:~n~c a. ::;u::;pen~~o 
do~ dh·idendo:i c-, ne~se e<;tso~ que c-apitalist.~ 
euJI;on·c,u·ii.o, eom tJ mccani:;lllo tio pl'ojecto, ,;eus 
capüaes em oemelhante enltn·çz;\ 1 

O S1~ . ~L\. -r-r0so CA~l.-\H .. A:- Esact .. uncnte. Para 
qtw il., li.:;c-;~lls\(:ã.o ro~e emc:·tz sr.-t'ir&. nccess~~rio q'ue 
o g·overno illtcl~Yie.::se dil•e;;t .t.lnente na.~ opeiações 
do Uanco, p~l·rnittil)(lo-a> 011 pt·ohibilltlo-M e to
mando po;· e~,;e mo<lo inteirol. resr>vnsauili•l:.t•le 
d~llas. 

A ultin1il gílrantía que tornn. tinn.lmcute o Rs
t:~ rlo pata co!;dt• a. :lua re:::;ponsabHí(hde, ::ifLO os 
in1n1ovel;; hypothe.c:.dos. 

)f,ls, jú. pi?i1son o honra.d.o "1· ~ PPesi,lP-OtP. do 
Con:-elh·) !l;t odio~iJ,ide dê::H<l. ~·ae,\nti ~ f]ne, si 
liYeL' ü(! türn:n·-se e:rectiva., ol.n:i~:u·ú. o i~~t<l..do -~'1. 
la.nç~a.r 1uii.o do5 irnmoYeis hspoth~c.td0::::, pn!'a 
Y~ndel-o~ mn Jeilãn, e:q~:lls_'lndo de sn~l'i terr;1s~ 
como bem ponü~•·on o i!ln5tr:ldo rept·es8nbute do 
1 u tli6:tt'ictn dü PeJ·nam1HlC:Jl o::; là vtadorc3 a ~tuelu 
qub: f't~otcger ? 

,'..credita, ;Y.JtTelltiH',t, ~ue ua dissolução de illt\ 
B~Ll1Ct) \::lW•'I ll o elo Rio de J;,Ul8h'D, rlot• e:\:t~rlll110, 
po~t;~s à vend<\ tei'J\tS no Y:dor rle !20.000:()(!0$, 
de.-o üiwr 2'lO.ODO:OúO.:<, l•~rqnc pelo projecto, 
:1:;; hypoV)CCa.s repre~entarüo ~penas Jt1etLtde do 
,-n.LJ!' dos im:novei:;;~ n.le<.tn.~pril.o ~i quer· o pt·cço 
dn;; hypothecas'! (..tpoiarlo .<.) 

Ja pensm1 n:·1 llrp0th~.;e ([.} niio poi<JI' ,-ender 
esses imn.loY~~::>, l1ypotl1e.~n eHl (jne o E~tudo ~ 
cOtlYl'derú em <i!.!"l"il:altot·clt;tl.!itlHlo t: ex:Plor.tudtJ 
<1ii·ectn.mente e:~:-.~:-; 1crr-rrs ·~ ' 

Pod~t·-~e-â, )lOrem~ dir-mc-ão. tl~te1·mi na.1· ctne 
n.s. qun.ntws pm·;1 compl·:.t•r o l'tlnrlo m::inl de.i
fatca.t.lo1 nã.o ~~\hun t\:1. p~n·tc do~ lucrliS do Rü.11co 
tlestimda nos r!ivid•~m!os. Cnmpi·e,llOI'ém. con.;i
dllrl':n~ qne~ nos te1·mos do § ô'\ m·t. 11), do pl'ú
jecto~ O-~ lncrns do n~1.ne0 qnc consbtem nos ,jm'O.~ 
(1e 5 u/r. ::;nltl.'c o C:.lpit<ll e 11:1 rli treron~--:~, eatre 
7 o,.>l), j m·o:; t!o.~ empi•0..;;tin103~ e 5 o/r') 1.ln:) letras. 
dBVOl'à.o St!l' dbtribu..ir_lo::;, ate lO '\/n solu:e o 0).-

pit."l.l, c•1mo divir!P.;ndo aos. nccio!lis.ta~ e o ex.cú::.;~o P;:sscn·ei ag·ol'~\, Sr. lt:·~;:.;itl8nte} ~1. tra.tal' Ue 
nppli.:.:)jlo no fnndo lle 1·~a:erva. outro po:ltn. 

Si í\11' pois atlovta<h< a. prorklen~ia, ,, qun :\ llil'l1\oc '' il!a~trdo rehtor •.ht co:u111bsit!l lli\e 
ficaráretluzido es>" func!o rlc reS?.l"\"ll, que é pelo ''g-arantia. r lo E:~tado ssrá no:nino11. l'iiio conllcoo 
pro.iecto \\ scgnnd:'l. S't.\1'~'ntht d(l E~ta.do con ll"<\. os <ltlirrfla(~"lo n):d~ on~;;tb .. () ó extl'onla a. minha 
p:1gamcntos que pelo 13aucv tive:· ele fo1zcJ· '! snr[H"0za. fllt<uldo \il!Cm t1t atllrm<> é o hoat~tdr• 

(}.; ,h~~('dque;; cll) c'\pitú.l nih• siin sóme:ü.~ pro- repl'8sentante do ll" tlistl'ieto da pt•o,·inei;t do Rio 
Y:"l.\"eis c po :\sl\~eis~ 1n~ts cert1JS. Basta que 5~ lU <le JatJeíl'o. (Apoiados .. ) 
')u20 \~;.) c1o:-o; m11tu~rio:' não possam, lH)t~ c:lrcmn- 1\()minnl un1a g<.H'anti:t ,J;_lll:n. a Rt.JlCU; t cnj~b 
~ta:Jc.L.~~ lll!.!'.l-IUO lnd:~pendettt(~ d:; :;ua Yt'HJ_t;:ile

1 
oper~:u-;ô:::-> sãn etH ex.tre:no tl.·~licad~~! Nomin:~.l 

::-n.t1:5ía-z~:·1· pontualmente o~ sün.-; tOlnpro:nt.~-~a.s ll!.t a g·:)l~dntia, qn•! depcnllú, v ~r.1 o ser, d~ 
]_l:ll':.t- '1*~ lt E-:.tculo ~--L~ja ror'(::1.•.lo ~!. pngtu• P(l; cit•c:nnJstant·kt.~ táv Val'fad~ ... ~ (! wclind~·i)S.US . 
elle::; u:; .int().:; ~_: amul·lit.tH};,1n da~ h~trn~ a qlH~ ~~ cPm•> so.}nlll: cn1 priUl·~iro h"13·ar :1,. arlministri.lÇãú 
ohrí~m·am. r.ln prnpt·in ~Plcn, uma. da~ T'J.;liS dittlceB; e111 

o )·nn~o tiC rc.-s~..:rn~~ fJIW u~:Yú :';;Jl" .1. St;:g'nnri:~ se~nn!1t) LO:..":l.J•, () r."<)lll\~cimt~:ltOC:\<.lCto da. honorahi· 
~'ll'aUtÜ' do Esta• lo, é úll!l':t ílln>:1n do ]11'QÍ\'C!o. !ítia<b ú C ;Í\'\.Ci<hu](: tiOS 11\1\t\HH'Íih; (otpoiarlo<): em 
Comec·:nú u. sei· constitnir.io sóml!~lte t:hp;·Ji:-1 Jr~ tei\~!~~il·o h) . .."at\ ~l;t ~vhuinL~t1·;1~:ão pulo.; propl'hM 
t·can o tril~~~·) d<.Y.:. l'Hlh;:::.u-:-:.:.; pul'·-tU~ sO d·~llois lüUt\l;u·jq; fl;~ .:;cn:'. l':.;L:-dit:~!ú~1me~1to . .;. atp.·ico!a.s; d,'l 
1h~i1Jas. l'uit~1~. ll1:ss.·1 rJnnntidadr!, potlC!rã11 (" i{:~!ll.·O~ ho;l. i~JipHC:lç;1o do dinlltlm t~)IJlíltlo; üu. rug-altl
tli>tt·ihtlil' tl\Yit.Lnd'" de lO "/o, c isso :ünob 1v, t•iü"rb tl::t )ll'<KltW\<It'l; d.t i'clidtlatb, potlémo3 
c.v.so d~ correr tmb iJ-Jl'fJH:~nwntc Lij~nl i~ núo t!ii:e:~. du.:i l ri'OiJi:io.;; mntn~:rio.~ ; t.h :->ohl'h.::lade Lta 
tc-t· h:.\vi.do da::iralqnC!~ no <:apilotl, c u:-:.~l?.·l •k·.~!~d- s1t:1 yi.l:\, Lh modcr-a:~~w.., th.;;. ~~u~ de~p.:OZ:lS, etc. 
que~ sf"u1 c;.:;rtos:..:: iuv,·itan::h~ comü jit db~~. (A.paiw:lo~.) 

Entl'ctantl\ Sr. l)re.ütlentB 1 nô~ tltn·!mo... ~ssa. nomimtlitl~(Ie, Sr. rn·a:;id~mte. e ta.l que si 
const:mknJ<:Ut.l •) illu;lra·.!o l'OblOl' cl:t cnmmico- 00 ob:·igtsoe:'l, qualquet' jl!'e~ideelte o(e B"nco, vor 
são !aliar doô r•ectH'iO; du Ban•:o, proveniente.; de mo h h:dJilit.1clo qne olle fosse. á tomat· a respon
suas opc!l'ltçü•s. •·;qu-:c'do ti>. '1'''' jlelo propl'io stlt!lultdc d_os em1n·est!mo' que e\1 ~ prnp1•io a11-
1)r<~j~ct1.1~ e:5Sf;J 1·e:curs(;s d.;,·cm C::(~T 1.1tê 10 .:.;c di~ tOl"lz.tsse, nmg.1ern n~eltal'il. o c~~rgo. Eutreta.nto 
tl'ilmirto,.: c:omo cli\-i,:lendo, qne tic:wá ~uspun;o no os autore~ do pt·r.iecto quere111 qne· o t:stado as
caso t~:J ~l~:.:::;lí.tl'l_nes do c..1.pit~tl~ {;~o t·cst2.nte ~1ppli .. suma. a respon::;,'l..bilida.fle de en.1pr?~tim0~ f.;it?S 
c<tdo a !unna\"\IJ do fm:llo tlú H'sCrY:t. I por outl'O> o a:Til'rnam c1ue a gar:1nh:t ~Cl'i\ nonu-

A ttrceira ,::T!.tant!tt dü Es~itào contt·a ;,t,. i'espou- ll~ll ! (rlpoiculus.) · 
:;ul;~liuude. a:·;snrnírla <i a ll~c;t!~o;nr;:lp, qnB pel.o _ O SR. :\.:..:ur.it,DB fltH;F.r.R:\:- o devetlor póclc se1· 
\il'OJee.tn e lctb:\ pdo l'l"•>pt'lol 1i6cah~:vlo. Nu;,, 1\llj)O!lÍU:Ü e llCL~ dar preJml.QS. 
ponto discnrdn doo IJL:ns lllnstpado; colleg•cs, \ o SR. ~IAl'TO~o CA~L\RA:-t>.~r.hlo; si n devedot· 
'!Ue <:_omha~cl''tn.l o ]'!'üi · :~to ,l•O~·- <Jil~l'c•r•)ll1 lbcõ\- ro~ impontu:tl, o E~t:IClo ter:\ de p:i~\r nOl' clle os 
h:!''lÇW) ma1s '"I!Jc:tz, :\ H;;ccth.<ao:ao .; •·sl:t. [''W<Jue jtll"OS e anlortizaçi'í.o (\;<s lett•;>s c;u ii'tr,J.o. 
uau 1HJÜ~.! SJr outl':t. (} .S1c .:\."lJLt~\1)10::. FH.•lil·:lltA:-)fn.~, o· Estado mlo 

O Slt~ TAllt:.t·~~~:o ~ri·~ ..:.\UU:\o.!.l't•:t:_~t'!·~: ...;..f,tu \-~~ I] t~ll\ qnt:o 1'11ilu"~'d~·~l· pei.t hH)Jl)IÜlWHtlatk~ do de .. 
nenhuma. Yedot·. · 
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o SR. l>L-~.rro>o c.urAJu: -:IIas,con1o podér-sc-it t ella..~ ~esti1w. o Clll~re,timo do Ct)f'rc de orphãt)>, 
pagnr <mtão- o:; jm·o~ e a; a.nlol·tiZ:l.çao d~;s:u; t depo:;ito; Ç~ cab~~::; ef~0:1fJmtéUs,rno~tl-,.s de ~occm· ---
1etr·as crJjo:s ju"!"o~ e runot·ti7,a.t_.~âo süo _:pH·a.nUllO.; II~os~ pr .... m!t~5.- d~_ iu~ena:::, !Jeu.~ ,_hJ .. eYe:nto, etc~ F~
pelo E5W.•.lo? . I11.!Mnte ~~~~ SlfflJllcs ''ut0r·:z~''"""> em que llM 

o sr~. A:xortADF. l!ItiGEIRA :-com 0 jnro do,; I potlem coulía~· os l,~~ncos .. S1 um g-overno de lias 
devcclorcs fjne forem IUOtu;\es. \I! ''LI' O~lt~o pode na o !rtze•-o.. . -

_ _ . Pr~\'aieccndo a 11er·Jg-~h:a tlLspCt ::il·~ao do art. 2·'~ o SK. ~.IA 'l'To:;o c .. :~lA.U.~\: -Oh ! p:c!I•fl_oe-flk~ o rnelllor seri-;t. ~uo {J f;OVf:::l·no ;.·;nlpl·~;t;.'I.SSe direct•t.
nobrc dopntu.do, os .Jm·os c ttmor·tJZ>l\:uo l>''f;Ool mente dlnlteiro i1 lavotu·a. convertendo-se em 
]~elos devcdor~S JIOlltliJte5 I!il.O pctlütll Snppril' .'' banqnoir0 l rl)•lpandn em loonüncio :h I!WSnltt }n.-
1illt::t d~ p~lg"3.111ent?S _PeJos lfl)(JD flÍl~ H 8S: A _totcl!J- YOUI'<'I. 05 h:_;:cOS do b.Lileü, neg-oclil.llllo COlll t.ii 
dnde rlas ldrasemtttJdtt5 p3lo ll·•nco tcm)tn'<JS e nllei1•0 do E;;t:v!o. (ilpoiado• .) 
amol'tÜ~i.lt;.do; 11ão se póde, portanto, snp11~·u· a Níi.o pos3o. Se. pj··~sicltjlll"t\ r!elx[lr- p'.1.3Sat· de~
lú.lta de \hgtunentos de ucs cotn a pontuaht!ntle ~pertcuida a proposi~ão do lJOUI·t<do ~epreoen
tlos -outt·os. (-!puiaúuL) . tnnte f!o I!• rli.,!tÍC(O dO J(ÍO r!C Jn•l~\:·o:-~:\e<t; 

A e3htistica tlo Bnuco do Bmr.il Ulll'e.~~·~- t8tms hypothe·~nl"Í<\S, <liôpnL--.ntlo os c"pitae.; tli>
tttdJL pelo lllnott·ado J·oprese?ttlnte. de Alit;;o~.s. ponive1,:. n~.o pet·tut·lmrüo o uleJCado monetaJ'Io, 
ilemons~m que. do; emprestnnos ~e1to pelo J:!~uco 1t nin;:nem r•t·e,jutlic:u-ã.,, pol'qna a nossa umc:t 
d(> Ht•aztl, houva constantemente lP.lpoJtua!Jdade inrl11i:::ifrl:l 6a la.•loura.. 
de 50 ~/.. . Ç(1.nsou-me, Sr. [Jl·fr.iidente. é.;t,t pr·op~~içii.o e.,. 

Achmttllmo,, pol'em, que uos novos Bancos ape- tJ•,tnhezn, princip~.lnwnl <~ pot· 1w·tir t!e llvmcm 
n>ts sejam de lO oa 20 '/o- tilo illustmr.lo Pois ent1·e nó; só !ta h"·onr;\ 'i 

H;;veri\ forços,uueule necessid:ttle ri e tlinheil'ü ?\em sique~ temos commercio ~ O qne fazem. pois, 
n;1 r<~.zã.o de 9 •;,, pelo meno.;, do nlot· do> em- t<\ntos· b:tnco~ com c~rteirn commcrci nl·l i'iio 
vrestímos leito; rJ.o; impontu"e;;, pur<t p<tgur os lmveril, porveullu·a. entl'J nt\:; :Jl:li5 n >thl p~1~ 
_juros e an;ortiz~çiio da.:s letras ~UJT~spou•!ent~s a emprego de capitaes?. E ns apulices, e rl.S e;.n
e>t~~ el!tpl'estan_o•- . . . i p1·ezao de estradas de Jer<:o B o_at•:ns eomp:.tnllla; 

E6te ''acno 11uo pnde set· pr_eenclnJo pelo p~g.\- não dis~utam os cap1taes dtsroml'ets! 
mento üo> 9 "í• do> em]lrestlmos, QJ~' tom<!r<tm o nobre depuhtdo niio ignot~r. eo;;es t:tctos, m~s 
os mutunr·íos qno fot·eut po~tn:>os; P"rq1w P.< s. t-:x. acre<lit:\ qne a;; letms l;ypotllecarins, JlOl" 
letras a . este.; empre>ti.mos_ corr-e~pontleute.> su~s vautag-etb e g'<Wünti'': incondicionccl do E>
b.mtfim tem Jnr-o; e ;cm:Jrhzaç"'o; e !lOte o nobr·e t:ulo serão objectos de preterencn\. 
depntat.lo ~ue e.•ta hyt'?tllese de 9 "/o é a m:\!~ o:Sti é que 'virá ex,tct-Lmente ::1. !JCrtur-baçiío. 
nworaTel, pOt''J'Ie con s1der:~. ttxlos <ll e!nprestt- Sur1püe, porém, o nobre dep<ttaao 'lu~ os B«ncos 
mo fclto;,por tO auuos, m:tXlmD pernuthdo no :;olrrerão qui)tosesõaconcul'renci<l., qne não pro
projecto. . . _ ettrãrfi.o attt·ahi"r ns c.Lplta.e~ fug-itivo~~, e~ev;l.nfto 

o\Cfl\Í tetllhl ;\ taiJell:t th~ t,,,,~, de ~mol't!Zaç:ao a tax:\ •.los seus depo~ito~ 'i P~ n >::<, porventura, 
em r~laçiio ~wsjnrol e :co.;_pra:zo.>, "'lltal o nobre qn~ a5 lllJOl\ces não jll'OCede:·fto do me~mo mod~, 
deput"lio pode c:Jll:mll:ll' >t <[UIZer.. . baíxlln!lo de pl'eço ~ (Apoiados.) .. 

Act·e~cellt-:trei mesmo, Sr- pt:estdenle, •pte :\ ACJUÍ c11be pergllllt:tt· ao homaJo !ir. Pt·e>:-
t·espon.;aLiliclade pelcc uni>Ontuallr.h<(lc tlosmutua~ dente elo Co nselho: li licito ao governo, qu<<ndo 
rio,; r~callll'il. inteíromc1:te sobr·e o EsJ;ud,,, Sl e>b concur~enci>t livesse log:w, JH'nCal',tr depee
p~cvalec~I· n opínhio .t~ S. Ex. elo qM o; Bttn<;"~ cial' o;; titnlos d:l <lh-iJa pnblic:l, <(Ue 1·epre;entam 
não são our-ig-~tlos <t converter o se·t ranrlo sowll 0 ereclito do E;t,, rlo e ist.; ~-.mnd,, o~ l)(J;.;~s "~
etu ._llkliieêS e recolhel-o ao The3.?!ll'O: porqll!~ ç~1.mcntos~ encerrando-se c;-ml de{ic~t,. ot,r!~tun o 
nes:;e c:Ho ufio terá o govet·uo apolices do B·:mco !!o-veruo a reconer c0nstnnteme11te r~ prac;t I 
v:n·a vendei·. e con~ o proJucto dell:ts reemhol- · Q118r, 1 1{)r~m, Sc<bet• o nol.n·~ de!m~'"lo ' J;ttüo 
Slll'-se r.omo uetermu\'~ o § 6', :1.\"\. \O do pro- ··esnlbdo 11!,.\l des>~ COllCI\!'rei\C\"! Scnol. "~ 
jeclo. . . _ . . . ..· p;·o;wi:ts letras h;--pút!tccari:\~ _1r..ar_e:n <lepre-

A fr.lt't1111Irt-, pO!s., somente sm·a nomit~al ~1 chuJtts; llorqne com os. ,1n1·o~ de :}c/ ... ~gun~ ao llns 
íh1r lctr•• morta no J•Lpel, como tte ~r to /iu,n;a, a.pol ice~, estas baixando_ tlf! p~·eg~> o ~lerec,am Ulll 
si o govet·no não usm· lh\S aator1za~,:oes .con!e- exces:;~'l de jnro na ~llmuHuç:~w de se-u Yalor. 
rid:lS no art. 2' do pl'ojecto; pOI'qu~ o.lH é que (A.poiarlos.) . . 
estU. o pedn·o. Com esse ilt'tigo em 1JlC11(~ Y1go1o, _o ue~en;:rauemo-..uo:::, o.) ~\pitae.J nã.o se lllYen t~lm 
Estl<Jo, além d:~.s garnnth1s do., juros e i1nl0l't:- c qu:mdó ,;;.lo muito solicitados -vandem-se c:Lro. 
7~~çüo d<<S letras soriL ta.D1 bem o forucuedm• dtl (A.JJoiarZos.) . 
capitaes ao> Baucos, receb(mdo em troca letras \intla t·e~t:\ uma ([ttestito a exc\nlinar .. >pro-;el-
hypothec:n·ias ao par. tür;\ o vrojceto à_ produ~lf.io ~ Fn!lanio geral-

O St\. JHQVDt 1\.\Bvco:-0 gov~ruo tom~ ao mente, cre10 que nao. _ _ . 
p1w e vende-as com desconto. O St•. !llm~s!r? dt Jttst.J_C_<t po,lc:•·~ dJzer-!ue, 

- ~' _·. . . .. .. . n···. u.· Ir com o S~l\ crJte!'lO e expel'lêllCJU, Sl e oenellCIO a 
U:u SR. D,d GT.I rlt'l --E p.lL\ P·1~·· 1 a. 1 e- Jaci!í•lade de contrallil' dt\'id:\S. 

1·ecp lla os t~lpo~to3. _ . . o pro_jecto set•virú. pdncip«hne~t8 p:-tr;t_ <:'S b -
0 Stt. Axon.AD~: PwurcmA :- So tht J•l·nnen·a vralloresji\ mu!to indi-vidados t\U\cs (\;), le1 tle 13 

emissão. de M:lio. . 
o Sn.. !o.L\Tro,-.0 CA)!A1\.\ :- '.'. Ex. t·sli\ engn- O pro·lncto d<l~ _no-vn~ llypc •tll~~as ni\o s~rit-~b= 

uado. () <W\.2" tlü pl'Qiec\o tem üvís l'<ll·agraph~JS: solntal!teute _nppl1c.1_•.l~ " _p_t·od~c\~o, _ m.,s,.''. o 1b 
no ]" tnh tla · letr ·1s <le l• emis~ãu e an!Ol'IZ\ sitlmçao <lHo ;u!!Jg,<> dt\·Jrl,ls p)a" IJO\:to. Em 
0 <Yovc·r~o : en;l)[·cgar 11:~l1as iJ sddo ~e ~u~tito;: c~;sos ~?t'a :3::!U ef!ci~o. c•r·l~tt:~~ qtlO _us p_;o: 
em~mcip::~no e c],, d<Jis te1·çosd0;; ünt~J,;tos add1- ]lriednde, passem de ma~" 111h:t~eh p;ua mao. 
cionaes ; no 21\ t'efcre-::;e à~ outl·ii..S enllss<:~os e o. h.alts1s. 
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!\ão~ sõ i;;to, Sr. prt'Sit.leute, permittam-me a O Sr.. Joio ALl' Rlm :> ( p.-e.i•lcnte d{) oonscUto) : 
ft•nu<J&CZ<l, o;tc pt'Ojeeto bem como o outro d:l -P~ç.u ao nolJJ'e deputado qnc mo indique o meio 
io<lemnb.ilção, ~o~ se discute 1w Scnnuv, estão ;i Dão ó ~cg-redo. 
senão Pl'ttindiciue> a Javout'<1. o Stt. MATToso C\)lAttA: - l\üo teuho se-

Niio fazen1 mais do qnc illudir as csper~nças g-Pedo :1Jgum; eo;;c;; meio3 ct•cio qne não tóm esclt-
'JUe de~pertnm. d y r' 

,\ pl'incip:tl rlil\icahlndc com que lu u\ a lo.voura pa 0 
'' ' · ~x. 

c que pede Ntne,lio prompto, ~ . o retr, himcnto O Sr.. PED:(O Lt<1Z : -Ji, Dil<> aprovciiarúo i~ 
do$ l-npi t.aes pela pouca couli<tnç:a. uas colheitas actual colbeita. 
[lrh·:ub• de hra~-o;:, en•\ fô tlcs= a uxílios, lll\ es~ O St< . .M.\.rro:;o· C.UI.'I.r.A. :- Ontra medida de 
perauç.:t de qne esses muilio; se com·crta.mm.'lis g1~UHle :1 ÍC<ll1t e, do e:1pit.1! impor·tatl~i~, não só 
tli l\5 menos di~s em l<Ji, tt·.:;;cem com o tcmr10 as pin~• ,, hwout-n. como par:.:~. N:v,:ii.o é a lemlJr::ula. 
ttitlle~tld<Ltle.:; e o c~euito so rett•ahe <:;tdl\ vez mais. pclrl illttitt'<ldo representante d" pt•ovinci:~. •las 

ü projc:cto qnc se dii;<:ule ~ó.te!l1 c.~tc cltcito Ab~·ó:~.s:-'~ snustitniçC~o do no>so mei•í dren
tlOCii'O o 1n·e,jt1tUdal. Ptll'<'· que ellc ;;o re~lizo e bate pot· c•tltro, ~~~-~tenha uit stm elnsUcídatle a 
ncc:es.;o;;·io f/UC •1 dis;>osir·,io t!o ~1·t. !!• não sciu. me<lid" d:l su;\ !IWO>sirt:tdc. 
fUC \l ll:t !in~ ·m~S t~.XD.\iv::.' C it·rovOg";\\'Cl. ?ictO Íla 0 d i; ti u~to l'COl'CôCIItnillO elo 5" d;; t r·ictO de 
,_..o,·erno <J"C o ra\~ - Pen:amuuoo dissê a es;;.) respeito qne lembrava-
~ O jtúw <tu:J lea!:o do [1\'o.ieeto ê tal , Sr ['l'eSÍ.- se o qt~ m•:~. impussivol nn;; ci rt:t~rustaneias 
rJentc} que si <:u f.Jt•n ~o,·er~lo P. n1e oppa.rccess~ !.\Cttt~\·.~s.. nr.~s, Sr. p1·~st..leuta, si não ~1?J'Ovcit!l~mos 
olgncm com30.0~ :00\}$ prompto a tl:::jlo:;ít :l-as, e3>;;\S cil'Cilll15tancws, em qtte o c-ambio fiiYO!'O.Vcl 
propon~o-se <\ fundar 03 IJnncos, cn 1 h e rcspon- ,, 25 l /2 incllc:\ o mo:11euto de lhzel~n.Jl:tl'll quomlo 
t!erb C<:>n:o ViciO!' !,mntleu do SnlJOi;l. n. L~w: a '"m~rdaremos ~ · 
'' ntlo me sinto_l;astunte l'ÍCO I•:lm te:· a. !Jut:lsia I Qacrerif, po1•v.:mtm~t, o 110l.Jre deptt~ndo dizct' 
ele qttü~êr o .. r~'i lH1~r-me.» . . que <.leY<:ll1 ~>3 des:nün1:t1 .. lle 1X><ler restaur:lr o 

Coosltlero :g-aalmeu te rllusor•w. pam <\ hll"Om"J. Inusso meio circ<~l:tnte 1 
a iodcmn!z;~~.i'to. Desej wa :üm1::., Sr. presidente, ::umtys."Lr a 2• 

E' i.n(ciizOJe~tc pt•incipio cconomico que não se parte d t' projecto, uos topiC!l3 que tem lig~l
potlc dar :;em lll-:t.~·_. P~m qtte a. la>oum vcjà Cfll~ <;á? r.o:n ~ l'rimei1·a, n!as ~ tar,~e e ai~tlct qm\11<~0 
os .)nro; e ~~~1ort11~'1yt1o _do; t~tnlo;, qtw se lhe qm~esse r,,z~l-o, a fa\ltg:>. CJllC s!llto nao penn!t ll
quor dnr em m-:lenln17~tÇtlo, >et'<l-0 por e lia pa~os, 1•in.. 
h:ts t•l qae, detx••ndo·se na t·eceitn. g-~r:l.l os im- · Couclulrei, 1Jl1Ío, pcr.lindo ao honrndo Sr. 'f:t'C5Í· 
posto~ QUe se. qu~ 1· :~ppltc:u· a. esses cnc.w;:os se !lento do consc!IJO qttt? me tlcsculpc siporYcutUl'll. 
sul:stttm\ o. prOJCC~C\ J~or oul!·o, dcte:~~n.:~mto tllc de.;ngt'::tt!ei . 

. . no .ll't, l.~'t l!ldet~lllzt\Çao ~ no 2<> qrte O•J•tt os o OSr· _10- 0 ·\ Fr.EDD (. •·n<ide;uc d.? co;w;l)1o): -
nmorti7A<):\O do; t ttutos SG.):tiD p:~.gos COI!l o pro- -~ · " . .\ • r. • - ' ' • 
!luclo <los imvostos de e.:~:port:u:-Jo, t..S qut1.es ol'rhem ~ao npomdo • . 
tlircctMl<'n te do bolso do hn-::.:lot'- O SR. ~L\TTvso C-t:\1.\ I<.\:- Nã.o tom o lncu dís-

!l!nitom(liS proveito;o do que qtt:\l<J\li!r destes curso o menot iutnitotle opposiçii.o. O meu dcs~jo 
tlous prohctos ~cl'it\ a isenr;-1o rless~s direitos c ~no S. 1·::.: . •~ •nn.ntenltil. no go,·ct·no. ,\s crr
on pelo menos cvushlet·:tYcl rcclu~ü.o dellc:;, ctunst•\lldt\S 5ii:o di!ficoi~ Jl~l'(l. muclanc;"s cou~tMt?~ 

!\os im]l(btoo tle llxport.l~}o p;lg"<~ o hwmclr.l· tle ;;:lblnçtc. Exact:ímcutc 'l'Ol' esse !Jl!lti\'O 101 
7 "/, elo valor que pt·odnz . qn~. cotls :det·w~<!o que o dcYer dos mm:st .-·o; ó, 

~i iot-~lU abolidos e~•~~ hnJ>ü~tos LfJm •n·"-'C·lÍ. a tnuit;IS wzes, dc;;a:;rt:\lar ao rei pttt':l. :;cr Ylr ao 
pr<J<lneção mais htc:~ttiva. D;:u·-;;c-i~ ao tn-mdo!' rei, o pensando que :t con!lcscendencia. <:ég:\ d•)S 
mtli:·ectamentc j t;ro moclko, caintla m~i; mo-Jk-o do.:[>tltad•l> ;t?vernist..'\s é, C(ltno dis."<:!, não r'n-o,_no
Jo <tne o d<> pl'ojeeto; p.1l'qtt\l re,zlJeuuo mais ciYtt ao t;abmut~ (),lte ~nsLentnm, me rcsol:t a 
7 'i• de itwl'o. da prv<la•;x.i1o. <JS lU "/o, que l~<ll;'l <'X['><n: COII~ fl-,lll~11o.J2a a millha ronril~iio, porhmlo 
pch.1scrnpl·..::~tmJoa ~~Ot'l'f!~ I'\JI1• l· .. mt\!s a uma. cul1 1c1tJ. quo st csltYer em erro d~Uc 1no conrcn';~Hu. S1 ao 
llcctPii:o r~ll,izídos a::) ··r.. 'I contrllrio couw:l:~er-sa _o goym•no do qii•J l.cnH'Iil 

ACl'•:!'~Ce {1\\f: este. fuvo1· lti'iü :\lW,'JYt~ibrú. s,',_ ~lH", nfi\i su dci~c don1.11\,u:· ·por p~·9"00~1ccUo:; . 0 ::) 
mentü a l:wo:t(·n, C):t,; l~nte. mns, lcr:ol·l os efioitos i'n tore;sc;; <lo pcuz bem Y:tlen~ o sact·•llclo do :tlHOl' 
<.hl elanlÇ;:io. dll prer;? dos prü~Iucto.:;: to1·narú. a pl'Oi~'i:io . Sàm·i11cm~t1o.a p~sun~ k•1;gc- de d~.:cc:t\ 
hwonrl\. ll1:1t~ lttct•atn·n atlmhindc-por·tauto pt1.l'<l (;l'~<c~rM.> uo concetto vuolico. (Jlll•lo b""'• mwt" 
el h b:-:-.çoo e capitMs. licm. o o•-c<d.Or c colilpl'i mc;\l~:lo )lOl' !Ji'l!'l!dc nume:·o 

O honmtlo s~ . Pt~;ir.lcu t~ tlo Con$elh~ .iil não rle s,·s . dep"tudos p ;·escntu.) 
P?-lorá me p~rguJlttlr, ~i o qne tem ·:;ido i!l(Jicaào A di.;ctmiio c <ltlin<b peh\ l1m'lt'. 
nao s~1'" ·rc, o que flt.r~o.~;s1 ;·'dt;r:l <lc.; t~ ma:o c~ d:3 
Olltros !nd!etidos tJtl!o honPt1do <.leputado pol:t. Ql\J .. r O Sn. P r.. E.srtsExTE d~\· pnllJ ~\llJ:l.nl1ü n ~\: .. 
"tlnci.a üus Alngons e c~jos e r,;eHo3 s:1.? lg·ual ... j ~piin. lc ort1en1 do dia.: 
n_l; nte tor·nr.r ~ ll~?dnc;;;ut ag-r·r co~:L nuns _J ,:ct~~- ~ Vot.,c:-..o <1<.' materi:~. encerrada ; 
tt [1., P?-r"' p_rcn~m O$ -~on.~~u~~lCJ a. '~"' Llll de .~:i Continnação d" 3• •liscussão tlo orçamento do 
de :\L·uo, 11.1.0 e1a pl'\..~ !Uütt;\ con ... ~, bastJ;.ua ::\linistetio da Jnstiça . 
que se tamnssem m~·<hdt\S prom pt.1s l •"Lrn cntar • · ' . _ · . -
:1. ret1'aC<;~o t!o ~r~•l i t<>. ~no tf!\'~ Jo.zr.r · bnst:n·ia. \ :\ 52 l t?, Oll :lllte.;, COll !llHlnÇ:lt> U~ 2'- diSCUSSl:o 
'lua S;l to!na~:;em l't'O\'ic\endas p.tr;~ ~f)nc o.\ luncos t!n. proposto. do go,.-eruo sobre Bancos ngr·t
~uc <mlpt'•!>l<l\';l\ll i• J:.t\'l>ttt•a, <}mhor:l pnt' iate1·-. colas. 
m~dio tlo commerdo ·h c,it·tc , lkai'Sf:uJ ltalJi!i-j LC\'1\nt;,-se a ~essii:o ás 4 brll'as un tardo. 
'a<los :--" couUnun.r ~t f;lz.:·L-ll. . • 

E' aclo õ!dmioh>ll'll! ;·, ... ,p,~ 4 ·," m•.· .:.·,~.~: iu,li:..<J' 1 -.:-;:..--
M1lo!lra~o ~r. Pres!donte d•) ç,;:~·)ll!• '· 1 
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Sessaó em t8 àe Jullto de 1888 Hll 

.a;;.~ ,.,c.....,ilo .,. 2~ de ""1!1• c!<. SflSI! ·1 O StL I• S~cREl'A~IO lWOcedc it l~itltra dos 

I 
seg"linte 

I'RESIDEXCIA DO Sll. . BARÃO DF. l.I;CEX.\ EXPEOIENT E 

St:ltUAnlO.- Ch.a,,: ((;ig.- r.cttul":l é :"tt'rrV'.' :':r.~o Ji:\ aeln.- I omctoS: 
•~"rr.rm::"T~o:.- Pnrocaro" :L(l p:·o ,·:a.dn.li ll~- 1-17 ;t

4 

B{}.- P:trc~or Do )Iiob:ilC'l-'iü (lt\ Gaerrn., (JG 12 do COl'L' Cnte, 
;~ i Ju ltl'imil' n. :1:1(.- PrujceLos n. im11rlmir ui. Si o ;:;s. - Bc· · 1 · 
quefi;::u:lltO tlo Sr. o\llou_.,o Ccl:to, Jlcjl•ição.- liO(fliCri:nculo em l 'espo:;ta. ao oHiclO n. 118, de 18 (o nlG.Z nndo, 
1to S'"- AIIoni') Cdit. ,\.l\ia.wonl..o.- ht.orpnlln!•iío dC~ $T. devolvendo inrormrcdo o l'Cqntr·ime.Hto Onl 'tUo 
~!'~~:1~~~!!~(~;,,:_~1 ~!1!~~~~~~:~ d~,\~t:.~·;d~~~i;1i!~ D. Anu~ Joa .. Juinn. de Lciras B:tr;.·os t>ctle t~)el1to-
cMitti~,-li d4 E&il'a~gtiro-V. Louront;O •lo Alhuquo,.1n-}, AfT!)ruo l"UIDCntO llo meio~ol•JO t')lle }l('{"Ceho COfr.O Yitl Vi'" : 
Celio. P."O.rígo Si! VA (Hiiji.dr~ ~ Edr4n.!Jlirl)$) e AtrOh:;Q Col;r;O. Uo cit·urgião de div!~ão Dr. p,,})"'C..~rpo ~r-: o {I e 
;}Q~7tfr~~~g:o p~1&0::: Ã~~~::~S:nt~~:.01t~~~~1~.~~;:!tJdl: u~~ Ba~ros.- A quen1 foz ~ requisiçti.o (commlssrto 
~~liCÍ.:l.!lCl~ mc:tn10 SMhor. Rejeição- 01.1ll:!l:: DO nu .. - V<!t.."L- t.l.e rl\ZCJldn) . . . 
r.ãodo.J projcctos ns. 40 c iH c üus :l[li'Ci~I I L'tJO~ M~IO ornon- no mesu10 Mi.nistOI·io, Ue 13 docotronte, trnns
lht. Appro\':H:ao.-Con ti.nu:J.r-..;:'io lllL :p lli:scUS:!!'iO do orr.ôl.· ntitlindo ini'IJl'lllUdo o requerimento e.m qu~ o co-
1110"'0 '1<' ju sli~a. Dl<cur•• ,,.-~ ... )!arJ.uo da Sil'>. Aui•· rotlOl .To"o Theotloro Peret'rl\ {!C 'Icllo, J'•Or si c 1110nto ,..-- Contino01ç!la do" ~"' Uiseu~ão 1lo projcclo n . . ~2, w n 
"'"'' 11anco• <lo erc4t•o r~t. Di•cnrsG ~. sr. -~n~rallc n - pelu:; ol!l~ia~>s tio 2()o l;al11Mo etc lurant~ria., lJU<! 
su•ira. ,\~iaiUonto. c·mmandn, pede que ,;.;ja clev,vla no doiJt•o, como 

tem os o!flcit\Cii das guo.ruiç<ics do Aal<tzoDttS e 
·Ao meio-dia fa?,se a ch;1matla, :i qual t·c.;;pc·tl- )l:ttto-G~o~,a gmtilicação ntldieional que perce

dem os Srs. PaSSilS lllimnd:\, Chlr-indo Cln.ves, bem, on ,1.ugmenta.da a ctt~pJ , como se pr:.licou 
C:mtão. :O.fancio Ribeir•o. Costa . Agui:~.r, Leitão da com os tla do Parú.-A· commi;;;ão de orçameuto. 
Cnnha,' 'Mac-Dowel\, Silva M~da., Jclo Henrique, Do \Jinister·io dn, l\In.J·inlu., tlc 14 110 corrente, 
Dins Carneiro,Coelho de Re%encle, Totl'-'S Pot·tng-al , emrcsposb no olllcio n. 120 r.le 21 de .incho tll
Alencar Araripe, Josó Pomp~u, Ja,gunrib~ Filho, .ti mo, transmittíndo c(lpi:~ 1111 i!lft,rmação pre;;t;1da 
Tarqltinio de Souz:t, Carneiro da Cunha, Hcnr·i- pela lUSllectoria do Ai'sem\l de Marinha. d:\ Cõrte 
ques, Soriauo de Sour.:t,Felippc da Figneir<À,, Ju- so~•·c o l'eque;·imeuto em que os cscrevent~s d:1s 
venclo de -~~ui.ar, Henrique Marques, Bm~i.o de oUicin~s uo me;mo arsenal peliem augmento ue 
Lucena, .Alcolbrado Junior , Rosa e Silva, B~nto voaeimeutos.- A quem fez a.roquisi~.:io (commis-
lhmoo;, Gonçah·es Fct•t•cil':l, A1ft-edo Correia., B. :;~io1le ra~enda.) · 
de .l!leudonçn Sobriulto, Luiz Mot•cir.l, Lom·~:llço Do l\Iinisterio da Fazendn, da m(!smn. did:1, em 
de A1buqullrque, r,ui?. ~reit•e, Olympio C<'.t)'lpOs, respost<\ uo offido de n . 128 <le .21 .te Janho ul
Coelho e C<lmpos, Freire de Car\'<1.lho, llhltO!l, tirno, clevol\·encto infoJ.•mad:t tt repl'O.len t:~~;ão da 
Amel'ico ele Sonza, Fernr.ndes tll\ Cunh:~. Filho, Assembléa Proviucia1 tlc 1·Hnas Get>:~es sobre ;t 
Zuma. E1pitlio ~iesqnita., ·Mattoso C:uunr<l, Cost<\ rcforrn;l do Juizo dos .Foito;, c•)mm~tteudo-sc aos 
Perei~-a_ F erna.ndos de Olh-eira, Rodrigues Pei- .in i7.e~ mnnicipacs a execução clol debito acliYO tio 
xoto, Ln.cerdn ·wcmeck, Andt•adc Pig-ueil".l, !.e- g;;to1<lo -A qncm fez a. roquisi·;;."io (commis.~ d~ 
mo;, Custodio !\larlin>, C~'lrio ,\lvim, :\tourtio, filUJO•ln.) 
B.~rros Co!:wn, Christhtno d;t Lnz, .ilfontandon, 0o n1e:;mo l\Iinisterio. <h 17 do corrente, r:m 
Pe!h'<> Bt-andãc., Joiio Ct\ctano, C<lr t,ls Peixoto, rc:;po>t::t no omcio n. Si ole 7 de .ruuho Jlndo, de
Eli~s Cha.Yes, Almeida. Nogueira, Roth·igues AI- vo1ventlo iui'orm;1t\O o requc!'imento em ()\lO n 
ves. Rodrizo SilYr•, Duarte de Ar.ercúo. Cochrailc, me>:t admini,;tt·alint do c,,llogio rlos Orp!tãos ele 
Gcàüdo de Re7.en<le, D<llfino Cint.,\, X1wicr d,, S. Jt>lf(ll llll, 1m Bahia, p:.'•le iseu('~'Lo do; itupo; to tie 
Silvn. ~Iu.rcoudes l?i!!'ueim, Es[l~tidllo :\!arques, tt·$nsnussão ~~~~l ns :1.pnl ioo;; r1n~ lhe l;wem Jeg-.t
Barão do Diaml\ntinii. vr~c.ondc ue N<\C(1.l', Fet·- da~ .- :\ <JIH)lll rcz a l'Cfjuioi~,,o (commíssão <lO 
n~ndo Hnckr.1clt o Sere N<Wffi'l'O. fuzenda.) 

Comparecem d~poi~ tlc t~.l.ocrln i\. SCOS!i.o os Do sr' I•' se~:ot:trio o1o Se:wlo, de I i L lO COI'-
Srs: Gomes 1lo Castro, l~ibeiro ch Cnnh<t, reute, commumcc>ndo h:wet' comta rl_11 a;jucll•:. C;\
Coelho R odrigues J:wmc Ros•t 13 orii.o de C01.- 1ll~.ra. I e~ stdo s:mcctonatb 11 re~olnçao Ga A»em
nindé Ab·nro Ca;nitllia.. l'~ttl:t 'P1•inl~, Jo:Hl'Ü111 1 blê:~ GQral q;w t•cl•l.vcc tt \'I'CB')ripçiio ":'" que mcor
Nnbn~o. Theodoro tlct SiiYn. _Pi!drn Bcltt•uo, Ma- 1 ron D. ~!:u:•: Dêo_1~ncla ~!c Az~mlm.J '~: Jl~:r'". ~er 
ritmo d:t. SilY.'I, Cruz, Btwuo do R•o deCout~\S, , nbo_nado o.tc~pt;eti\OnlCtosolo~ d:~. d.u .~ .. ti.~ te.o.
Amujo Góes. Bnl'tio de Ger~moa1!o, Jnnqttetra. lnçuo de S do ~ete;pbro de 1 8,:>.-ln.tcn.~lb. , 
,\.Yres Ferrcir:i. Vi.uma Bulltões ear,-~lho, cas- Do 1• secret.'lrto c:~. Assemli1o;;..'1. Lcgc;h1t!Vtl Plo
i rioto' Pedro Lu i~ Bel::tnt.'lt, Alfredo Cb:~,·e~. viucial_ do Minas Get,\es, d!l 15 do cor~ente, 
All'onso Penua., J:>ucífico Masc.·wecll~s. s. Mas- tmnsrouttludo '~ r?~I"e~en_t::,,<~o em_ que a mcsm:~. 
carenhas Heoriquu · Sall~s. Ol)111p'o Vnlbd:i:o, Asscmblé.'!. Pt•ovmct~l J:!ede n ndopçao_ ciJ a!gun~as 
A rronso Celso, AI rcs ele A mujo, Paulino Ch~-vc;;, medidas.- A' comtmssao tlo constttm~ao e leg-Js-
:Maciel Silva. Tavares, Miranda Jtibeiro, Jonquim lac-io. _ . 
Pedro,' OliYeh•tt Ribeiro, Pinto LiUln. o Joüo Ma- Do Sr. )!auoel .To.>e Sonrcs, de 1' do ccrcente, 
noel communic:.udo h:wer tom:>.tlo a..."-Scnto n? Scno.do 

· romo rcpresenmntc d;\ provinc:a de !ll tnt\S Ge- . 
Ft11tall1 com Clltt.>:l. J'.'l.t'tici p~da. o;; St•s : rncs.-lntcirada, offichtndo-so ::to goYerno 11:1r:1. 

Ihtisbon<l Bat'iío de Amç;a,gy, Theophílo do m:~.ndar p;•oceder a nm·i1 elci~..W. 
S..'lntos, furão do Gually, Jose llí<~iliuo, Araujo Do Dr. J. Ave1ino vurgel do ,\m;wal, dn me;;ma 
Pinho, JoãoPeuidoc Conde do.Pmhal. tlnt:l. communic:u1<lo I\ !lO 1111r neto tl<J 12 do cor-

F lt~·u som Cttlsa J' ::Lt'ticipnd·l 0• S:t" : Do- rente foi nomeado Dit·ect•.ll' _th Di~<âo Of!iciu.!, 
a ~ .. -· ' ' • ~ • 1 ·•udo ~'tl~ t1o •m exet·c···o no dn ' ·! - lutct-mingues (lt\ Sil''<l, 1\.ocl!'i<>-nes Jurlior, . Cantiido . !~,lo ~-- ··• " · "' ' ' · 

Drummoncl e 1l<1.ttn 1\lachacto. [
1
"n;que:•imento do j1liz de 11ireito J•>só .:--rau~l 

Abre ·se a sessão. Ctn·~lc;tn ti de Ahncidn., patliuclo um ::umo de h-
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19~ Sessão ew Hi de Ju lho de 1888 

CCH~.:.l. com o:; sc:ts ,·,;:lciule!lto . .:.1 t;;l r~\ tt·:1t ·u · de i Vl' ll~ln. 1lo sal.;~.i"i.o a d:t o·rc.!<C., Yi:;;to h:n·el'etn ~ 
sna sau~c n:t c•q~ita l · •.!a. D<thin onde Pcrnattt- J Stqoplic.tntcs,_ em t·erpwrimento ~lil"igido :1 ~st:t Ci!
lou~o.-A co:nmtSS:t•> rlo :azcnúa, lletl:ivUS e orde- 1 mut·a, dc~iottd ol de su:t pt·eten<;>to. 
nados. 1 Sala tias colllmi,;;ii2s em 17 de Julho tJ,, 1888.-

Silo succn~;h·:tment1) J11Lo;.;. p~3to.~ (~111 llÍ:-<í· lt :O:=':i,O I (:tJu~·((lvc ... - Po-r~:i.nt.-~.Ta .. lic,,~,;io d~ A .. !JG:im· ~ relu.t,>r. 
r ;:1)111 del o:~to :cppro\'nJo~ 0 ;; scg-nintcs - J\//Oo>-'0 P~>m•<.- Coclu·ane.- Pac•jico ,1[ascto-

. ,.I:Plt.(f_o: .- .fo ~c / 1 omz>cu . 

I'Atu;cc:tu;~ "' Lido •J ,.:ti a imprirnit• o sc~uinte 

X. 117 - lSSS 

CQal=~; .... ,,· ·'f.o rir, :~tTwi deaolvtn;~ '.i. J)ro ·clucirt ,f,_; t';flJJU:; 

Pt~,·a o eslab:Jlccfm.e;-,to t.IIJ iincltos coloH!ae .• ·• 

;\ c.1iÍlmissão ll~ :.i:!' ~·!c::tlttn',!, <:OOl l'llt~ !·eio ~ f)l ll':ls 
vublie;\S é de piu~ecef =lU~ sdn. ou,~ itto o g11·.·crno, 
)>Ql' inter~12dio ~o '.Hnh<t "l'Í•) ,\a. .\:;ric:dttu·.l, 
:-ohre a r~pl't:..s~nt;~çiio •hl. .\ s.~e:n !.Jhht l..agi:;l.tti't'i'\ 
da. ~rovinci :< · I~ ,_;nyn 51Jiicit tn•lo c~ne.:ss:1o ue 
krt•cuo~ rlevo!ntn< pertencente; :oo Est:1Jo ~l'U 
c::;tahclecilnento •lt:! nn~ le.l:-f '·oloni 1e:-:. 

S:L!;t rl t~ r; ,•n nlissões e:n 17 de Julht') de lS$8. 
-Gonç,-.J.lr.e~-: Fcrrei,·Ft. -la ... {t P omJ,CU. l'Cl:l.tOl'. 
A {(orz.<Q P •ll<bl.- ()Jd<i·ane . - .l''ff'W'' iôe FilJio. 
Pil-:iPc'> J!:•YCr! Yt:nlu:~-"·.- .Tuol!ncin ,[,: .·1,quia;~. 

::-<. 118 -ISS.S 

E·•Urultz rie {crr·l'l d4.L cit.la.de de Sabartl~ ;t~ J>ro-ui,tcia 
(te Jiina..., Gi.!J.'t~-~~ nl(] ,, C(t(,~lltl da da Goya :. 

A commi>"Jo •le ~~t·icultarn , cmntnercio e ob~as 
pnlolio·a~ , ~x,min"n•lo o requerimento do Dr. 
1\ir.llwcl Fliat Wclhy prnpoudo-se ~. construir 
nmlt. e,tt~;ld:l de i~l';"i.l tia. (·.it.la .Je de Snbn.rà., na 
prol· :nci:l •le \ lhm-; (iCl',leS, ~té :\ C<\pitlll ola tle 
Goy• ~l ~ nwtlin.n~e g-:trantia. de . .Juros de(\ ~lo solire 
o c;~pihl tl •·• 4D:OOOS po•· c·l<i;t nm kilometro, é rle 
part:i.:e~~ '(UI~ :o:ol,re i'.. re !erida. pr 11po~tH Stjíl. cwt"'icto 
o ;:-oTet·:to, p:w intet·medio uo ~linistel'io <h Ag-ri
cnllm·:l. 

:;,Ih. <bS C01llli1Í.•.'Õ~S e:n )7 tiC Julho de IRSS.
r.nn':d!)t: ,· Fr: ,·.,·r.i14 tc. - Prrci{ico Jla.~carcnha.~. 1 .. ~
lat('lr. - Jrzqmt.rfl;c Fil!.rJ.- Jw:enc i o da Aut~ia1·.
~l ff11H.~fJ /'I~Uiln.- JO:ol; f)Oo 1J)fH. 

N. 11 !1 - IS9~ 

H .'t.,"arl~t t/c tc,·;·n d.~t cupilltl ,, ,-;;·:rciacin do r~~.~ .. 
r:-w·• "'f} a f;-.,;u~iJ•:' ço,~ rr Rcp •rhlicll :b·gc.•;11i•:?, 
,( .;,(cf:'l~'~l- tl.? /li·l P.f,·mu; .. 

A c::-.:ll mlssfio .l(! :t!!.·i::nlt.t t'..L. CO:rlt th.:llclo c obl"õ\S 
pnhi:t:;• :-:'~ ton:h ex:u:lin :ri o o l'NjU!Wi tnelltO c }jl\ l
{IQ~ta d''! C_: r lu .; ci i:111t..~lli c: ont1·n sollcitátldC 
prh~ile::io. not· no :111!1 1s. par.\ ;t cnH$h~ncçã.o .. n~ 
c !!'OZ'J ·.-in 'miM c.:t;:.:cia dn f"L-:·:·•' d;.\ citindo de Co
l'Üib.: ~ na lll'I.Y.-im~h rl(• Par~ulit. a.tU a froo teirn 
d:' n1e~!1n eom a. H.:~pnl J!i;:o.a . .-\r 1rentin:~ . é de pn.rc .. 
cet· que :\ respeito ~e.i[• on,·i<.lo o govet·no, !'elo 
:\li~ i;te1·io CJtn pct1nte. · 

S<\ la rla> CMJmh<üéS em li •le J11lllo rle lS8S.
Grmçalve~ Fr:)'"teiJ·a. - José P oill-i>CB·, relntoi·. 
Affon.,·o Pa•w~.- r:ochmne .-Ja.IJt&al·iiJe Ji'ilho .
P('.ci(icn .!l[ttgccwlmh-rt~. - Juve11CiO t.le A,qu iu:r. 

N. 120- l8SB 

lot,rorlttCt;r"io ~ .,;e•~~_z,A e pe:~ca. rio -~a lm.tiO e da t~·ula. 

A ;,;onlmh;s·i!l dt! ngriCn1tura,. com mareio e o'uras 
ptthlica;, ê rle par.~r:er ~ne .;P.ja archiv:lua. :. pe
ti•:; " •le .\rth:u· ll~:ll'." C:•J· t;ng c out.,·o. em que 
110lidtam prh·ilegi•> 1•ara :\ intJ·o;l!t(Çl\o, pcsc.1 e 

l',\I<ECm< .?1'. 121 - JS$8 

Fnmwe~ ,; {mttl((çrí.Q ,;f! uma frt~Jrica de J)r.tjil!l, 711·l · 
l rft1Ç,7.a •/e Ilo110rio Li,;H! , 

.\ '!Oil11Hi~são de ~lgr·icultnl·a, industri•t c nrte3, 
tendo onYi:!o li ~m':'crno ~hh:? :\ p~ ·ctenção dl) 
cidadão Honorio Lím:1~ qu~ :;e propõ~ ü ... ~ta.l)~-
111C~J\ ua c.i~·t~, nm : fH i wi1::L rle p:1pel , mP.tii:HJte ;t 
coucessf'w de lit. vot-e~: que em sma. petiçãv Yêlll 
inuiC:ltlO.S, é ue l~u·ccer qne seja imleferiol:l, vlslo 
como as conuições cxi!!'ida.s, solJre se1'em onerosa;, 
J•c re•·e:n-;;!) t .Jeet•d,ç;io de impostos rutm·os. qno 
n;'ío r<Sliio W\ nh;:ada da Cama lõ: . 

S.'\ la <hti; commi<Sües. 17 <lll Jnlho da lSSS.
Goa::a.'ues F,;·rre:Ttt. - C.:fJchraae, r·~~htot•. - Pacl
fi~o .~f,~eo.J·~nha..~.- Jagu{o·ibe Fill~.o.- Juceat;U, 
'.l!J .•\9·~~tr .- .l(}!'ê Pootpeu. 

Sií.o lidos e viro n. imprimir o$ scgui11tes 

PROJECTOS 

i.\. 57-1888 

Liccn.çr.r. ao IJr . .Tot."t.o P~rci1·a ~1Irmtci1·o, lente 
c"thod''!ltico do. F<>cuüla.rle rle S. Pm<lo. 

Exnminon ~t_eon)l)l_issão (le f~t~end:l, pensUes e 
Ol'<l~n:~rlcs :c p~tí<;:to dor:nmenta<ln. <lo Dr. Jo"o 
Pvl'~it·a )!i>ntêiro. l<!nte ol:l I• c,~,leit·ro. rio "' 11\\llO 
r!:J . F;;c;al•litd•' •le Dir·eito olc S. P.:nlo. pGdindo um 
:tnnn rie Jicenç.< com o J'•?Sp~ci\·o ot·den;;<lo. 

CO~lSif!c:~i-:tndl) a COtllll1i...;$iO l}1tC O pt~t il'ion:tr iO 
t~al prr:~tatlo llo:1s ~l·rri\:OS uo rn~g-istr.l'io c que 
actn·: l m~ntc c;;tú .. rmlm~nt.;. P.nl;'t':no 1lc modo a 
llilO pc><lel' Cl<CI'cCI' SUaS l'o:llc~·(j~S o.IO l•: nl~ :!Ctlt 
praíudicnr sna s·.lll1e. é ol r. p:tt~<'r ;cj:. ot~r·lli•l:t 
R pe:tiv..lo, pa~ o (}\te oiT•n'\."'~ o ~~nintc l"'''j·~~to : 

A ,W.:r!mblé~ Ge1~d l'i!SOh·c : 

At·d;.:-o nnict•. r.·tca. n ;:!'•)\.t!I'U•J a.n~nJ•iif. ulo a. l.'llll· 

cedct· !Ím anu<J. de li or"u~:t. com o r ·asp~ctit·o nt·• le
n:vlo, ao lente ckt- 1111 cad~i l-;.l d-1 ;'í" ;.amu •ta Vow::ll
lh\de Jnri•lic:l rtc S. l':•niQ. D1·. Jo:i.•• P•Jl'P.ir~ 
j[onteiro; rcvo.Z'õl,h;_s n.~ l.H.:ruJ:ih.~1.:s ow C\m t~·:u·io. 

S. R.- Sah dn,; comnJis:;üe;, I f; •le .lul!to ole 
lSSS. - A .. Fi.f[1.wir(l, - illow~r;o:- :4.. O. (;l) ,,u,•s 
de Ca .. ,tro. - Pcfl,~, fl.g Cunha BdtnTu. - F. Din.x 
Calrteito.- Sr:lltt,·tiüo ~lascr.wc,útCl~. 

N. 58-1888 

Licença ao b11..d!m·el Guilh"" '"'n~ Co·ttlCil"O f"r,ellto 
Cit?fl~a, dc.~mJ !.b~;":'JHflor d a Relctçf70 rle S. Lni!', 

Tc\·e presente a commi ~'liio rle fazenola.. p"n
soes e m~lennrtos a petição document~d:t rio ·ues
emb:u-~~dor ""' Relaçii.o de S. Lniz. G11ilhPrme 
Cot·ueiro Coelho Cint m . pedin <lo mn anoo de li
ceno:a com o respectivo ot·clen:ldO. · 

A tt~thlenuo " eonomi>SM jà ter o petieionmio . 
ohtio.h> c zozado da licenç:a. por um n.nno e m•io. 
~n111 vellcimcntos, e ((He n as ac:tunes cit"X;am
,tunchls do Thesonro não é conYenicnte nu-
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gmento.rcm-se os seus e:ncurtos com u remu
neração de funccionarios inacttvos, especialmente 
qmmdo se ve1~ficn, pelns repetidas licen~~s, que 
os motivo> de iulHtbilitaçiio têm um cara
cter pat•manPute, pn.r,1. o qrtal kt o rêcarso or
dinal'io ; on trosim, cousiderando estar o peticio
n~rio r.~ul mente doente, ê de parecer qno se 
ado ptc o seguinte projecto : 

A A,;somltléa Geral resolve: 
Artigo nnico. Fim\ o governo ~ntorizndo a con

cetler no tle;;cmhnrgndot• dn- R.cluçiio de S. Luiz, 
Dr. Guilherme Corcteiro Coelho Cintro, seis mczes 
Je líeênç:1. sem ordenado ; revogathls as di,posi
ções em r:outt·m·io. 

S. R.- Sala das sessiies, 18 tle Jutho tlc IS88. 
- A. Fivu.eil~<t.- JlauPiio.- .L O. Gome.~ ~l~ 
C<T.Stro.- Scuasti<To Mruca,enM.s.- Ped;·o da 
Cmtha Bl!llr-iro.- F. Dins. Ca.I4Jtt~i·;•o. 

E' lido, n.poíMlo e, po:;to em diseussii.o, sc:r. de
lJate re,jeitado o seguinte 

« Req1teíro que Jlelo Minístet·io da F;tzend.-. 
preste o g-overno o.s seguintes in rormaçües : 

«E' exacto estar celebrado um~jnste con1 o Ban
co do Brrt:~il, medil\nte o qm\l o g·o,,.erno se obrig-a. 
a. lhe emprc.tar sem juros u quitntht de seis mii 
contos de róis~ 

"C~: o mso alfirmativo, quaes ~s condicu~s (\Dsse 
:l.jnstc ? 

« Pm· que motivo, est;mdo alJerto o pm·lamentu, 
nenhuma cleclaraç:ão nelle foi 1'eita ate ng-ot·à '' 
t•espeito do assumpto ~ 

«Sala lhts sessõss, ts de Julho de 1888.-.-lff<mso 
Celso. ~ 

São lido~, apoiados e postos em tllicusslio os 
se~uintes 

Requerimen.tos 

«Rcqtteiro que, pelo i\Iinlsterio doimperio, infor
me o ~o,·crno si não pretemle promover as provi
dcncifs nec-·s&'lrias para que se ex~cutc o <lcc,·ct<~ 
legislo.th·o n. 3.2~9 de 30 llo M:1ío de 1883, qne 
onlenon a. pnblieo.~i\o dos pat'ôeercs do Conselho 
ele Estmlo. 

«S••la lbs sessões, 18 ue Julho de lSSS.- .-Iff.mos 
Celso. ~ 

.-\<lindo por tet' pedido a palavl'l.\ o Sr. Pt\SSos 
~!il·anda. 

«Re~ueiro que, pelo Ministel·iodo Im_!1crio,it~for~ 
me o go>crno qual (1. razão por q ne mto ~uJe~t(). a 
deliberncão tb Assemblei\ Ge~tl a [>L·etellÇ.UO dQ 
Sr. Contle tl'Aquilt\, concementc ús ll1.7;enda~ que 
1_1ossní:.l no Piaully o tiS terras mencwnatlns no 
sen contrato matrimonial. 

"'Sala dns sessões, !8 de Julho de 1888.-.·l/fonso 
Celso.» 

Adia.do por ter pedido (\ pala vr:1. o Sr. p,\SSOS 

:Miranda. 
E" lida e fica sobre tt meoa pn.l'<t · çppol'tnn_•\

meute serem mareados dia e hora vara. .-. :ma • hs
cus~ã.o, a seguinte 

lnte,.pel!aç ·<o 

<r. Requeremos que se marque di(). e hm-.: p~ w~ o 
Sr, Ministro d:~ J ustiçn. respunder ;, scgumte ;n
tet•pel1a.cão ! 

" !.• Entende S. Ex. que a ordelll pnbJie,, e (1. se
v. m.-2:> 

gnrau~.\ individual estJo ga.rau tidas no in tei'Í•Jr 
das Jlrovincias do R. i o de Janeiro e ::>!inas Geraes ~ 

« 2.' .Tutgc\ suHlciGntes o.~ meios de ~ue dispocm 
OS govCl'!lOS pl'OVÍUCÍ<te:) ]!ill'" dei'enderem a ]Jl'O
prieda!le c " ''-io.la do cicbdiio, qn8 C0tneçam a 
cort·er p~t·íg-o tH\<J ueLl~tS circum5Cl'Í p<;O~~ dü Im-
perio! . 

" p,\\:0 d:t Camam dos lleptündo5, !8 de Jnlho 
de 1888.- Lr:CCC/'IÜ' u~Ci'Jteclc..- Paci{f.c:o .1l1~.r;.sca
;·mlw,s.- ~Lflimso Pemv<.- .Uri·cclo CMr:es.- At
úaJ·ta Ba~(MUt{. ~ 

E' lid:~ e en\"Íacla ú commissão <lc pulicia u $~
gufnte 

Indiea~:(7o 

« lntlico . que a CQ!lllllb5üo tle polici:1. t·evejl1. o 
:.wtu;\ll'eghu~nto inten1o d~\ Cmnara, no intuHo 
de rel\Jrmal-o, entre outl'OS, neste;; dois ]tOntos : 

<'-'Nos al'tigoc' eoncel'nentesás íoteppclhlç~s. 
•le modo que t1que fóm de rtualquer Jt1vidt\ qac 
ella,; ôão umdiJ•eito dodeprttado, limitado apemts 
pela conveníencia publica, não poclendo s~r· Cil· 

c~t·r~.ulo o respectiv(l delJ:'l.te, uma YeJI aceit~s, 
smii.o po1' delíiJeea,,iio expres;;a lia. C:unm•a ; 

« 2.11 Nas disposiçõe:; rclntinl.S no e~crntinit_) ~:e
ereto por n1aio de e.sr.l!el'as so~Jre neg-(>cio.:- de in
teres~ p.:l~)ticnhu·, esct'tüinio esse qne deve se!.' 
suppeimilio, .i•i por'lae 1üo tem l'!'O'"'Hlo bem 1m 
pmtica, jc\ vorque 0 atteutt<to1·io cl•l <líg-uí<la•le 
parlament<lr. 

« S«la d•IS ses>ües, lS de Julho lle 1888.-:lfi•ot;u . / 
Celso. • 

·'...../ 
O S1·· Ro(b•igo Sil•·a (il<ini.<t;·o de 

c.<t>·a.n:rcit•o.<) diz· qtlC o re~tterimeuto regeitatlo hrt 
ponco peh\ · maio riu da Canmm e o seg·uinte (tJ): 

" R~'tueiro rtne, 11elo l\líl)i:oterio ch~ F<>.zeud[\, 
prc:;1c o govet1 llO ns seg-uinte.:; in:·orJ~ln(·êJes ! 

• "' exucto estar· celelJratlo um :lJttste com o 
BanCQ do Bmztl, meclhnte o qmtl o governo se 
ouriga :\ lhe etnpt·estnr sem juros~ 'luantht ele 
il. OOO:OOO~OOtH 

«No c~so allit·mati>·o, CJUUCS as cond i~ües tle>se 
<'.iustc '! Po··~uo moti,·o ostantlo abo1·to o pnr·la
mento, nenhuuu cloclnmçil? nolle tui feita ate 
agora~ l'ú.::ipeltO ,1~ n~sumpto ?Y~ . . 

DeYc illlormm· n Cun,u·a LJlle o St•. ~!• ntst t·o 
d,t Fa1.en<h tem comiJioatlo com o Banco elo Bca
úl um nccürdo pwa forned men to de :uu i !i os 
promptos ús proYincias tlo !'tio t!e .raucíro, M•
MS, $. l'anlo c Espírito So.uto. 

O SI!. LorRExço DE Al.l3t:;il;ERQUF. :- E a~ 
provincias do ~odQ n~i-o Y~1.le~n ua:Ju? (~1>0i11d:Js). 
( [[., di oc;·.<os apartes.) 

o SRw n.o~HtltJO Su .. Y~\. (ntiHi~t~·o dr; c.~tran!J::it'l)~) 
pcrgnntn. si os nol,rcs !lCIJll1ntlos quer~m ou n:1o 
quere1n iufornutçõ~;; 1 

O SR. Ptcono Lnl :- :\'ós qneremos (1. cúpi~ 
do contr;:clo feito peto go•erno. A Camara. e;~tt 
fnn~cion~.ndo e tem ouri:;-~çào tle 7.elar os t!t-
nlleiros publícoõ. . 

O Sct. Du.1Rn: llE .-\7.EYEDO :- On(•nm e depois 
fatiem. 

o Sr... ROllRlGO SIJX.A (miui.'1tí'O ele e."tí'CU1geij·os 
díY. ~ue esse contracto aii1da. não ~e ucl1~ 1h·nw•lo. 
Logo qM o s~j,,, o Sr. P1:esidcntc do Consdllo 
Yirauar á C:ur1am couhectmento delle e pe<hr n 
necc~so.r·ia. :mtopiz~ç·fio pürtl legalízal-ü. Antes, 
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"[IOrem, de 1\rm,tdo o co:ltt·ncto, comprehende o 
Sv. presidente qnc o omdor n:lt\ podet+t Yotat' " 
reqncrímen lo. 

O S11- .\l'l'OX~' CP.L>O; -Como ó qae '' impt·mu;\ 
c in!'ot·m:llh antes <la C.ttnara? 

ü Sn,. PEDRO Lt:tz.:- .\. lmpl•etl.;;i C qu!:!m e$tà 
!!OV~l·mHvlo. U ::o\·el·~w .ii\ cn!.!Uli.t o recr·~üa.
rnento por in tilll ~~ç·ãV d<L irnpt'eU.s-;1. 

O ~r. r~vu1·ent'o de -~1Ququei·
<1nc: - PC11 r iU~-mo a C)li1:1l"n., rzne manifesto 
a 1loloro..;a ~m·pn~zi.l, qnc em lllCit c:spirito te~ ;.~ 
deci•m:t~iio •lo :!Dilrc· ~linktro r:e E~trnngoiros. 
,\ntes S. Ex. não ti\·c;se f,tlhn!o. Mo!hot• fót·a 
qnc nüo th'i'S::)ú !re,.li·ln a pah\'l':l, elo fille razol-n 
p:tr·:t ;;igniric:or ú C •;n:ora o JJKHJO~Jll'CÇ'O com qne 
u gon!rnu'a ~l'ílla. (J[Mito.'i (tpui.mlu:; dg oppu
$:1Jr"i1J.) 

O ~P~. Z.\)lA:-t~· nm vertkuldr0 nttent:1do. 
. o sr:.. H!·:XRloJGl-: S.U.LE1: -E a.cha. o g-oYel~no 

Jl1:tdo!·ia rp10 o ~:J.!'t~nte ~ 

O 81~. Lono~x(·o DE ..lLHl:trcütQc··::- Par~ce, 
Sr. pres:rlcntc. ~~~~o ~Iini~tl'rio tem g·l'<lll(le em
T~llllO em ahater a C:tm:ll'il p:ml pocl~r ol,ter-l!Je 
o:avoio. (JluiM ... ''poimlos ela oppo.-riçr7o.) En com
prehendo ~nc !lD interY:ll!o d:t se~:::ã.o p:n·bmen
t:w Cii'C\llllSt:tnci:lS Oi!COl'l'<l/11,. qn~ O!Jt'ig"llen1 O 
go\.·erno ~" tomnt• p_or :;i um~. tl~lib~l'i.tç~o, que 
tloepe!ld<"L tla ~nmnene1~ do Pixlcl' Leg·Islattvo. O 
~'\.50, p:n·êrn, não é o me.:nnu. Tl'::tta-~e d·~ tom~\1~ 
nm:\ pro,·idcnda lle~dc muito i"'evist;t pdo Mi
nistcrio. pre,.ista desde o momento em qne se 
Ol~gi,I'li;.:on, porCJne em n. conseqllencin necessnrhL 
e ínevit•lYel <l:t reforma 'JUe e !I e p1·etendi:< í'a~er. 
Hn mn's de doa.; mcze; quo a Camil.rn· i'unccion:c. 
O ?.Iinbtet·io podia ter uesdc o começo ~(I licitado Llo 
parh,mento n ütltot·iznç,iio necess.win p:~ra )11':1-
tic~tr u a elo, qne DOs ncalJ<t •.le anmmcinr o uobt'e 
hlinistro de E~trau;::ciro;; !li<<S t\iio o fez. l'or
qne 1 Pm•qnc o )!ini~tcrin entende que par<t 'liver 
lmsta te:· a L'Onllnnp oL1 Cor0,, e que o parla
m~nto nn.tla nllê. (JluUú.-: fiJlniad(J . .:: da opposiçr7o.) 
Süo {l.Ctv3 dc~tn ntlturezn11ue mnis que tudo cou
COL' l'C/U para abater ns noss:~s instituições. (Mu;tos 
opoirrlo, <h< opposiç<iO.) E' o ~o•eruo mon:w
chico rtnc c .. m sna ceg-ueil'a. hn. de 1hlr g•,nbo de 
caus:J. á repul.1lica. (.1/llito' apoiartos det opposiçllo.) 

Nflo se ngiteni os t•epnltlícanos, conservem-se 
tran-1uillos o esporem a occ:\sião, qne est 1 não 
pôd,, clemor:·• r-se: nh i e;; tiL a mon~ rchia ceg.tme 11 te 
caminh,mdo p~r-• lt sna. rnina, p0i~ ella pel'de sn•t 
base m!l.i5 fh·me e ,·igot•o:::; ~\ d~:5·lc ftne é a.nnulhHla 
ele facto a camara pelos nr;entes do pode~ exc
~~rtivo. (Apoi(J•./o.<). O tnQlhor serit neste ca!;O ~ne 
mudemos~ f•irma do goYerno. (Ntnncrosos '!JlOia
dos drr. op1,~sir.~t'ftJ. C,·u::aúz ... se cart~.~ L'IjJ~)~tes). 

Preter1do, S1'. p1·esidente, tom~r 11arte na dis
cussão, qnanrlo o uohre Preshl~nte do Conselho 
,·ier communic~.n~ á. camrwa. o grave ntteutado, 
(;rlt<ito.~ a.poimlos da oppo.,içiio) 'lJie lllllil10Ciou o 
nobre :1\[nistro •le &trangeiros, c ness:t occ tsiiio 
pretendo prnlli :;ar com a maxima energia o Mi
nisterio quo não conhece o seu deYer e não l'es
peitn a Camat'J, que de1·cro. rer o seu principal 
apoio. (:l.poiwlo.~). 

O Sa. ZA~iA d{, um aJnrte .. 
0 SR. LOURE:I'(O !>E At.lJ'CQUP.ttQUE:- :Melhor 

forn, Sr. presidente, ~ue o honr:Hlo :Ministro dn 

Fazenda ruantl:J.Sse úesp>,,j :w esta casa, e esc.r·e
ve:se na pOt•ttt do edilicio tlque l•:o;; ce!cbt·e,; JXlb.
vt·a, qne Úl'O:nwell es~rc\·eu h. pot·t:> do p~da
mcnto ing·ler.:-C;t.sa ]làl':t a-lugar. (.\I~<ílo bem, 
muito ÚeJa rla opposi.ç111~. __ 

Peço it Cam:mt que me desculpe o que ha de 
veh~n.tente n-,s miuhns expl~essõ·'s; en não potli<1 
debmt· d~ !:dlar com este calot·. Amigo ~omo sou 
üo C'o,·erno representativo, teuho da<.lo em toda <t 
mhlha vH::a. pi.'o\·:ts de que SO!l ~dhG.o;o ~.o ;O;ySt~tnn 
parliuuentar, e lii\o pD8:SO deb::1u· de In.Yr-ar un1 
P}'ctesto energico contrn. r1nae:;quer golpes d~;;r~
rJdos CO!lt\',, a C••mttra dos Srs. D~pntados. (Su
me1·osos npr.iwlos da oppos pio e ?1ilo apoiados da 
·iJiaio;·ia.) 

Em lS82 ou 188:\ ct:l entii.o Pre.>Honto tlo Con
selho o Sr. Viscottde, hoje l\1<\rqner. tio p,u·anaguit 
It<!ceJcn dte t1m teleg·t·~•rnnlt"t do pr~si1lente Uc 
Per·nanll.mco annunciando pc1·i:;o eminente t!c c.le· 
~ot·dem pela votn~ii.o de nnm lei pt·ovincbl, li\11-
~:\!lcb impo~tus solll'ú :t i:llport•:Ç:io, e o homwlo 
:.ll:irquot. •te Pn.t'.l:taguiJ, :;ol' a illlJ>I'CSSão qne lhe 
c:lnSo\1 ~.Htttelle telog"l':lnlll13., tch·gJ•::phnn ao pre
~iilente de Pennmlm·~J tnr., qn·~ sn~pemlesse a 
lei. 

Foi esht a tf.li:ã.o princip.tl, :-;in;'i.o t111ic 1, da 
quCrlo dtquclle ministerio ("poi"rl'l.<.) A Ct:unnra 
•los S1·s. D2pntnclns scnti1t-.:i~~ f'ori•b em ~cns brios 
(en ftt>.lit p;wte <lo g·auinetc: !:oUo,p!:>d.""to,impar
cíalrnent.A); :t C•tmnm rins S~;;. Depnt:tdo,;;<mtiu
~e fer·icht em seus h~iN c recnS<)U ao rnioisterio 3 
de Julho o seu ·apoio. 

O SR. Goxç,\TNI:5 F~:J•l~nr:.A th~ um npal'te. 
0 Sr:.. LouRENço nE Ar.nuQr;JmQrrP.:- Entre

l<llÜO, Sr. presidente, trat;tv:l-Se de um f•cto 
qne o governo não tinhtt n~m por!in- ter pr•evisto; 
agori\.~ por~m, ti~att\-s.; de thcto nluito Illais 
gl'iwe, trnta-se de mn;t proviLle:1c'a de que o 
goYet'no cog-it:t ha mnito tempo. (:tpo1·tes.) 

Dit·-sc-:i. qne o Ministcrio não porli;t perlir 
;\ntorizaçüo par'\ tr~tar solJre esta on :tquella 
base ; mas, pediSS9 nutorit.<lÇiio a.mplll p·n·a fazer 
o con veuío ; e elle, que tem o apoio Llesla 
C~l.!YHll'l,:\~ nrr.o. podi:l t~acoinl.· n. 'r"e~ns·1. 

Porque nito o fez 1 l'or~ne ui;;pensn. o npoio da 
C:un.n·n; 'Jtlel' governar dictatori :!mente. (,\poia
~J . 

Porque, Sr. rm~.;hlen te, parece, que o g-abi
nAto conscientemente ~stt\ trah" lh:mtla em t'a•or 
do tnoYimcnto que so opct·~t n., paiz c que 
l•1lvez em pouco tempo o con1luza ti. repub!ic:l. 
(ApoiadQ$, >Uio apoiados e ap"rte.<.) 

Fie<t lavrado o meu prote.<•to e -.~Ni nl"is euer
g-ico ~nando chegar a oce;,~iã.n propt·í:t <.lo discnlil' 
e;;te :'LSSnmpto. 

Pe(U a. Jnlavra npeoas par;t remetter á mesa, 
:tfir..~ de que lhe <lê o dcstiuo t'ef\'Íl1lenta,l, unm 
represent~ção qne recebi i(,, [WO\'inciu Llas Ala
gõ:ts, as>ignad" por 517 cidatHios,- cn tre o.; 
qnaes, o 1° vice-pr2.:;idente da. pl'OViucb~ no,~e 
deputados provinciaes, tctlos ns nego-:iantes im
port~.dori'S rta. c:1pital, ;J;;slm. como protll'ietari s 
dus contnl'C:lS ele Atnlai~~o e Assembl<h. 

Peço a V. Ex. ~uaira m:mrlar receber esta 
rep1-eseutaçito, que.lerei. para ~ue s~ja publicRtla 
no Diario ·elo PaJ·ld.mcnto (lê): 
Augusto~ c ·Dignissimos S nhore.;; Ropresen

tan tes dtt NMão Brazileim. 
Os <tlJaixo a.ssignados, negociantes, proprieW..:. 

rios e ngricnltores da Proviucitt dns Alagoas, · 
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confiao! os na justiça e patriotism~ do s:clJio ?arla- concoJ'I'Clú, 1úo ·só r•1m o engrandecimento da 
me:1to Brazileiro, vem rcsp~itos:J.mente solicitar 1ortmm tnlblica, como tambern li\Tar·á ,;m 1nrte 
"benetica intervenção tlesb Augusta CUtn:Lru, o govel'llo impe1·ial <lo oJJel'OSO enc:u·go quê tem 
DD S~Jltido de Ulelhorur as condições prec~nias r_la :t c lualr~1e.:te CO!\l O rag-~unento integra. I dosjut'O.'S 
lavoura <JllC, alem d:1 e$cassez de recur.;oõ peC!l- conce:l:tlo'. i: estt•:l:hc cxistantc, cnja receita actnal 
nhrios, sà com gl"andes de>peZRS e.díliicdclndeo :1pem1B i;,;uala ao custeio. 
~nseg-ne tl'UosportnrscusJH'Geluoto; aos mc;·cados r:~tnno; COll,·encí:!os, c comnosco tcdn. a pro-
consumiJorcs ou e:-:portador-es. Yincia, cl1; que a construcçõo do l'nltl l trm·á.para 

A estmda do ferro existente. ~"e já tiw g:t·,,u- •t cstr<.ld., ern tr"f~go, lio vercur;;o dos :35 kilo
des ~eni(:os tem pre:stado it polJre e dccJàente mot1·osaprovótados, um augmentode receita tão 
zon:c :lo Y:dlo do ~!und::dni, a o"trnua lle fer·r·o cnniiillor~tYel, qno <~ili\'ÍCU'<L "o -go,·crno imperi~l 
existente, di~e!lllló, e;,tá lon~e de pre,;tar it pro- de al;jll illilS centenas de rontoo a naualnmlte 
.vinci.i e á lov~tll'f1 o :tuxiliu c rlesellv<>lvimcnto IJllG se1·flo de:lnzido; da glLI'>lll_tja de 7 °/o que é 
des~jados, 1:.ela. f<~lb de e>tr~d:\S e r:;m,.es a ellR crrectuad<l luje inte~ralmcote. 
convergentes. Os acciden\es n<Ltnrazs do t~t·l'eno, Além distu, Augustos S·Jnhorc>, a garanti<' que 
a pes>im' consei·vnção dos caminhos, a tlemora \'Os díg·wt·,le> conceder par,, a consti'ucção do 
inevitn.,•cl na ellt<'egoa do; procltJ.c~os r\amnific:,.los ratn.d >em ape~as Jtonnnal, poi; ,, prurhtc(:~o ti~ 
mn Yhgem pehttm\·e,sia dos I'Jm,clmnl.' e muitos zuna li mais qne ~ullicientc llal'a J!figaJ• a, rles
outr0S incoüvcnientcs dos trt~l1S[ICi:tcs C1J1 costa pcr.,H 1\o cn~teio e 1l.u· um ele\'::1tl() juro ao éi\plt"'! 
de <1lliml\es não perruittcm o desenvolYimcnto da eHl[ti''!g'mlo, 
hl.vo1:1'ae sol~r~ ~nr~etranHl:c ~lêmtlb.·to de o•1ero~o31 E,;ta.> e C>tltr•lS con~idel·açues aclk'lm se ;::Jr.l:<~
fretc,.- O ler l1\ >nlle do I ar,oh) lJu, _que é 111- mente expv~t>ls tl coJ,ltcada;; na J\lCrtl'il'l'' JU>lm· 
c~nt~;t<we_lmente o de Hl\lOl' produCÇ<lO Lia. pro- cati\·a que acompanhou 03 e;;tndos ~ que foi 
nnm~, P!"S concorr·c com 50 ou GO 0/o de. suü I il]H·escn tadi1 pdi\ Ala;;·Uils Kaihvay Gom p<my, Li
expm·taçuo tota.l, acha-IS!l no cntRnto em cond1çu~s lllitetl "" Exm. SI'. Cou;ell1eieo DI'. Ro0rigo 
crJbcas e desumm.udm·a~ pel:t falt.1. de tl•an•port~,; Aug-u>lo dü Silc·a, DigJÜ55lmo i\!inistJ·o e Secr·e
l'Upl~os e ~~rnto~. Este v:dle, que corre em d1- tur·io i\'E:;tado dosuegoeiu:s th Agricultura, Com
recçao mu1s Ott menos ]lt\ralleh\ a dllo cstra<h de mercio e Obras PnLiic.ts. Assim 
ferro exi;teote, não pode. entretanto, utilis:tr-se E' 1, li! , . _ 11 · · 16 l J . 1 d ,o~· 
della, não só pela grancle dístnnci::, como ll\mbem • •· • e!Ce. • a.ce10, l e llll 

10 e ·'-"'~· 
11eln falta absolnt:\ de cr,minlios. Assim, os pro- ( Seg·11enHe 517 ass!gnaturus. Cledtlameute 
duelos rlo Vll.lle do Pa.mhyhl. são trunsp<Jrt(Ldos reconhecidas.) 
actualmente por pessimos caminllos e com ele
vados fretes em costas de ll.nimac.s, até ao Pilar e 
d.'alü t l'anshord:,dos p~ra ba1·caç;:s, que o.s condu
zem cmn g-rn.nrles riscos, prej uizos c d~morns, 
atrn1·ez do.. lugQa ·Mnngnabn., de um:1 n::v;cgaç:lo 
difficil, <üravez ela. perigo.;issínm barra c, tiual
mente, no Oc~ano até ao porto de Maceio, ourle 
são de novo tomhado.s p1m os trapiches alfande
gados, par<\ serem de novo emb~lrcados em lan
chas, que os conrluzem nos ua via>. Todos este.> 
tombos acarretam despeza.s e demorns, que 
tendem a ,leprBciar e wl:rec..wreg"<W os pro
duetos por tal form1. que tem des·mimado 
os productores, pro,ocauo ceise> funestas, que 
ame::çam insta.ntemente >\. la-voura, qne podcrill 
ser prosper<t e !Jm·escente n~ fe~til e rcpuloso 
valle do Parnllyba. 

Vem :i me S<\ e lid~ e l'emettida. il com missão ele 
<tg'l'icultur'~ a rept·esent-.u;.ão dos negociantes, 
t~gricultores e propl,ietar·ios da provineht de AJa:.. 
góas pediudo a construcç.ão ([e um ramal para a 
vil in t!o. A;;semble :, en t r·oncando na via r~rren. 
j•t existente na. provincia. 

0 SR. AFFOX~O CELSO (pela otdo1<1) :-Peço a 
V. Ex. que me permitia transformar em inter
pellaçlo o requerimento qne tiv~ :t llonl'a de 
en vinr ú me:Sn.. 

A C;unMa bem vê que se trata de um n~sulllpto 
urgente e tia maior ponueraçao, sol,re o qua.l 
cumpre que se !aç:l ouvir qmmto antes a pala
vra do ;;oY et·no. 

Antor do 1·equerimeuto, que deu lugar ás e~
t:licações do nobre i\!iuistro de E~trang-eiros, eu 
J•ogo a V. EJ<C. me consintR dizer, 'tinda que 
succintamente , algumas palavr;.lS. 

0 SR. PR.llSrDEXTE :-Não póue. 
0 SR. .-\ FFOXSO CELSO :-eCo mo não ? 

A cli1·ectorüt dt1o <l5truc\:> de f~rro d~tõ Altl;tóns, 
tendo eonherimento d;l fertilidade desse Ynlle e 
d(l. nece~sidade urgenti5simn de tr~.nsportes C:1ceis 
parn os seus productos, ma nclou proce:lcr "úS 
estnrtos de um mm~ 1, I)Ue, partindo do ldlometro 
35 cl:\ linha em trafego e lltra;-ess..".ndo perpen-
dicular1nenle o pequeno vulle do Sutuba, ;ntmsse O SR.. PRESIDll~TE :-Não po>so d:u· a prtla >rn 
no valle do Pamhyba, u;\ '17ill<c de Atalaia e, <L Y. E:x. 
dRhi, seçuindo por este ultimo, ti1•esse con1o pauto o S~t. Al'FO~so CELóo :-Neste caso, não que
termina.! ~. villa de Assr:mblêa, que é, por ~ssím rendo desobedecer a Y. Ex., a.ppello para a g·en
dizer, a ch~ve do sertão. tileza do nobre Ministro ele EstrJ.ngeiros, que 

Este ram•l, que foi concedido pel :~ Lei Pro-vin- ainda b~ poucos dins acccitou e discutiu imme
cialn. ()i8, do~ 2Rde .Tnnho de 1S85e con~ract.1.do dhüamente uma interpellaçao que lhe dirigi. 
com a estt"ãdR de fer:·o dus Al~góns em O de Se- Espero que S. Ex. "Jll'OCeda da mesma maneira 
tem!tro elo mesmo anuo, não poude set' ai.nela. qu:mto á l.Dterpe!lnçao que acabo de annunciaJ'. 
construido, pela dHiiculdade que encontrou a. 
mesm·1. comp:whh no le'r~utamento.dos .;1pitaes, 
pelu facto de não serem estes ga1·.mtidos pelo 
·governo i mperin l. 

E' este un.xilio que -vêm respeito~amente os 
abai~o assignados solicitar da. Augusta. Camam 
Bra~ileira, que, attendendo ao justo reclamo, 

O Sr. · Rodrjgo Silva (mil!istro de cs
tl·angei•·o>') decl~ra que não tem o direita· de 
recusar ou aceitar · n interpellação do·. nobre 
deputado nos termos de um requerimento regei
tado peJa·camRra, · ~ste assnmpto é fut past~\ dil. 
fazenda c o nolJre Presidente tlo Conselho é o 
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competente par:tresponder MS artigos da inter-i mat•:t um bíU tlc intlemnidado. (.tpoiados da 
pelb<;<10. (Apoiados) · maio;·i,..) Quem ~ssim fall:t perante o parlamento 

o Srt. ,\ppo:;so CEr.so :- v. Ex:. & or~ão do está disp.osto a cnmp1·ir os seus d~veres com todo 
g·cverJJo e eu interpello o ~overno. ~ o p~triOtlõln<>. com t<>d1\ "' energ1•1, e, .M mes~o 
' "' tempo, :t respe1t1tr " C:~m·Jra, com CllJ<l. matona 

O SR.. RomuGó SILY,\. (minís/J'O de cstmagei· tem vivido e h:\ d~ viver. {J[,.ito bem.) 
,·os) pediu a pa!avr:t unicamente p:ll".\ responder 
ao nobre dept!latlo por Alngôas. O Srr. AFFONSO CELSO (pela o•·cl~m) diz que 

kllllÍl'a o orador que assumpto desta ordem, ú ü;t<e tl~ impol·tancia. do assum.,to, dirigirá i 
em que õ necess:wio a mnio1• mlm~, 0 maior es- mesa :uu reQuerimento de urgencia p.u:a que a 
tmlo, 0 maior úe,·otamento da Camara, pum que ~ue.t:c.o,. solwê 1\ ,qnn! ~c.'ba dG J?rou~nct:l:r-se o 
s(\ia res?l\"ido de modo. con"<'eniente p:u•a 0 paiz,. Sr; !>~1~15tro de _Est~~nge1ros, seJn d:scu~tdan~ 
p:•ra os mteresses [tellpll:\ntes da hwour:\, provo- ~rm1etr1l. pa~te d,\ mt~~m do dllt. tle amnnll,t., con 
que <h\ parte do nobre clepntada tão g-ram!e torme pelmltte o regunento. 
agita~ão. U:u SR. DEPUTADo:- P.wa ser discutido depois 

O SR. A~'FON50 CF.r.so : - Os jornaes St\bem e de re,ieitutlo! 
n0tici:\tll n opera<)iio, emqm\nlo 'l"e a C<una\·,, <tlé O ~lt· Al'FCNSo CEL:>O oiJsen-a que o Sr. Mi
lloje não tem infornm0Ge,; a re;;1.~eito. (Ha o1:t1·os ni;;tro de Estrangeiros explicou rtne o voto dtl 
apa;·tes.) Camnra coalt•a o re~uerimento não tinha o al~ 

cance que nmitos queriam enxergar nelle, tanto 
qtte S. Ex:. deu as ex:plicaçõ"S, qne o mesmo re
quet·imento solicitaYn. 

O SR. RooRIGO SIJ,VA (•ni;tist>·o de esl>·aa!Jeiros) 
po>Jdera que o noltte dep1~tatlo pelas Alngóas, CjLW 
;anda 1m po:1cos dnts pecha severas contas ao go
Yerno em nom.e dtl lo.TOU1'rt,cen3Ul\\V<\.-o peh'\ 11lt)
t·osidade: hoje. antes de qualquer discussão sobt•e 
•) :·cs>umpto,censnra o goYerno J:Klr haver tentndo 
t•e:tli~nr ;VJuit lo que S. Ex:. pedia como urgente, a 
bem do:s g·r.tnde:; in terei>~e,, di\ agl'icultnra.(,1pcw
t~·:.) 

A qnestã.o é muit~ ~impl~~- ,\gora não se trnta 
u<t dignidtlde do parlamento ... 

O Srt. P~mw Lr;rz E or;Tnos Stt>. DEPr;TADDS: 
-De tlne ~e trata~ 

O SR. RODR.IGO S.tr.Y.\ (1ni•1!:,;!ro ele cs!ntilflCÚ'rJs) 
pecle '' bomb\de de oavil-o. Nã~ comprehemle 
~n~ assumpto~ <l<~3tt\ ordem p!·ovoquclU tilnb 
paixão política. 

O SR. PEo::o LUiz:- Si V. Ex. não est<l\'11. h:..· 
bilitado a di:sc·ltir, não se mcltc."e '' tlal' expli
caçues. 

O St~~ Ronrnco SILVA (,~~.i,íi:;-tl'f'i ~r.r e~~t.ymrtei,·otJ 
nüo vai üiscutit' a mutet·ía., mas U.:n .. t\ raúo lJOl'
<pte votou contr:\ o r·rqu~rimento. 

Declarou que o Sr. Ministro da FaY.emla ll'n'Ía 
:"ICCOI':lado com o ~~nco . do Brazil sobre <ri gnus 
at!Xlltos a pr·est~tr tL agl'tcultul'.U, c que o respe
ct!Yo contmcto ainda. não se nchaYa ~ssignado : 
si o fo;;se, S. E"l'. virh1. ao P:1rl:l.mento petlir os 
meios de leg:\1 izal-o. Onde ha a !Li a tten tad6 con\l"a 
o Pal"lamento ? l~nl que fOl'tllll onendid[ls os !itlUS 
brios ? (Trocam-se apa.·tes.) · 

Um pouco de moderú~.ão. Não se trata ainda da 
discussão deste nssnmpto. Resenem os nobt·e~ 
d.eputn.tlos es.>:t nttitu•le para quaudo o St·. Pre
Stilente do Conselho VICL' a esta casa pedir nn
torização para o neto. 

.. O S!t. Çusromo l\t\I~Tl:-'S:- Par,\ aquil!o t.nc 
.J::t csb fe,to ! 

O Srt. RODIUGO StL v A (••tini•tro de es!>·anveitos) 
qu!lndo o Sr. Presidente do Conselho fallon pela 
pr1me1ra Yêz nesh ca.sa, respondendo a uma in
terpelln~ão, declnron com toda a fl"nq ueza ... 

O Sa. Pwn.o Lm~:-Que eram precisos 3.400· 
contos; e vai .Ínl' 12.000! 

O Sn. Ronmoo SILVA (ministro de e.~IJ•an
.'Tci.-Dil) :-, •• que procnmva imtermcdiuriooJJU".t 

· fcrn;~er auxílios à lavoura, e, quando se pu esse 
rea!JZll.r o seu pens::tmento, viri<t pedir ú Cá-

O St,. PltESIDEXTE:-0 nobre dcputntlo não de
clarou qne ia trtlllot"orml-o em mterpellaçüo 1 

O SR. AFl'oxsoCELSO jul:;nque pode, uiioohstnnte 
i~~, X'eCJ.l1i!rBr nrfrencía pa[•a, CJ.ue, na prim&ira p::n,te 
chl ordem do dia de aroanb1i., se discuta n mnteritc 
do reqnel'imento. (Nao apoiaclos da maioria.) Como 
nüo <Jller prejuilicar o tlímito •JUB tem de recbmm· 
''pala Yra dv go\·erno, pergunta .ao St·. pre;;idente 
si ''Mita o seu requerimento de Ul'gencia. 

O SR. PRESIDENTE :-Não posso consultar n Ca
mato. :;;obee u. urgcucia, visto quo o requcl'imento 
füi rejeit<do. 

O Stt. A.n·o:.-;~o Cr;Lso úec!am que, tlo~tle que o 
sen requerimento: de urgencia nil.o é :Jceíto, mi 
mandar a me3o. ti. nota d<l iuterpelhlçii.o de qtte 
fàl!Oll. 

E" litl;t e ÚC<1. sobre mesa, para opportunamente 
serem marcados di~ e llor11 p:tra a sut1. discussão, 
a. seg·nmte 

Lue,.pellaçiio 

« Reqtleiro que se me mm·que dia e hor::t pam 
<lil'igil' ao Sr. Presidente elo conselllo a seguinte 
int3rpellação : 

E' t\x~cto ter sido assignado um ojuste entre ~ 
Banco do Brazil e o Cavemo, compromettendo-se 
est~ :t. e nprestnr ao referido ll:tuco, sem jnros, a. 
qttantta <le 6.000:000$000? 

Qual " 1-azil.o por que, estll.ndo aberto o parla
mento, não teve communica~ão deste tljuste? 

Sala elas sessões, lS dG Julho tle !888.-AffQ•!So 
Celso.» 

E' lido, np0iado e, lJOSto em disctlssiio, adiado 
por haver pediúo a palavra o Sr. P<1SSOS Mirandtt, 
c seguinte 

.Rr.::zMt;)·intcnlo 

« Refju~iro que o governo informe si entL•ott 
em accórdo com o Banco J!o Brnzil sobre empres
timos de dinheiro á hwoura. 

Sala das sessões, 18 tle Julho ele 1888.-Rodri
(!'J.CS Peixoto." 

0 SR. RODRIGUES PRIXOTO, Obtendo n pnhvr:>. 
pela ontem, requer urgencin para qne o seu 
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requerimento adiado entre em t!iSCu>são na pri- ~ E 1;umda 
meira parte <I:\ ordem do d~a seguinte. . « Firo. a lteratL\ a r ubri - 0 t 

Cous_n lt."\da, a C;unu.rn n_ao concede a urgencr• d:~. ju;ti' '!l. P:'lr'' nolla sei' ca nt . 'p!·-~ orç:unen o 
rcqucrld(l. . . v . ' con em ..uo o c •r ce-

' · . re1ro uJ. cadem de Pl,\pl~uS>ü ( e:n exe1•cici;. de:; te 
ORDEM DO DIA . cu.rgo tleode 2i de Outul;ro de 1885) com 0 ot·<lc-

. YOTA(\0 DE liATERI.'L E~Cl!:Rlt.\D.I na<lo deiSlJ$0~0.-Lui.:: Morcí1·a. » • 

Procedc-~e i• ,·otação, por escrutioio secreto,llo O _Sr. Mu.J.•in no da Sih•a. del'ois de 
prOJecto 1\. 40, de;te anno, proro;;-anclo por ma1s refer1r-sc ao de>eln·ol>imento que teve a discu.:;são 
seis mezcs :-.licenç. concedida ao desentt.'Lr~.,dor do or~·unento tlajuoti~~ entre oe:.;-~liui~tro tle:;,;a 
Constantino José da Silva Br.>.gt1.,tlattel:lç;1oue Be- pasta e o actua.l, diz que este o~nen to cau
l<;m, pm·<>. trnttw do SU<t s:>.nde! mas sem o~eu;ulo . sou~lhc dolorosa. SOl'pre;;;,, destas sorpre:;ns que 0 

H.ecolhiÚl\S as espheras ver1!ica-se ter stdo np- gabtuete lO de Mar~o tem proporcionado i\ ca
promdo o projecto por 74. espheras br.mc3S, mur;\ e .ao paiz. 
contra. 7 pretas. _ O pt! tlo~opho de hontom, o opposicioni~tn. de 

1':1U segn!da, procede-se a votaç~o symholica d•\ ~os t!•·wctpws1 que pugoan pela e.;ooomia elos 
cmcnth\ olrereu1~~ ao mesm~. pt'O.]Octo reJo Sr. dlnhetr•)S publtcos, aprcs2ntou um orQ:une:•to com 
Gonç:ll ves Fllrre•r.~ c outro; ::>rs. deputados, sull- um au~;mento tle mo1s de 800:00u$i)OO. 
stitnindo :tS palnvrM - mas s2m 011lemúo - do · Repetiodo as pal:1vros do nobre Ministt·o em 
1•rojeeto , por cotas : CJDl ordenado, s~ndo appro- utoo das ses..'OO;; do a.nco [Ja5sado - quo h" um 
Ylldi\ estu emend ' · potler rtue se sente e nàc se vê que penetra. nos 

P1·oceJe-se á YOl:\çftO por escrutínio mreto do> con:>eHws da Corên\ c O[lprime ',1 Ministros do tal 
seguintes projectos offerecido;; como emenolos: modo QUO o:;tes uüo podom trabal l\at· J•ara equi-

Pelo S1·. Cllntilo, o proje~to n. 55 deste nnno, l!lJ~\tr :\ receit" com u. c!esp~za-pergunt.t a S. E:-.:. 
que concedo licen<;<~ por um anuo, eom o orde- SI J•\.coohece ess~ espírito que ontoio não vit• e 
nado ;;õmentc, ao 2'' escriptur,trio ~'~ Tllesoui',II:t:L s1 fo1 esse mesouo espírito 'lUG o orp~itniu a ponto 
tle Fazenda. da Purahyua tlo Norte, Joaquun de apresenta!' um orç:unento com um augmento 
Fr-Jnci;;c;> do Nascimento. tão grande de dc.spez>\. 

Recolhitlas as espberas, verillca-se tet· sido ~mlo o qne.·o nobre 1úioistro di$se algures, 
nr•provatlo por 61 csphcras bro.neas cont m sete vat t\IJ<t lysar •L :~.s <lespezas, cujas ver~~s 1\>l'.lln 
lli'Utas. augmeotad(ls, suo daquellas qttc possam Ler jus ti-

Pelo Sr. And1•ade Fig<teir•\, o pro.!~cto n . 15 ~ca~-ão~ u~ o>llHio t\ctual da.~ tioanç:l.~ do tXLiz . 
deste anuo, que concede nm anno do licença com A pr11ne1ra. re!'b:t :tugmentad:~ !oi com a c1·enção 
a reõpectiva congrua ao vig-;\rio co !lado da fee- de novos termos c con1arcas. 
gu~zit\ d9 S. Francisco Xaviet• de ltagunhy, O orador deseoollou omito quando o gabioete 
pl~>lncia do Rio de J<tueit·o,conego /.liniz "\il'onso ft>.llou em refurm,, s l iberaes e tinlm razão para 
de Mendot1Ç1l e Sil,·a. tSSo, IlQrque o aviso (lO phílo;;opho Fct•reú~\ 

R.ecol hiJa:, ~s _ espheras, Terlfica-se ter si_do Viauu" d,.yi~ tol-o preca>ido contt·~ b\~ refor· 
npprovüdo .Pot• 58 esphe.r-as brnuc:ts contra. o1to mas, pl'Om\'t'lldas l'Ol' todos os minlster1os ma;< 
Jll>ctas . . n une:~. renhz:tdas. 

Pelo Sr. Joaqnin1 Pedro, o projecto u. 55 deste Apoia e~;;a sul\ ,tasconfia~ça n ns pt'O[ll'ias pa· 
anuo, que concede licenç·, por nm auno com o lavms ~o actual lllinistl'o, pronuuciadns em 
respectivo ord~on<lo, :J.Ojttiz de direito dacomarct\ 1860 e, SI lhe fõt·~ dodo scgnit· o~ couselllos que 
do C:~caP•Wll, na. província do Rio Gt•antl.e do Sul, enttio S. Ex. dava, uiLo se ~evcL'ia tent;u· já mais 
Dr. Joã:o da Cnnh:> Pcweim Beltrilo . esta relórma judiciaria., q11e, npe~.at• de tão pre-

Reeolhi•las a.~ cspheros, verifica-se ter sido con!sacla, não se l'tra, pot•quc o go,·erno não quer, 
n.pprovado por 56 esphcro:ts bro.11ca> contm oito '-• SI as;;int uão f•lra , não \'llia pedir o augtUento 
pretas. · ele vet·lla. 

Procel.le-so lfl'llalmen te ã. Yot.açito por osc•·ntinio . !Ma. ref->t'm:>., n~ couceito _do omdor, ua~n 
sooreto do Jli'OJ GO!o n. 3!, deste nuno, concede1Hlo IDD)V~. com cxceJ}{l,,o dn creaç-..w do mlnlsterlO 
um u.nno de licença com o respectivo or·denado puul1co com a sm\ engrenagem. 
ao dcsell\b~ l'g"ador d:t. Relaçilo ue Cuyttllti, Luiz Si pass-w a t•eformn., o ot•;~dor põde g:u':lnt ir ao 
de Albuquerque M:~rtius Per·eira. nol·re :\liuistro que o.tlisposk.ilo concernente aos 

Recolhidas a:; espheras, verilica-se te1· sido ap- juizes de f<tcto não pode1·a ter execu,<io, ou os 
provado por 60 espheras hmncas contm G lll'etas. !ermos do Lmperio llcaritO reduzidos a menos de 

Procede-se á Yotaç.ii.o JIOt escrutínio secreto <lo metllde, porque poucoo individuO> tar-lo as eon
projeeto n. 50,desteanno, orrerecido como emenda diç~s exigioas na lei para ser~m jurados. 
pelo Sr. Coelho do ll.ezeode, conce(lendo um ;>.nno Nu.o comprehende como, pedmdo s. ·Ex. a ex
tle licenç~,corn o respectivo ordenndo,no bacharel tincçito da classe tlos juizes municipaes, por con
Jonquim B:1rbosa Lillll\, desembarg-ador da Re· t~ttria ú Constituição, estil,preenche!ldo :\S v_nga.s . 
l:tçüo de Goyaz. . Dll'n de p..'tS>ag-el1l QUO S. ~.x. lnbora em equ1'1'oco, 

Recolllidt'.S as eoplleras,. veritlca-se tet· sitto ap- porque os jur<~es municipacs não são os taagis
provado por 60 espheras broncas contm 12 pretas. ll':l.•IOS de que falia :\ Constituição. 

onç,\ME~TO 1>Q llL'I;'Ii;TERIO l>A JUn!ÇA 
"Contimia 1\ 3• discussão da proposta do go

verno, converthla no projecto de 1oi n • . 46 A, 
deste anuo, fixando o. âespeza do l\1ini;terio du. 
Justiça. par:\ o exol'(;icio de 1889. 

E' lida npoiadn e remetida â conuni•s:lo de 
çamento ::t. seguinte · 

Não so trnta milmroentc, acerescent.'\ o orruior, 
do augmeato de verba p:1n1 a. creacão da novos 
termos e comarc.'IS. S. l>x. augment a t;unbem ~ 
força. policial e di$j;õe de outr~1 s quantia~ pam 
serem npplicndns na Côrte a obras nos qun._rte)s, 
es~uecendo-se de que o orçamento d:>.s provwmas 

or- foram completamente desequilibrados. 
: Compreheode q11e o poder central qner depau-
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~era r >l~ rro•iada;, p.Jrquc :;ô as:;int e lias virão O Sr .. l...ndJ.•ade 1.<'igueira diz que 
con~t:t!ltemen t~ pe:Ut· meios de Vi<ht. vai tonHr e m consitler;tç-•lo as objec~;•Jes o etc-

o •'r<ulor de-scjtt ardcnlvmcnt~ "nutonomh\ do;; t·ecldns pelos dilfnBnt e3 omuores, que se wm 
preõl•lente,; lt:Ha acnb:u· rom e:::te estado ri e con5a~ suceed!do n:t t r lhnna. contm e:sl:t propu:; la uo 
e pot' ís;o se de~l>lt'" fl'anc:t:nente tcder.ilísb, g'O\'érno, ,·ota tJ v;\ nos b:uJcoS do ct'ed no 1·enl ; 
p.lr~t ni'to ir mu.is a.dia.nte. antes, porém, de entr~n· ne~te exame, pede per-

Um f:OY<ll'l1(> que quer r<Jl"onU>lS lihcr,~cs nüo mbsii.o p<H'<• lí·] níJ~.l' com o nohre deputado t•eln 
con1pdme; 11.io v~ti destranh 1r un1~\ medirlà con-.. provinc!A das Alagõa.s utn i.\l'gumeuto ad homi
demuada, llào ttllre o r~cr·ubrnen to, m:uHbntlo n<l '"'"'' <JUe S. E~. j ulgou ntil addnzir l>ai'<\ in:pu<!'nar 
<lo11''tal do lmperio p1•eoder inclistin~ta:nent~ in - ~. pi'Orosta. 
cauto;;. e, si qu<Jt' tom:11·m·:did:ts t ão or\io;:-.s, dcye O uobt·e deputaclo inYocon n intel',·enção do 
vír ao pa rlamen to c d~l>tl-:tt• com fl•atH;ucn<t - or<t•lor. neste debate como pro\·a tle lncoiterencia 
ordenei o rccratamenlo- e não ll~cl:~J·ar com toda politieot, e o "postrophou peln longa c teuaz 
caodm·.t que mio lu semelhan te r~ol uÇ<1c. O[ipos:ç.ii·~ com <lne semp1·e .;tcolheu os projecto.; 

Pns>ando :\ occup:w-.;e d' tefilrni,, jll'li~iarht, temlcates a tti.Jolir a e.;cl~tYidüo, r:stt·anll<iodv 
díz qn~, como meio ''~ cduc:l\:iio, ella p•rtkl;\ d:w qne o o:~tdor apo!e um g:tbineto que le,·ou a 
bom re>uiL11l<l; ma~ não ~ t:1.0 libec~tl como se en·etto ess;.\ al.Joli<:'10, e ta.!OtJ(lm que, ;~o pa::;:.0 •1ue 
aprezót 4 está fó"\ tk's mo teles do Codiz..> do Pro- ontr"or.t proflig-.n·;t tod.•s as garaotios de juro:> 
cesso v e:n t!h'erso.; ponto~. Jh S(>H'ÍI\ qné este fosse thtdils ;J. "llljt i.'CZaõ <j\\3 :\S SOIJCl !tW:tm, <lg"Ora SC 
po5lO em exllCn:;=-\o de accót'tlo com as exi,-encias manile,;t" ern favot· desta. rn·oporti1. 
~otuaw d" sociedaclc, porqu·) no proj~cto i1ão ha :Xão hi nenhuma incohel·encht oeste proceder da 
!c! é:\ ,,lgU!m que niio esteja :t lt i consh:'nad;< . orauot·; com\J:•teu setll[>N " awli{'<\O imutcdu\1.'\ e 

Si o uol.rre Ministro, em soa ··~fút'm'l , <~J•ro;;en- contl'a elta ,·utott ainda e:n.r elnc;i\o á Lei tle 1:; de 
t(l~ idêa. de um~ politic.'\ descentrnlis.Hlorn, o ~I~io, e, si or.t def.,nde e;;ttl pt·opo.>t" do governo, 
or.,dor não se cnn(\tll'i.' de nrp1t1ulir t\ S. Ex. ; , ~ por.l ue e;;ltt certo qne e lia co~corret•:t para <li· 

· m~:; >~ ssim não aco:rteceu, e, par" mostrat' quão m•nuir os males Ct1US".tclo; por e:!:i:l. mesma Lei. 
centralis:Hl •r a é s~mel!ta.nte refoc·m•l, . Mst:\ {Uze1· SI o nobl'e clerutnt!o vor Ala ;;ôns npostl'oph•l o 
que diS!lÕZ e,l;t que o mlnlstol'io tenha s~!s classe;, ora· lo r [lOL"· ter si <lo ,empre coll t1'.1 os tJrojectos de 
t1ll l pl'ocurador gel'i\l em C(ld,\ pt·o,·inci;t, um. >lbohçfi•> immedin t", " ugortl defender esttl. Jll'O
procur.LrlOr tisco.t, sol!cito.dores, ad.juntos, etc. post;t por jnllj:lr que ella. atenua. os mnles. e<tu-

A refot·nm tem di>po;i~'il~s perfeitamente in- sados pela Let de 13ue ~bio, Com mnis l',\?.i\0 deve 
qui~ítoria~s. Ella iim~b a escall1 da. mngis!t·<~tnr.t; ser ext.r:tn!t:n-el q•te o uo!Jre _depntado YOtt~se por 
colloca a Jn;;tlçn. quast nue no pé dtl porta d o3 cadn es>:< le1 cuJaS conseqnellctas JUlgn de todo ll'l'eme
cidadão. Os ,juize.l de direito tem de tiscalis ir os diaveis. 
jnizes cl<l paz, os jurados e o; ruiJuntos. Colloca o :si :) . Ex. roi , como dçchtt'Oll, len1do pela rata
jniz da dlrolto perto da$ relaçUcs, poucl•l ul11o\ re- lidada Jo.> aconleolimento;; a d~u constrangido 
!ação em cada proYiucla; determiut\ (!í.te, qn·.tnclo aque!le voto, revolte-se contr,\ 'I ft\talidacle de:;ses 
o juíz de direito fcir removido, v:i. o ~el~:t<lo do :1contecícnento.;, e qtteixe-~o de si por nflO ter tido 
miuisterio publico :\brir uma devas:;:~ o s:tb~r foro;;" de vontade [Jllt•a '' encet· o S<lU co!lstmugi-
qm\l o prooidim~nto do jnlz de direito dtu•an te " mente. . 
sun j urisrli•!ção. . O or-.1dor acredih ttne o riobre depulitdo tem o 

Tamndo <ie it·r isorh ~melhMte rel'ot•nm., o espírito pertut·ba<ló,de;;de que Yotou pelü. Molição 
ot~Hlor lelllbl'.t :10 ooiJr•e illit>is~ro ns paln·1·.ts do immediat:\, depois de ter negndo o mesmo voto n. 
dcpntA<lo Ferreim Viil.DOi\-lji\C~ e costurnc <lOS seu pt~rti. lo, lll\.o ;ô determinado t\ quodt\ do !;:t
!;0\'ernos usurpildOI'êS annuneimem reformas li- bincte que mais agitou cs;;:. quesu1.0, como ut~ da 
bera>õS. situi\ção libera l ; eomprehende que S. Ex:. eleve 

Chl!ll.'\:1 a.ltençi'lo do nobre )linislro t•<tm o <UJ•1M v cxatlu por ter cedidc á r .• taliua de dnsciL·
. e;tado tias prq\·incitls , tt lte é de pior,, n:l, solJr&- cumstanci~J.S e, nsslm,- cO:l('Ol'l'idCJ <li'ffi o seu ,-o to 
tlldO •• t~ Ahg<:~;l..l que tern te luura ele repre- l ~'r" tl !..et de 13 <lc ) l;uo. 
:sent~r. Pede l~'l r.\ es~ lll'~vincia ao rneno~ forca ,\ otes de eutrat· no extune tla~ o\Jj~03S ievn.n~ 
pubh<.11., qne n:c.o a. tern nem ! '"~'·'o policiamento t~das co:ü -r:t· '' propo~t!l em di>cu;sao, o or:tdor 
de su:t Cl\ f>it:tl. pMS<'I '' considet'tl r os diiTerente> a lvit res que se 

Desejaria que o ministet·io :\ctnu l uiio ,li1·i.!isse têm leuliJ!'ado em snlrstit uiciio á proposta . · 
as P:O"i ~Jcias em. duus ç~m1ros lni!~l i go>. Ao con- o nobre d~p~t:tdo IJeh.J. pr?'l'lilci.,· <ht~ ·.Alagoas 
ttõ\rto •hst •, ped1r- lhe-m <JUe p:·ocedesse coul itn- lembrou o a lntrd de ~e adtantnr 11!\ outra ca.sa 
parcialiobde, l"éS[>eitando " lei ; ~u~ nito so !em- tlo pnrl_ttn:cl uto a dhcussão do pr~j~~to dos B~~co:; 
lmlsoe de cot·one 1s u· o p.t!z, porque deatro em de cml:5$.0, os quaes, n:~ O[>IO!tt.O tle s. E:!(., 
pou~J os b'!-ti1l!tues serão compostos SQIUeute de regularísando os meios de credito faclli~~l'ii.O it 
olfiwces. St o gowrno que:· rerorm:ts libet••te;, niL? hwour•~ recursos abundante> e dispensamo esta 
desprese a guarda nacional, n em faç;1 remoçõss propost.'\. 
aciuto3:l.S, ccrnn esta Co1zando. Apoin-se S. l, x. , sobretudo, n~ n~cessidade qne 

A di>CUil:;ão fie~ adinda pela hora. tem o no;;~o mercado de .ntllllet'IH't~, o quo, uma 
. vez rllmedütda ess.1 necesstdade, sera removida n 

SEGUND.\ PARTE D..l. ORDEM D') DIA. c,,us.'\ priucipa.l que entorpece o fornecimento tle 
B,t :-;cos t>E CREPtT.:> R EA.t. rec<trsos à lavour'' · . 

Contiml<,:. 2' discassi/l tlll. pt·oposta do "'OVeruo . Qualquer que seja. a OJ1iniio q_ue tem :1 respeito, 
eonvertirl:t no projecto de lei n. 42, des/'o anno' · não é occa.sião· do mantr~tal-a ; o orador pon
.sobre B •ncos de creiito re~l. ' dera, que não é propriamente a falta. de n~me· 

rario de que :1 Iavo:u•a carece, m~s s1m de 
(Entra no recinto o Sr. PrMtkntc ck OJnsclho · ca,pitaes. E deve acrescentar, que parn. rem(j()jnr 

.que occupa o respecti'tlo logtrr.) ' a falt:~de n'umerario exi>tem na legislaç.ã.o rccur-
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sos votados na lei de 187fl, pela qual o governo 
nó(le remeclictr qualquer inconveniente rlo mer
cado, nesse sentido. 

Pouclerou m::u que os supprimentos de que 
a hvoura c;lrece nii.o podem ~er ;;atisfeitos 
com a alJundancia de numeraria, nem mesmo 
com a. ahunrlancüt de cnpiLtis disponíveis, qne 
lhe p.J.>sam ser emprestados, porque, está re
conhecido peLe Gsperienci:1 ele todos os pa! ·es 
e rle todos os tempo<, qne ns condições orrli
nar-ias de empt·estimos á induitl'm e emprez s 
con11net ciae~ uão pode convir á intln~il'ia agri
coln ; esta pt'ecis·t r:e rrazo; longos rnr>t ;t,

motisar se:ts deiJitos; a SIM pt'oflncção é pe
rio•licn.; por isso c.:n'r•ce de nma ta:m de jm·os 
in fer·ior ás or·dinarü1s, qne não 8XC,,d;c á; t'orç 1s 
doo lllcro_c; da proclucç<'io; clahi a neces.,ir!ade 
de e~ta',elicimentus especi,ws or.c;anizados com o 
tlm de fornecer cnpit>te,; á lnvont\t. 

C Li banco3 CJ!lllilel'Ciac:;, quer sej,lm ou não ele 
emissão, satisfazem a ou:ras necess:cludes rner
c<wtis o da iwlustria, m s nii.o podem satis:'uzet' 
ás nec.essidacle.i r! a h votl!'il, que, :.v1te; de tudo, 
reque1' [)l'o~ZO longo. E' um ponto ('ste q:w 
vingotl em noss1 JegisL·ção e r.lahi a nrg-;lni
z:<çT' dõ h :ncD~ rio crGClito real peL lei de 1864. 

A qnestii.o e.,tá nos meios pt'>tticos. Si os Banco.; 
que po,suimo~. nã·1 tô:n podido attencl<'l' as ne
cessidnr.les da. lavoura em circumsbncins orcli
tmriJS, como querer qu; elles hastcm, como estii.o 
organiz;lclos, em cit·ctunstancius tii.D nnormaes 
como se >tr-ln actn \!mente a lavoura?. 

J\ proposta em cliscuss:\o em tnda prejarlica a 
creaçlío de Bancos de emissâ:o,par,\ atte!l'ler á falta 
ele numeraria ; pelo eontrario e,;tahelecer-sc-á 
entre nns e outros Lancos umiL cert~. >tfinidade, 
pois as lettras hypúthe,;;n'ias, entt·anclo na eircu
loção como m"io snbc:i lL1rio, s:1ppririi.o a insuifi
cien~i 1 rle numeraria. O projocto rlo Govet'no,em 
vez de eJntral'inr o pensamento de abastecer o 
met"catlo, virá tnnilinl-o. 

Outro olvitro para sab~iituir <1 propo,;ta. em rlis
cussii:o foi letnllrado pelo nobre tleputarlo pela pro
vinda do Espirito-Smto: consisto ptr,t e stmplrs
mente na suppres'ã< elo; direito'> de expol"lação, 
ou, pelo menos, rm reclucçií.o rlestes diceitos que 
oneram 03 proclnctos dn. b.vour,t. 

E~te alvJt1·e é seductor pela Sll:i simJ1licUacle; 
mns, n:1 O['iniiio do orarlur, é inet1ca7.. B>n pri
nteiro Jogar não opr·oveitaria :ls provinci.ts a~;;n
cnreiras, pois .iá não pngam imposto c!P. exporLl
ção dessr3 prodncto; em ~CJgullllo log;lr, o alvitre 
aproveitnria ás indnstl'b1s extracliva rl 1 P<1rá 
e Amazon,s, qne ni\.o p<'eciram rle cil.pitn.e; e que. 
no entcwto, só rmgnrn lO 0 / 0 cle.:;ses direitos; em 
terc:ciro loga.r, o ,Jvitre não npt·ovmta.rict QO pro
cluctor nacional, mas sim a c. consnmirlor elos nossos 
peOLlnctns; em qnaetu lognr, o nobre cleput 1clo 
obrignri•l o Est;~dn n. um ~acriticio, ahrinrh mão 
dos rlir<"itos rle expoi'taç'\o d·.> cnfé, ~':critkio qne 
furç ria o~ pDdei'es pnblicos Gil! um fut:1ro mui to 
prox imo a snli::;' itnir es-;q,; ntcsmos clir"ito..; por 
outros, que m'ío porleri;~m ser; inão lnnç:d-os sottre 
a d 1sse ;~gricD!n. isto 8, o impo:-;to territorial, que 
auxilia" hlVOlll'a, nmi:; do que ú onernm acturt!
men to os direitos de exportaçn.o. 

Ue.t.onst!·;~d 1. tL ineficaci<L ele t~ws a.Jvitres, o 
or<~clor p<~s3a a combtter ponto por ponto ns ob
,jecções levnntadas pelos nobres clepnt~rlos que 
têm ittlpugn<Ldo o projecto, e, depois ele larga clis~ 
cussi\.o conc:ue por dólclnrnr, que a proposta do 

governo nii:o pócle sor conclemnarla em absoluto, 
porqnanto urge que algunm c usa se faç 1. em I.Je
nellcio da L~.vour:!.; tudo se poderú fazer pró ou 
conh'il, m:~s, o (lllG não se pod8r,\. é desertar das 
cadeiras da Camam e3te anno sGm soccorrer como 
cumpre >t principal inclustri:c elo paiz- a lavoura, 
sem lhe cl:r o salvaterio de qc1e ella carece. 

A rl'scus:'ão fica ~(liada peb hora. 

O St{. PRE.SIDEN'l'B: dá para annnhã a segtüute 
ordem rlu dia: 

3" r.li.:;cuss'í.o (continnaçii.o) rlo orçamento d~s cle
spGZ<l~ elo .\Iinisterio ela Justiç, ; 

2" cliscu.ósão elo ot'ç,tmento cL\s clespezás elo 
Mini:,torio ela Gctert'ü. 

"l's 2 1/2 ou antes 

2a. discnssii:o ( ontinuação) (!,1 proposta elo go
verno, convertida om projecto clG le1, sobre Ban
cos agricolc1s. 

L91·anta-se a sessão ás 5 horas e 15 minutos da 
t[lrde. 

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE LUCENA 

SUJUIARW.- Chamada.- Obsorvações dos Srs. Custodio Mar
tins, Pre.:;idonte.., Carlos Peixoto (i) Sec~·etario), Ma~tel, Pre
sidentu e Bczamat.~ Leitura e approv<-lÇão da acta.- ExPE
JJI~:-\TF..-Rcquorimontd dos Sra. Luiz Moreira,Cesario Alvim e 
Affonso Pcnna. Approvação.-Requerirnontos dos Srs. Affonso. 
PonnJ. e Alfonso Celso. AdL1montn.--OUservaçõe.so requB
rt~nento do ~r. Du·1·us Cobra. Approvação.- Requorimnnto 
do St·. Matta l\'lac!mdo. Approv;:tção.- ÜHDEM no DIA.- Conw 
Linuação da :la discnssão do orçamento Ua justiça. Parecer 
n. 46 C da commissão do nrçamo11to, S'lbt·c uma emenda. lte
qll l1fimcn~o tle L'llC-~rramonto pelo Sr. Duarte do Azovctlo. 
Approvação. VoLtção das cmonda5. ApprovJ.ção das emondas 
ao n. 5 do projocto. Rcjeiçrlo d.ts demais. Adopção do pro
jacto em ::la di~clnsão.-2u disc\l}~ãl) do orçamonlo da guerra. 
Discnr.:!O do 8r. I3czamat. A di tmento .- Continuacã.o da 
2a di5cussão do projecto n. ~2, sobro baneos de crcdilÔ real. 
Dis~u t·so.:~ dos Srs. João Alfrndo ( PrP.sidente do Conselho) 
e AfTonso Celso. Adiamenli"J.~- Redacçõ•s a. imprimir dos 
projoctos ns. ·15~ 22, :H, 110, /1'l A, 50 o 55. 

Ao meio-dht faz-se á clllm>tcl,t, á qual respondem 
O'i Srs. Pn.ssos Mir~ncla, ClarillCb Ch tVeo, Cantão, 
C!'uz, Maneio Ribeiro, Costa Agtli tr, Leitão d>t 
Cunlta, Mac-Dowell, Dias C:trneiro, Coell10 de 
H.ezemlc', .Jayme Rosa, Alr'nc·ar· Ar.tripe, B l!'ão 
!le Caninel8, J~gnaribe Filho, Alv.1ro Clrninl!n, 
Tarqninio ele Souz,t, Joil.o M 'noel, C.:rneiro da 
Cunll:l, Sol'iano de Som;,, Felippe de Figneit·oa, 
Juvencio de AguiGl', Henri·rne Marrp.ws, l:lJrão ele 
Lncetu, Alcofm' .. tlo Juniur, Benlo Wl.tiJOS. Gon
ç 1l ves Ferreit''l, Alfredo Correi,t, B. ele J\lendonç·a 
~Oltrinllo, Lui7. l\Ioreira, Lourenço de Albu'1ur"rque, 
Olympio C;1mpos, Ceell!o e C;unpos, FreÜ'8 de 
Cai·valho, Milton, Amcrico de Souza, Ae,\lljo 
Góes, .ltlll'Jileira Ayres, Feenan,les da. Cunha 
Filho, Elpidio :\íesqnit:t, l'eereira Vianna, H.o
r.lrig-nes Peixr.,to, Candido Drummoncl, Lacerda 
\Verneck, AnLlr<erle Figueira, Custodio Martins, 
Mourão, R1rros Co\Jra, Olympio Vallaclão, Pedro 
Brandão, .João C:cetano, Carlo3 Peixoto, Elias 
Chaves, Almeirl:t Nogueira, Rochigues Alves, Ro
clrigo Silvn, Duarte ele Azevedo, Coclirane, Ge
l'ahlo de Rezencl•', Xaviei' ela Silva, Marcondes 
Figueira, Espericlião Marques, I<'ernanclo Ha
ckradt, Pinto Lim8, Panlino Chaves, Seve Na
'i'arro, Silva Tavares e Miranda lU beiro. 
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Compn.recem depois de aberta. n sessib os 
Srs. Domiu~1tes da S il ,.n, Gomes de Castro, J oiio 
Henriqne ltileiro cl;t Ctmhn, Coellto Rodl'ig·ues, 
Torres Portug-al, Pnnl:'l Primo. JmlQll'm Kt<lmco, 
TheO\loro <h Silm, Pctlt•o lleltrão, ~!at·i;mo da 
sít ''"• Lnir. F1·eire, OiiYL~l'n. Ribeit·o. Barão do Rio 
de Cout·Js, llarão (!e Gm·emoaho, Znma, ?11attoso 
Camara, Costa PerCÍl'il, FCl'lHllltles cte Oli,•eim., 
Bnlltües C:HTal ho, C<t:striuto, Petlro Luiz, Be
zamat, ,\lfredo Clt;H'AS. Lemos, A1Ionso Penna, 
Pacil\co 1l'\scwcuh:ts, Ces~r·io ,\h·im, S. 1\r;lSCi\
renhas. Hem'i'lue Salles, Matl:t :.ractwlo, Atfonso 
Celso, Visconde de Nacc1r, 1\fMiel, .loaiJUÍn1 Pedt·o, 
~'Irão tlo Diamantino e Alv~s ,[e Al'aujo. 

faltam e:om c;\us:• Jl:\rticip<tÜ:I os Srs. Ratis
bonn. B:H·:io de 1\ruc"~f:~', Thcoplülo ctos Santos, 
Bn.J'ão <lo Gmlh~', Jo>e ~l:l~Alliuo, Amnjo Pinh:), 
João Peuitto e Comle do Pinhal. 

Fn.ltam ;s~m c~us11 Jl.Wtícipad;\ o> Sr.l. Silm 
:\I:ti:t, Rodt•ig-nes Jnnim•, Jo>é Pompen. Henriqnes. 
RoS'l. e Si h:,,, Christi.mo ch Ln~, ~lontnnclon e 
llelfiuo Ginten. 

0 SR. PHESIDEXT:<! tlec\;U':\ ab2l'bl :\ SCSSÜO, 

O Sr, Cnstodio l\:la1•tin"'- (pele\ 01"
rle.a) tem 11otftdo ht\ mnitos di:\.; ~ne se :\bre n 
~es~ão sem u nnuro. A in~:.;~ consid~rn. con1o pre
sentes doputaclos Qnc 11iio estão no recinto. 
(,1poimlo.<.) Ainda h~.i~ Cui chtdo como pre.;ente o 
::;r. Dr. Rodrig-ue~ Peixotr> que nio estit na c.1.s:t. 

cüém rlisso nota n ipr~nl:ll'idadc, etc ser dado 
o nom~llos presente.> poi· um empt•eg;vlo d·.t se
cretaria. (,1poiados.) 

Cli:\ma ::t. :\ltou~uo do St•. pt•esidento par.: esta 
Íl'reg'qlaJ'idade porc1ne um cnwregado <ht sect·e
t:."ll'i~\ d~~-ve e:)tf.n"' n:t sua. l)epai'LiÇ".J.1o e não a, fisca.
lir.H' a mes~. Por iosn pe<le rrovidcnc'ns a S. Ex. 
prtr,, este li:eto qnc em t·ez de elevar a Cmnnr.1, 
:\b:\te-:1. · 

O SR. PrtE.>litEXTE :-O Sr. l'.SêcNtt\l·io in· 
rorm1 qn~ In nnnl:•J'J l·'g-al; por con5i!l]ll~llci:l, 
~stt~ nl~rta a s ~ssito. 

. O Sr. Ctl.t•l:>s ];>cixott>(l>secJ·~Ii<l'io): 
-Nilo é n. 1•' n 11-:•m oL zu voz. r1t1t:" n(~brc tlepa
tado 1"11' minl1a pr,n·inrla fllZ l'c~l:,m;~çõ~$ in
runLh•las. <t::c só tc•ndetn a dc.;~cr~-lit:tr o~t;l cor
l>OI':~t;<1· ; ''" ~n~ '>. l•:x. Ca?. part<,. ,~itHh tllll:l. sti 
ver. u~o >e deu como t;;nolo tomp~l'~cido numero 
<tue niío S('.Í'' o corr~spotl\lent~ ao;; tlcpnta.tos p!·•~
sentes il. ,;~3são, como allimlOtl S. !·:x. 

O S11. Ct;~Tonro i>!Ann:-;s :- B~;t:t ollt~l' parn 
o r~cittt~l pnra ,~cr que não l1c'L qnrnero. 

O Sn. CAJu.os Pve<o'l'O :- P;oço n V. Ex. que 
não ~~~~ in tet·t·ompa, sem <) que n[o podomi dar
lhe rcsposh~. 

A~S~\·ero a Cam::tra, sob miul!:tpaln.vt'~, ~ne ja
mais s~ :tlJT·iu lt s~;;~iío sem o numero lega!. 
(Apoiacl,>s c H•70 apaiadas.) Aiml.l. ag-ora se nc1mm , 
senb11los ~m sens log~ll'~s, depnbi•los e:n nnm~
l'O ig-ualt<O ~uo $e tlcn como rn·escuUs pn·a so 
:t\Jl·i~ a. St!S5iil;. (:1poi«<lo•'·) 

·O Sot. Ct:sTomo MAttTrxs dil.mn npnt·t~. 
O SI!, CAnr.0s PErXOT,) Pr2ci;): ngom t•oflll<n· 

um dos nrgmncnto.; do nobro doput<1d<>, que 
suppõs 'l"'\ inturompe:ldo·mc rt cxl:t inshtnle li:l. 
de de~1lt fÓI'lll:t fil?.~!' pl'cYale~or o s~n intní\o 

np, desmol'n lis·U' :t !I.Jesa. tl..'t Ca.mnra, ~tlribulndo-
1119 actos de que ella á inca.p~z. 

O nobre deputado citou o nome <lo Sr. lto<h'i
gu~s Peixolo como ulll que se dect como presente 
sem estar e a •Jua!1l ni.ío ,·e,jo neste rnotnento no 
recinto. E' S. E;ç .; rnect a.dversario p0litico; en· 
t!'etanto úou :t minlt:t palavl':t de honm e a.ppello 
pat'<\ s. Ex. qnc, q,t:ondo compll.recm·, a confu·
mará pot' certo, que qna.ndo se fazín a clmmada 
veiu á mcs;t dizer-me ~ne e; ta. vi\ pt·csente. 

Si o Sr. depnt:vlo Rodt•ígue; Peixoto <lísser que 
uiLo veitt i mesa fazer esta. declar<1ÇÜ0, conl'es
s:u•ei qne temos comme\titlo t\ ittdig-nid,\de que 
S. Ex. uo1 attribue; no ca<>o c~ntrarlo ba de 
conr.,s~ar ~ne nesta~ cadeiras sental\1-sl'l !10mens 
de bem, in c\ p~1.es de commetter e.;;s,, ft•:tttde de 
que o nobc·e tlcptttado a todo o momcn to uos 
iiC.Cll:)U. 

O Stt. Cus1'0D[•l ~L~RTlX> :-Posso citi'L.r factos. 
O Stt. CAJU.os PclX01\:> :-Não póJe citn.l' siniio 

f:1ctos inexactos C:) mo esse. O nobre dep1tt:tdo 
não tem o direito çh 11os attl'ibnir unn indigni
th• l" cl~ss>t ordem. 

E' t;tmbem unm injurht qnc o no1.n·c deputndo 
f•u: it 1>1es~ diz~t· q 11e nm dos empreg,tdos cl:t se
cretaria Yem t:;caliz•tt' o pl'oce,.limt!nto tlrl l\Iesa. 

0 SK. An-ox;;:J CtZr.SO :- 0 Sr. Navlor fica 
sempre ::trás d.t ~1es:1. tlscalio\Ultlo :1. chÚmtü:t. 

0 Slt . Cot,:WO !1onlt1ClUE5:- E' do ll18t1 tempo. 
Qnet·in. dirigi!';), lllesa, mas cu ~emp1·~ Jll'otestei 
eou tl'(l. bso. (Ira outro.< apartes,) 

.. 0 S1~. CAR!.OS PlUXOTO: -E' \"eTihtde que é 
costume de touo> os tempos estat· um empregado 
tb secreh\ri<~o ,i unto da. Mcs'l.; o que f.tz com o 
assentimento ela ~ksa, no exerci cio de unt direito 
nmito legitimo. (Apoiado.<.) 

\'OZll~ n.~ )ltXOIUA:- ::ião pôde ser! 
o Srt. CAm.os Pt-:lXOTo : - E' um direito que 

:1. Mesa ha dn exm·cer cm~uau to pela confi:mc1 (la 
Camarn continmr a dil'ig\!• o;; setB ktb:ühos. 

Compctcutcs ]1(\t'it diriR"il' os traiJtllhos ch>. sewe
taf'ia, tJ po1· etle~ l'<·spons~n-uis , uma \'CZ r1 ue en
tcnclelllOl SCI' de llC~essidacle um en1pre,;mto ela 
sec:Nl\\t·i;t,~c,ht·ctudo 11:\ p~imoir•\ hom,pat'a pt•estat• 
os~larecime~tJ~ on íuform,\Ç<1es,on outro qn:1l<Jttet· 
sot•,-iço ~'!C c~tú om suas ti ttrilmicücs; nii.o tilm os 
noht·cs dcpnt;IJ<ls u;tcl.tt com i~s·J, nem podem fazer 
deste procedimento mn crime l'lr:t o ompt·eg:Hio, 
<JllO ,,[i,,s nos ll1Cl'CC0 a mais inteir:tconfittnça Jlelo 
>eu ct1.rcctee, por·s1m c 1pacidude c rdos seus bons 
•ervi.,os; e o nobre clepata\lo t]\le fez a censuro. 
nito póde. t•eclanl'l.r com ru%ão n rctit•,vlt' <lesse 
cmpre atlo, cpe é, repito, tlo. plena. coalhu1ça d~ 
Mesa. O que esse emprBg"ndo r~z nínd:t llt\ ponco 
toi rtor tl~termine1.çií:o minh,t., c conslstic1 em veri
ilc.'lr quaes eratn os ~I' S. uepu ta dos ... 

0 Stt .. AH'O~SO C!\L~J: -E' contra. o regi
mento. 

0 Srt. COELHO RODR!G1i&S:- l'i[i) podü\ f;uel-O, 

O SR. CAnr,os PtnxoTo:- Não peuso assim, 
jnlgamlo d~ vt1.ntngem que continue :t f;lzet-o, 
cmqna.nto \\ :1\le~::t. !h' o exigir. ( Apoi"clos. Tro
ccun-so '1'ittito:5 apCirtes .) 

Os nobres dcputarlosnã.o são capazes. <le citar-me 
nulo. di$posiç.<"i~ do regimento que prolllha que os 
empreg,tclo> tla. secrctn!'ia prestem tues SC'rvíço> ã. 
~resn.. 
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O SR. ~\vFoNso C!lLSO:- E' um abuso. 
0 SR. CARLOS Plli:X_O~O:- Si é abuso, V. Ex. O 

fez aqui, quando era 1'' secrehtrio. 

t•eceu, e a respeito do_ nobre deputado, cujo. nome 
se acha. em duvida, dá-se unt caso maito especial: 
quando S. E::c. estti presente a aet:.; o dá como 
ausente, quando està ausente figur<t comv tendo 

O SR. AFFoNso CELSO:-;-- Eu reclamo contra a~ comparecido. (A.poiarlns) 
palavras do nobre secretario. (Apoiados rla mi· São estes ra.ctos que autorizam as roclmn~Qlíes 
•w,·ia. Trocara-se muito., apttl·tes .) que têm npparecido (apoiados), e pa.ra. decoro 

O Stt. CARLos PEixo-ro:-Attenllao nobre llepu- ua. Cama.r,,,como para comprovar a imparciali
tado ao que eu est" va dizendo, a vej:~. que não tlatl e do Sr. presidente na direcção dos trabalhos 
tem contra o que reclamar. da ca&'l., pede que a mesa tome uma pro>·idencia-

Dizi;~ qne o nobre deputa;lo, qna.ndo 1• secre~ não uar como presente si não o deputl\do que es
tario, procedi::tcomo ou procedo, e nãodei:"~:l.Ya de ti<Jcr no reclnto occupando o seu logir. (llft<itos 
pcüir informrtções M director Ju. secretaria, sem~ a.poiados.) 
pro que julgava neeesswio. Nenhuma reclnmaçiio app:trecerá e tbilos pode-

AplJ!lllo para o nob1-e deputado ntim de que de- remos, neste doloroso mister de que estamos ·in
claro si seniu-se ou não do auxilio do Sr. dire- cuoobidos, cumprir o nosso dever, sem esbs sce
ctor lla secretaria, auxilio \le quo tflmbem me nas que nãu são realmente edtncantes pr.ra o sys
prevaleço no desempenho tlc meus deveres. temr. representativo, nem agradaveis a oada um 
Nunca. foi proltibido n Mesa pedir esclarecimento' de nós. (Apoir.(los.) 
aos empregados d,t seeretaria e :~dmil·a~me a ce- Pediu a. palavra para solicitardeS Ex. a -pro-
1eumn. que levanta facto tão natural. 'l'iclencia. que acaba de referir, e conclue decla-

Tenho, Sr. presidente, esclarecido este llonto e r~ndo qne as reclamações feitas têm b..'\sa na 
tirado'' limpo esla questão de a'orir-se sessão sem -propria acb. (Apoiados . .ilfuito b,n, muilo. bem.) 
n2mero leg-Jl. Os n,obres deputados n~o tem ra- o SR- PnEslDEK'rE .:-De hoje em clia1<tc não 
zao quando no_s attr1bt1em uma verc\ade1ra fmude, • consider:trei como presente o deputallo '[Ue oão 
de que somos mcnp~7_!!S; e_SS. _EEx., .Por_ se_rern responder do SGu Jogar (muito o~m), s~lvoaqueUes 
membros d~ _opp~slç<to, uuo . teJ? lll!tlS <llre1to ~ q~e estiveren1 occupado~ e1n tralJMilos d~s com
serem respe1t,,dos em sua d•gmrlarle do que O• mtssões. (.1p~iad~;, m'~<to bem.) 
deputados que com~oern a 1\fesa. (Apoiados.) 

O Sa. MACIEL:-Peço a pt~lr.vr:~ pel(l. ordem. 

0 SR. PR.ESlDll~lTE :-N(io pos;o dar a p~lh\Yt'a 
ao nobre de pu tado; nã3 h>1. nada. e1n discu;são . 

VozEs :-V. E~. deu-a noSr. !'Secretario. 
O SR. Pn.EsmEXTE :-Não posso clat a pala.-vrtt. 
(~V~,mcroscts 1"CCl«m.aç:ies; cUtHn·sos ,r;rs. d6pu.ta-

dos pedem a palaura, ergv.enclo-scr alg!ms, entre. os 
quaes o S1·. lf'Io:ciel.) 

O Sr. ~:raciel pede a attenção do Sr. pre
sidente. 

Comprehende, e S. Ex. t(l.mbom comp.rehende, 
qual o papel do orador e sua res~onsabilldttdo 
nesta casa, quando se dti um incillente desta ar
fiem. (ApoiaclosJ 

Mttis de Ulll(l. vez tem h:r;ido (\1\ ,-ida sobro o 
numero de ilcputactos, com IJUO se t~m ~nnunciado 
aberta a. sessão . 

N[(o quer a~ra -verificar si são procedentes o~ 
não essasduv!das, quet· só mostr~t· ao Sr. pre
sidente, sem htnçar culpa a mesa, pois que lJem 
pode ter havido equivoeo, que n :tct't dá com 
presentes deputndos que nii.o egtão no recinto, o 
que não s~ daria, como vai uemonstrar com 
factos, si os deputados respondessem à cl!amnd" 
de seus lagares, como dispõe o reg-imento. 

Examinan<lo ~t acta dtl. sessão de terça-feira, vê 
~ue alli figuram, como tendo respon<lido á clm
madzt, tres deputados que não se acha-vam pre
sentes. 
_ Forom elles, os St•s. Mariano d~ Sil .,-o,, Ro&~ e 
Sil'vn e Gomes de Castro. 

O Sr. Bezamat pedindo r. palavra. ni;o 
que1.· ngitur os animes, nem perturbar a rnarch(l. 
dos trab(l.lhos dt• Camt>m ; ao contrario, o seu in
tere~so estit em fazer com quo a Mesa, dando ao 
regimeoto a interpretação que ella deve ter, 
tranqnillíse o espírito dn. opposi~\o e da maioria. 

Argumentando com a disr-osi.;ão do regimento. 
o orador lllostra que não pôde ser considerado 
como presente o de:)Uta<l~ que não responder de 
seu legar a c.IJ>tmada, não devendo prevalecer a 
iuterpretaçü.o que o Sr. I' secretario <lUeira dar 
:1 essn. disposição, soccorrendo~se de listns e escla
recimentos q11e não estão autorizados. 

Declaro que confirma ns declarações !õitn.s pel(\ 
nobre c:lepntaclo lea(ler da minoria liberal, ue que 
ll:l li; ta dos presentes têm si ao considerados depu
tados ou6 at~ se aoham fóro da c:tpitaL 

8' lida, e, posttl crn discussa.o, sem delx'ltc Ul)
pro1'a·h\ a ~\cta tht sess[o antecedcate. 

O SR- l• S~CltllTAmo procede á leitura do se
guinte 

EXPl:DlENTE 

Representação da C<~.mn.t'!l. 1!nnicipal de Cam
pinas, provincia. <le S _ Pau.! o, reiterando o pelli~o 
Til feito em LSS6, para n ugtnento da representaçao 
da mesmn 11rovinci:~.- A' commissão <le consti
t uiç~o e legislação. 

sr10 lidos, <\ poiados e, posto em discus~i.o, sem 
deb,\te approvados os seguinte5 

O primeiro dos pobres deputaclos, nes;;e dia era «Requeiro que pelo Miuisterio da Agricultura 
obrigado a gonrdar o leito por se a.cbar enfermo, se 11eça no governo ns seguintes inrorm~ções: 
c, 'POrtanto, impossibilitado de res:~onder à cha- 1 .• Si :l em preza de navega('.iio do baixo S. Fran-
ma:da.. cisco tem-se d e;e moeu bMo das obrigações do seu 

O segundo entrou ó. 1 hora do~ tarde com o Sr. oontracto appro,,a.fo pelo decreto n. 7123 de 4 de 
Alfredo Chaves, e, conseguintemente, ao meio Janeiro de 1879 ~ . _ 
llia, não poderia ter respondido a cllamad~. 2. • N~ c~so affir_mabvo, p~r que sa.o frequent~-, 

O Sr. Gomes de Castro, nesse 11ia, não compa. , mente rnterromp1dus ns na.gens enceladus, não 
v_ m.-~6 
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nclo os vapores ao ponto terminal cb naveg-açiio 
-Piran1w,:;; 

:3. 0 Si, apcz::tr ele intenompirlrLs as yiagens, 
tem sido pagrt integralmente a subvonçiio; 

'L o E, no caso cm1trm'io, C]nantas multas e em 
que importrtncia têm :~iclo impostas á mesnm om
lll'ezrt e quaes os motivos quo determinaram a im
posição dollas. 

Sala elas sessões, 19 elo J ullto do 1888. -LttiJ 
More,:ra. )) 

« Roqueiro quo pelo 1\linistolio cht Agriculturél, 
Commercio o OLras Pt!blic<1S l'orneçn, o governo 
cópia uft petição elos propriotarios cl::L Estrach elo 
FolTO elo Corcovado quo protonclem nm kilo
motro de terreno., pnra carhc-lado da linha, e elas 
informaçõJs a esse respeito prestadas pelo enge
nheiro fiscal elos Carris l:rbanos e inspector gornJ 
das Obrrts Publicas. 

«Sala das sessões, 19 de Julho de 1888.-C'c-· 
sario Alvim » 

. « R~queil'O se requisito do governo, pelo Mi
msteno da Fazenda, as seguintes in formações : 

« Quadt'o compnrrttivo cb receite nrmcadach n8s 
principaes Alfandegas elo lmperio no.3 primeiros 
semestres elo anno ele 1887 e 1888, discrimümn-· 
do-.:;e as di vocsas verbas chc receita. 

Sala, das sessões, 19 ele Julho de !888.-A.ffcnso 
Pennct. )) 

São lidos, apoiados e postos em discussão os se
guintes 

Requerimentos 

«Roqueiro se rerjuisite do governo, pelos minis
teria~ do l_mperio o elos Negocios Gstrangeiros, t1S 
segmn tos m formações: 

«Produziu o clesojaclo e/leito no animo do Santo 
Padre a ret]uisição que por aviso ele 7 de i\ilio elo 
corrente :_tnno fez o _tviini:sterio elo Imporia, por 
causa dos mteressos ela nmmgmção, ao de Estl'an
g-oll'OS parn, ohtor c\8, S_anb _Sé angmcnto elo nn
mero de rllspensfls elo 1mpodm1onto matrimoni,ü 
Culws cli · , pcwitas, alcim elos coneed i dos aos 
prelados cliocesnnos elo Brn úl pelo Breve ele ?<± elo 
Fevereiro elo 1874, so1J a comminaçilo ela 1n·omí?ta 
aclopçao ele medidas lcr;islativas? o. 

(~Não cmtencle o governo quo o meio commina
tono, a~'-'Jllado pa_ra obter o fccvor rjne se pro
tende, e mcom pah vel com as bons relac:õos elo 
Imporia com a Snnta Sé 'I , 

«Si são sufficiontos modic:as logislativlls con
forme cleclam o <1viso ele 7 de i\Iaio, qua~s silo 
ellas 'I Por quo mzi:í.o o g-oYorno mlo ns inicia no 
pr~r\amento, em vez de rlS f'azer dGponclot' ela cle
eisão ela Santa Sé ? 

« Srcla, das sessões,! gele Julho de 1888. -.A(fons:J 
Penna.>> 

Adiado, por ter pediclo a pcüavra o Sr. Rodrin'::J 
SilYa, l\iinistm elo Estrangeiros. "' 

~< Requeiro que, po~? l\Iinisterio elo Imporia, in
formo o governo Si Jil estao execut:lchcs ns snas 
orcltms rolativa,monto i1 cessae,:ão elo abu.;c de ver
manocerem no terren) especialmente cedirlo para 
prolo:lgillllcnto da rua rl·J Dl' . .Toão RicJrclo an
ti?:\ S:mt' .\ mm, nesta Córte, rli \'Orsas casas, no 
rhw,· elo rolatono do mesmo minbterio destB 
anno, em pe .. ;simas condições hygienicas, construi-

das som licBn~~a da municipalidade e com infmc
ciio m:mifesta, cbs respocti v as po.stums. 

« Stüa cl:cs sessues, 19 clejulho ele 1888.-"iffonso 
Celso.» 

Acli:ulo, por ter pedido a pa'<wra, o Sr. PmJsos 
I\Iiranda. 

« l~er}Lwiro que, l)O]o .'\linisterio elo lmperio, in
rorme o govemo o seguinte : 

«Já e:;tá formulado o submetticlo á ~iua approva
ção o vrojecto ele postnra elo que trata o acto ele 
n da Mc\I'Ço ultimo, relativamente ás condiç.õos 
quo cnmpre observtw nos tlte,üros pwa evitar in
comlios '? 

« Niio foi prevenitlo e3Se pri j ecto de posturas 
jJelns providencias tom::ulas no mesmo sentido 
pelo :\Iinisterio da Justiça? 

«Sala das sessões, 19 elo Julho ele 1888. -Jljfánso 
Celso.» 

Adiado, por ter p8clido a palavrn, o Sr. Passos 
i'vHmncla. 

O Sr. Br~rros Cobra :-Sr. presi
dente, n:1 sessão ele 22 do Maio do corrente mmo 
tive::. honrn de dirigir dest:1 tribun:1 [1,0 honrado 
ex-2\IiniE;tro ela Agricultm':1 uma reclmnoção ro
ldiv::, á irregnln,riclaele do r.orviço do trnfego no 
ramal da estrn.rla de forro do Poços ele Ctilda8, 
construída o costeacL:, pelo companhir:, Mogymm 
com sulwonc;[o e favore~ do Estado. 

O honrado ex-Ministro, com tt gentileza e ca
V:1.llleirismo quo o clistingnem, teve a bonchde de 
assegurar-me p~rticularmente, ror mais de umn. 
voz, que cla,ria providencias lXHa regularizar-se o 
soJ'Viço o restabelecGrem-so ns communicaçõ3s ou 
l1'e11s dücrios, qne foram snppl'imidos, desde No
vembro elo nn no passaclo, com gravo detrimento 
elos intore~sos servidos )Wla linha ... 

0 SR. CoEr~uo RODRIGUES:- Apoiado. 
O SR. BARROS Com-tA :-. . . o com . i1agran te 

vir~laç[o das _obt'Íf{açõos contrahiclas polil. compa
nlna COiiCeSSlOll:ll'Ja. 

Até hoje, j)orém, permanecem as cousDs no 
mesmo estado, o quo indica C]ne nenhuma provi
rloncia foi clarla, porque, embora. reconhecirla
mente poderosa e \nfluente,a companhia Mogyana 
n[o rleixaria ele attemler a uma orelem, o:1 mesmo 
a uma simples rocoamwnclnç<lo ele S. Ex. 

Entretanto, pola;; informaçõcu cmntantes c~o 
Relatorio elo I\Iiniderio cln, Agricultura · fJUO foi 
llistrilmic1o dopai:; do foih a minlm reclamação, 
voriliqnei qno :rro~tiv:.:mcmte. tt meclirla adoptcula 
pela com_l:imhm nao frn antonzacla pelo governo, 
eomo eu .]<1 lll''' ;nmia com l:cms fllncla!llCJJÜ03, p::t
roc,3mlu-mo <JUe o g·ovorno nii o pmliwi(t CDnceclur 
tal an torização som exorbitar o nnlli ficar o neto 
legislativo quo, attontlonclo tt conveniencim; o in
tor:;;::c;.'; do grande yaJin., cbcrotou a constrncç[o 
chcpwllo nmml, c para assJgur:w a sna reali~ação 
conClJrlou i'cWOl'eS q llo importam o nus parct o 
E~. ta i lO. 

OSn. COELHO RODRIGUES:- Apoiado. 

O SR. BARRos CoBRA :- Eis o que a tal res
peito se 18 no rolatorio (lê) : 

<< O mnml do Poços ele CnJLlas tem accusado 
sempre de{tcits, o a Companhia procurn reduzir 
po_t' toclo;c; o; modos n,s rospecti v as clispezas, no ir.
tmto ele mellwrar as suas condições ccono:nicC~s, 
t0nclo, entre outms modiclas, diminuído o nurnoro 
de trens. 
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« Acl·eclita. o Eng·enlteiru Fiscal qne, co:ll bo': 
roducções e conclusão da. linha ale Jagniu•;:, de
vem melhora.r os onn:J impostos ao Tltesoneo 
11oln. garantia. ele juro.» 

Daqui se deduz qne a. snppressfio elos trens dia
rios e expresso.,; elo passageiros, não foi autori
sada pelo governo e C[Lle , nem si quer tal antori
sação foi requisitada. pela. companliia. que prova
velmente ::e julga no direito ele faze1· como en
tende o sel·viço a. quo estil o]Jrigada., o que 
a.liás tem demonstrado pratinmentc; porqnanto 
o r8Lüorio não clcixnria elo faze1> mensão ria. a.u
torisnção :'i ell2, fosse concc1liela.. ·Não obstante, 
vo-se tambom quo o relatorio refere-se com unm 
cert<t complacencht á medida tomada. pela com
panhia. como um acto muito roguLn· e até nmito 
convenionte aos intorosses elo EstndP,consi,:.;·namlo 
qne o ramal elo Calci:ls tem proclnúclo sempre 
cleficits, e que" roducçi'to rlos trens clov~t minomr 
os onns impostos ao TlJGsonro pela. gnranth ele 
juros. 

Nas ligeiens observações com qno ftmcLlmentei 
a minha primeirtt reclamaçiio, ponrlorei qno nfio 
er::t veJ"dacleira. a nllogação de defcils constante,; 
nnquelle r~<mnl, e CJ1Wnrlo o fosso, ni'ío seri' pro
cedente ess<1 allcgação pnm apoinl' o neto cln Com
]mnltia. 1\fogymm, proposiçilo esta que hoje me pa
rece demonstrada. pelo mesmo relntoeio. 

A concessfi.o de privilegias, a /~·arnntia drl .iHl'OS 
feiL\ il comp:-tnllL1 1\Io;.;·ynna polo clr,Cl'elo n. 8.888 
elo 1'7 de Fuvcrciro de 1883, em Yirl:mL, cb antori
saçii.o da L::i n. :! ,!3D de 21 do Ontllln'o rl · 1882, 
Yorsa sobro o ]ll'olong;'Inon to ele cmm Yi.:.-J'ol'ren. 
;üé á mnrg-.•m esqcwrcl;!, do Rio GI'm1clu, sc,c:ção 
do Rib.3iriio Preto, ao - com ohí'ic;·açil o 
ess:mcial e oxpre.ss1t do constrnit· um mmal parn 
Poços do Cairias ; e as contas ott 1Jfüm1ços ele tl'a
fogo, pa.ra a, off<)Ctiviclmle da g·;-,nmtin rlo jnros, 

· comprehomlem en p;lo lwclanwnto a rocei tn. e a rles
peza elo moncionaclo prolongztmci1to o elo rmw\1 
elo Caldas. 

Ora, pelo rJnarlro elos rGsnllivlos goracs rlo tJoa
l'og·o das eslmrlas elo !'urro elo E~laelo o snlwcn
cionarlas, quo se acha no rchitoeio c tem o 11. 1 c1 
elos relativos ú, cst<~tistica rh viaçi'ío l'enca, vo-se 
qne em lt-:8'7 <L t•ec8iüt total rlo prolongamento o 
elo numcl foi elo ;;42:8:;;;)350 o a, rlo.spcz<t ele 
321 :303S9TJ, cloixamlo o s;tlclo ele 21 : 52DS3'7li. 
E', sem duvid;l, pequeno, insignificante mesmo, 
este SD,lclo; ma:;, em todo o caso, não é nm clc(icit, 
cumprindo ainda cDnsidcrar que a c;casscz ela. 
rEmela, muito explicavel, no primcim rumo cb 

· cxplornçi'ío e qunnclo ainrh niío osUw:1 tcrmimuh 
a constrncr:i'í.o rio prolong:1mento rio J?io Gr:1nrlo, 
quo sr'1 ficou conclnirlo cnt f1 ns elo :mno pnss:1clo ... 
deve melhorar com o progres"n elo trnf'ogo c com 
o rlcsen-rolvimento nntm"ct.l da ilnporl.ante região, 
qno a linha pe1·cm•ro. 

Fo;c::o, porr)rn, YOl'cLdeirn '' r.l" con 
:·,tn.nto; de(icits no rnrm:l, nem pnr :'.CTia, 
ju';tiflc:l.vd o procerHnwnto rh co!Ep~nhin , con
co;:;ionrrin, pm'íjll<', crnnr1 .i:t tiY,> ocC:i::i:l.n c],, 
r.liwl', não :'.c; li'nü~. rir'. nm~, u •.t!'ncb cnmmurcinl, 
C[UD rluya :::•r Hxplril'ncb :•r'mwnto em Yi:•.tn ele 
lncrn, ou a rc;spoilo eb qual a eu,J::iclor:lçilo 
uconomic<t c],,~a pt·:•Yalec:'l';: tn:b:: :cs ouh>n :. O 
illlnilo da concr; :::fio í'r:il<•" p:-!u l'ocler Lcgi•ln.tiYn 
Ji1i rlut:u· <l:: ]ll'ui·.irh:l ·, ::c:·cu:: tlim·ni<\.W, de C<<lcla~ 
cum U!11 llWiu elo C<llll11Ui:icoçãu COJnlllOcl;t O 

l'i1pill<1.'. 
0 Srt. COELHO [{ODillGUE~:-Apoia,Jo. 

O :-iR. IL\IUW.> Comu_:- ... e faeilit::l' o ::cn 
::.cc_;,;,;o <to.: euf'e1·mos, r)lw d:' todo; o; ponto.'; elo 
lmpc·rio r;s prDcm·:llll aJmwclmc:nte, em avult~\
cli.-: imo numero. 

0 SR. COELliO RODIUGUES:- i\. poiar.lo. 

0 SR. BARRO.) COBRA:- Sendo a.ssim, CU acre
dito que o goYerno não pr'>clo approvnr, ou siquer 
tolerar, como até aq1Li o tem feito, <1 medida 
poste em pratica pela comv:n1hia ; pois, o modo 
como nctnalmentc se estit ü:tzcnclo o serviço im
porta em burhr o intuito ela concess'í.o, e inuti
lis n'. os ~:1.cril1cio:> ibitos pelo Estado com elo ga
ran tm de.] 11r0. 

O Sn. C1WJ.HO RoJJHIGUEs:- E o fim clct estrmLt 
Jlc:t IJurlarlo, ao menos em Jlarte. 

O SrL l3xruws CoBR.I.:- Devo declarar que ni'ío 
me anima nenhum sentimento nulevolo ou ele 
hostilidade á Companhia lVIogyana, digna ele 
sympa.tllia. o nprcço 118los g·ra.nclos serviços e im
porta.nte concurso rtne tom prestado ao ongran
dec;imento e prosperidade cht província do S. Pnn!o, 
senrlo tambem ,-h-o exemplo elo qne pótle a. ini
ci:üiva particular, onergic1 c pnulentemente 
dir·igirLt. 

O SR. Cov:r,no llOllJW:l~Es:- Apoiado; mas isso 
nã·J lho el:\. direito rlo fnrtae-sc ao cumprimento 
de unm oiJrigaçilo, qno interessa a. to:lo o publico. 

O SR. B.1.rmm Coi:RA : - Assim tn.mlJom não 
advogo urrt Interesso mesquinho ou puramente 
locul. Trat:L-se rle nm serviÇJ goml ele ordem 
olcvada, ombor:t localisaclo na. minlm provi'1cin, e 
nt~ no districto qno me degen, qne nito pócle 
ilmxnr tlc mere~oe toda a a ttonçi'ío do governo. 

Insi';to, pois, na rccl::unaçiío rJuc tive a. honra 
elo fazer; o, uma vez qcw o nobre ex-ministro 
nií,o qniz ou ni'ío póclo ncitenclcl-n., dirijo-me agom 
rro sen illustt·o succc~;sor, ele quem espero prom
pbs c oliicazes providencias, tanto nmis que 
S. Ex. tom pos,;mtlmente conlwcimonto da impor
tarwi:t e alcance claqucllc serviç:o. E como pócle 
ser neccssario aprccim· o rl~scclliL' e:; te negucio 
lll<LIS la.rgct~wnlc em oceasmo opJnrtuu:c, man
darei it mo.::t nm rer]ue1·imento CJH t}ne poço inlor-
111<tç:õcs i]l!C me parecem nece~saeias para, osclarc
c:Imento rla questão. 

O meu rcquorimon to o o seguiu te. (Ld .) 
Vom it mesn,, são successintmentc lidos, apoia

doo; e, po.c:to::; em <.li~c:tS:iuo, som delxlte approvados 
os ,;cgnintos 

<ZJ(.Gfjllt'iro cpw, pcln 1\'[ini~tPrio rla A.o-rienltnea, 
inl'ormc: o {1\lYcrno f;i ccmcecl,m {l '~ompanilia 
l\Itl{j')nnn rlc; estrarla, r1<2 feno n llr'cessaria nnto
riznç.ilo par:1 ::c1ppl'imil' m tron: rlim·ios no ramal 
elo Poços de Calcln:;, ela província de 1\linf\S Gemes: 
c, no ca<:o rJ:•g-ativ(l, si nppmr11, essa mcdieb, post<l, 
em praticiL rl.escle NovemlJro ele 183'7, o qmw: a,; 
yant:1gens rlc ~na :1rlopç:ío. 

Sala 1L1s l!l tlo Jnl!JO rlu lSi-\8.-flmTo~ 
Cubro.» 

<<lê:'IJtWiro qrw ,;CJjam rlcn1l vidt)·: no en·lorio 
r1o.-: Fr'ii'os rb l'\':'''.iid~'--, por 't!Jlet·IrJcdio rlo 1\iin<:;
tut·io da Ju,;tiç:í , o:; ~wlos em originalcb ac('Lo 
pl'Omovicl<c peln, Fa;~enda l\c~cion:tl contra .Jo-;6 
Tei:~.eira Finto, pam qno snj~t do~ mesmo.; extl\t-
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lüdo o respectivo trasladu afim de que :seja ! despe_ Y._.a do M __ inisterio da. Guerra para o exercício 
J'emettido á Camara, em cumprimento ila reqnisi- tle 1889. 
~50 feita pela ~lesma o.uguet.t Cumara-. · (E.u;·a ,10 · 1·ecí>1t~ o s;·. Jii11is1ro da GueYra que 

g,,\a das se:;;;oe:s, 19 de Julho de 1888. -Jlatla o c capa: 0 1·espcctiuo !oywr .) 
J.l1aclm1lo. » 

PRIMEIRA P.t\.RTE DA ORDEM DO DlA 

ORÇA~IE~TO DO M!NIS1'ER10 DA JUSTI\>\ 

coutinún. a 3" diseussão tia J>roposta do frO
Yerno, convertida no projecto rle lei n. 46 A, 
lixando a despeza do Minister·io da. Justiça. pnm. o 
cxcrcicio de lSS\l. 

E' lid:t e posta conj untamenle em discussi:i-o a 
emenda do Sr. Luiz :Moreira, l10ntem apresen
tada, alteraudo a rubríc.'\ 7~ do orçamento dil. 
Justiça com o seguinte 

l.'.\.RECER N. 46 c- 1888 
Emewla ao projecla n. 46 A (o•·çamc>úo rla 

Ju..<tiça) pa,·a o exm·ci"iO de 1889 

A commissão de orç.·uneuto é Je parecer qu;:, 
~eja rejeitada àemendaoJferecicla pelo Sr. Luiz 
Moreira, attenta.s as razões que adduziu para a 
rcjeiç;1o de outras emendas sobre objecto identico. 

Sala das commissões, 18 de J11lho de 1888. -
A. J. Hem·u;ue,·, pr·eslcl~nte.- DuartB o e A;B
vedo, rel~tto1• .- Ca.·nei>·o da Cw>lta. - Rod,·igues 
Alocs. - .J:fo:tloso Cam.ara. 

Eme1ula 

O !Sr. neza.:m.a.t nece3síta da benevo
~encia. do Sr. 11residente, não SÔ porque não C(ln
tiLvO. totnar a pala vrn lloje neste deb:tte, eomo 
porque pretcn(le prevttlecer--se delle }lam desen
volver algumas considerações rrne têm ma.is rela
Çl1o indirech do que direeta com o OL'f;amento da 
guerra e ~ue é obriga,do a trazer li Camtra. pela 
i nfelicidõl.de que Hle tem e1.bido de não podm.·usar 
da. p1la.v1'n em outras occasiues em que se tem 
inscripto, lll.l tem sido o açodttmento C.;t maioria 
no encermme.nto das discussões. 

Representant& da província. do Rio de Janeiro, 
não podia dei:.:ar -. =sião que se lh~ offerece, 
de dirigir-se ao honr~o Ministro da Guerra. · 

E' f;tcil lle comprehentler o ncanh~mento em 
que se deve achar, tentlo de dirigir a V. Ex:. com
primentos diO:ereutesdaq uelles que desejaV<"t apre
sentar-lhe e que contava mBsmo poder fazer-lhe 
qu;mdo S. Ex. ~ccupasse os conselhos da Corôa.. 

Não póde,sem tm1lir os deveres de ~ua c~m;cien
cia, prest<tr apoio no ga.bineto l Q de l'rlnrç.o, nem 
põde deixar de estra.nho.r qne delle faça parte o 
actual Sr. Ministro da Guerra.. 

Até bem pouco tempo era. o nobre Mini~tro um 
dos seus chefes n:.. provinéia. Desde que pela pri'" 
me1ra vez S. Ex. apresentvu-se em um~ arena 
mais vasta, aspirando á representação nacional, 

(.Fica. aiter·~td(l. a rubrica n. 7 do orçamento -0 orado!", mmlprindo os seus deveres de -partida
da justiça para u~Ua ser contemplado o c,~rce- rio, te'<'e a s:-.tisf,tção de apoia1• as pretençõas do 
reiro da cadeia de Piapabussd (em exercicio deste honrado Ministro. 
co.rgo desde 27 de Outubro de _1885) com o orde- Em 187G, estttudo s. Ex. ua adtninistr-<lção da. 
nado de 180$000.- Lt<iz .il:Corsi>·u.. >> pasta díL agricultura, teve o orador oooasiã.o de 

O SR. DuA.RTB DE Ar.r::YBDO (pelo: otdem) requer tomar]k'trte um ]_)O\lCO nctiva uaqne1la memora-
o encerramento da. discussão. ve1 eleição, em que a proVíncia do lUo tle Ja-

Consult.c'"ldn. a Crtmara, é approvado o requeri- neiro conseguiu mandar a tota,lidade de seus re· 
mento. presentantes á Camar;1.. 

Procede-se á votação das emeuclns offerecidas O nono p.-tssado ainda, qna.ndo viu o :trdor com 
dut•ante (l. 3' dison~siio, sendo approvadas as se- que o honrado Ministro delendia o o~to do (t'(l
~uintes com parecer r,, vora,Yel da commissiio: ·ver no que consider~w:-. V~< lidas as matricttlas 'rei
~ A do fir. Dttarte de Amve•IO e outros St·o. tas no município de Campos, o oradot· upplaudiu
ileputados ao n. 5 do pp,,j,)Cto: «E lU vet. de se iuteiJ•;tmeu te por e.>se lt]toio que de Ui.o lãrg<~ 
:~.14l:240$ôi8, diga~se 3.141:940:,~78, ati1n L!e data h;t~·ia ]Jrestaclo :<.S. l,x. 
set· paga " gmtific,,çiio que ~ompete :~o jtti'l. Eis, pot•étll, t)Ue,por e;se f•t~to ,;em expliM~J.o, 
substituto de Campina'!, eu1 S. l'ttnlo, 1!01 vil-tu de ao meuo3 para o seu e>11irito, o honrado Ministro 
da. nova lotac;ão.» rOJlll)CU com o se•1 pitssado, al.Jaodon;tndo aquelles 

A do Sr·. Coalho e Cámpos ao me~mo n: 5: ~ue semfiro o !la. viam su~tentatlo,e vai l:1zer parte 
« Em \"e~ de 3.141 :24.0$ôíS. dig-,\-.ie :3.14.1 :390$Gí8, de um gabinete que se<>urameute IJÍLO pàde ter a 
1ttim de ser Jl<'fl'" a IJU,mth 1le 150$ ao juiz mnui~ vreteo~o de ser consideratlo um gabinete conse~
cipal elo termo de c.·unpos, m\ pi'Ovinei..1. do Sc1~ vadot•. 
gipe, em virtude de noYt'l. lotaç;.1o feita.» O orador attendeu muito ájustificnção que o 

Silo rejeitadas ns seg·uintes com J1:l.recer con- honrado Ministro procm·on fazer da sua coheren-
tr,wío da commis><1o. c in. no Senado : mts declara que quem quizer 

Assohns. 1,2,3, 4e G respectivamentedos ~precíarcom todai:ienção o discnrsode S. Ex., 
Srs. C:Jrlo; Peixoto . .Mntt~- ~h\Cli,H.lo. Ril~iro dt~- 1m de chegar a um~ conclusão que não póde 
Cunha e outros Srs. deputado~, X a i· ier d:J. Síl va ~a tis faze l-o 
e Coelho Roürit:tues no n. i (Jlessoal e materi;Jl O honrndo Ministro conseguiu durante uma 
da policia), e a âo Sr. Luiz l\Io1•eira á mesmtlru- h\rga c~rreira politic~ trazer enganado os seus 
bricn., hontem apresent>.1da. eleitores. Suppunbam el!es que S. Ex. era adheso 

E' finalmente l"ejeitatb a emenda suppres>iv,. a idéas ~ue estava. muito tonge de professr.:r . 
aprese!Jtada pelo Sr. Coelho Rodrigues uo n. 19 Ainda ultimamente ])Or occash"io da eleít;ão que 
tlo ]JfOJecto. . conferiu ao .. honrado Ministro a Jlosi~ãa mais 

E' o projeeto assim emendado ~ doptado em 3• 3lta que n delegação popula~ pôde d'\1' neste 
discussão e remclti<lo eom as e mondas appront· paiz, S. Ex. foi &uste11ttulo pela proYinch do Rio 
d<tS i>. conunisaiio de orçll.ruento. de. Janeiro, por que ell>. accreclitava q11e S. Ex. 

Entra em 2• discu5Sã\) a. 1woposta tlo ~ovem·o, tiuh,, as itléas tlo (mrtido conservador fluminense. 
convertida DO Projecto de lei n. 53, tixnntlo a o llODI'lltlo l\1ínistro, pois, ao pa.;so que reeel.Jiu. 
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·as circulares do chefe do partido conservattor, 
como ndhero ás id<\as dA resistencia, guardava 
e~sas circulares e não as distribui>\ Jlorque no mu
Ulciplodc S. Ex. as suns ide >S eram conheeidas. 

O honrado 111iui~tro guardou em sua. "<Weta a 
circular do chefe do partido que o recommendon, 
e a quem S. E,.;. deve a eleoa(}ão ela sua C<J.rreira 
p~li~iC<J.. Feitos estes comprimentos ao honrado 
Muus~ro, o orador . pergunta,. si, fôra do terreno 
propr1amente polit1co, S. Ex. ma,utem .sobre o 
elemento servil a snv.· coherencia.. 

Recorda-se que o nobre Ministro estreiou bri
lbantement~ nesla Camr:ra en1 um:1 intervell8Ção 
!\O finado viSCOnde do R.to Branco. Entã" S. Ex. 
most~<t"<':t amor pel~s prerogativ~s do parl:1mento, 
entendendo que emm. nece5saria.s o-r~nd-,s r~
formas dos costumes, e, 'mai~ do q~1e tudo, da 
p:>rte do governo a comprel1ensão rígoro;•t <los 
~eus deveres pa-ra, que se pode;se teL' um reg-i:nen 
verdadeiramente livre. 

Entretanto, o honrado Minist1·o f<lZ parte de um 
gabinete, cn.io presidente esta trat11ndo de um 
empre~límo de qua_ntin·avullndu, p<LI'a o qualuiio 
e;;ta. amd:t. o.utort~:tdo pel:l. Camar:< dos Sr;;. 
Deputados. Mas, o om•k'r, dei ;o;:<m<to de uarte O.> 
ineídentes a que l'oi leY<ldo, entl'a na materhc em 
discns.;ao. 

Desej·t que o noure Ministro da Gnerm info1·me 
á Cümnra si a lei do recrut;,mento esta sendo 
exccutnd().. Ouvh o orador o nolJre Ministro da 
.Tnotiça. declarar que não havia sido ninguem 
recr·ut~do, e si ·llorveuturn algúem estava uo cnso 
de queixar-se, foJ•mulasso SU<\ queixa. O orJdor 
diz que leu. declaraç.'ío diametralmente opposta a 
esta, do _honmdo 1\liuistro da Guerra no Sen~do, 
QU<lndo mtcrpellado sobro este pauto. l.J;:t, decla· 
ração do l!oo.rad(; ~liuistrod~ Gu~rl'tl deprehende-se 
que S. Ex. tinha manchtdo proceder no recrn-· 
tament6 par;>. suppri r ~s clnros do exercito. 

Pergoota, tambem o que ha. de real sobre ·a. 
assi5lencia nos con;elJl05 de mini~tros do nobre 
rlcput>tdo pelo li• districto do Rio de Janeiro. 

Volta._ ainda. o orarlor _ao n.ssumplo so!Jre o re
crutall1el1lO, fazendo sobre elle varia.s considera
çõe3. Dà pn.rabens ao honr<tdo Ministro por não 
pedh· augmen to de despem ua sua pl'O[WSta.. 
S. Ex. 11Ji mais l'eli?. que o nobre li! i nio tro tia 
.Tustiça, que, apezar de declal'<tr cousbntemente 
a Camara que nU.o darht nunca. seu voto COJ11o 
deputado para imposto, porque t'nh>t ohrign.ç,(lo 
de guard:1 r o dinheiro dos contribuintes, nào 
jJOde sulJmetter ao Jlarlamcnto um orçamento 
que, pelo menos, se Tímita,se a despezn. do anno 
anterior. 

O oradm· volta >t CGOStnou• o nccôrdo uo PJ•esi
deote do Conselho com o Bauco do Bmzil, sem 
prévia autorização do parhunento. 

Acredita qne pot· m<tior que seja a dediC<J.ção 
dos memuros do. maioria, não chegará ao ponto 
de sa.nccionar uma arl.Jitraríedade que toma us 
Jlroporções do inacredit.:\YeL 

E.; pera que lhe ca!Jerá a palavra soln•e o pl'o
jectC\ <la bancos regionaes, por que aínd•t nii.o 
fallou sobre elle nenhum dos membros <h~ oppo

. siçiio conswvadora.; eespert~ assim que o Sr. (li'e
sidente lhe concedtwá o. pnhtvra.. 

Concluindo ;lS ijU~ considerncl!Cs, o orndor 
aguarda. llS esclllrncinlontos quo podin ao honrado 
MiDi$tl'O ~à GUtWI'U. 

A discussão lloo n.diu44 l•(jln lloru. 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

BANCO.~ Dll CREDITO REAL 

Continua. a 2" cliscussã.o· da. proposta do ~overno; 
convel'l_ldtt no projecto de lei n. 42. sobr~ bancos 
de cred1to real. · 

(Ent;oa no rcc'into o S1·. Presidente elo Conse!M, 
que occupa o 1·espec1ivo logar.) 

O SR. Jolo ALVREDO Q>residcnte do cO>lselho):
Peça a pabtvm. 

O Stt. Pm;:s!DENTE:-Tem a pa,la,vra o Sr Pre-
sidente do Conselho. · 

O Sr •. J"oão Al:Cred~· (prcsidenJe do 
conselho.) (Mouim.ento gera.l de auenç<Io. Pro{«tulo 
silencio):-Sr. presidente, a. materi<t deste projecto 
é daquellas que mu.is especialmente rertuerem 
~stnrlo e voto 1;entos de todo e~pitito partLJario 
(Apoiados) ' 

Sem tít·ar à propost(l. que se discute a sua si ooni
fic,lçàO politictt, e sem attet~uo.r nem dissim~llll' 
o~ e1Ieito3 diL sua re,ie1çã.o nos pontos capitaes, eu 
rle~ejll:va ouvir_ o ~ello.te e apreciar as en1endas 
que tossem. oiier€cJuas, (1<\l-,t, ele boa fé e anlroo 
l.=.J.\go, em vlSt;t <ht:; r<lZÕP.~ nddnzidns, dizer fran
ca,meute si as uceibtva ou não. 

Aind>\ hoje c~ ta ria ou vindo as obj ec(,ues de 
9ualqJ!BI' ~os Ot'adot·es iu>criptus contra o pro
.]ecto, SI lltLO fo>sem os clamot·es aqui levant:tda& 
hontem em relação a. um facto <]11e a im~rensa 
a~ uuncio11 e que, eu declaro, esta preparado, mas. 
na.o coosumm:tdo. · 

O SR. BEZ,\>IAT:-Y. Ex. tem meios na lei~ 
O SR. JoÃo ALFREDO (p>-~<idente do conscllw):

Sl o nubre de puta.cto, em vez de ioterron-ar-me 
desde que· começo a falla.r·, quizer pre.rtar-me 
"ttençii.u, esto11 certo que ba, de tica1'satisfdto. 

Tenho de eonsiderae, nas obserV<;ções que vou 
f,lzcr, em res posta no; or-.1dores precedentes, o· 
facto <t que ac tbD de alludir e que ê objecto tia' 
seguinte interpellação (lê) : · 

.: E' ex:leto te1· sido a;;signndo nm njnste entre 
o Banco do Brazil e o governo, r.ompt·om~ttentlo- · 
se eote a cmpt·estllr no rderldo Banco, sem juros 
a qnantia de 0.000:000$0001 ' ' 

« Qu<tl <> razão pol' que, e3t~ndo alJ ··rto " 
par·lamento, Jl:io tR\·e ella communicaçii.o deste 
njnste ~ » .. 

Vou desde i•i. satiol<•zer n .estes queoitos: mas 
nutes, p~ec~;o dizer; em r·espost<t ao meu Úln~tr~ 
~omproYlllCl<tn•), representante do 1' disl rlcto de 
Pernambuco, que não sou o optimista descripto 
por- S. Ex., nem deS:lndei do carninho teito em 
opinilícs conh~eidas. Esta não 6 a occa.,ião propl•ia 
p!J"a que en (bga. como e de que modu ftti <tholi~ 
cionista; dlrel simplesmente que, em vez de uma 
imng·int>ção >ivaz e lu.--;uriante, que attribuil. 
virtudes miriBcas e a.s mais bellas côres iJ. opiniik> 
que se adapta, e forma com a q ne se não adapta 
um q1utdr1 medonllo e lugubre, eu sempre tive e 
~ensibilidod~ e a _razão eq~ilibradas de modo que 
nunca snCl'lllquel ao seutuneuto considera,i)es de 
ot·dem soai<\! e eoononlica. ' 

E' assi:n que, senti.ndo desde verdes annos todo 
o nmn.rgol' dilS tristezas que me caus<t va a escra
vidão no Br<tzil, só em 1871 dodiquci . os .. meus 
esCOl'~~·· o~ maiore~· que po{lin. fazer, á Cll.I~S<'lo d:< · 
ommlclp:lÇllO. · 

! 
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:.VI:ts rle IJUe ~wdo ~ Revognn lo o pril1cipio cruel, O St~. PF.nrto LUt%:- Ni"w é o actu•tl projecto ~ 
qu~ ttl;l-n..:~nttllu, a J\ella 1l·~ i:)úl'ay=i.o ~~m g·~l·;l-ç:-t.J, 
e rt•n·lo i> p··op.-icd•tile, ~ue as nossas leis rccv- O Srt .. loii.o ·\r.FR.F.n) (pn.•H.,lle IÚJ crm.<ell•o):-
nhecbtru, a j 1Jst t indemuir.;tçü.:>. Pet•dô(....;>..IUe, nã. ,, S1..:nl1or. L..:11 UlR OC!CUIJ~t\'"t~ dos 

auúti.•~im•lle<li too c ut·;;~ute> á lavou'"'' p.ra 
D'"\li por •Ii•<ute nuJc• •ne pt'011111JI:íei sin:1o ~H) as·neoo,;;;id:Ltles drt collleitt. 

me.;mo t·l'r·eno. :\lé 1885 <·U su~tentava. q•te a 
emnndpa~no se podh r .. 7.e1· de rrro•J,1 ~~··ulu .[ e !)8 ~'l • morto po·li•.tlll s~t' •hvlos e'ses ttnxilio;;; 1 
co·,1 in !Mnn'%açiio .. \~.co 11; ·~. pw<l ,,_ m<d .r,,"1 Dir~ct:un~nte pel~ G:ot>trln? tle HlâO <'- nâio. r-o• no 
dessa Ú!JtlC t.. e~u diante. A lt..~i ([,~ 183;). pó·lc-se lUn d"'lwtiYO p ·cuniari•• ~ :\ C ~ m••.t-a. eom.prehe:u:.le 
·l!i7.0l', ma~nu ·a pr·.·,pi"ie.-l;H!e A:;;crav:t. (-'1poif1,lrJs c os lncon\'enientes que lü.\\~eria nh;to. 
nr7o (l[jlliWl:J 1'.) AS l··i:o: ~lJh.~·~•p!eute~ dt>~~t) !•gt\lli..... PruCl\l'Ci in~pir "!~ t! ~rn PXI-'~I"iplns. Attemli n 
T.'tl' <111 o tt·,IJ.:•Iho o;en·il. (Jf •Jitos rtJWia lM .) que " Caixa l~•·o •OIIlíl;:.t de \l liin. qne repr••S'"ll t-,t 

Com g-:· ..... de ]l!'c,·i~ito tinha ·lit•> n ílln;trA se~ tllll ;:rr n•l" centro •le Oj>eJ•;~ç().,; rle credito, A ao 
Uitd. w l'úl' \1\ll•>:;, o S1•. Ví~cflndc •lc •Jm·o 1-'Petv. mesmo tempo um. lll nn.r.dnl par·a. a di:l"lt>ã~ 
itqu··lic.i 1Jil.:; ']aet·Í:.tnl dc·u'1r :r '.fl.t!·JU .1. ·1tH.uü L- rle::::-;e Cl'i•rlito l'fH' lodns o; mntlo~ e pn.r-.'1. tG{t .s n.5 

_.m:·,nto n:< e manc'p·tç'í.o: «VI\-< e,;· 1u~ceb ~ae n"sta ''I'!JECu~õe$ , "e ~OI~Siitttiu ))<>t nm rondo cr·e do 
qul!;t:i .. nind, nii.o ron1011 n p•l 1VJ':. UllltL e'lt'dn,le par.t soeeorr·o• pnblico . .; l'm oce<>~iõe:; de er·i,.., c 
que l.~rc,·c:llenb ha dç tom ,[-a, e c~ta entH,,d{" é mo(liante emt•l'~stimo, o tn?.nn~ 01:e1;030 possível. 
·o e~ct"ro. » · I•' ui ~ind<~ 11u;;~"l' Ü1$pira<;<To em ontro ft\f.tO 

Co!ll ·~'li) i to. ;;enhm·Bs, ,,n\ l8R7 c.;S'·\ entid:>dC occort'ido, Vtmbem n~• ll>ilía. 1~111 Lo!li, parn. ob"~'lf 
~ix:ha. appw~citt,:>~ hnvin.:se Íli:jn 1·;.dr!o :;o1Jtra a sn·L os Hl~llr~s con5'"''11 11311l~~ :.i!4 (ael·iodicas ínnnrl ·Çôes 
~tl'"lSte Con,JÍ(;:i.n. 1~ niJ~ Vi I mO...; 05. e.s·_:r<l.fOS ahando- d1 l)Ó, C>OilStitll:ll-S~ Í,:.:'ll:•lmcntB: U!11i\ ·C.ais:a., CO~U 
.:_na!Jdoe:n !rtas~a u.-s. f:tzead 1:3 c tot• ~a ndo-.3e 011 0 tim expre::s-so de. :5o· Cllrl·er O-~ 1c~VTil.•~ur(""s nr
··i.n·n.tt.~i~, oq p::rigosos no~ :,cus propdetario.~ c ú T·nin ~do~. evit·tn·ln se e~~e.; ~Jon :thros de f]U€ 
-socted .. ue. !"!tlld, Je nu"io" m~o. f[U'~ lo.:;o se extin3'n~m e 

. 'J ile são uni r emedio pa;·amente oc~nslo:w.l. 
Fm ne!=s.a. oecf~ sliin r1ne o nlt::~olt illnste amigo e 

collcg-l, o Sr. ~lhístro -dt :\~rien!tnr<\, c e 1;. 11;)s En.1 tdst:t ele t~c:i e~~rnpln3, pen:.;ei 'J.lle , :;i o 
pro:1n'l(jhtmos pelit ·oe~~es-i·la.(ie ele uma. soluç--ão. goveJ•no pud.··:J:Sú C•Httr .. lbuir co~n nm,._ so:1H1lfl. m;liS 
pro:n1'ta n tft, gra.vc que;t:t0 _ ou meno; ilvnlt da "e en~ontrasse um int.,r·rne-

Da.hi rle iltZin 0 r:~bi·l?(lel;l(t?;"(lo pchts Ah>~õas diario 'J.lle toma.s,;o tocht :~ rB$pons tblllr\:vle do 
·que nó~ er·am.,s os cnlll•r!o; de torlos.os m·>.les empreg-o •lo cap't'll, <htnrh, o l\03 h\Yl'il· lor·c~ a 

jiv·o Lta.r. to e pelo prazo •)r:.f~ füs.-;e conveniente, 
actt\c~P~Jitw não sonbemo> pr·~venir, ne:n sabemos, pm!\, ser im:neolinhme:Jle TJ!'e;ta•lo ·ele mouo 
r~mcdr •r- · eiU.:az o "tailio, qufl se tornar~ uri!e!lte. 

Senhoi'PS, :1 este respe·,t~ ~".i -me :licito dizer Senhm·e;, fallan•lo 1naito clar·amente ·nest• C'l-
·qnP n~11e!bs qne, teoio vol:vio comno>oo p·Jla 1- - t• 
extinc<,::to ím-neaíata. e inco·>di<:ional th escr1J.-. m·•I':l,_ eu .. , ~~-e . q•te ne .,;e tert'<J tlo nao jJOt ta 
Yidão, ,êrn hoje C~lOr:> J' so':t'c ,.5 dilficnl•hr'!es "<lb.nta1' um ,;,,S3o, ~m ~lle l i.vr.Jse encontr do 

inle1-mediar;o C•[NZ de fazer· >t tlistf"il,uiç;i.o c 'lll 
JPl'••sentes, silo novos Sci1<iõ~$ Aft·ic:lnos. ron1 o. ju.tiç·• e de ,re,pousRhHis,.!•-,e pemnto -o g:overlo 
'dítl"crP11Ça d~ <jlle Scipi•ln C'IOrav;i. em c".rth:.~o l I" d I' l . t d 
.sobre:~.< '""i nas qne ei"le tinh, 0 :usndo, lem])r,.'t- pe ;L bon. app 1CilQ1o o l lll t~U'o empre5 a o. 
do-se de r1ue RomD. J.Htolesse u:n dh ser ~ietil11'\ lsto levo11 tempo. TormHt-se ·inevitaTel a rl~ 
de ig-wil c:>t<~strophe ; e o,; nobr€·3 rlep nt ·dos mor·" ·ate qne eu me inform soe, nch:1sse ínt~l'me
choram h0.1e ,;obre os mnles que elles mesmos rli;~rio e or;,r:1nls·"'se qn,•l']uer •ne•lída.En1. uatnr,,i 
C(IUS.U'<Hll a sua ]latr-l;L (Muito bem.) ·me.<mo que (m ~niY.es;P. excogitar .o3 meios con~·e~ 

Nuncn di>sc, sellhf\res, fJ.tle dt~ extincção da niente;, prn,lenci d-o~ e tld •pt<!.l- •s ao tl.\ll (Jue se 
c;;cr .• viclf"' não 1·e,ultal'i'>tn tn~.le>. En o::> .. vh' ,.i,aV;l- n ue~esshh•cle de "u:dlio prompto e 
clar,me11te, e elle~ m~ pt•eoccrtpa<'nm, .como elllc:~z. 
deviam preoccupar to1.lo homem reflectí•lo. · O SR BEZA~IAT:- Podia ter isto prompto e 

O qu:•. eu achav'L· era qne :1.. continnaç~o d:\. estudtu.k. 
esct~1vírlii.o h:tvht rie ])l'O•lu.>.ir mn'to ·m,.íoJ·e~ per- o SR JoXo ALFRimo (P>'e.,ide>lle do co,selho):-
turbaçõe:l •lo que a ~u • extíncção, m~smo como Não sei fazer milagres. (.'lp .. ;·les .) 
ella foi rlccretada.. (.4.poia'to".) 

A pro1•ade qtte immetlinl1!mentc l'econlleei as Vêde, senbores, em 'Jlle ficais: d~ um lado dizeis 
i!i.ffic·lllhdes que a extincçii.o d•t, escravidão 0ue etl. pr~cipito o; acontecitnentos, prescindo 
tr-u!·ia á lavour,, qun nto a sitU>IÇão. dos proprie- d , s for~<J~.lid tdes, comme:to ,, m cri•ne e .!'>IÇO um~ 
hTtOõ, e-ta no que >ou diZer_ offens-~ ao parlamento; de outro .)(Ulo, ~ch;ti$ que 

Pensei e reflecti mnito. F.11tendi qn~ a [aYoum ~ou moroso. e thtido, não me apresentando com 
11re~isaya de auxilias irr,metli, tos e urgentes ; e so!ucã' prévia pa.ra nma que~Hio que cada din. 
posso ctt ti' testemunhas rle>sasmlnh:ls co;jit •(>ões, tom,. novo aspecto e lorma ! -
·assim. como dos meus projectos. Ao3 illustt·e; cou~ o Sn.. BEZA:IIAT d:i um a.parte. 
selhewo;; de E~t··do. msns colle"'>S n:~ oub~l. oo--
-mara., o~ ~r~. Visconde.~ do Crui'eiro e de Ouro OSR. Jo<i.o A:r;fwF.llO (Jn-e.<idcnte do conscllw):
"freto, e Lafayette, eu convidei a uma con'e~ .-E' exactamentP po!'f[Ue reconheço que lu ur
q-encia; submetti-lhes a e.>se respeito as minhas gencia nns providencias reclnmndu.s, ou, por 
"idéas; oetli-llles que me sum•erissein melhot' outra, que uãoha. t•·mpoa..pP.rdet·,.atlm de.cbegar 
~lvitre, si o tíT~sse;n; e e\le~"' me re:;ponderam • uma $Ohtção rvle~uniirã crise; ,!\ exo.t.uncn:to 
queappromvamtnterramente o que eu pl'Opunhn, por isto, senhore$, (Jue eu,' em vez de iniciar uma 
n~o encontrando providencias mais ·apr()priadas. ' lei na camara, pretendo submetter as ·medidas, 
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que nfin;tl forem tomadas, iJ. approvação uo co1·po I Selia, G outro banco em KovHa. do l:ldo '>P
legislati v o. J"lõto ; e;oa rneolll·L ltalía. tem oito bancos de cre-

0 Sa. BE7.AMA'I' :- Ditcnte de tal urgencia ~~ dito ret\l privllegíados. 
fHo. out>'O< apartes.) O Stt. AFFOXSO PF.),'"SA :-Mas não garantido;; 

O SR; JoXo ALFREDOJp>·esiderlfe do conselho>.~· pelo _g'OI'çrno. (ll'< ?•.•t>·os ap~rtes.) , . 
-:- N?ste modo r\e proc··der lla alguma oJteu;a a o Srt.·JOÃO ALFI:llDO (pre.•idente do c~nsdl•o):
dJgmda~e do pariDc~nento 1 Ha algtmm causa q1te O go,·m·no nno ponia esq1tecer--se tle que :t 
con_trarie os precGden tes (!as caltlaras, a"incl;t as primeíl'a proviuencia era a organiznçlio ues:;es 
mulS zeloStt$ lte seu~ creditas ~ tY<•ncos de modo defiuitívo e permnJJente . 

. Em oce;\~iües ditllceis, deve h~< ver todo o 1n- I.nnoveU• lguma cnusa? il:io. 0en·torP.s: t'ni pro-
trJOLJsmo, qner d~< p:t\'te tlo· go\·erno, quer cht cur·ar na; leh; de 24 de s~terub.:o de 1~04 e 6 
'[Ja1·te da;_ ca,rn:n•;~s: li.rtnel!e cnmpec a ,sumir a de !'lovemlwo de lBí5 os moldes. em r1ue l'oi •·a-
r~spous-,IJllichide f[UP. lhe eompete~:t <l'ltn.>cnmp,•e sado o l'rojedo sujeito "o dn!,ate. · 
dtSP•'."' n· eeJ>ta~ f<?rmnlíd:tdes morosas, Qttnnclo ·>ts ,\qui, u imngin<~~o fio meu illustre con1pro
provtdeno,1as qnc llllpOl't.l tomar são de c:t!'acter vincLlllO foi além d~ tuU.o quanto cu esper<eva. 
urgente. S. Ex. dí.>s>-no~: «Esta ó a ínt!emniznçilo João 

O Srt. Br:z,'l.~r.w dá nm apa.rte. ,\[fre,Jo, ~nc concorr;; com~ inclemnizajftlo B,crílo 
_ . Je Cote"ipe .)> 

O Su. JOAO Ar.FR.P.no ( p;·,;nd~nl.: do coMcU,o ) : " . . 
- .\ o:j-õcção do nolJre ;Jeputaclo tem·illlill~c!iat>L- O Sa. PEDRO Lurz ~- M1s so pn"l o~ fehzar<los 
r~ente esLL rBspo;ta: que u.iurt• e temp() •le adlli- qne tizeretn Ü'I\O~::cçoe> com os bancos. 
CIOfitlr :~o p['O.Jecto em cl1scus~ão uma rlisposiç~o O SJL Joio AtsR.l>:DO ( J1re.sidc>ll6 d~ co;uell•o ) .
tl:ànsítorí'' , com refererrcia. aos auxilias de que -~Ias. senho!·es. isto é un1 my~terio; é o rjriu
nos ccculmuos. cipio gerado ;mtes -ele to•! o o temp<>. cou1 lícenç~ 

E;ltt·e nós niio faltt~m exo,llplos em conUrm~çi'lO dos rn~us ~.mig»~ S-tcercl<1te>, é o Evang-elho ue 
d.o qne nC:JbO de d1zer j e nAS:'i":l.· [n~Ja.tP.r"t"·L tão S. Jo:í.o:- .in Jli4 in.cipi.fJ erut 'jje1·bu.m,. 
Clt::vh, onda o ,·ato ela Cnmnra dos Comnmns tem A suppost'' ínc.lemniz,,ç:iio, que se di-;: inncvt><;iio 
ta_nt_n, r9';o;;~, -~'hi mes:no, '>re~eote o p·1rlameoto, rlo ~<overno, está entre nós projecbda IJ." 24 
mnnsteno> .. l>oei<Jesote•ncc:pt~'\tle<t.!o aclos que lng-o :.lllno,; a contar ele 1864. e ha. 13 auno~, a coutar 
depoi; vão sn'•m<itter-lhe :i. a.pprovaÇ<~o. pedin~o de 1875. · ... --.,_ 
um bil! •l0 indemnicltde. Nii·> ba, porém. nenhu~midéa.de_indenHJi~ção; 

O SR. BEu-.:.r.cT:-1Lllialli cmnpreheude-.>e 0 C\qU"- di~,;e o:1obre d~pnt,<lo é apenasorructo 
bilL ri"- iudemnirlade, porque o p trhtmento é de ~eu fel'til talento· JtÍl•gin~ti,·o; 
respeitado. O ~r.. J~AQt;nr NABUoo:- Desde que ashypo-

0 SR. JD1o ALFil.E!lú.( p;·esitlente do con•c!'w): t~ecas foram f.·ítas p~r..1 compra de e:;ct'ltvos, 
-.Nólo tiln:1o a; pl'etenç~o de con·:encer a. que;11 p:tS:>M-as nos novos·bancos é indemniza:ção. 
tem o S"U !l rtido tomildo e, naturalnwnte, lm O SR . .dlt.l.uJO GóES:- Corno se póde snbee si 
de <1Ch r mn.u_ tudo cpltlnto en tlr.er . . Peço :to us hypoth~c-,s lêm e,;s:t oeigem 1 
menos tolerilOC!U. o SP.- Joio ALFt<.EDO ( prc.<i<lcnte do con<elho ); 

O SR. G:1zA~rAT:- V. Ex:. não pódAdízer isto. - SP.C 1lot•e,;, uo COL'l'er do cJe:,:tte, os illa~tres 
E' até contr~t o regimento penetr;:n• n~s minhas deput;tdo;; que falltram pül' p:u·te da op.po,\ç;io 
int~nv1ies. · lílleral rlísser.,m:- « O lll'ej~cto é ioexeqllivel; 

não In ca pit>~es l>; e, tot1•tl'i<t, um deite; obser
v;u-n.:- « t;;• melho~ que os han~ .. s SP}lm de 
ini~i,.tiva p•rticnlw-" ! Je_mO'Io~ne havinc:\:•ilaes 
p<r<tcbancos de iniciativa pa>ticuh1r, e não huvin 
pa1' 1 bancos que o estado proleg~sse ! 

O ~R. Jolo Ar.FREI)O ( p>·e,;,r.,,.tc do coa<oll•o) : 
Sr. pr ·sidente, alé·n •los auxilio> que eu ch-,mei 
imme<lhto;, u~ge11tes e ele natnrezrt tetnpor •ri\. 
concebe-ôe perreitamente (!Ue ll.ovb necessid.t•!e 
de Olt'l'n m·riP-~1 de anxi!ins, e este~ tlev;a•n estar 
na Ol'f-'ll. iwç:1o rle!ln!tlva do C!' ·ui to re:~l hypo
th>'Cnrio, do creclito ,,grico\n, sendo ainda muito 
remota a nspimçiio de qlie n credito peiiml ent~e 
nós se. tlesenvolv' de mooln !]ue o hvr:1.dor pos.><.t 
<l elle t•eerwr•(H' com pr·oveito e vaut,,gem para a 
sua indilStria. 

o qne, poil, cumpria r,lza~ 1 Qu~l ar,, o remooio 
crue prinl ·liro se· oll'ereci:~! Sem duvida n credito 
real h vpnthec·wio, qne serve p~r<t mobilisar o 
solo, expre,;sã.o revo Iucion>lria, no entendei.' c to 
nol.Jre deplltado JJe:o I• di>trícto de Peruambuco. 
mas qa,; é rle Ro:;si, ultra.~on;ervnuor. (lpoimlo..) 
Este é o recurso de que, com pl'oveito, se tem 
lançado mão em qua.si todos os p:tizes. 

O S1t. PF.DIW Lurz:- Sem responsabidade di-
rectil do Estado, . 

Log-o dopai:; ''cere,;cent,~wm:- "' E~sos h:woos 
Mo de ch~g:n· ao rna.ltimo 1h1 emi;SlÍO ( 300 mil 
contos).» D< maneira que. senho1·es. sendo o 
banco d~ cre·\ito real o ínterrned·arío entre oca
pit1.li:sta e o 1:~ v r .dor, o limite n•1tural d'; traos
" cç.ões não estil. m• lei eeonomí~ da. procura e 
<h1 offert;~ ! 

O SR. Al'FO~so PE:'i'N'A:- O !rovel'no entro. logo 
com 30 e ta,ntos t:ni1 contos. 

O S:R. ARAUJo Gôti.s:- Não é nestes 30 <1nnos 
que chega10 ao =xinlO. 

O Sa. JoXo Ar,FaEDo(p>·e•iden!c do co'l.Salho): 
-O limite nat•wnl ha_ de esta.r na p>'OCnr<~ e na 
J lfert;t ;· h·• de esta. r nas neces'-ida<l<ls do l>'~rndor 
e na pos;il<ilidnde IJLleo capitnlistn tcnll' tio em
pre.-br com S• grrrança PS seus <:apitae;; ; as ope-

0 Sll. JOÃO ALFREI>Ü (pnsidente do conselho) :- r tções Mo de ser lentas, ncomtmnhando o pro-
E>s:t · mesm , It<~.li•~. _de fJUC se fa! la com tà ,. me-· gre,so da indnstda.· NãO b>V receio r!e· cbegar1nos 
l'ecldt\S e\o;ios; que t1!m o cre1ito dift'u~1 di'\.-, <$im de chofrea() ma.xilr.oda emissão-
para tO<L<s as applicações; que, em uma. r,.giã.o_ . f')t· outro lado:~« A ln.vo.nra não é silsceptiV"ei 
da !la, possue um banco em Novara de um :lado. do de hypotheea, está. . arruinalla, não se. póde le-
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vantar>. Mas essa mesma lavoura, Sr. p~e~ideute, . (àpoiados); mas o fu.cto ' qt\usi geral, que todos 
poderia nchal" emprestimos até 30ll.OOO:OOO$ e, o conlleeem, é que são as dependencias do .lavrador 
que é mais .. notavel, essa mesma la voara poderia para. com o seucommissario o que mais o opprime. · 
sotirer a sangria do imposto territorial ! · ··· - Desde que taes dependencias se . estabelecem, elle. 

Foi por esta trama; que. peço.·. licença paro elas--- não tJód.e mais comprar nem vender livl.'Amente : 
sincar de contradictoria, que os·uol.>reS" dep.litildos. ·hO:c(le faze1; tudo por. intermedio desse .corre!;pon~ 
chegaram ao seu argumento-espectro:- a banca- dente e pagando--lhe commissiies. (Apoiado~:y ·· .. 
rota, a ruina. do c~edito publico ! · · · . Senllores, eu disse que ouvia a. discussão de boa 

Eu não sei em que ficareis! fé e animo largo, disposto a aceitar todas as 
Desde quo o Estado assumir uma. responso.bi!i-. emendas que puaessem melhorar o projecto; mas, 

dade, com a. qual pôde carreg:n•, proporcional• pergunto : qne idéas foram indicaiias neste sen~ 
mente ãs oper<~<:ões que Corem ·sendo feitas; e tido l · 
de~de que pol' este modo aviventar a. nossa. iu-
dnstria principal, eu nãD t•eceiD que haj11. ban<:a.- Diz o nobre de_putado por A_lagôas : « Eu pre~ 
rota ; ao couttario, o credito publico ba de levnn- firo os meios iud1rectos, po~ exemplo; P, facilidade 
lar-se sobre a producção, que ct·e;cen . · das communicaC)OOS, a. tarifa lnixa.,. o ensino p~ 

o s:a. Pl!I>I!O LuJZ:-lsto já dizia 0 Sr. lnho- t!ssionaln os rnachinismos aperf'eíÇOados.:o 
me1·im. · · . · C<J1u l'azào o nobre deputado liga grande impor-

taucia. a estes meios ;emas, como já disse a S. ~:~:., 
O Sn. Joio "\LFR."EDO ( pn;siàtmtc do conselho ): elles sã.o indirecto~ e· corieoínit:~.ntes, hão de p~ 

- Di7.em ainda. os nobres deputados: • O projacto duzir 0 seu etreito depois de muito tempo. Em 
crêa. um jnro artificial, e assim contl'tl.t'IIL a. lei todo caso ha. de ser precis<~, como condição pr i
cconpmica.> :Mas, senbares, o qne é, aqui e em mordia!, que a lavour<\ sé desenvolva; para que 
toda pnrte, o credito real, sioãi> o nrtitlcio que depois se aproveite do pd~eiro dos meios !em;.. 
permiti e dar uo capitalista o Juro que eorresponda, ~rados, il. saber : _ a ractltdade e harate:m do 
ma.is ou menos; á t.uu d .. '1. llraça, ·e ao agricultor o t t 
jm'O que a su& industria possa support:tr ~ A este ranspor e. · · . 
resultado cbega-se com os ftwores do Estado, Bem sei que hoje esta é uma questãO economica. 
que emprest1, capitaes, concede subveoQ<l.o ou d<1 maior import.>.ncia. e que ioteressn. muito il 
garante jui'OS, e com as emissões multiplss, lavoura ; mas, si nós ab< .. nd,ona.rmos os lavrado
na ra1.ao dus quaes · augment~se: o luCl'O do re~. si ell~s não tiverem meios par•~ angrnentar 
banqueiro. · · · ou dasenvolvei' a sua imlustria, ·debalde lbe le~ 

Di1.eis nind~ : « D~::ste modo desviais d;lS outras vareis à porta as estradas de ferro ou outro qool-
industrias os ca-pitaes de ·que necessitam.» . . ·quer meio de transporte. 

Senhores, estou couvaocido dé. que a.vi~e.n~r n . A iostt·ucçüo profissional depende de tempo · 
lavour-a, sem duvida. a nossa. principal in~ustria; · j'.Ll'<L a for[l);lção d:ts aptidões; a immi~ração e 
ê produzir a rotação dos ca.pit:oes .d,\ 1~\.-oura pnra. ent:l. · em seus ef!eitos,.e "ain•la que . _tenna.mos a 
as outrns industrias, é dar no Estado todas lls fortuna de eshbelecer milh(\l'es de colonos. p~o.: 
;a.nta.gells -reversivas da prosperidiide da. mesma. Jll'ietarios, ,estes hii.o. de precisar de racursoo do 
lavoura.- · ·. · · · ~edito, com os quaes possam obter .o dinheiro 

Mais a.dnliravcl o,inda, Sr. -presidente, é tlizer necessario para recu!ldar a terra. e tir-J.r della· 
que estes bancos n1úl-. vêm sinão ttlimenllu· a. todos' os proveitos. 
agiotagem e a. usur:t, q11ando exact.tmente são Disse-uóf' ·o ltonrodo dep~tado pelo Espírito 
elles o correctivo necessario da usura. e da agiota~ Santo ·: < 0 meltior meio de proteger a. lavoura. 
gem, de que o l:wra.dor e victima! ( Apt>iatlos.) wu~iste na suppressão _dos direitos de exportação.> 

Pois é prooi.>o que eu diga. a esta. nugusta. c .• -
mar'l. o <)ue é actualmente o h;mdor, na. de- Sempre que uma jd~a. qualquer, senhores, se 
pendencia em que esUL do seu correspondente ou me apresenta ao espmto, procuro estudàl-a nn 
commiS$:1t!o 1 o q;e repre;entam para elle os saa forma mai,; simple!' e pratica.. Além da l'Jzlio, 
altos jurol que-paga. -pel.:~s t•eformas suc<:essivas: ~11e l~ootem ou-vi~os, do dQjicit o:çamenta.ri~ que 
de sua$ letras a curto.prazo 1 . . ·. ·.... . . J~ ex 1ste e que mats. se a.ggravar-1a, ,figuraret um 

Senbores, raro era o lavrador, fosse .elle o· mais ·caso . · · 
laborioso e economico, que, tendo \1m :~ . ye7; .en
trado pum a earteir-.t do. sen corresp<indente, ·pu
desse del!n, sahil". (Apoiados .) E essa e3cravidiio 
não pre:;crevia. · · · 

Aindt\ tenho em favor dt~ proposta do governo 
este argumento, que .não duviuo reyelar. acs no
bres deputados: as maiores o\Jjeeç(les que se têm 
contm ella levantado pro\'"étn· cx~ct..'\mente do 
commissnrio, interessado em ter J1reso il sua car

. lmaginernos que um proprietarlo · destn. cidade 
tem a sua cas.\ precisando de um concerto urgen
te e que Si este for ad.tado; tornar"se-â a rulna 
imminente. Si elle dispuzer de credito -para ltl
vantar.a quantia nece~saria sobrero valor da sua 
propriedade, póde ·evitar o •lesastre; mas, . si al
guem lhe fôr .âizer : c Esperai; adiai o concerto; 
que paru. o anno não pagareis a. decima urbana-., 
a ca.:;a no.hrnlmcnte 1ta de cahir. . teira o lttvrador. (A.poiado~.) 

o S1~; JA(}UAntnE FJLuo:.- E' dizet' ~s coúsns O Sa. Z.UIA.:- A analogia- não teín g·rande 
como elln.> são. força . . .. 

O Sn.. PEDRO LUiz:- os commiss.,rios não siio O SR. ARÁuJi> GóÚ;- -E' de muíta força. :a~ 
pessoas tão rriits comD v. E:~:. suppoo. ta. attender a que o·a.SSn~ já ~stá isento de im-

.0 .. g· · J. - · . \ . (Í · •.>. "d ,,. ,1 postOS 'e OS lavradores Dl\0 · tent melhorndO de 
_ R.. ; OAO " LFREDO pres~~~ o conscuéo,:- . condi"iio. . .... · ·· ... · · 

Illa.o quen'll. o nobre deputado mdtSpor-me com os "" 
·commissarios; -' conh~ · muitos qne Sã.O homens .0 · SR._. JoAQm.M: PEn&o:- .GeneraliSem a idéf. 

· serios e dign~ da contiancà ,~elles depositada. em-proveito de outras indnstria5. · 
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·. 0 Sá;.)o:io ALFRilllO (prcW/e>tte do c<Ú1selho)~- _:. r~rtÜ. em sorprt·zasd~ todo genero a ·elaLorocjão 
... Até1n· <lcstas obs&!'n,~w:;:g rnes, " qi1~ me t<1U/JO uo pl.,..!;eJJte [Jrojectv dc lei. 

re.~erido, . fi:.er .• m~se al;iumas · especlae.~ e re~tt·l~ · o . <~r.Lo_lor, "!'"·o:;tr;.J-o-ha.. Mas,. ant .. s,, tomarll. ·. 
et"s il e~t•·uct•ll'a o pr j' ·do. L: ma dul•ns é que .em consJ,ler:Jç:to r-<~.pidamente a re.s~ost1~ inte1u-, 
eon,·iri" estribe tecer b~<l!co.; em 't(hf..s as f!l'Ovi"eia~~ V<l:lllva. qu~ a ltlOlt interpel!açiW do .uu . .>smo 

::leuhorei, .não d:~vido que aS>i:n seja:; uotat·ei o;·,.dor, h<>nte1:1 l'u;•untl <1", q·ni~ uar 0 s 1•• · Pre- . 
a'()enfl$ ·que e8t•>S irist,ttliçõ?s de credit". preci; •ltl ~ldeute do f'onselho no cnmec<> diL su~ 0.,a<;.f..o; 
-de <b11s oonliiQOI!S essenci!,tes :.;.. o imJi,;du~ h a- AS re'·ei:•Ç.õ•~ de s. C:x .• 'jã hoote111 e.boç daS 
bilit:ulo rx•r·• adminbtJ.nl-as e- o C:opilal qne ll1es pelo · SI'. i\Ji~í~trv de Eslrao!l'eiro~, enehcl".IW' o 

· dê vitla; e rE>c~io n: tito ~l!e o nobre U<'jJUt Llo, •·r;1rlor d:~. nuus de>lot·osu .-stul'et.c<;ão. 
que f~z P.Sta indica~lio, . nào p;JSSit ;ochtr ntwl um Q_~?-ndo ftvntem V"l"' munhá le,., uo0 Í<>rm>es· a 
di:! t es ractores em muitas oas no;;s s provinci:.u;. nottcw, que u.lia~ circtllavlt-.ha. di":s·em thrm, de 
4\cct~cc o se~ninte : SC•Inprc in··3 (i:l re~"..,u ~ue as llo . toT de qu~. o go,·et•11o:entra1'3c eltl ~c<:6rdu- com 
inst itni~.õ>lS: rle cr·e9,ito a~vem· começar . por um D Bane<• du B•·•zil _ P.•l"<~- que este : . u~ilias:;e. a 
centro, que seja, por :•ssim di7.er, o ponto de ti·- lu. v ou r:., emprc~laa·l~lhe p:u-a. is.."' o Tb.e~otiro, 
l'ildiuçi\u i> :ro. a circnu~>erencia, dillunuinúo rus ~~t:m juros, <wult.oda. •!U<u>bia, não ligou g-mude 
suas 1orças, apro, eila·••lo as condi~ run.i ; oo~ llllt•OI'tancia r•o facto, a!t.-ihuiudo-o· a Ulll" iudi~
sent,•nea> ~o seu tion e de.ren·,·otvimento, utiti- ct·içào d" re!Jort .. getu. trefe;{a.. , 
zantlo a <:lplidões que se lortm mu.uif~.;t .. utdo no ;{edigiu,. a ·vl:.ú · dis:so. um simple;;- re'lueri-
vustocatn["' das ~n"s.~oper;o<_:ih.> - Incuto de iaror~m~s. que- us dec!ru'tA.çõe~ do 

Devo _agor:1 fa.ze•· u'ma cnn.li,;SiW muito f1~1 nca Sr. Mioistm ·,te E:strungt:iros tizenom tr~.u~for-
6 Jeal. A Íli.1mara com1•rc:hende que o n•echani$mo :ma·r~e. em_ i!'!!l~t~Haçào. _ · 
do$ l <tllCOS, no ~.1 ue respt:ila au 111oviul,onl.uuiut·uo 1 Sem nuvi,la.'_(l''lcíociuou o ora~or em J•rinci[lio), 
e const:1 11te d . s soa; oper-açces, exige lrall ' llt-•~'Õe>< o_ governo co;;: ta- <le a.Jg:1ma. cou~ n.oquelle >C~
especia«Se teehnic-•S r.•te· form:tr11, põd·:-se •li er, t;tlo, _ma~ não o le"ara _ .a_e.!fl.'~t? se1n previ.'\. 
um:~ }Jrcris>ão · de caracter· . sin~ular. N~n . é · .ra. autor•z. ÇUQ< do E'~~huucnto,q.ue_ esta rtlWC~o•tltDdo, 
zoa. vai e;i<>il" que um ;I:Iiuiotro se embrenhe ero e q11e com a le1 de 13 de 1'>b10 deu . n!o:;~ras de 
to<hs ~s m'lnur.t·s rle semel'lwnt~ ramo do vid" qutmto sabe traballt.-r quando o pa.tt-1vt10mo. o 
commercial. M<\S ha ah:umas objacçõ••s eqm e,_~e· esthut:l?:· · _ . . 
carar.f~•-,•ili~"IWo•lnzir:lnlc~t' ·a impNlss:i.o 110 m~u 'iertneou, l?orém, <Jue·o governo ·JJ;oo tre1n~ou 

: espir to. Não julg:'n!lorun,ia · oj;nortuno lllanife8· ou. _nu.o t!'ep•tlur~ ~e. conl.u~tter .o .v .. l·<J.d~:tro 
t.qr-me. a t;.1 t resp~ltO, i'rmnetto .,i. camu.r.~ · qu••, no lllt<Dta<io ~ntra. u~ pre1 og:.'tl vrus· !~trlamenta.· es, 
inter·~ticío da. 2• par•• a 3• •tiscu,;sih hei úe cOt)· Ü• ndu a ma•~· :~olem'l" d .. won~tr,,~ de lleopr.67~, 

. sioler;~·l~'~• e tril7.er-lhe :di na! n r·6:,1rit"d·u dos m11us· para. _Ct•m_ '' txtlllOl l".l dos· lie('utaolos,. :I e htO<}·•;r 111~0 
estudos e das minha~- eonv:icçôe5• ... · . . tle :l~nhetros· pulJltcos sem. lhe ped1r autJrlzu~a.Q 

_ _ • · uullClpa(l;uueute •. 
L•mtto.o-me, }lOe or.•, n. csta.s·observa~es. Pe>ço- . . . , . "(l . . 1r:o ... 

â. canwra. me deS<:Uijte o tem~o que lhe tomei. • O ~R- J~Xo .\LPREDO (pres•_ e71te ~ c,~.ol:~~~ ~- :-
(Jfuilo })e,;1: . ,nu;u, bem.} . _ Eu na.o d ;;se_ ~uo lt\nQ.áV(I. mno do dm .. eno (l.ntcs 

· da apt•rovaçao . 
. 0 l'lir.-~ouso Cel:S_o felicit ·> O sr: Pre· : 0 _Sll. APFOXSO CELSO· responde· que ~O: com

srdente ,'lO CQn,elho p~lo llrscurso Q.11e vem do promi:;,;o de .. j n.,te-, nas coodi~'iles an·,,uociuilas; 
prouuue~ar. . . llllf>Ol'la. o atleut:ulo. _ . 

Jil. ia etlllS<IDdo l'êp.~ro o_>ilencio do gove1~no Si nem ll:ll'l\ vobr umn despe?.a ' imprescindivel 
30bt'<l a proposta em olrS<:us-ao. e Uf'I'"Ole nole t:;l<• Caw<u-a, ext:la..u• o 01~0.r, 

Comquauto hon.vesse c lla.. sid' defeoo1id·• por uiS:ô4ll Vt·Í :\, !•l'OIIlto\"6i a elei\jÜAo dtl .Ollll~\ . q11e 
nquellc .qlle· :~ o~,~inii\ .• public::ti.'OUS!dd'll. urn oita:vo -111e1hor cu•"PNlh~!ld;• n su« mi~. porém· oiio 
minbtro sem pasta, sewelhante aosq11e o segunuo COIIS(JUI'• JUei~ as stm~ re~lias· m:tis sa;:-railas, 
lmperio rraucc~ Imag-Inou em. s.-n ulti!uO lll?' iod,,, upresont."•do-<> a f"ce do mundo·col >el'~l ole igno- · 
oit .. vo ministro qtte nlitl perd6 eo::;ejo do nlllrm:u·~ miui:t; 'ijue outra: cou~a riiio é ap<>ntal-<1 cómo 
sua re>pon;;n.bílidade e ~olldaried •te· "ru todos· os ·iuel'ta e . inc:tp<~z de ttdoptar .. ern !OIIIjl" e il..horil. 
acto~ do' ~iotbiltete, ussistin<lo . ostensiv:~mente às :1S pl'ovidend"• ueceos:J.t-iall i1 Stllva.,;i'tO pttllli.la, :1. 
sua; ·conrereu<'ilts,.como uoticill.Sem1•re a impt·~u.,a q)le S. Ex. se referiu. . .. _ · 

.ofl'lcios:o,- f.•zia·sa wi~kr a. palavt-:i do cllt:fe do · [:)rua. plu.~ts~ e.<;c:,pnda. em um momento· de 
mini~terio,(jn:lndo lllGIIOô,par .. sati~r~zer 1\s ;•mxes .lJnixõ.o;,oo111o soem·. ter todos. os gr.;~nde:< tribunos, 
parlamcnt:tres. a um du::,; núihi· pre~tigiQsos cll~re~ .do P"~'t\do 

ve1,ladi.>·. e IJne 110 Senado Se E~. deix.ou cahir: ,l!be_r:ü ·c(IJJtr-.t uma Ca;uara.. da- s~~s ~XJI'rell~to~ 
umpro.iecro proximo•ptwentc, si·uào hmãO ~meo .n:or1os, é_lllema c.onst<lnte de doe.;to~ coutM' ,, 
do nct ll<ll sem se di~ur de proferir a· respe1t~ a p~ssada sttunçll.<~. _ . : 
mi11i1n10 'al .. vra, 1;:,bto que· vi~-.1mente. inter- ·. ~ma··a diJ; .,.e,..,:s to?os os dt.as t•epete o p~rtldo 

P
ella lo p · dommante em s~as obJurgatorms.- . 

l • _ . Pots bem! SI· :L Gltrn •• ra uctull.l couseJJt!r no 
lf:~ ~tll.qnem. pcns~S>O quo· ~ : 11o'hre f!lln•~t_ro .preuiedlt.uJn esbulho de seus direito;; .. s i s•mccio~ 

. _obs .. rvan~ MJU• o m~>Juo prcx:e!hmento, nao de.s_e~ nnr :t · pro~larnO:Qão dn dictndura,,, os~~mlo G!ll 
jnn,io: assJgna!ar nem e::.s:~ , ,dtlfe~n\'.1- .entre as pleno oxctctcio:dàs suus funcções.; s1 n ao., r c!llíil' 
d~~-qdé:1s : a de_; IJll>~lr um11 zpcrec1do o yronun- contra o·menuspri!Ço- conr que· ·e-·tratilda, e lia de 

· c1amento de ·S: _E:t:· e.·outra: na11. ·_ . que r:1.1,em · p.'rte· · t;m1~' doso que ~·:olimt."mente 
M:l.il, s .. &_ .. tàllou. i. ~uindit. bem~- UI,. QÇ>mo .profl_ig,lri..nl ' ~ suspen~o: . poll-·m~tlvo . de or-dem 

aqu~ •. c.1rrin-lhe:u-da~er •lO' faze l-o• ~ho·nào t~e,;so-; pubhca. dOS)IDp.o$t?S:. J?:COll$~1u~1onu~. ·d~ .l'er
poré,u:. n:iO' causaria. isso-·•gl'allde. eStl'~tllie:t;~ " ~UUCO,-Jl:J:'I'el'J.: fettO ·J~Z · Il~- õiC}lt~he_ ill.lUJ:!OSO 
nin(,'Uem, entre onb'OS motivos. J?.Orqne· tem. sido 1 epttlte.to~. que -o m•ador, J<imatSo cogttart::l- de lhe 

v . m.-'- 27 · · - -
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-applicar, pois merece~lbe touo o respeito a Cam~ra cobl'il-o por. meio de·. combinaÇÕes complicadas ; 
que fez a abolição, mas, qt•ando menos pera.ntê a 2•~ o que ss; EEx. exi~em do paiztodoé uma 
'COoscfencia publica espantada de tantas sorpre~s, contribuição pesada em favor de uma só classe, 
h•t.verá. merecido o qualüicativo de Cama.ra dos mas essa. coatrihu.i.ção seria inferior á quG a pl"'- · 
iucriveis, C:uum·a, ,las cousas estup~nd~s e in· posta imporá, si, o que niio J?ermitt<o. Deu~, cl1egar 
esperadas. (Apoiados, .uro apoiCidQs, apartes.) a realizar~se na amplitude que seus autores e 

Si o governo pretende jll'escindir da annuencia defensore3 11\e qMrem dar. 
do parlamento pa.ra o ajuste em questão, pal'll Fõra di5so, o que os· i! lustres senador e depu~ 
que vem discutir o proje<:to qne se aclla em ordem tado denominam iw:lemnisaçao, o governo e a 
do din. 1 commissão chamam auxilias ú lauoura e embora 

Si reputa igunlmente tal projecto de urgent~ se a;foi'Celn para Iegit\ma.r a. sua infeliz id~
neces~idade, imprescimlível para cooj urar a crise attribuindo~llte uma or1gem remott\, qual a le1 
em que se demte o paiz-, que razão o impede de de 1875, é-manife~tamente um:1 creação da. época, 
adoptal-0 por decreto, limitaod(}-Se a. pedir depois determinada ·pelos factos que vão occorrendo no-
approvação de seu acto 1 1 patz. 

Deve, porém, declarai-o francamente p:t.ra 0 orador poupar~se~a ao trabalho de tweriguál" 
poup~r trabalho inutil. quaes sej~m as causas de que verdadeiramente 

Diante do que vai occorrendo e do que se espera, é t 1 - d · 
~licito aos deputados,comu Antonio Carlosdtante prov m es areso uçao o governo. 
dos ca-nhões do despotismo asse3tados contra a Não crê, corno pensam alguns, que seja um 
Constituinte, qu~ndo um ministro julgava de seu ll.rranjo partidnl'io, com o tini de restabelecer a 
direito entrar pelo r;ecinto a. deotro· de espada à união. nas fileiras conserva-doras;. menos adtnitte · 
cinta, no que aliás era complac3nte, pois . podia que tenha por intentes acalri.1ar o movimento 
proceder como Luiz XIV, ou como Cromwell pe- reaccionai'io que se vv.i manifestando em todo o 
crante o Longo Parlamento, ou comoNa.poleã? no paiz contra a.s instituições vigentes. 
Conselho dos ·Quinhentos, é licito aos deputadus outros seriam os recursos que a illustração, o 
exclam·\rem: Vamos~nos embora; isto já não é patriotismo, e a .propria dignidade do govern.o 

-assemuléa l (Mttito bem.). . · suggeririam si taes fossem as vistas que o am~ 
Feitas estas brevei; ponderações ao que o mam. 

Sr. Presidente do Conselho adi(\lltou em relação 0 SR. Ja.!..num NAI:Íuoo : _ Tem·po· r fim rapa· ~ 
a interpelação do orador·, entrará este na roa- "' 
teria ·da proposta em· discussão, começando--por raros males daJei de 13 de· Maio, disse o nobre 
mostrar;como disse, que nao poucas sorprezas deputado pelo 11• districto do Rio de Janeil'O. 
tem ella determinado. (Ap<<rles). . O SR. AFFONSO CEI.so :-Couscio de sua incom-

E' para admirar, po,· e:'{emplo, que o mesmo. pétencia para, como dilse, prescrut!lr esse> segre
g abinete que tão formttl e severamente qualificara do~ políticos, porã de. lado qu·1eoquer _cogitações,
no Senado o projecto do Sr. Barão7 de· Cotagip3 acerca da ex:plicaQão do. estranho caso, 'para en~ 
para indemnisação â. lavoura, pela extiricção do carar a proposta quanto ao acerto d~s medida~
elemeoto servil, viesse poucos âias depois apre- que encerra tl aos ·e !feitos que, segundo o- seu 

. sent:t.r a Cnma.ra d~ Deputados, em nome do modo de· ver, ha de proilu.zir. 
poder executivo, a propostu de que ora se trata ! A quem ex<J.miuul-a em seu aspecto geral,. 
-(Apartes.) . . . antes de descer aos pormenores, impression11rão. ·· 

E' para sorprender, que o illustre represen- duas observações' capitaes, · 
tante da proviucia do R.io de Janeiro, que perante A proposh tem lJOl' fim princi~nl firmar en· 
a mesma Cllmjra, àe modo tão incisivo, tambem tre nos o credito agrícola immobtliario, que se
reC<lntemeote manifestar.\ opiniii.o hostil áquella baseia na hypothec"' do solo e bemreitoria.s. a 
idéa., quando aventada pelo honrado · deputado elle ttdherentes, ·e secundariamente o credito 
pelo ~ia~hy, lirmasse.logo após, ~omo reltltOt' da agrícola mobiliaria, gat-antido pelo pilnhor dos 
commrssao encarregada de examu1ar: e>b -p~ instrumentos e rructos da lavoura. ·· 
posta, um parecer que aconselha a sua adopçã.o · · seguramente a es;as duas necessidades devera 
tntegral e pl'O:npta, Louvanc!o~a e applaudindo-a attender totla a legi~lal)ão que se proponha sup
como n ssigualaáo serviço (t causa publica ! prir 11la voura que não dbp1ie de recúrsos pro-

Tão brasca. mud:.tnça de convioção que se devia prios os meios· de que carece. para manter-s&, . . 
crer arraigada., tão inGsperado abandono de alargar~se ·e prosperar. · 

· _posições que se acreditava serem . defendidas, ao A lavoura mantem-se, d!lsenvolve~se e eu-
menos por parte do ·nobre ·deputado pelo Rio de grandece-se, ou installando novos estabelecimen
J aneiro, a o'lltrancc com a tenacidade e Merro ws, .refor'!laodo-os e melhoraodo·oJ, oa custeán
gue soube sempre most•.oar em seus propositos, do os jil existentes, -procurando tiral' delles o 
são, em -verdade, difficilhuos . de · exp1icurem~se maior proveito que possam oll.'erecer. 
l)ara os que, como o orador, não podem aicda. As áespe?.a.s requeridas para o primeiro meio 

. devassar os mysterio:; da alta politica. · . de acção, além de serem milito mais avultadas, 
· Aproposta, no fundo; outra couso. não é sinão $ào de mo.is demorud~ reproducção do que as 

O. que· pretendem os .· Srs. ·. Cotegipe e ·Coelho segundas ·:- abrir uma fazenda, . molltar-lha o 
·Rodrigues, com. duas di.tl'erenças apenas. machinismo ou ·nperfdçoa.l-o, exige muito maior 

.0: Sa. · G(JEI.Ro RóDRl&i:Jls:~ E' niais; ·6 0 pr~ dispendio do qu_e . o preciso para . o. amanho das 
-varei si ti ver occasiào de fullar. . ·· . : · terras, a coltie1ta, áo fructo, ·sua . pre paraçã() e 

remessa para os mercados consumi!lores. · · 
O SR.. A:FFONso CELSo : - Ditrereoç:i i• - Do mesmo modo quem cc.mpra ou abre ilma 

SS. EEx. o disserom sem rebuço,- frrulcamente, fazenda tem de esperar, darante seis ou cinco 
em termos claros e positivos, emguanto o g~ anoos, o juro e a reconstituição do capital gasto; 
verno e a. commissão pr~uram disfarçai~. e en- mas quem o emprega. em f~zenda jâ montad&, ao 
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cabo de alguns ma_zes nput·ará o. resultado uo·~ Cous.'\ é que entra pelos ollws de todos. qne 
que houver despend1do. n~nbum system<\ duradouro e esta.vel nerihum 

P•~r:a c.sse c.1so, servo o credito te~·ritoria~im- P}:•u. o e}lic.w J:<.'K!e as~enU•r soiJt'c u:~s'e .que nilo 
mub~l~;n·~o ; ]•ttt'<J, o on tn•,_ o ~~·etlo to hgncol:o .;cJ•: :iúlHlt< e !ll'ina ; nãO se c~iHca em tcrrcnv 
rnol.nllarto; po1'l;•nto nJn . Jwo d~Spens:t o ontl'O. I ,·acJ!lante. . · 
nm~s/ão n~cess;n:i'>ô, " · . . . • .. ·I Ot•;t >i a l''.'"l"'i';tla•l'0let·Pitm'ml <J c,;peci.u.lmenw·. 
. R~l7.· 1·?~ ll?l~~ t~\: .n .r_onv_e,t: 11 ':T. Ll~'j!o~ O:., ~~u ... <~ fl e~lln*!a. il. ili:r t'tCI!ll nra. pa~Si\ ne:ste IUD!llento 
1 nte1.1~~::s ~e" ~0.1 ncccr. c\~p:t<\ ... :ot .\ 1.1\ nut •t. pu! ~:··lta 1.or nma h·; 1 nstlwma,~.;~'io 110 ~mperio; :;i ~1 intla 
o:lo p.nz, """'t:wdc) ~tn,,, ole <lm cotao Je.· utt.>.. sen to} o ah\.lo <l.• ~r,nlde crtsc que··so:rreu e 
. ~ rJne. pl~.~~~n.l,, !\~li ~o C:llll{H'elwnt!e t•. tc1: c~n- I~in.~ue:--11 sahv 1r1.a~:s .ser~1o ü:; ~n -:s c-rn~ír(iJ~s 

c;bu,}?. :~ p_o~~~b~::d~td~ ~~u. -~ot~m~tt:l' Jun_:; _tiH~::iü~"$ ti'uru e:u d_iaut'!'~ rpe l'ecm·so~ po~orú~ .. )m~n~~~-, 
t<to l...l::;:,tmct,\s. '"'•L_O tlnc;~,s ,l.IJ mc~nlo. e:;t.d,eu:ct- qne garanti~\. as.-segm'iU\ como se Jlllg:l !tOSsire! 
'':lento, quanJo n .... o jiO\kutier lJ~tndc;cmt•en!mt!a:; form.1r [l:ll'a <!ll;t, desde já. in~titltições de credito 
sunult:Lncanwnle. ·. . real que se mantenham e deoenvolvam 1 

Um cstahelccuneuto de cJ·cdtto li)'J10tltee;mu 
não póde ·ser :.t.O me;mo tempo de crvdito pigno
raticio; .]'ll'etender IJUC marcllem ·conjunctamente 
é emiJaruGal-o; c compromettel-os. 

Si o ratUI'(' é incerto e prcc:ori(•,. o que " 
prudenchL ncotB~l!m é e;pcr,n• ~ue e l\e me lllOJ' Se 
àesenhc, ti ag-um·dar O.j ncontecimentos, por~uo 
só elles iotlie<\t':Í? com :1CCJ1:0 o qu~ se rl~va. e cotno 
se po;;s:t f,•r.er. 

O,; c~pit•leS de um niiA) podem ser os .lo outro, 
nem ·n. oscr!pturnçáo, n e1n a ge~·en cia, nem o 
Iil<KlG tle :1gir. l,;!liclos hiio de prejU<\ic,tr-se um O or.ulor esti~ persn:vlido de ~11e legishtr desde 
~o outro, ou antes prejadica.t·-se-üo mutJt:\mente. ji111o llllllito de fundar o credito ngricola hypo-

Como e.;t:i. parhtnwntarmente. co!B:tg>rada :l tllec.ll'io no Br.ozil é um erro, po1•rpw tah·ez 11ito 
comvm·<lção tla .iunt:.• •lo coucc, o onulor per- nos veuli" d'ahi sinão peiot· e mai.> <les,\nim>~<lor 
g1lnlar·â si poderá c:nnitthar· bem, "incla IH\ cstrarla mal logro <lo ~uc o <h lei de l875, obr.• •lo; 
mais lurg:t e plan(l., o velticulo :t qne se atrele a me,;tres ll~ entã,o e ~ue 1>1nb1s espemliC<'t5 tlcs-
tar(lo Loi um·ct\Vallo de raç:t 'I · perton, 

Pvr .. força. virara n:t sarg-et:>, si não s-. ~zer em Si a. ince:·te~a de sna sorte, qlle desde tantos 
pedaços li<\ primeir:t valtu.. (Riso.) annos alllig•J t\ lavo.•tr<>,· nii.o fv;,;e o ·principal. 
As~im corno o negociHlte ~'OITerá t:iuto menor em'•~raÇO- com IJUG entre nósli1ta o desenvolvi

risco qaanto menor fó1· n. varied:tde de genoros meuto tio ct·&lito a.gt•íco\:1 hypothec;.tri••, elt-• 
em que commcrciar, i1S>im .tambem Ooõ b:tncos ter-se-i,, tornntlo nmn t•c:üidade ,\e pois da rer~r-, 
p:n'!l operarem com segnra.nça devem e>p~chtliz:tr nn opera• h em ·lSS."í . 

.. as SU:lS tt•anSaCÇÕeS. _ Que_l'<lZÕCS <\lleg<lY~tn-se para explic:.r-se OCa-
D~S cWl'et'Clltes opcJ'aç.j-JS b<'li!C<1l'i.,s as <Jue se cto ano:nalo de nilo encontr.tra·ht\·onra as llle~

concili:un perfeitamente <l"té se complehtn ~ão as mas ruciliJ<>des de ct·eJíto (l~ ~uc diilpanlto.m o 
de dopo;ito;. des~onto;eemisséta. A val'io•l't•le de· cumnwrCi'J e outras in!lUStt•i:J.s, qn~ :dias t~iio 
negociacõ~s multiplica o-; 1'0t'ig-os. o:1'~1·0cetn a:; 1nesmas scgura.nça:;S? 

Bem ~al.e o oro;utor rrnej:'t._R le_idtJ _lR7:5, :o;o: ~rc a. AllP.g:\.VtUtl-~0 ~hl;)S~":Pri.nclp:tlm~nta. A mot·o~i-
Qun[ " proposta calcou-s~ 80111 ~:Üt:tr~lli:ii ·os de- rla<le d:i,n~ção ,iutlicial conte>> .. o devedor· t·emis:;o 1: 
feitos nntes a~graY3.11•lo-Qs, im;~g-in•V•I ~ne pu- o perigo u•t ;t<ljllllicnçii.o J'ot;Çêuh, em detrimento 
des'e vil'et· cntrl nó; e.iS'\ e:ltitl:ltle hybt•i,la, ou •!o •·t'e<lol'. 
anrlrogrnn. Pois hem ! " lei- tle 188:) remol"ell e.G~s d•Ju;; 

l\!as, p:ti'" coti\'Ollc~r•l~ qu(l "·l~i Llol:,\i5 niio e e:nl,1mcos nn ct·edito rla la\·onra. O proce:;:;o JH!'a 
e:-:ernplo rptz pOS.;!\ -:;-er: in,.·oc~t•J, ,-_com \'otntag-cm, a •Y"~:H'anc ~ d:'s sm\s divffla::; à l!njc o m:tis rllfJido 
bn.sta poud<l\'.•t• q11, n11nc:t pô lo set• cxcc•ltn 'n, po;si>•'i :- é o pt·oM;;;;., O'\e~nth·o; e nenllltlll 

·rnenos na. pat tB rorut'ü'lte aos e~lg •. mho.s CrJ.llh'"llC:S, cr;;tlnt· co: rej•\. o ri$CO t!ç.-, pam 11car cou1 o Jwecrto 
c com" maior iMdlidohdc. hypnthc·~a·lo, ter Jc d·~spcnde!' 1l1;tÍ>; ~ne o setl 

iAntosúm prec•.:: lente -de C<1~·t p:n~a Jnlü.ntc-.,1~ o vodnr~ a.~~raY;tn:lo-s.l a -s·.ut pe1·•b. . 
erro U.e attl•il)r~ii'C:Ü-"1(; fUOCÇÜúS ~te llltHi"C/ .. i.l.tli- {'ol'flll~< fiO~$ ui\.v '5e f'nttr!al'<llll Ih~\~(1{ h: t:lc--)::) 
.vers~ no 1nosmo este' clednwnto IJ·mc1rio: o hypothoe:wio;; on o; e~istenteo n~o amplbr;om <1S 
Bllnco elo l3i'<tz1l tem nma c~z·teir<lli)'[lJtltec~ri•• e ~ua.; opcr:~çB~s? Pelo mo!h·o expost,,:- "" cil·
ouh':t C•l:nmGrci:o\. O~ resnlt·lflo; tle nen-huma cnnbtanci~~ precnt' is e incert:IS th l:oYOitr:J. ; nin
della.S _são p.trn. conlcnt:tt\ edlór \"'~t.es. o qn•.! é g·uem q11('ri:\ ar1·i~c:rr o:; seus c:1 pit:L~s n:t in~ci{-Hl-. 
notorio. de ltlll:t tem vitHlo gr:lntle 1m\ I it ontt·n. éil'. cln ~llC tr;11'i:t n dia seguinte. . 

Qnlntlo o governo franccz quiz !'nnthr o cre- Om. I'S>C estado de cou~ •s co·ltinti' ; ''· ill-
dito agricola mol,iJbPio nas s'"'' c >]oni:os, p,-.rn ccd~za e :1 ll)O'l:Jl'l.; :t lavonrn :tin<h não C!Jtro" 
lev:lnt.tl-ns do ataliment > c:n que fictJ·am li>go no seu Ycr•ladcíJ''' t·egim~n. C<l1nn. poi,;, c~pcr11r 
depois d:L :tbolição <_la c.scra.vidão, não Se lem~>r~u .I]UC se con$\itn:tm S"\n.\cs ~st:thelecimcntos 
de ligai-o no: te1·ntnml; tr .• tou •le const1tmr pa.n o ttm exp1·e.so r!e ncgocinr com e lia~ 
estnlJeleciment.•s tli~tiuctos c e.;pecíacs com gmn- E' unt sonlto, trna ntupin, _st\lYO favo1·~s o l'o.>o<. 
da van~ag~ru. · extt•;JOII Iin:u·i·>~ e perigosis;;imos, com•) os rpte con-

Este.deV<'ría ser t.tmbcm o proceolimento do ~o- sngr:l :1 pr .. pnst'l. rlo g-oYerno. 
verno si set·i ,me1\le •lo::;eJ>s.;e anx!lin.~ :t l•>vom•n, o or.1rlor h:L de ex:tmiunl-o~·; ·uind't ~ne r::p'L!a- • 
como nlnnlein .l'\ profe~tn~ . ..... . . . . mente.m~~ des•lej;i. ndia.nta que niio 1luvir!a ~11'! 

,,. Se~nn ·h Oi>-<•'l'\'<'l(lC\ ê··nte. C:tn hf!'Lr 1l0·1\i- l:t!TI;\Ilh:c liheí>:,Ji(\:'t,Je cf>tnO a 1h lWOJ-IOSt.'t tl•ng;L 
virlir o'.s f'l~rn,-so;-; dc.q'~" pn(r~·dis!Jjt• J~Lnt_("on~t!- em r·e.·mltado o estotbelecimento de alguns hllh:os 
1uir o cre.lilo- :>gri~obt .. immouili:n~i<> e liiObilil•rio hrpotloc"'wio~ impo~t.tnt<ls. 
no mesmo temi'"· n:u. concenlt·Ol,;se·i:~ ont· r,,vor ~~'"· nlên11le 'JUC cn~t:trão no Bst<"lo ~ n tlllots 
Utu1nelle tlll; é mais urgente.~~ mtscil:c.~tm.st;lncins~ iL$- du8~C.i ::;,t.tcrHíeio;:; que nào set~lo comp9us 1j lo~ 
·prc.;ontc; C pos~ivcl llJm o:·;;atlL1 ar .. :::-J. ~ po:· t o.!o· o iJcm quo pOS3am 1:.l7~r. a (.11 .. /J IH'id... 
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l:wom;~ niio f:woreccrão como espera e deseja o propost:\ estabelece , essas .letras não seriam nnica
go-.erno. . mente ['l'Ocund:ls, teri~m o,s·io no mercado. r!: para 

f>:wa o que clles Mo de servir perfeitamente é reconhecei-o l~tSt<\ um:~.· so clln>ide~;açi~o :- a le- · 
. p:t1·:~ atto11ttar os prejuízos, pnr:l. concertnr os iles- tr:\ bypothecmia vence o mesmo .iuro qae a. atlolice 

acertos e remediar as más couseqnencias de ne.go- e não depende, p:lr:J. ser ndquirit!a .ou t!•,\nsrcrida , 
ciações imprudentes reitcL~ por aqnelles que de- da.s fllrm;\li<Ltd~s e incommoJQ.S flue se e:dge para. 
•..iam tel-as impedi<lo, em vantagem uoiro dos a tranMerench\ dt\$ :tpoliccs. ' 
mais cnipados. Ora, raríssimos c •pitalistas n~ste 11::dz preferi-

O que a prudeucla, o tom senso e ns circum- rhun. em}lregal' o seu dinheiro em emrrez.1s .que 
stauciasdo paiz:lCODSCllH:t.V:lUl e-permittimu e que rendam IO t\ 12"/• aos5 </. quea.Caixnlli~ AlOorti-
algum S~iel'ificio tlz~s..<e o Esbclo para. fumeutar o Z<1Ção Jlag:t semc;;tr::~hnontc. · . 
cre,lito a~ricob mobili<tl'io, )lt'Oporciooaudo para !r lú recebei-os nil.o dá. tmbal ho ai gum ; mas 

.esse llm mg-um auxilio aos banco~ ex~tentes on ás empresttlr a c:uprews, orgauistl.l- as·ou eomprnr · 
co~p.1ilhias que se fornJa:>-sem graçns :1. scme- acç.ões de companhias exige lr nb:1lho, a·~tiridade, 
lhantes incentivos. vigilancia, que nem todos podem e m"Jito L'oucos 

O SR. JoÃo ALFREDO (presidci!lc elo comclho) : qnerem exerce!'· 
- Nem de outra couso, e11 cogito. · O goveL·no, porém, esqueceu-se de tutlo i;to, e, 

sem necessidade, >tug:nentou o gi'ailue onus <'ue da 
O Sn. AFFO:>SO CEr-so :- Esse5 podni:un snp- simpl(!s garanti:t de juros result.wa pn!'·' o ESt.'1.do, 

prír a. primeira e mais urgente neeessili:tde ihl com ·outra respons>ti>ilillade muito m>tis ;;mve c 
hwoum que é ter dinheiro parn sol vnl' n, colheita. que póde ser de fun~ti~imas conS91jUencia;. · 
deste anuo e prepar;n· :t do ruturo :- OS ln ncns NiLO fari\ O Ol'<ldOr cabedal da ilt1pot·tancia dos 
l!ybridos . (\O projecto não poderão funccíoMl' .tão .iuros reh1ti ~·ol à emisslio que os b:•ncos e;;tão 
cedo e, qtia.ndo funccionem, jâ. ter-se-ão perdido autorisados n fazer e é nliàs consider:tvel . · 
grandes recursos, que poderiam ter-se aprovei- A emissão l'óde nttiiigir ao de:.mplo do capital 
tado si o Governo tivesse melhor orientação do dos blncos e co::~seg-uintomente 11. 30<1 .OOOcoutos 
rumo a segiiTr. · · de réis ; o ~ue sitpiifica· que, fóm a n:uorti:r.nção, 

Além desse auxilio, o crecHto :tgrico!:::t. .mobilin- :1 .. l'Qspons-'l~i!idll.de llo Estado o:;cend.;t\Í. a ~5.000 . 
rio dapei:idia. unicamente de pequeuos,reto'}ues no contos ele N IS. · _ .. . :~~·, ,. . . .. ' ''"'"=-'' 
regulament~ expedido pn.ro. execução· da lei· de E nãof,u<\ caiJe<l,tJ, !1<1o porque sejil. proredente 
18i5, que, lon~e da f;worecer o penhor agt•lcola; a resposta .que é de prever aêss·~ . reparo, isto e, 
ra<leou-o de difflcnldndes toes, que tornou ioopos- que <\ garai1ti' elo Estado ne;;:o;e cns•J se1'it pu
slvel a snn- -pr-.\tic..•· ramente nominal, poi5 a Cnmae ~er.; su.J1e que 

Feitos estes reparos gemes, o orador entrarà todas e:>SllS gumrtiasque hoje tan ~o •obr~'C(l.l'l'egam . 
no exame de alg'llUS ."Pormenores · ela. p:•o~t.1, o orçamento e oneram o Theronr:o foram ~mpre 
começando "jlOr exammar os eocar"'OS que 1m- solicit..'tdas e concedidas na. c.t>n ~·icçt•.o . ·é~. que 
me,liatameute r,~z. posar sobre o ~stndo : e ·os se!'inm nominncs . ·· . · · . . . 
~ru.Yissitnos inconvenientes ~inüo desastres ·que · Deixnrá isso tb p<trte, pot•que :m11 coGsa tnelbor 
d'ahi podem resultm•. · . (lo ndduzir. . 

A ]lroposb não so limita o. reproduzir a dispo- A proposta. nu tol'isa. o governe '~ ·em prega.r na 
si~.ão d!l lei ,]e 1Si5 que nntoris.• a. ~rantia do l • ~erie de npollces quo !! mil tirem ••> l~mcos o 
Estado.])elos jtu·o• c amortizac"lo cbs letras 11)'- saldo veril1et1do do fundo !lc cn,~ul~ip"~'iio e dos 
pothec~rias; vni :tlém. 2;a das t.'\xas addícionne$ creadas p~l:t !oi de 28 

Alltrs tlc tuuo, nota-se que a lei de ! Si; tinhn de Satembro do 1885 o mnis o~ ;~,(<lo; ,,x i~tentcs 
elll vista :tth·ahir pam o p..'\i 1. capiti\es estr:u1- das seguintes or igens : 
geirllS j fiS letl~\S hypothCC!\ÜIS do b.'\llCO 0\l Emtwcstimo llo cofre de orphã~s ; . 
bancos por clla. <tutoi'i.satlos, dcYiam ser cmit;. Bens dc•lefuutos e ausentes e do Cll"<'iJto; 
tidt\S U:l Em•op:t. ' . . . Pl'emio;; .de loterias ; . 

Ol\1·, p:ll'<\ r e"limt· ·esse· dcsitl~;·at.tuh, isto 6, Depositas das Caixas Economb<s ; 
augruentnr os capit:Joo dispooivcis do LJ<tiz; C<ll1l- Oepositos dosM,,ntes de Soccorro • 
prehende-se que se fiwssen t so.crificios; o capital Assim: 0 governo uã.o coutentt3 em ~mth· ,) 
vem sempre J"ktr:l. onde lhe proporcionam JMiores juro e n, amortiz;1çã.o u<lS letras hypoUiec.11'ius, o 
lttcl'Os. . que por si só tornal- :ts- ia l'Grfeit:\mun tc nego-

A pro:postt\, porêm, não cogita. de cnpitaes citweis, conotittte-.;e o ~eu ]'rimei ro e principal 
estrange.tros; quer que os b.tncos. se orgttoisem tomador, o qtt~. convem não csquece1'1 concorrera 
como os quejiLtemos. Ora, não se comprohende paraangment.1r ainda mais osen ag10 . . 
l"Jue, em um paiz como o nosso, onde o emprego Mas apreciemos em totla a ,;;n;~ c~tcnsão a 
de dinheiro m:üs procurado e preter ido é empt·c- quanto montar:\. este sacl·illcio. 
star no .a:ovemo on emprestar sob a garan ti>L do 
governo; imaginasse nlguem . serem necess:wios, . Saguudo o ultimo rehltorio do. :Mi nisterio dn. 
pal'o.'\.-t O~ll:1.1'-poSSi·Veis-a.-organis.1~!ào ..• lo;..b.'l.UOOS Fazend:l, c ruud_o de:enWJcipação ·. da lei de 18il .. 
e a ·:emiSS:1o de lctrl\5 hn10theearia.s, mniore.; t eve o &'1.ldo no Thesouro de... 4.:>:l:fl14$Z55 
làvores, sact•i!icios .excedentes aos que .set•hun Os .10 tl:t~ t:tx,,s :l.ddieionacs da 

' bnstuntes pnro. al!iciur capitaes europeus. . lei tle ISS5 sobem :~. •• ••.. . ; .. . 4 .5n:J:W?$034 
. . . Para que as letras hy-pothec~rias tivessem entre O S:\ldo do.cort·e de orphü.os :\ . • ; .15. ~11\J : i3l$EOO 

nôs ·gr~nde pt•octi1-o., outro. cou:><'lo não se fill:i(l. mis- O elo> bens de doruntoscnuse:\t~ ' ·;>.\;\)!):235$02:! 
ter nlém de g:trnntia. de juros e ~mortização que OS .depositas cl:\s C.liX;tS Econo- . ·. . . . 

· lhes dé.;e o T!Jesouro.· · : . ·· . . · ·· micas .... . . .. . . . . .. .. ." ... ; .. , 22 .·S51":5SS,;;848 
Si (t isto ncerescesse apo:;~ibilidaue de serem DJpo~itosdo>~loutcs de Soccon·o · ::,w : Si' l$~'9·1 

• recebidas nas ci;t...'IÇOes publicas pa.m cnuçi:í~> c fi:m~ 
ças, e Piii'a em.pregode dioheir.os de orphü.os IJUC n 52 .550 :~44$8()4 . 
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Não computa o m•nd~l' no calculo o p1•od ucto .. o Sn.. A!"FO~so CEuo: :- Portauto,_um dos re
dos prenuos das lotet'!1.S, porque as lttbP.Llas do snlta(los do irmnenso. sacrificio que <ai ra.ier o 
T!tesouro )lão o discriminam : u.quantia, poréin, ~stndo é triste e fi1tal: 11 üeJ.weciaç,ão dot di<ida 
nao é gr<tnJe. mterna fnndadn.. 

T~mos, P?rta.nto, que 0 Estado, a!éln ,l:\. ga~ o Sr... JoAQUr~r N'ABuco:- A .. catnm·a franceza 
rautm de JUros annmtes· n• imrortancia de · 
15.000 contos ele rêis, v:ü empatar m compra reJeitou este principio por caus.:1. do perigo: 
de letras hypotltecurias a enorme quantia ·de O SR. AFFo~so CEJ-so:- Ainda mais:- osdi-
52.550 contos, dcopre7.Mas as frac~,(íes. nheiros depositados nas CuL,:ís· Economic.~s ren-

Reflictamos solJre isto. dem apenas 4•> 0/o e paJ\) lá er,tmrem e de Já 
Em l•logm· esse d!nheiro vem ua um~ origem >ahirem estão sujeitos a Corm~liuades que, si 

sngrada: são depositas, e quem diz <lcpositos diz bem menos incomruolas hoje, não s;.1o ugt·ada
d~nheiro fielmente. · guarllado, · existente, di>po- veis. 
mvel a qualquer momento para ser entregue a Assim, pois, e na.tural que os depositos uns 
quem de direito. Caixas Ecouomiú1S àimiJJua1a gr,uJdemente e até 

Portanto, não é regula!' (j\Je se lhe de destino de:>.>tJlP<\l'eºam para serem empregados uas letras' 
e destino duvf(lQ_so, qual a compra de leteas, cnjo hypothecarias. 
pag<Hneuto IJode demoror-se por 20 nnnos. l'ax~se~á .isto desencrtde~nclo um<t verJadeirn 

J?emaís, ~um exemplo pernicioso que o Est:\do crise, -rjii&- i1·.1 repercutir no Thesouro onde 
vm dar amm 110$ seus servidores e nos simples aquelles deposito~ se recalneJU, desJrguuisa.r
purticuhwes. sc--ão nquelles estabeleoimentos que co11víria. 

Si el!e põde assim lnnçnr mü.o dos clcpositos nliús animnr e prote~er, o ent1•ar-se-à em nma 
que lhe são entreg-ues porque conta colll. recarsos serie de desordens c a e trallstol'noo, cujos males 
certos e seguro~ no momento em que fôl.' preciso não é racíl prever e menos ren1et\i>1.r. · · 
restituil-os, esses t!Je;mn\·iros e collectores cuja · PortHnto, esta idêa da. proposta é, além de tudo, 
nível tem 11ltimamente haixadó bnto, nntuml- in!ellcissitun c prenhe u~ porigo~: nterradores. 
mente senio levudos a f,lzer igual mciocinio, e; llõto.tnludo I'[Ue a amortízacilo <Jus letl'as hy-
pot:_cqntarem cotn recn%os mais ou menos certos JlOthec.'l.rias seja cale,ulaclade.mo(\oa elfectuar~:;e. 

· ·-'· · '-e1~\llh-eis, poderão deseml.Jaraç~dn.mente apro- dentr-o de cinco a 20 annos ipso (ucto dete~minou o 
Yeltnr-se dos dinheiros connudos à sm.tg-uardn. Do pr.;>jecto Q\le seja ess~ o pr.1zo dos empre5tlmos á 
meSJ?.O modo rnciocinarüo porliculares, o n~o 6 h1YOU1':1. gnrantidos por hypothec. .... 
preetso mostrar quae~ ns consequenci<lS desastre- .. I~: este ponto, a ~roposta o.lrnsta-se tanto lh1. lei 
sas e condenma.veis que de ~e.1:elhanto est~e- de 1864, cujo plano alias mandn. guardar ]Jelos 

. wusas p01lem resnltm•. . - · ~. b:mcos. IJ.ue intenta irutituir• . comodade 1875, 
· Em2° 1ogar, supponh~·sequP. de um momcnfo quo copioa em outros pontos-menos inlpol'lautes. 

par:t outro ó exigida, nuo diri\ o o!':v\01' a tot~li-· A lei de 1854 queria que os amprestunos feitos 
da de, mns mu~ g-mcde p:ll'te desses deposltO:i, como pelas sociedades de credito re;cl. tiv,;ssem o prazo 
não e impossív-el ncontece1·. onde irit.lmscal-cs o minimo ele 10 nnuos e o maximo de 30 ( urt., 
Thesou1•o ohe1•ado e em clcflcil? . 13§.20). · . . · · 

Figure-se, por cxemp lo, ·que :1. Cníxn Economie."t Reduziu a de 1875 o inínimo. a cinco, m:ts conser-
do Ida da Janeiro, qne ella. sõó Cl'Ctlol'~do 15.000 rou o maximo de 30, que~ ]Jropostt\ redu;: a 20. 
contos, os recll\tn~. Como s~rão png-o.,! · · . _Si a lavolll'l"l precisll. de. diulieiro b.~rl\to e n 

Não j1Ólle isto determinar ttlll<\ Yúl"unlloim criso long-o pr<<r.o c o !lm d:t proposta rlmlnistrar-lh'os, 
c ímntcmns dcsgr;tç:ts~ nfio se justitic.'l. o encut·tamento do lO :moa:;. 

!j;,;ta, hrpothe;e, rp1e r.lg·ucn1 talyc;: l'e]ttJ!o ;,:'l'.l- Quanto maior fór o prazo de amortização, t;mto 
tnita, ó nliú.:; facHimll. tlc tlar-c>e e não c tlccc,;:;ario menm· ~crú o sacrillcio quo o •devedor terà de íh
Sel' 1Wo~hata 11:11'a nnunncitü-t\ .. E: ~inii:o, C!tln- ze!' ttiUlllalmente, crescendo nessa pro~orção, ou 
tinnemos a r<lCiocinar. tlimiouindo llll. inversa, ns possibilldades de 

A letr:t liypothe~n-Út d<t pt·opo;l.'l. tl um tiinlo aproveita1·em· os ::~uxili<lS que se pretendmu con
a todos os respeito;; superiul' a npolico dll. divhb corlet•. 
publica fnndadà. · Evidentemente, pois, uc.>se ponto a llNpostn. a 

Vence o mesmojnro e tem do maio:\ amortizu~ão menos f'a,.oravel.:;_ qnem qu?F proteget· tlo q.ue as 
certa, em nm prazo Te lati Y.:lmente curto- 20 lets de 18G4 c lS,_o, que, alws, uacla Jll'ildUZlrmu. 
nnnos no muximo. Desde quo a ]lrOpos ta. fez · :~os bancos ra v ores 

·Estú. ao alcance das pequenas cconomía.s: custa tão considel'aY~is cqmo os que conh~ce. a Call}ara, 
100$000. Não· dependo tlc t1·ausrerencia., p01:qn~ eomprchcnue-so que m_arcasse U!D. htmte aos,lm'os. 
é ~o JlOt'ladot·, e, consc_;;nintemente, l.t·an;Ienvel a pagar _pelos cmpresttmo• rea~tzatlos. . . 
por simples h•:nlição, (\e mfio U mão. Qnei'Or:io Eil"ecttnunente fixoa OTllaXl/110 de 7 °(o ( § 3° 
po:;>uil-~s lodos os qne tenlwm al;:!unH!iJtheh·inho do :>rt·. 1°); !MS cumpre attentler qu~, altim de;;-
e aind:t nmi5 ·quantos precisarem ãn qnherem (e ses 7 "/•, o mutuurio tcri1 de ·Jlttgar: . - -

·-tfCamam sn.~ qnc lliio é pequeno o seu nu!Ile~) Lo A amortiz~ç;.1o unn?al que_, p~lra o.c:\so de : . 
occultor o que jloss.ltem, l)Orque, como dhse, stto cfnco·-,Junos;·s·era--pes:J.dt:!~ttu(l.·e-só-lliHJe-20-pol'l,et'--

-ao. pot·t.~àor. · . ~o-há dizer mo dica. : _. . .. . · 
Comeiftlintemeple a let1•a llJ1lDilt~c::tr1n Jm. 'l.e 2. ~ -~s despc;:.as de ~~tmmts!r•1ção que, l1tt. con-

ser preferida it n:police; d'aqui .a Yeuda desses tt- fot·t:wl,•c!e-da leJ .de. 11>61, nao se comprchell~lcm 
tnlos. p~ra acgnisição do> novoo, e, COuS<!quet1te- no Jtn·o. _ -. _ 
mente, A baix(l tlo seu vutor, com imlll~n::;o pre- Ora, c~lcnlando as despez:as de_ mhmntstroç«O . 
juizo dnsas3ocia~õcs q1~e11elle; têm~onstituiâo o em)/2°/o, apet!ns;tcremos o se_gnmte l'esu1t:ulo; 
sen.funâo, .o sea dern·ecmrnento. • ·· Vm · ClnJ~rcstnno p:u·a·a)llOl'tJz:lr-se·en1 :?0 ;;~l-

U)! Slt. DEl'wTAno:·.;..E:' o Estado contra O·Pl'o- nos devera pDg:.u':<~ :lnn1nrlade de. 2.,u .. centest_ 
11rio Estnllo. · · · moc; por cento QHC nçcresr.idos aos 7 'tejnros eu

0 
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V2. de admiui:;tração elevam a. prestações an- Qnundo o or<l.dor soube que o venernntlo presi
nqaes ;\ ![U;\Si 10 "/o1 sFos.ju.ros.não ('orem pogos dente do Sen<\do fôrtl unanimemente nomcádo 
semestr;~tmetlte porque· nessa hypothese sul•!- pelus se11s i llu;;tres cnmTJ<1-nlleiros de •leput.•ç;.io .da 
rã.o u. tnais. . h~utc:~d.l ..:on;)el ~Yn..Uot·(L +pnra. ::5("1' o ~ell ()rgão, gnin. 

Obt·ig-:1do~ n. pagarem hnje salat·ios e.l•wado;. ou protedor per.1nte o gover·no g-.,rnl e provin
r~ros. t.n·t•ador<ls poderi••m· honrar pontn"l"le!l!~ I cíll.l, o oratJ_,,. exultou de pt1VCI' pOl''tHe o1Cr-edítou. 
n sut\,firm:\ si t.i,·e~,em •I e s:ülsl\,zer t .. e~ ,;n- I 'JU•l" mer~ci•ht inOnenc'a •lo ~cn illuotre cotupt·o
c~rrg·os~ 0:'!. (jnc conhecern as contli\;Oesd;t lrlVOHl'i.L l ,·iucl;u!o~ seu prestigio7 e o~ Yot":s de f}tlfJ di:spDe 
roconhec~t·:ll"l e;;t::\. V(lt·lh'rl~. (A]1,>Ütrlo.s.) ~- n:t Ca.nl~l.t·a, c:o;:I;;t;:gnkln.ln 1.1ue ~L ~~~quec"td;t ~li nas 

Isto, ''?te-se, !1<1. m_el h· •r hyp_othese, o' ·ten1lu ros>e tr .t,uh rl%J~ esoe <1h ··om 111.ai~ co~,;id~r:.ç:~~' 
o nmtuano o ma.xtmo lavor .-h let. do qu~ telll mer·e,:rtlo d<J 4Cl11al llllllL~te:-,o '[•le .F< 

Si, \JMêm, nKn :1\c;\ll<;.u• sin~o o JH·;tzo minimn se o•·g-;\nisou l:wç;tndo S1J!.1'~ ella llln certo tles
•.lo empre~timo, i>tn é, é~nco;rnno;, ~>nt1i0 set·á I pr·e.;ti;,.·io, p_or·qwiut? uen)tHHI u" ~eu.> seuad~r~~ e 
um hol"t'Or; perd~ra .. o d.Jnhe1r·o, os c;ll;~UO:-i, !t depotatl9s, <::ot·l·tül.g·wnüJ'los do g;tbme.te1 _t;,l .Jnl
pel\e e-a reput.tção. . gaclo apt11 p:u·a ex"1·cer uma J•tstn, f)UatHio 

"' q11ot•'l lh_;•mortiz••(io .!e tlll1 empretimo 1!e S. P:vtl'l e o Riu de Jarlr-iro fornece:m111 d01to 
.cinco nnnos ser·á d,) 17,4 "/., nue com o0 jnros de ministro.; c;trl!t um·t. 
7 elev~m"' presb\çáo annunl "n:l•.la menos de 24 Infelizmente illltuiu-se : 0,, 0 illustre !•lerüpo
e qn~st 112_,•/• ,L.. ,. . _ ~ ~ tenciario nã:o li~ou muitt1. importancia. a dele-

P~tõ sert,lme.,te, ser.t 1~to prote"'cr a. l~vn~ra · gt1.çi->, ou não da v;tlor· M 11rojceto, n:~tur~lmente 
E. p:tm notnr-se _que, tendo m:1~c.o'tdo _o .Juro l•or jul<>al-o invbxel. 

ma:nmo dos emp~est1mos hypothecanos, n:L•l ado- _ "' . · .. 
pbsse o pro.jecto igual provide ncia rura 0~ pi<>no- Nao potle exp.llc 1r-se po_r outrv modo o facto 
-raticios. . -· .. " lumentavel rle licar n prov:nCJa de Mmus cnca>JL-

Não. se preteriilii '<ixplicar a anom~lia peln. cir- ~t<lhwla á do Rio de .~an.~iro, CJ'!:!-ndo solm~m-lhc 
cnmstancíu de que sohre os emp•·~stimos g-ar1tn- element(); _1):1 t'il. co!'lshtllll' reg:<w ~aucarw. se
tidos por peohor Hão emittem os bancos títulos<> pa.mrb;· -- ... · _ .. , .. "' ·- ··=· ·•· 
que o go;-erno ~:W'g-uro ju:·os c amm-tiza~~C'ío, e O oradot• cumpre o ;en de..,er prot<J~t•lndo e 
que, portanto, nã-o llJes senrln ex.t~!l,i\osos ftwO. fol'lnnlando aemenna que :~nnuuciOtl p:~ra o caso 
res doF.st:\do, não lt;t motivo J?ll.I'.L inlpórenH•e- de. ser o proj~cto ·,'PI'I'O>-,\Io. 
lhe re;tricçõr.s. · Opposicionista., sem influencia nem prestigio 

O :trgttmen to n~o pi·oeerlerü, pot·~>mn to nií.o 
1Xldeudo oi l,auco.; ll:pplicar a est~s empre.;timo~ 
mai3 d;t 5• parte ott -~o _•f. rlo sc1 c:lpit:~.l, _fict\m 

.. · forncculos 80 •J• tlo··tn.l forma .• ··.,nc, em comreus.~
~ãr>,-jnsto er;t CJUC t.'tmll0m :•elativ:nnente il(]rwll:>. 
rellazid~t. ql_tnt:~ ell~s :;e obrigns . .;eul·a. nio cobr~u· 

·. einão peqtteno j11ro. · · · 
·PaS:l<'tll•la a antro <~ssumpt •, ·rlirà o Ot':tdorl]llO 

ns regiões em que a proposta. r.livlrl) o lmporio 
]Xtr:t n~ opernçiJcs r los b·• nco> mostram quão pouco 
Yflle perall t(l os conselhos rio ~overno t\ provinci;t 
de :'>li na~, ']lle S•! llc~v:tnece de TOpresentar. 

l\Jin~s G~>l':les w P"P >i devm·i:t Cflnstitnir n 
séde de nm lttnco; h;o ,, li c:>.Jlit:tei\ stlffi··ientcs e 
pe;so~l h·•l,[lit:trlo p:1r:\. hem dirigil-o. 

O Slt. JoXo Ar.mf:no (/H"eál~nlo J, comallto): 
- P~rdl>e-me: flli pot•rpw me disser;>lll ~ne to•hi 
-a· pr?Yinci•> pNfere ·qaJ o banco ~cj:t no Rio de 
Jane1ro. . · 

.,., 0 SR. "\FFO'i'80 CELSO rliz ~lie, [1>1'1\ COlltCS
t;iJ-o, -bastn recordar que o Bttnco do· H rilzil ten 
c:ti:-ras filiaes ·em l';trias pNYincias, Liquidadas 
totlas elhrs, deram m;üor 1•11 menor 11rejuizo, com 
·excepçiio de duas:- a rle S .. P:tl(lo. que aind" 
hoje funcciona., e a •l:ü:.c'l.pit:\1 de MillttS· 

Nüo pÕlle, pois, ·deixnr de protest,. r contm este 
. menos~l'eço à sua pro\'Íncia e formnlura .urna 
eme!Hll para faze t-o ces>ar. 

_._.]) Sti! _!QÃQ ,\.LFit_l~~o._(p_,·e.,<irlen t c_do ca<L~clho) .' 
,.-- - Ni~o. teullo a meno1• dn \·irh nis~o ; mns rlis

semm-me. reritn, QU-~ ~fin:ts prGferi.l rel~ções 
com 1\cõrte. ( A.z,oiádo.<.do S:·~ No•w,ro.) 

pes;o •l ( •uio apow:los), nii.o póde fazer. mais. 
Aos seus colleg:t,; couservn.dores cumlH'h ter 

impedido se mel h ante rlosah'e. o a energicamente 
recl;un;mdo co o tr;, elle si nilo .. los;ell! ouvidos . 

Va 3· t'tlSJIOilS;tbilidttde a quetü toca. 
Crê tc1' dito IJ,u;t;tute pm jltStiflcar o voto 

11ne pretende dar contra o projecto do govern'l; 
mas .pede licença p •r<t ex.tern:•r mais ,dgun·,::~s 
lias muLtas r:'zõos ~ue p<\rt1. isso aind:t tem e 
o oi.Jrigtun '' con:sidet·al-o incoln·enientis,;lmo. 

Postos mesl!lO de bulo o.; •lere~to . .; qlle de-xoa· 
apontado.,, ;t ]H'oposta ·p~dece do .vicio cupit:•l rlol 
i nspir<lr-::if.! n;t 1n.d:; pe1·tgos~t rht::; thClJl'bL.-; g-<~
ym·nament<tes mo.lernas;' o ~ociali~tno ilo F.st:ulo, 
de$pet·tando ~ ;\lintent.~n•lo <l~p<31'an.;'a~ ~ne não 
t•odó!r'~ sat\sCt7.C!', c. c~useg-nintenw1te, aggl·•·
vando oõ r~:;et1li111entos '!lle por toua u [>..r-te v·ii<l 
ap]>:treeentlo contt~t a Ol'demdo C<~\l~~•se~i:;tetltes. 

Si o l~sta<io tem" deve\' 1le sub>idhtl'fl l;woura, 
por~o;e outl't\ cous:t nil.o ,; sinão ~uhsidial-a, ;\S>U.
mi!'. como pt·ioci p>\l I'ag:ulor. a respons<1 hili<hvlo lias 
emprestimos.qne·llte sejMl feitos, pot'q\lu niio sub-·. 
sidiarã ·tml\bem outt·;r:; indmtri 1S, ontt•a:.J classe8 
~ue tambclll·lutam com tlifTicuhhulllS inmonso1s e 
igualmente podem.coneom~r pm'a o desenvolv\,
mento 1ht rif)uez:i pulJlic:•! ·O rlireito é o ·mesmo 
e não eleve h:we1' tmla ~ó d<1sse l':t\'OI'eCi{\a. em 
detl'imento de outra~, '" ~11err •. se consiilere como 
enteadas . 

E. tÚemos recursos pnm Í>ÍO ! E ~JUiiOUO OS ti
vessemos, rlevel~iain receber semelhante appli
C;>ç:\o·1 · · · ·· . ... - ·· 

Ni\•) í'H;~m no om<lnr <\ injusti~a 1le snppor quo: 
~ia int<:nso il lnvonrn, ou ente11d" nfio devet•.o 
1\st:t<lo f;t.vorl'é(>}.;;:i: 

O. SR. AF'FO~SoÓcL~C'>·<liz ~\\'. MS$C C !'~o, fi~ne Ao COilli':U'i<), enten•le ~UC e e;;se·OSCl\ prilllei!'O 
consig-Mdo fJU C o 1!es:~.preon. cDm fJilC :Min'1~ é à~<er·, porq11e :ts socic•l:rdos s3constitnelll, o~.Es
'tr:tta'i!a t~1n -a .a,nllnencin. rlo~ depi>l:t•lo~ ~ ·~~nn-,_ . tad.,sse orgnni.;alll ex,\eta:uente. pa.ril. bcm-est;,r, 
dores ~,,n,ervndo_re> <lot ta·ovinch. ( ,1poiado.< ~ IJt•ot.ecc;io e $e~<lt'l\OG" do; mernl.ros que o com
n~to· crpo:atlos. Cru:(t·t;i-~c •Jitl.itos ápru·lc.~.) poem, inlli vitiLÚ lid.al~es ~u ct~l:5~C-~-: E CS$t1 p~:otecçt"l(• 
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deve ser tanto mais atficaz e decish·a. quanto 
mais uteis forem ao bem-estat• da. communhã:o. 

Pens,t., porém, que essa pr.otec,.:ro deve ser de 
. outro g-enero, mais d irect<.""l. do que a cousi:stent3 
em obrigar todos os contrilJuintes a t rahatharem 
e tu prol de uma só clusse. 

A h~voura merece, sem d uvida, protecc:ão e 
amparo ; nenhuma outra profi~ão e lllnis dig:nn 
dis."'. 

~las a proteoção que lhe deve ser d.'lda e ver· 
dalleiramente apro.eitar-!he·á, é bcru ~ivers.<t 
da Que concelleru os propugo.adores do Jl••ojecto 

Qnet•e!s protegei--a. ncertadamente 1 
Reduzi qutlnto possi.-el aos preços lllin!mo.> sutli

cientes pa.ra cobt'ir apenas os gastos do custeio, 
durante nlguns aonos, os fretes das estra!lns de 
i~rro do Estado e as liuhas de nttveg;.tQao subvcn· 
ctooad:ts. · 

PL'evaleç..'l.-se o governo de sua influencia junto 
rios governos proviuciaes par>•, por sn;\ I»lrte, 
libera\ isaren~ igual fowor. 

O.> s.tcrificios que fizerem serão em pouco tempo 
tn!ÜS que muito ().)IUpenstLdos. (A;poi<~do~ e apartes) 

Quereis protegel·a u.iud<t em mttior escala 1 . 
Pois bem, supp:·imi os impostos úe o:xport:\ção, 

:~nti-econorrticos, absurdos, e qne, oner:tnúC>-a pot· 
de mais, não lhe pertnittetn concot•rm· con1 os ge.: 
ncros siutilut·cs de procedencia estr<lngeira. · 

Quereis pr-ot.,.gel- a a.io<lo. mais, mesmo além das 
fronteiras do lutperio ·~ 

Nii.o é i;to imp:Jssivel, antes fltcil. 
E' riotorio 'lU e "~ Es tados Unidos, principa 1 

conS\Itni<lot· do no:-so g-enet·o de rnaio t· importan
cla fl ;\ unic" (h\s grandes potencias que nos pagam 
sa!Uos oo commercio internaciona 1, estã.o Jll'omptos 
a. atteuuar gr..ndemeote, sinii.o a supprimir to
talmente, o; direitos que ['esa.m sobre o a.ssucar 
e o ca fé, si lhes !izc~:mos pequena concCJss.'io. 

Bsso. conct>~'íio é a dioflCJUSl\ dos direitO\i de 
importação p:lr<\ um uoico gene r·o - o hel'oscnc 
- que nenhuma oulr;.\ nação 11óde fornecer-no.> 
siuã.o elles. 

Semclha.utc concessão vulet'"d. par;). a lavoura 
um donativo de centen 1S ou milh(l]'es de contos 
de t'éis. (Apoiw:/.()~ apartes. ) 

o que se ~er-.i. aUegar contra isto ? Qlte 
não podemo;; fw.er tal favor :;e m ''mt•lid-o a 
outr:u; nncõess, em conseq.H~ncia do~ tt~·t :dos 
que legou- nos o regimen antigo ~ 

A. u.UegaçãG ::;erh~ improcedente. 
Nenhuma outr.t uação póde exportD.r kera!Cn<l, 

e, oonseguintementc, nenh.um:t teria ra7.ão Jhlr;\ 
se queixar por não obter t:l.J. r .. vot•. 

· Esta protecç[to <i legitimo. ; estn entende--a o 
orador ~ està prompto a concorrer paro ellit. A 
da. proposta, porém, seri:l. um monstrnoso al.Eur,!o, 
si n~o fos;;e pura il!n>ã.o ( A.poí'!.rl~s .) 

Alguem :tproveita.rá, sem duvido., e muito 

projectos que se :tffiguram faceis aos que, nli.o 
tendo pratica de negocias, s:\t tsfazem-se em es· 
crever algumas linhas bem pensadas n'mna. !olha 
de papel em branco. Não, o l!:sta.do nã.o se póde 
COtltitituir banquei.tX>, nem emprestar a quem 
quer que st>jn a sua gar:mti().; porqne o Estndo 
é toda n gente ; o seu dinheiro é o nosso ãioheiro 
e de todos os contribuintes, não lhe é Jlclto dls
tt·ab.ir um ceutimo a favor d" ninguem a não 
ser em servioo publico, sem lesa.r com esse ~n
timo todo3 os contribuintes. 

Nã.o, o J;:stado nã.o póde organiSM' bo.ncas agri
colas, pela simples nufio de que a. organlsaçã.o de 
uru banco nad.i\ é,uão é segredo p.'\1'3. pessoa.o.~quma.; 
os \J..'\0\."()$ organisam-se por si sós, quando tem di· 
nheiro e acham a qual!~ o empre~tar ; não ha nCJ
e«ssidade de governo -para isso. Mas, o qua falta é 
o dinheiro. Snteude·se acaso que se orga.oisa. 
um banco fornecendo-se· lhe os capitaes necessa.r ios 
p tr,'\ 'llle eUe foocciot1e? l\1:t5 onde encontrnrá. 
o Estado es.;es capitaes, si elles oã.o vierem por 
:>i sós, attrahidos pela confiança. ~ Na algibei~ 
dos cvntrl lmintes ; não poi.lerfa tomo l-os em 
outra parte. Com qua direito tiraria elle a mim 
o meu dinheiro p.tr-.J. empresta.l.a a. outrem! 

Isto não se discute; poí:; bcrn, qun.si todos os 
projectos de bancos agt"icolas as~eotum sobre 
esta fll.Culclade .do Estado, o qual outra. causa 
não é ~ioão uma callectividade, uma associa
ção; que mula. pos;;ue sinão o no;so dinheiro. 
São preferíveis a es.:;es os que querem fabri
car bilhetes de banco; esses, ao menos, não com
promet tem ·a ide!ll. que se deve m:m ter dà 
mis.~ do Estt\dO e nii. l oos levam a.o com
munismo () :W de:>Ulante lO de todas IIS oouSD.S ; 
levar.no:s--ia m talvez á ruin..1, ma~ é facil ab.i 
o restabelecimento. Seria Isso apeuas uw má.o 
momento a passar. O bom senso publico om 
breve restauraria o :seu rt!glmen . :. 

Termina agradecendo a.O\i se:~s illustres colle· 
g"<~S U. condc:;ceodencia e a ttenção que lhe dí:;
pensa.ratn. 

Servindo-se de locução aprOJlriada ao assum
plo, dirá : - o meu reconbecunento .ficou ltypo
thec.ldo á vossa benevoloncia.. (Muilo bem; muito 
l/em. O o.·ador ti muito {etícitaLlo.) 

11. dl$cu:>:>ão ffe<t adiada pela hora. 
va.o n imprimir us s2guintes 

REDACÇÕES 

RedaoNo do Jll'Ojeclo n. 15 de 1888, o!for~cido 
como e>~•enda ao <le ·n. 40 do mesm.o aMO 

A Assembléa Geral resolve : 

cotn o~ bancos hypothccar io>. · 
N~o se~ porém, a lavoura, c s!m os que 

lhe SUir.lJ!l o melll.or do sn.ngue e devoram a 
põlp:l. das suas carnes. (Apoiados.) 

P;tr.l. apadrinhar as suas humildes pon· 
det"<\~es com a. o.utorida•ie de um mestre, 
lerá o oratlor algumas palavras qae p<trecem 
cscriptas adrede -para a hypothese. 

.-l.rtigo uoico. E'.<> Governo aut orizado para 
conceder ao vigario collado da rreguezia de 
S. ~·ranciscu Xaxiar d~ l~'"ll :Lily, província do 
Rio de Jnneiro, conego Dini.Z Al!on.;;o de Men
donça o Silva, um a.nno de liceoça com a. respe
ctiva congrua, para tratar de sua saude onde lhe 
convier ; revo~das as disposições CJm contrario. 

Sala das commissoas em 19 de Julho de I888.
Fe1'71Mtdes da (Jtmli.Q. ~ilho.-F. de FigueirôtJ..
.4..ffomo Ciüo. 

Victo1· Rorie, membro da Sociedade Centr~l de 
Agricultura. em Franca, ntt' sua obl'".l intitul1ltla
E't111lc sHr te C1·•.idit AgricoZe ct Ze Crcclit Fon~ier 
en Fra>~Ce e <t r Etranger - , escreve o se~'11Íllte : 

.. Ha im~"\ticabllidri.de absoluta nesses vastos 

R eclacçao do projecto 11. ~:!ele 1.888, offereçirlo 
como em~nda <UJ d.4 n. -tO do mumo anno 

A Assembléa Geral resolve : 
,\l'tigo uuieo. E' o governo autori'l .. do J':lra. 

conceder a Joo.quim Franç:~ d,o N~ent~ 1~- • 
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cenç;.t por um :umo par:\ tt~\tnr de sua ~;tucle onde 
· lhG comict•, c com o ordcnudo sómonte do en1-
. prego de 2• esci"ivtumt•io da. :rhe;;óuraria de Fa-

.. zeuda da ·Par-Jh~·lJn. do Norte ; ·revogadas as dis-
·posicues em eontr:u·io. · 

· Snla ·das commissões, 19 de J ulha do 188il.
Femanàes da Cmtha. Fillw.-F. de Figttci,·ôa.-
A/{onso Cel;o. · · • 

RcdCICÇ<ril do 1n·o}ecto 11. 31 ele 188B 
.. A Assembhia .GeralresolYe: 
Ar-ti~o unieo. E' o !!'O>et•~ao anlol'izado tt con

ceder c.o desembórg-auor ela Ri!ln~ilo de CuynbU.: 
Luiz de Albuquerque )\(i).rtitls PeNirn., um aouo 
de licença. co!ll o respectivo crclenado, pn r•• tt'atm' 
de suo\ sn.ude onde lhe couYier; re\·ogad:IS a.s 
disposições em contrnrio. 

Sah\ das commissues em 19 tle Julho cl<=> 1888. 
FeN•aades da (;!,nlw Fillw.- F; ele Fi!J•<eir6a.-
A/{oHSO Celso . · 

Redtlcçito elo projecto >i . 4 1) ele 1888 . 

: . que compete ao .juiz mn11icipal. · · 
· ·do termo:"de Campos, na provin- · 

cia de Sergipe, e em vez de · 
3 .141 :·"!4~"6is; · dig:'l-sc .. ...• .• 3.!42:00Q$G78 

6 .. Despezas secretas <la polichL... 120:000.;;ooü 
i. Pes..<ool e matel'ia! da policitl, 

autorizado o governo a re,·er a 
t•tbelltt que h;tixon com o de-
creto n. 5572. de 21 de :M<trço 
de 18i4, pnm uistribuir Oô VCll· 

· cirrieutos dos ca.t'ccreiros con • 
filrDle ns ·tlceessidades e COllVC· 
nienaiü.s uctun.es, seni a.ug1n'ento 
de despeza ....•. : ....... ... .. · 694:14J~O 

8. Ca.l;a de · Detcnçiül · da Cót-te, 
. podendo o gt>Yerno rel'orm:~r o 
seu reg-ulamento e cleé~rtninar 
que nenn seja cumprid•• a J.leO:l. 
de prisão simples, sem augmento 
ela. clespez{l. ... ... . ... .. .... .. . i S :S00$()00 

9. A.sylo · ·de Mendicidade, a.u
~mentad{l. a verlXl com :1. quri.n-

A Asemblé:t Geral resol>e ·: tia ue 3:600$ ·a.nnuues pil!'n. o 
Artigo uuico. 9 governo é autorizndo pnra pa.gamento do·director; segundo 

prvrogur por ma1s seis mc;:cs,- com· · Ol~lenado, a a. t (>be!ln .anuexa no rilgnla-
JicellÇI~ concedid>\ no_desemb,trg,Hlor. Consla ntino . meato-n. ·92i4 (\e 5 · d~ · Setem~: 
José d<\ Si! v:• Bl\•ga, da Relnr;ão· de · Belém, p<wti. l:lt'O de 188·1; em vez de 62:000$, 
tmtm• de sua sn.ude; rerogadas as disposiçües em . di~J.-sc.. . . . .. • . • •. • . . . . •. . . • • • 65:60()$000 

·contrario. • · . . 10. 'eorpo . Militar · de Policia., fi:.. 
S..'\1!\ da.s commi:;sões en1 19 de .Tu lho dG 188S.- c.~ndo o gol'wno autpt•izado a. · 

·FeJ·,mncle-< d~. , c,mr,a Filho.-F. de Fi!)'uei>·llrc. - reo\'g"<\llizal-o e da,r-lhe novo re-
A/{~>uo Celso . · . gulnmento,. ~ugment:\.r ~ forç:.). 

N. 45 D- JSSS · com (\u~~~ ·companhiasde ca.val~ 
J~t·b. .e (luas de infantaria, G·eom 
utn m:ljot•-fisettl, especialmente 
encnrregadode inspeccionar .a de 
c:tv:tllortn, .n:1o exCedendo o·ac- ._ 
c1-escimo da llespeza anmwl com 
o 1>essoal a. 412:il ü:;;200, e com o 
material a 93:568$, "! '" e:ctraor
dinaria pum montM', urronr e 
:~.loj:tL' a mesm'·" força a. 78:162$, 
sendo· perulittidõ addir-llto, sem 
ltugmento da uespc:c.t do Estudo, 
a que · fôr Sltbvencionad:\ · por 
est:tbelecimeiltos ·e instituições 
para. ser\'içv d tt policia secret::~, 

. DE::.'l'EZA Do ~L,I;;rKr,ro DA J ÚSTiÇA F' AR~~ O . 
llXt~ll.ClCLO DE !S&) 

R~<l.acç<1o elo j»"Oj~cto n. -16 A <k 1888 

Emendas appl"l\'tHlns !M!l:\ C:tmam dos Depu
tados á propo;;tn do Poder Exccttlivo, que t1x:t a 
despaz:t do Ministcrio tln Justiça, para o exercício 
de !889. = 
Accr~;cente-se no lo~ru· comp~tente: 
A-As;emole'' Geml decreta : 
Art. O 1-.linisb•o c Secr·Gta.rio de E~tadt> dos 

Negocios d;t Justiça e nutm·i.zado n. àcspeodet• no 
c:-::ercicio dG ISS!l a quantia do 8.01<l:442.SS23, 
as;;im · distt•ibuid:\: . 
1. Secretnr i:\ ele Estado......... 14l :Oi0$000 
2. Sup:-emo Tribunnl de Justiç~, 

podendo o ~o\·erno · Pevat• o re
gulo.meuto ua. secretaria e eon
tel'l!plar no . q_uadro do pessoal 
mais um offic1a l e um amaou· 
ense, o primeiro cont 2:000$ e 
o segumlo com l :500$ de ,-~nci
mentúS nnnuaes, e sendo a ppii
C..'ldas á fil)()Sentadori:\ dos em
pregados >\S . disposi~ües .. . dos 

. arts. ·14 "e""!5 do decreto n. 54.57 
de 6 de N"o.vembro <le I8i3 ..•.. • 

!:l. .Relnçõc.s.· . . ·; .·. o:~- ... , .•. •••. • • 
' 4.· Jiuü:\s Commcrciaes ..•.•• •... 
-5; •JustiÇas de I• instnbcia., ele\'tt~ • 
.~. da :~. :verb:t ·eom os. seguintes · 
: qunnti1•s,em vil·tude de nova lo-

.; tac_ão :: de i00$000 pnr:t paga
mento 'da. grntifi~.l~ão que com

- .~te ·a~júiz substituto de C:irn pi~ 
·-~ ~nils cil1 S. P~ulo· e a de 150$000 

I G!l: G42.~000 
G:34: 808$000 
83:504..$000 

. e d~spender com a r~;construcção 
do qtnrtel central; deno1ninado . 
dos Bn.rbono;, 278:503$815, ooro 
os reparos do d<1 ·. ea.vnll:lria 
10:000.5000- . . ... . ..... - •.• -... 1.992:993$415 

U . Reform:l.dos do Corpo ~filitl),l' · . . . . 
de Policin: . .. . . . . . ... .. .... .. ·.. 16:675.'3200 

12. Casa de Correcção da.Côrte... 153:301$030 
13. Obras ... .. . . . . ... . 0:........ · 20:000$000 
14. Guarda. Nacional... . . . ...... .20:000:5000 
15. Ajuda.s de custo....... .. .... 90:000$000 
10 . Conduceiio ile presosdejustica. 5:000$000 
li.· Presidio · de Fernandode· No· ·· --- - : · :··--
rouba~· ..... . ..... . .... ..... ; •• ·: 2(4:98i$500 

18. Eventunes .. . . •. · ..• .. :·.... . • • · 5:000.S'QOO 
111·. !\o>os ·ter mos e éomaret~s; . : . 336:830$000., . . 

. § ··Fica o. gonirnó ·::~utori7.'ldo : 

= l.• A ton1n1• os {n•o,;idencias m:t.is Ürgen tcs e 
neccss.ll'ia.s uo melhoràmeoto da regimen do Pre
sídio de Fernando'de Noroilha; dentro dos limites 
.\los saldos que Stl \'erificarem M :respectiva. verba. ·· 
cfo e::.:~rcic\0 em !iq1lidaç-lo e do Qr~amento \ig-~nte. 
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2.• A rever o regimento de c\1st"s e a fixaJ.' os I Cà~~o, C111z, Maneio Ribeiro, Costa Aguiar. 
emolumentos do motlo m:n> equ1tnttvo. .. . Lectilo da. Cuoua 1li\c-Dowell >:i!va ~·aia· João 

Stth\das commí~:i<!esem l9de Julho de 1888,- Eienriq_ue, Dit1.5 'c~n·neiro eoetiio de -~R~;.ende 
:::.•·>lfcml~s 1/n.,Cunft•c Fi!ho.-F'elippe de Figueir(,a. Ale~c,u· AL'.<tl'ipe, Barão ~c Capindé;" Rodr·iguci 

Af(6,"o Ocz.,o. . .Jumor, R::tishona, Jag·nar1~ Vllho, T:~r·quinio de 
R l - d . . - . . . . SOUZ;\, Jo:~o :Manoel-, c.u·nelrO da Cuuha. Sorial)(J 
.a1 acçuo / Jli'DJeCto ~~- vq •le 1888, offuec•do de Souza, Paub Primo, Theoüm·o {(,, Silva, . . J<'e-· 

como -"W"ú" ao <l•. "· 81 /lo mesmo cmno lippe de l~ig·neirua, Henri(Jue .!1Iarq•1es, Jlarão de 
A ,lsseml,Jé~ Gm·:U resoh·e: Lucena, Alcoromdo Jun;or, Rosa c Sil·m Bento 
Artigo unko. E' o g-oYet'llO autoriz1f1o para Ramos, Gonçalves Ferreírd. Alft·euo Cot·1·e~ l.ler

conceder ao boch;:crel Jo:t(jl\hil Barhos<t Lima, n!lrdo de Mendonça Sobrinho, Luiz 1Ioreim: Ma'
de;embargndor da l!elaçJo de Goyaz, um anno de rm_no da SLlV<\, Louren(:o de Albuquerque, Tlleo
licen,,n. com o t·cspcclivo ot~lenr.llO, para tratar de pln!O' dos S:~ntos, Olympio C:impos, Coelho e 
sua samle onde lhe convier; re1·ogatlas as l.iispo- C~mpo5, Fre1re de C<J.rvalllo, Milton, BaJ.•ão do 
siçues em contl•ürío. Rw rle Conbs, Americo de Souza, ,\mú]o Góe;;, 

Sala tlns commissões em lO de Julho <le 1888.- Barão de Gcremoabo, Jnnqueirn, Ayrcs; J<'erna.n
Fem<znde.< rlt< C11nf'" Fillw.-F. de F;,1.,eí,.ôa.- des da Cunh:\ Filho, Costil. Pereira, Ferrei!·" 
A(fon<o Celso. : Vi:lun<J, F~ruaudes de Oliveira, Ro~lrig.ues Pei

xoto, Cand1do Drummond, Lacerdll. \Verneck, An
Redacç•1o do JJi'ojccto "· ;;.:; d~ 1888, o/fei·ecido clrnde Figueirn, Lemos, Pacifieo M•tscilrenl!as, Ce- : 

como c«tM<la ao de"· --:10 do mesmo amJO :;rtrio ,\lvcm, S. Mnscarenha.s, l\!lout•ão, Ban•os 
A Assemi;Jêa Geral resolve: Cobra, Oly,mpio Valbdão, Montanuou. Pedro 
Arti~'\1111ico,. E' o go1-e1•no autot•izaclo pn.Pa Bran•.HLD, Joilo Caet:u1o, Carlos Peixoto, . Elias 

conceder· ao bacharel João do. Cunha. Pereira. Chaves, Rodrig11cS "11ves, Rodl'lgo Siha, co:.. 
Beltrão, juiz de direito dtt comarca de Caçaptwa, cl!raue, Geraluode Rezende, Delfino Cintra, X:a
na pPovinci<1 do Rio Gr.1pde do Sul. um :~,uno de vter tb Silv;l~ 3ci<1rcondes Fi<>"neira, Esperillião 
licençn, com o respectivo o1·denado, paro. tt·utar Marques, B:lrão do Diamantino~ Visconde do Na
de sua s:tud•J onde ll!e convier; revogadu.s as •lis- C.."'r,· Alv~s de Arau,io, Fernando H<U:hmclt, Pinto 
}lOSi~õ% em contrario. · · . Lima, PD.Uiiao Chaves, Se>e Navn.rre, Silvit Ta-

. Sala dns commis~õe;; em 19 de Julho de 1888.- vares, :llíraada !Ubeirn e Joaquim Pedro. 
Pen>amlr-s ela Cimha Fill<> .-F. de Fíguei1·ôa.- Comparecero,u:t depois de abet·tn. a. sessiú:> ·os 

·A!fon..;o Ceuo. Srs. AlTonso· Penna, Duarte Azevedo, Joaquim 
O Sa. PitF..SIDEXTl': dit. pil.ra aUlanlÚi a seguinte Nalmco, Coelho Rodri:<"ue;;, .. Bulhues Carvalho, 

ordem do di:1: . · .· C.-tstrioto, Matta Machado, José Pompeu, Pedro 
. Colltiuu:~.ção da 2• disctlSSiLO da proposta do go~ B~ltrão, Henríqlles, Torres Portugal e Alvaro 
-vemo sob~ bancas agricolus ; · : Ca,miuha. · · · · · · ·· 

Continuação d11. 2• discu>s[o sobre oorçn1uento Faltà~,com causa J2D.rticipudo., os Srs. Barão de 
das dcspezao;do Ministe1'io <la GneJ•m, Amçagr, Bani o do . Guahy, · Jose 1\Inrcellino. 

A's 3 horns .ou antes:inte'l'pella~.ão uo Sr. depu- Ara,njo Pinho, João Penido, e Coade do Pinhnl. 
·blo Lnc~-(la Wm·ricck e outros ao Sr·.},Hnistro ·h 
Justiç:t. . 

Lev,mh\-se a sessilo as 'l horas e 20 Ulinutos ch 
tar.cle. 

l'RllS!Ul':XCL\ DO SR. m.lÚO DB u;CEXA 

:i"U~t\IARIO--Cfuull'Jd:t.~ L•ilura r.L"t. aeta.~ Ob.:orn~U:th tlo$ 
Srs.- Hcu.lri:;uc;;. Poi:tato. Cn:~todi11 M:q·lin$ o Cat'lo~ PtJhuto 
( :P se~n'!'lrio). A[ljltOYa!!.lO.- E:cPi:Dtll:XT~~- m~ms.iãO c 
:tpJlroTação llD rodJ.t:Çii~s.-lteqJLCrimonto:; dos Srs, Atrl.lnso 
Penn~t o AITOn~~ Cc!;;~. Adi:1mcnto. - ·Ro\'lttorimenlc tloSr. 
-"-fronso C.~\;o. ~\ppronr.U:o.-Oh~.o!M'n.f.Õ~~ J.os Sr.s. c~~:l.t'iO 

_Al':illlt 1o:ltLnim Ptldru, :Pa.ulit~o Cha--re~, ·.MU~on· o -Luiz ~lo
nira.- Onul:õM »CJ DlA.- Co1tLinua.:çiiri· da 2:~ Uisca1M<1o do 
)li"Ojeeta n. · 4"2 sot.rc Uaneo~ d.o crúd.ito rc:l.L Emnnd:L$ do 
.Sr •. Lil<JUt'ila. Raquerirueuto de on~err:unento poro 'Sr. Ca.t·Içs 
Peixoto (fu Stcl'C!(tr;.., ). Emc1uln ti o . Sr. AITon.so Coi:Jo. 
A}Jpn:u·:J.ç;ü:o tlo I"4fÍÍH.:arlrnonto, l'odiúJJ ilo St~ ·Mourão par:J. 
rotiri\t as. cmcnâil.") .aprí\:iocnt:a.J~:s r•ü r S. Ex. Conç<Jdida a r-e

·tir:ub .. Vo~a{-ão. Apprm-ndict . tio art. to c pa.rL\~raphos. 
Rejei!}~O dlS cmondas dvs ·sn . ..\(["OQ:.:O Cot.so e Coc:llio ·de 
.B8zon:tl o.- 2".\ ,l~s~1l.idO ~lo :ut·. =:.o Dis-cur.srJ tio St. B2z:tma.t. 
D.celi\.t'aÇiu do · St· • .Pres.idcuto, Atliamonto .-Disctlss5"ç da. 
io~'tlrpclbcã:o Jo Sr. Lilecrdl Wcrncek c outros Sr~. d.CJJ)U· 
1oa~N ao ~r. Mhü:~Lro J.::t:Ju~tip •• Dbeur:so do·Sr. Lneerda. 
":-c rneek._ . . _Roqnerimci~to do pr/lrílg;tÇà·~ . . d:1 ::o;OiSi() ·l!clo 
Jnc~mo senhM'. ·Ar.provn.6o.· CMltinu:l~·~O. do di~c:urso d.:t 
Sr. b.c.~ rtlo~. 'Yarneek. Oi.iil!llnD u~) Sr. · Perrcin ''ia una. 
( JJ'i~J•uo i!a jnstira ). .l\._O(Illc r_ímcnio .. d~ _pror.l"tt!ação d~ 
;ei:tM.O po!., .:r.· Ah..::s do ArillliO· lhU~1[1aO. Ad1auu.mt.o. t.l:l 
1\bcu:llofi•J •1:•. iul~~l~toiln.t.<ln.- Pro~tctu u, :r;~ a· iwl'na1tr 

_( o_rça.w~:alo \(O .UinistoJrio tl;t A(ri~tt!Lur.l J. 

. Ao .nieio-U.ill- f~z-w !1. eham~d;\, á qual L•espon
dem os Srs. · Passos Mirnndn., Clnrindo Chave>, 

V. UI.- 28 .. 

.:;·Faltmn,.semcausa participada, os Srs. Domin
gues da Sih·a,Gomes cfe Castro, Ribeiro ela. Cnnha, 
J aym Ros:>., J !n·enclo de Ag-ui:tr, Luiz Freira, 
Oliveira Ribeiro, Zam~. Elpidio Ues1uita, 1bt
toso.Carnara, Bezall1o.t, Alfredo Cha.-es, Custoulo 
M~rtin.~, Henrique Snlles, Cliristinno da. Luz, 
AJl'onso Celso, Almeida Nogueira, Pedro Luiz e 
Maciel. 

Abre-se a. sass<.c'· 
E' lid•\ e posta em discussão a nct-\ da seos<.o 

anteCJedente. 

O S:z.•. Rodrigues Peixoto:
Sr. presitlente, hontem deu-se nesta casa um 
incidente desa.g:-adtrvel, · 110 qual inCelizmente 
achou-se envol vJdo o meu nome. 

Para que ni:ío pese uma suspeita injusta sobre tt 
mesa. e não se íuteJ'llrete o aconte~imento de um 
medo desairoso ao meu caracter, o que não me
reço (apoiados), devo it Camnm uma explicn~.ão . 

Comquanto teuhtl aud,\do :~.lgum tanto enfermo, 
vim hontem um pouco mais cedo do que é cos
tume~_c _cons<,!l'\'.!lJ-:tne_ ntt sepretar it\ .. alguns mo- _ 
meoto$ "rever uos mmaes. ~abendo de-pois· que . -
se estava .procedendo" á· êl!OJ.n.'ldà, p~netrei . neste 
recinto po.L'a veriric:tr 5Í j<\ tiuha sido clmnmdo, e 
communicar· que me acll;J.va }lreseutc. 

Demorei-me nl;;-uus instante3 ·~ conver:;:~or com 
alguns dos nobr2s deputttdos, entre elles o nobre 
Sr. l'l!ini.stro d(l Justiça, e reti.rel;ll1<l (\e noyo ~'\l'l\o . 
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a secretaria, para continuar o t,·ab~.!ho que est.w.1 
o. fu.zer ' 

Sentindo _nggi•::warem-se os meu;; plUlecimentos 
·· e temendo o ·mau tempo que faY.ia, retirei-Jlle ela. 

r.as:>.; 'dando-se logo om seguida os acontecimentos 
que a Canuwa sabe. . -

Procedeu, portanto, :1 mesa com relaçito :i. mi
nha. pessoa muilo re!!"uhll'luente, si me deu como 
presente; si porYenturn con;; til uiu c."l;:l com o meu 
nome . 

Entendi qne devia dar estn cxplic.1~.ão p:n·.• 
restabelece•· a ve1·dade. · 

E' trulo quanto tinlla n dizer. 

O Sr. Custodio 1\.lal.·tin,;;:-Sr. pre
s:dente, fui eu o :l-uto r do il1ciden te que hon tem 
se deu neste recinto e a que acaba de rell!rir-se o 
nobre deputndo pelo 6° districto do l~io tle Jn
neiro. 

S. Ex. dech r aque dom o seu nome a nJe&\ para 
ser consitlêrado como f;tzondo {larte da sessão ; 
m;lS o que é l'Cl'iltlde é que, quando a se;são se 

_:1\n:itt. . S .. .. Ex. não est ava Jlresante, tnn to qne o 
----ii-õbre' ro·Sêcretu rio, (\ ppellnntló para. n. declaração 

do nobre deputado, S. E~ - não pode viriL tt·i
. bun~ po..ra, con lirmar ([ ue se a.ch:wa presente. 

Por conseguinte, eu estaYa no weu dii'Cilo e 
com :\ Yerd:\de, dizendo qoe S . Ex . não est.wt~ 
na. cas:>., e por isso não -podiaconcrrrer p:t.t'<t f:1zer 
sessüo. · ':. 

O Sr. Ca.rl••s l?eixo-to(l•secJ·etario); 
-As pal:wras do no:n·e representante do 6• di,;
tl"icto da provincit> do .Ri · do Janeiro cont1rm<1m 
inteir;lmeote o que eu o.lisse.. P1•ocedh~ á chnm:~da 
q uando·S. Ex. ~-eiu iL mes1·dcchmu· r1ue ··estaYa 
pre;ente, Por tanto, a . mes:L dando-o como -pre
s~nte não commetteu um.'l inex;1ctidão, porque 
S. ·E:cest:"''' presente. · 

r\lõgucm m:tis fi\l'.endo observnções w t,re a acta, 
é d>~d:\ por n.ppro>a<l:\. 

O Sn.. l• S 1~ctu:umo procede il lcitnr!l. do se~ 
gniute 

EXPEDIENTE 

Re1uerimeatos 

<Requeiro .se requisite uo ;;nvcroo, pelo :Minis
tet'io do Imperio, as seguinte; inror mac;ãêl : 

J .a Si é exncto que em um~- d:\S ! reiue7.i:l.S snb
urbanas foi consti tuido um mt•t:tclouro, que se 
acha. runccion;~ond o . s~p-undo ll 'Jt icinrn os jomnes : 

2.• Qual foi n :mtorithde qnc rez :t concessão 
ptll'c\ semelh;\ntc estnbelecimcnto ; 

:~. • Si não ho~tve ;\ntori1.~~.:io •.!e autoridatle 
eompetentc, qnaes n.s medhl:ts tomnd;lS IJ<lr:.\. thzer 
cess.u· t :io . sca.nd;\loso e pr~judhl abn;;o. 

Sala d as se>Siie~. 20 <.le J ulho tle 1888.-Affonso 
Pero-.a.-,. 

Adi:•do por tet· pedido a p;lla vra. o St•. Pas.os 
Mit·auda. 

•Reqneiro que, pelo Minlsterio da Justiça, se 
requisite do Govel'no cópitt do ·inqnerito procedld<> 
na Bahitt ácorca d" cntastro~he elo v;l por IJous <le 
Julho d:l i:Om[l<mhi<t &thiana. 
~nh• dasses>ües, 2Q <le Jul!\o de 1868.-Af{o"~o 

Celso.• 
Adiado [lO I' ter petl.itlo a fll\.lavm o St· . Frçlr.e -··. 

de Ca;-valho. . - ~·. "'·'--'"'c - ~--··· 

'Req_uelro qlle, pelo .Ministerio tia Agt·iculturn, 
informe o Govcmo o seguinte : . 

<Tem conllecpnento de que, P<JIO menos, n:t pl~ 
vincia. de Minas Gen,es, não cstil. em·.' exeeoç-4o a. 
dis(l<)Sir;Un d'' _Lei c. :3.~13 de 16 tle Outubro de 
1887, art. 17, n. qual estabelece o ·abatimento de 
20 • f, na tt\Xa do transporte cios jomaes pelo 
c.:Jrreio? 

<No ca;;o tdll.r.n u.tivo, qu;~l a. t•az.üo dess:1. nno-
lllillia. ~ . .... ·. . .. . . 

<S.\ Ia. d-.is·sessoes, 20 dt. Julllo de isss.-.4.ffonro 
Q:J.w.t> 

E' sem debate nppromdo. 

O Sr. Cesario -4-lvhn.-St•. presi
dente, pedi uuica.mente a p:tla. vra, pnm m:tndnr 
i1 mes.- nmo. representação llrmada J•ot· diversos 
lan•,,dore; <le C.;N.ng-ol t1, que fn.:r. p:tr·te .!o tlis
ti·icto, qne to~nlto o. honra de repra;;ent:n·, [le
•lin<lü inucmuit.ttçiío pelos esct'<WO~ libertos l'eh\ 
L~i de 13 •.le Maio. 

Otncios: P:t.SSO t~ ler t~ l'e[H'e.>ent.'lç-.lo n.fim de !ie!' cl!n. · 
Do Minlsto. io olo Imperío, de 19 do corrente, cm pul.licar.la nos jornne::; c.h~ casil (IG): 

respost:\ no offl"io u. ISO de 17 do correl'te mez, Augus tos c dignissimos Sl"l. repre;entant::>s tla 
oommnnic:tndo h:h•et• expedido as con,·omi<mte:; Nnçã... . . . 
or,lens ·p, ra que. no prazo da, lei, se proce ·la. no Os nbnixo assigtlndos, lavradores re;;1dentes na 
4• dlstricto ele it ral 1l11 provinci:t da Pm·ahy ..... 'l i~ freg-uczia c.lt) Ton1bo>. munici11io do Cartl.ngoln, 
llOY(I. eleição de deput.1do, allm de ;;er {lreenehirl:l. conw.t·c.'l. do 1\lani>Uassú, prol'incia de Mina.s, som 
a v:lgtL cleixn<b po! lo fallecimeilto do Dr. Elins distioç.ão de cor po1itica, e usanclo do direito que 
Ft•e.lerico .de Almeida. e Al buquer que. -lotei- lhes confet•e o nosso pacto runclamental no sou 
radr. . art. 179, n. 22*, ~êm por intet1nedio de seu re-

De mesmo Minioterio, e da mesma. d:ttn, ein preseotMte do· 8' districto des ta proYincia, re
r·esposta ao otllcio n. 181 de 17 <lo cot•rente, de. clamat· do poder competen t;! a i ndcmniz:u.:iio olo 
c!nr.mdo haver communicado ao Jlresinente u~\ valor de seu> e;ct•a-vos, que, e1n nome de Sua Ma
provinci.t do Rio de Janeiro a decis.'io desb\ Cn- gestade o Imper ador, e de nccôrdo com o Bxm. 
mnrn so'Jr e a eleiçi\o n. qae se procedeu recente- governo, foram cleclarados livre.; pelo decreto 
mente no go dL<; tricto éleitoral da. ___ m __ esm:~. pro· n. 3353 de 1:-l d.; ll!a.~o'do cot•t-ente· anno. . 
vincia..- !nteirada. . ·-···- -- _On .. '>~ .. dei refer tdo1U't.: 17.9 !l':n'nnte o <llretto 

-·- - . , · , 1. , _ . · de proprted<iclé em t oda Sll:l pleutt ude. 
São hda:" yostas_ ~m <.Iscnssao e SC_?~ ~e~ate o .. 0_ver110 de :;ua. Ma,;e.stat\e o lmpe!":\dor, em . 

appr?vndas _n, r:euacçoe-s que hontem fotam ·' InJ- :;U;,-; feL; ·e ·re .. u~unento; ~em1,re nos tlen n prov:~. 
pr1n11r dos proJ~I?S n~. 15, 22_, 31 ,_ ·10 e ~6 .\. ~uc tinh:uno.;~'td~uirido esse tlireito; e tmt:tnclo->o 
(orç.amento do )hnl~tet·to dn Ju; ttça), oO e 5o. .<l:t extiuçao <la esc.1·avitl:io no nos~o tmperio, re· 

São· succe;;sivmnente lido;, apoiados e po3tos.em ,conlteC()U serupl'll r1ue liu.bnmul tlireilo ;, in..tem-
discussão os seguintes ' · . - lii~nç;1o, tnuto que o proprio ll.icJ·nvo· uã.o pcxtia S() 
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líbcl'to.r, sem a prévia inclemnização a seu s·enhol· 
do v;~lor dado, ou decretado pelo go'l·erno. · 

. Pa.1'11 co~nprnr, paro. hertlar, para -po.suil-o;; em 
Cl<l:tdo~, villns, ou 110voncoos pag-:l.va-so impo;to:; 
pal'il. provar-su ;\ proprierlarle esér:W;\ era precis3 
a npresent~ç~o rla matricula pela qual da as ve:ies 
pagon-se <hrelto.;; portanto; o uosso direito est:wa 
bem de tinido. · 

O proprio gove~·no rle Sua Mngcstmle o Impc
rmlor semp:e ns.inn o entem.bu, tanto ~ue ti.uha 
daCI·etndo !Jberdades pelo fnn<!o de emancipa(ilo 
e ultimamente ~oiJrecnrrcgou o; <oontrilmiutes co1~ 
5 '/o addicion~.as n todo.; 03 ÍllJIJ03to; ger~tes com 
o 11m unico de lilJertar escravos por cont!t <l:-. 
N<tç,1o. 

A.~1gu:.it0.1 c ~1i:!nb'.5i:nos Sr$. repre.::;ent~ntês da. 
N~.cao ~ Os ahtu.xo a::;s1gnndo.l curvarnm-se ante 
o rlecreto que liherton s~n~ escravos pol''JUC a 
inaD]c do po'<'o br:1.0iteiro é tão orrleh·a ~ue uão 
~nlie1n re;;istir p~los meio:l violentos, c '[ll'ücurn.m 
Un.l' pl'OY:l plena 1le que :;fio re;:peitad01'8S da lei 
e fipmado;; uo!ln vém !lv.01• a pre~cntc rcclamaçü~ 
que esperam sara attemlitla. 

TctubQo, 20 de Juuho ue 1888. 
Esta n.ssigund:t por mai$ de I 00 lawatlores. 
Vem â mesa e ê l'emetticla :i. cmnmisii<"lo de or-

Ç<\filcnto a. rep1·esentaçilo dos lnvmdores de 
.. Tombos de Carangola, reclamando imlenmiz:1Çiio 
"do T;uor de seus ex-escravos. 

0 SR.. PRESIDB:"TE :-Tem a p'i!U\'r:"l. O Sr. 
Joaquim Pedro. ~ · 

ptado o gov~rno actual, para nttender e calmar 
:L. reaCQ~o p~'Omovida ]X)lo · comrncreio licito que 
nao Hl'IJS potle lutm· com o contrab.•n<lo e que 
forços:unen~e- tem, ou de . feclmr :L>· "portas, oiz 
abrlf!<\l'·Se;; S>mlm\ dn. :~.rvore, que tem crescido 
fronrlosa p~la desidi:t dos governos 1 · 

O que tem feito o govêrno diante ,]a,;; ~eclama
ç~es. Jo comm~rcio e da representaciio d~. pro
vu_Jct:l que tonto só !Ire . e cnjos males não pode1n 
1len;:ar de reílectit•..;;e durn.mente no Est\Hlõ·? 

As pt•ovideneias, Sr. presidente, que, const:1-me 
tcr·em si:lo tomad:ls_ pelo 'governo, não "são 1le 
orucm :1 h·t~~rquitHsir a pro,'incin. c f<~.ze1· ces>or 
o,; seus :;oJJ.rimen tos. · 
-0 Srt. SILVA TAVARES:-Más precisa-m de auto

riz~ção do Co riJO Legis latiYo. 
O SR. Jo.\QUill PEDRO:- Senhores Ministros, 

bnst!l: de proma>S•\~ fãio.z%; a. siturtçlo aatua.l thJ, 

proY!llcia do , Rio G-ra.n deodOo Sul não <l.dmitte de
lm~gas: reclr.ma. .iâ e ,jà providencia;; energ:cas e 
ellicazes contra a desordem commercial que per
turb..'"L a. stu viria. ecouomica. 

Q1te providencias témles dado ? Dir-me-eis : 
maudnmos investig-.. w as causas do contrabando; 
e.>tuda!.' os meios de dehelal-o. 1In.s não conhe::e, 
porvcntnr:1, o ~overno ns cans·1s do contmbn1l0 
0 os meios tlo dehelal-o 'I 

E' pr~bo que eu, mrlis um:t vez, repita·dest•t 
tribuna o qne sempre tenho tlito, 1lesde qtle te
nha as;euto ne.>ta C.nn:Ll':"l., que pn.r:1 a proTincia 
do Rio Gr<1nde do Sul, atteutas as snM condições 

O_Sr. Joaq11 c:rn Pedro: -Sr. presi- to~ogr!lphic>s, é indispensavet promulgar. uma. 
dente, contrbtam 115 ·noticias· que clleg-~m, por .t«ri~ __ que acompanhe de petio (1.5 ta.:C\lS arlua
todos os vapores, d;t sttun(;lio affiictir,, em que neirns- ih Repttblie.<t <lo Uruguay, p:1r:1 mntnr o 
se acha a. provincio do_ Rio Grumle do Sul, deba- ·contrabttnrlo e compellir nquelle Estado a. uma 
tendo-se em n profunrl:t crise commercí~l cconomi- convenÇ<to qne J.lOSS ~ g,w:tutir o bem-estttr dns. 
e11, proYocndn já pelo contrabando que infesta dun.s nucües ~oh este ponto •.te vi;t;t'~ 
n~uella proviilcia, em quasi su:t toíalid:Hle, .i:i. O Sr:.. su,v,~ TAVARF.s : -o ~!inistro d;\ Frt-
]lelo rlesf:Ülecimento da sua gramle industria, o zencL\ v,â ·pe~lit' autorir~~~J:(), -já o rle.::l<1.rot1. · · 
seu princip"-1 rnmo de export"ção, as c:trnes s.ll- o SR .. loAQUDI PllDtto : - E p~rqnc nfi.o rc~e 
gada,;. (\estie já'! 

:\ estupend:t palitic<1 financeir:L do !l!inistetio 
de 20 do Ago;t~ soht·ecarregando mntt tarir11 , O Sr:.. Srr.n TAv.\r:.F.>: - Pcrli1·a quando >e 
alta já. pm·1~ prod1tzir eJTeilos JH'•lhihitiv0,; sohre tratar do orçamento d;t J:LZeml:t. 
o contrabando, com um augmento ,]c 20 '/.,~til O S1t. J,u~unt PF.I>RO: - St•. presidente. si 
pt'Oduzlndo os seus sazn11::dos n·nctos: o :11111i- pelas condiçDcs•lo meio em quo v.ivetuos somos, o~ 
qui !lamento da comrnerc!o licito, quct· do impor- rio-gr .ndenses, ol•t•ig:tc\os iL nmis pezt~lln da todas 
t-,~o,quordeexportação; o depaupeJ•.ntlenloget•a! corltl·il.•ni~ües :c de s:mgr1e, por ~ue 06tC mcs1no 
dai111elta. provinciü. ;ncio, (JitC nos impú:;, t~n Uut·o:; sa~dti~io.;, nã.o 110~ 

Surdo nos reclamos <lo commercio c da reprc- h1t de dar direitos a morlillcaçUes no 11osso 11wt"s 
seota.<;:.ão -da. proviucia. nas casas do parlamento, vi~c,.,li cqmmercial e tin;mceira! 
o gr.binete 20 rle Agosto creoll, namiulm pro- Nilo perlimos f<tvm·es, St•. pt·esidente, exig-imos 
vincia, uma situaçfi.O desesperadora, rt:. qu1\l e c0nces;,üeo ~tnc se .tc,·ivam •la il~aio em que no> 
fol'çoso que ell;t snir., nin•la. Q'l•m•lo se;ja preciso achamos collocarlos, <.hls ditnculdades e peri,tOs 
sneri.ficar os sentimentos de 01·d~m e c.wtlúra, qne que nos cerC:lln e que não podem deixar de .-.n·ec
a tem distinguio!o, nestes nltilllos tempcs e que ht' altamente o> intere:;ses do r:st:~do. 
só lhe tem -v:~lido o menosprezo dos poderes pn~ Porque nãnvemo~overnoa.oparl:1meuto pellil· 
blicos que 'esqnecem as SUt\$ urgentes nec~ssitl:l- um regnn?n nsciil rnàis brMdo pnm a provmcU\ 
des. fazendo-a vergar ao peso de duras íniqui- r! o Rio Guncle do Sul, nmco rooneso qne tem p!l·a 
dades. evital' o contrabando, que infest..'\ <\<Juella prv-

--~lSQ"mesmo mvio CJ.nünlla _parece ctrvet'Cdar o I vincia ll defi'anda o Estado~ · 
gtt"binete 10 ele Milrço, 11am o qunl o commer- Por que nlío vem propor o. SU[lpressU:o Jos 5 •f, 
cio e _ti. represent.'l.Ção d:1 província têm appellado, addicionaes lançMos sobt·e o commercio p:lrn. 
pedindo com'n101lerucão. mas iilstantemente, re- oh.;trnkll.S fiuJCes insuclavei; d:l escravismo, o·:t 
medio promplo Jl~t':\ os males que o.ffiigem melhorde~sa hwourn, qna quer pw~ si tnilos o;; 
nrz.uelln; nobt-a provínd:t, nuis creaor:. tl:ls n.tten- privilegias e ~ne só estae:tl'it nas SlUS exigencias 
Ç(jes dos pod•ll'CS pnlilico~. · _ _ dhote d:v banC:J.rrota ? ~ 

,. Em v«r•la1le, ~enhores, IJtle p1·oviolenci:t> ude-j Por que uüo Veln pedir ao par1<\nlcnto :~; revo-. 
qu.tHlas :i- m·gl!nc1a lias ~~ircmn~tanéi;J~~ ten1 njltl- . g-aç;.L·:> do ~~~~to n·.: 9878· d~ 22 de. Fe-ç:et,eir'Ott L-
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timo na. partCl que eleYon. a. província do Rio 
Grande do Sul dCl 2• a. 1' cathegoria, angmen
tando por e.;;t:~ fórm:t , em m:>is de :SO •;., os im
po;;;tos ;;obre industrias e profisSões~ 

<liscuSSin es.;;e ~rojooto, que, no Senado, mereceu · 
rl',mCO e deciditlO apoio do g·overno 1 

Ter-se-à operado algum:~. revü·avolt'\ n:~. opi
Jliilo <lo governo, 'lnanto a utilidade e couve
n ieocia de am prQjecto, que não é p~cciso ter a 
vista muito longa, pa.t-a enx:m·;;.u· a bcnofic~ in
fluencia que tle~e exet•cct· no m~mcnto nctm1l, 
quando n •)S a:;soberlm.~t c1'ise d•) tml~tlho, t\urin
do J,r·,lços i~ immigrac;ão, <!Jte virá encontrur em 
um paiz livre, garantias p>'r;L o livre exercício 
d~\ :-:ua. 1C re Ugi~a '!-

E' justo que :t provinci~ do Rio G1·nnde só p:tra. 
png.,m~nto de impostos sej:r; considera,lu. tle.l• ettc 
thegorw., qu:~.n,lo ~m todas as ou tr1l~ rel:1r;üe:-;, 
qncr polí ticas quer administ t':lt i\'<lS, ó ar,ttolla 
província reputada lle 2• e 3' or<lcm'1 · 

Pela sn::r. represcnta,.ao ele tros :;enador~'S c ~eis 
depltt.'\\los, com uma. povnla~.ão de um mHhiío de 
hallitantes .•. 

O Sn.. Su.vA T.w.\.ttES:- Apoiadissimo . t:m 
milhão e cem. 

Os SrlS . XA n r:1: llA SiLVA, M .. \~cw Ru:;~n~o g 
COSTA AGwt\R dft.O_ apMtes. 

O SR.. JOAQCDI PEnno. .. conl um eleitora(lo 
supel'ior :1. 20,000, estiL classitic~d» em septitn.o 
log:tr. Su:ts reparti~-õs• gem~ a.s suas alfan

·de,.as são de sP.gunda e tercelm ordem . . 
QuajustiÇtl on equidade ó estnJ Senltorcs Minis

tros, a provincia do Rio Gmnde, a con tinu.tl' t1í.o 
Yexatoria. po!itica, OÍI.O llOder:\. l'CSistir àO bl'::ldO tjUC 
convuJsion~ as províncias do Rio dB Janeiro, S. 
Paulo e ~!ma:; , onde o . íiove!•no deve assas ter 
reconhecrdo a. força das ioé:1s nov<tS e impulsiona
<.lttS, li certo, pela sua inconsequente politic!C. 

' o Sn.. JoAQwlM P~DRo .-Ter-.i, o governo, corno 
tlisse o Dobre depnbltlo pelo Rio fle Janeiro, o Sr. 
Peclro Luiz, dna~ políticas, uma liberrima p..1.ra o 
Senado, e outra, ccrcuma, para a. C>ltntlra <lo> 
S1·. Deputados'! Em que iie<t o go1·erno? Snstent.'l. 
o voto qne deu no Senn.do, ou s.tcl'iôc..'\ o projecto 
nesttl Cam:tt':\ às iras clerica.es e ultramontan!\s? 

Alli, naquella proYineia, uma ' 'ez JlCrdih a 
esper:mç.a <le repu~t\çft.:'l, ~se bm•lo eocontr•u:rú 
incentiVOS de l'03iSterici:\ nas . b•a.liçbes itn<r.orri
veiS <k'l.quellG btiooo povo, que assim como lllio 
s.1.be t•ecnar dinntcfdas oxig·eucias . dt1 honm· mi· 
ciooa~ sobe tambem com hour.<, reivindicar os 
seus dil'eitos postm~gildos ! · · 

. · Vo:1 ler á Camara, Sr . · presitleute, os officios 
· fJ\le ·1ne dirigiram· as elill'ms Associnções Commer· 

ciaes tle Porto Alegre e Rio Grande do Sul ncom
panh~n~o-ex.empla.res d11;3 represeutações'q<tc fa
mn~ dmg-relas p~r aqnellus Jll".lças no governo im
-per~ttl , um:>.. pechndo a revog~çf<O do dect•eto n. 
\J878 sobre _iudustEins e profi_ssões, e outra pedindo 
;\ suppressao tlos :> •t. addic10naes lan~:ndos sobre 
o commcrcio, athn de que hl.es ollicios o rept'e>ee.
taçves sejam publica.dns com o meu di5cnrso, (Lê.) 

SI'.I'L'e~hlcote,uií.•)llle ~u~lirlque v. Ex. ele 
impcrtiucn te on capt·icltoso, qttHml•> outro nüo é o 
mon intuito :;i não cmu pril- o Dl<?ll de\'m', I'CdiL
JH;H!dn p. la: H~l üh::;ern.1nt!ia cio l'ef;-imcnto, f{U U ó 
a 1;·1 01'7'1_111' ':1. ,[c:-t •. c-.ts.:!, pne uos cutnpt·c a tO<Ios 
nós t'e;['<!J lar c f:< zo. t· obseJ'\''11'. 

Que notici.-ts lll l.l •lá \'. Ex. <l<• lll'ojm;la, vi lltle 
•lo Sf)na.!o, :>>hl'e libenlaoic <to cultos ·~ 

0 Stt. Cosn AGUL\.R:- Ailllkt '? 
O S1: •• Jo.•QUDT l'nor.o:- Ha hc:mt· pancas ..lh• s 

ji Q!L<iL~ ()Sta llr<:>jcclo •le pH'eCel' <U> Hlusltw l<\ 
eommi;são de legishÇ'10 e pO<lcLi'Js; n•> tlh\ 1:),, po
rem, linllou o t"'iiW ele :Jo dias, l imite maümo 
mnrcado pelo nosso regimento, pnm <JUC as com
ntis;;Oes interponham P•Weccr sohre pnpei,; 'lne 
l hes sej~m alrí!Ctos. 

Eu pergunto a V. Ex. si. em vista de tiio: clm·a 
e tn>:ati y;~. disposição· regimental, ê licito n. um:> 
commissiio ratêr nn s,m, pasta papeis que lho sito 
a;ffectos? 

Os SRS. X.xvn:R DA. Su.v .~, MA ';CIO Rmf:rao & 

COSTA.AGTJ!AR dão ::~partes . 

O SR. Jo.\Q'WL)l P&nvo : - Eu lcmlJro :1.0 nobre 
l\Iin istro do lm perío, para. sahir <lo a. puro em q uc 
se ncha, de fazer do projecto questlio aberta . 
Assim' llO:ler-.i. S. Ex . , sem correr o risco de ues
l'~lc•W· :r. sua dtlvidosn lll~icrh, ser cohereute com· 
a opinião que emiltiu· no Senado e ' colorir-se de 
glori:\ nesta GM1ttl'!l., tomando a si a ele res:~. de 
umo. idê« que com tanto br ilhantismo sustentou e 
defendeu lJ;\ Cl.l.m:uoa v italieia. 

o S:<. ConA AGU!AR:-lsso não dara glori;\ 
uenhmna no nobre l\linistro do lm11e1'io.. ' 
: 0 S~. JMQllDI P EDRO :-N:\da de, hesitaçOes, 
St·. ·Ministro do linperio : deixe que venha t\ dis
cussão o ·'Projecto sob1·e liberdade ue cultos, e 
f11ça tle>assombratlamente a. defes.'\ delle, porqtte, 
acredite, não será elle o tentklo de Achilles do 
gabinete lO de M::~toço. · (Muito bem.) 

0 SR. ·PRESllJEXTE :- A commisSiiO OUVill a. 
recl:unaç;"í.o do nourB deputado, e tom1tl-a-i1 na 
devidtt COU8illernçilo: . 

· S<ila <l<\s ~:;si>es !kt :\:;soch.t\'iio Commercial do 
Ri<l Gl'att\le, Clll 7 Lltl .J ulho de 1888.-Bxm. Sr. 
- com o p!=nle •;sta Counnissií .. ') Admiuistt~\th''l 
em· ia- a Y. Ex . nrna cúpi•t i m pres~" do ollici.o 
que. em claltL do 5 do cm·rente. dirigiu ao E.•c 
Sl'. 'ptcsi•.lcnte tl;~. Jl l'OViucia, solicibnrlo a inter
veuç;to ,!e >n''l Ex. junto tto Exm. Sr. l\Iiuiatro 
dn. Fn.7.entl;\ e Presidente do r;onsclho, a fim ele 
que, por ortlem desse ministro, se_j,t coin uz>geueict 
supprimidu, a todas as t•epn.rtiÇ()es t.kts fronteiras 
tlcstn tlrovincin., n conces!ão de guia-s ás fi.tzendas 
por alli intt·oduzillas, soll<'e tlldo qu~tn to á repM'~ 
tição <le Sa.ut'Anna do r.iYronumto, pçr onde :>o 
entram mercndorins fJU~ ab;;o!!ltamente ncnlntm 
direito 1~1gnm. . · . 

Es'l~ caduco o regimento~ N~ tem . v. E:". 
S1•. pt'<lS\letüe, tor~<t e pt·e~ti::-io 1>~ 1~1 razer cum-
llrh· e respeitar o l"eg"inlento 'f . 

O assumpto em·questii<l é d;\; m::~ior impor.tancia 
c urgencio. paro o commercio licito e pn'n o- fisco; 
e,. port:tnto esta Associnçito Commercial acompa,
nhando n sun irmit de Por to Alegra toma a llber
dntle de eh~mo.r . pnra elle a u.ttençi'lo de V .. Ex ., 
esperando lhe dn.1'(\ tollo o valioso npoio que lhe 
me1-ece, a uem tlc evitar em tempo a intra<lucção 
.pelas frouteirn~, no r roximo mez de Setemuro, do 
g-rauJe ~orlímcuto uc. verão; 'lU<! por aqn~llas 
alllplas l'·ll~t;;eus l•rOJédanl o,; con!rtlhaJldtstas 

.O S~t. XA vmrí 1u SJr.Y,\:~ A . C•tma{"<t nc;;o111 
U:r.;encia_.. . _ . · 

o St-~. · J •JNjt.;m p · ur;o:- Pvr que.: oão ' I'Wt i>, intro<tltzil· . " · 
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R.clativameotc i1 concureencio. recenlementc ral, nilo ~e creia por i:;so que essas mercadorias 
••b~rta para n. c:z:eeução <las obras definitivas do. llilO tenlmm cn\r;t~l;t nessas ]ll'ao;;c~s: ellas até ahi 
ll.,rr~ do Rio Grande do Sul já C5h Commissilo <:11e~·:>m em r~;;11l:1t' rtuantidaue, cmtl re!tl provei
,\dmtnístt'ativ:c so lll<lUifestou. na, rt~nni:Io que t., de> pouéus !blí,%es c:ommol'cbntos que se têm 
celel,ron em 22 Ao vroximo pas&l<.!o; ~ <1~ medo 'atwlo a.pmvciLat· tlc uma bl situação, c em ucne
c'?mo i'!llrL se nnn1lesto~1. pe~o ctesc\(;"l'alio eom {iue licio do publico conSlll11irlor que com i;;so julga só 
nu quo a COilCtn·rcncH~ fr)r<), abetta pe-la nHJ;ma tm· a g~lnlmr; mas, e tu.mbem cel·to, com gr~tnde 
fónna d:\ n.ntcr·ioi', snb5btindo ,\lê1n rti:;so tnultos prejulzo do ctmnuercio licito c do li~cO~ que, 
,)us incouveniQntes .i i~ :.pont>Jrlos e lm\·undo nl- alem disso, sm1tem-sc tlC.imOralizaJos por vc1·cm 
g·uns novos, tcl'it V. Ex.. tomarlo conhecimento vender em sutis barbas muit<t:; mercaliorias por 
pcht uoticht Linda pelo;; jornaes Artista e E cho tlo preç:os extremnmente l'eduzillos, e at& por llleta
Stt.l (1ue esta. Commiss>to Auministratív~ em tempo d~ elo vala!' de seus di reitos de ímport''~~"io. 
fez remelter a V. l·:x. E o f.ccto de IJll~ esse contmhando chega-n.tó ús 

Conclúindo esta Commissfio Aclministeativa rei- pracas do littoral proYa-se irrefot.o·welmeute, pe h~ 
tera :t V. 8x. os seus pt·otestos de muita cst!mt\ e,t.Ltl~ill~<t do movanenlo de cargas da estr•ld<c de 
e subida eonside!~Jção. ferro dest< <:i1ble '\ Bn.g-é, no semestre recente-

Deus Gu;nde 11 V. Ex.-Exm. Sr. 01'. Jol\- mente findo. Do l'e~pcctiTo mapp;~, (oito l'a!lando 
r,ulm Pech'o So;wes, muito digno Depu lado Geral nos tl'nnsvortes fJlHl ~e Jazem por ca.rretas), com
por est•\ Pl'OYitlcíc' de S. Peclro <lo Rio G1ande do [XIl-.:t•lo o moYímcnto de cttrgns no pr·ímeiro s!!
Snl.-Rio de Janelro.-Ban7o de s. Josddo No;·- mestre r\o anuo pn~:;;rclo coai o deste anno, vê-se 
te, presí•leut.e.-1. tle P. f!ha~cs QcmpcUo,se- qne, ao passo ~nc . a e;;tl'ada de ferro teve no seu 
cretarw. tmle!:"o-partt o inter·iot·-um decl·escimcnto total 

Cópi:\.'- Snh d<\S sessües da As:<Gciaçiio Con1- de 140<1 tonolurlus, hon>e no tmte;::o-tlo in.terim' 
nwt·cíal do Rio Gr<lnde. Qm 5 de Julho de I SS8.- -um aut;·mento 1lu lOS tonelc1dus ~em mercaclo
E~tn. S1·. E:; ta commissão nclmillisll:ttiva con- t·ias, e n111~l rliminuiç:.io de 253 toneln.dus em pro
firma o teor do seu officio datado de :lO do pt·md- d11oí<J~ I.>O,·ilw;;; o rJuc n:lo sú prova a introducçüo 
mo pas,M.o, e ,·em 1\e no,·o á pl'escnça de V. Ex., <lu met·c:Hl•wio; utitl'allg·eims t•elns J'ronteil'üS, mas 
correspondendo ao ~nnvite· que l'(lceben da p:l- bmllcm o escoamento dos pl'Oun(;tos ela pro>inci:t 

., triotic:< Associação Commel'cinl dess-'1. C:llJÍtal, pelas me~na:; l'i'Oilteil'n~, em pag·amento daquell::l 
p~r:t rechlm<U' coutm aa\tribn'(:ão exercida pel<1s lmpot·tnçao. 
repa.rtições das ü·onteiras paro. a concessão -de Oru., ,ia,; mcncíonallas guias ;;lto unic<nnente 
guias, a.s quaes nenhum ontro fim on utilidade dali:);; pelas repartições d~ls fronteiras para :.1.~ 
tem sinúo gftl'antil• ,.a .... ü:al\Cil. iutrodncçü:o das met·c:.vlol"ias qu~ se destio.:~m até esse~ lo:;ares !lo 
merc:ulori~s por ~:lli·conti'abandeadas, ate certos interior. com prejuizo d:1s praças do liltoral que 
e determino.dos . pontos elo interi01· desta provin- só rclatiYamcnte em mui 11equena escala, e :Qor 
cia.. · meios simuh<damente clanifa>tioos, podem ;ourtn~-

E,;sr,s gni~s, Exm. St·., que, como bem diz'' il- se dellas: sí ao mesmo tempo é certo, on si ê 
ltlstrc Associaçii.o Commercial desstt cidade, dão nm principio i'lmthtmental do Estado, que ~s leis 
aos contrubaudistas das ü·onteiras um<t protecção devem ser ig'uaes pam tollos; logico seria o dever 
on um privile.Q"io odiosG coutr;:~ o cOinlf!ercio li- e o direito que :ts trcs praç,1S elo httoral .1ssistc, 
cito do littomf, rtne n~o g·osa d~ igual fttcilid: tde, de reclamarem [:~<U'tt sí identica facilidude, a rJem 
s~o ao mesmo tempo, na humilLle oJiiui<i.o dest<' ch w·ospet·idade tle seu eommereio licito, que c o 
com!ni>;;iio <tdministF~tiV:\, um<l el<WlOI'O&t ano_-~ 'Jile mú; elevo pes:n' n~t ·:>:>lanç-...t, dosd~ IIUC sô 
umllil, mn YcJ'd«dcu·o •t\tent,F.\0 cout1·a os legt- cs~c cnmmerc1o tem o d1rctto de ser ouvl(lo e at-
lll i mos i u tc1•es:;es do lisco. j tendido. 

X o p1·imciro ca~o, com e!l'eito, si os éotitl\l· l':ntretal1\o. e.soe C•)ilHnerdo Ucito, cujos ínter-
il\\lllHsta~ th1S ft•ontl3) t•a.:s têJU ~\ p.t:otec\ilo ~ (0$as c~ses c;Sta 0\Jumtissfi.o AdministratiYu. mui~ uattJ,
"'l!i:ts pam trazetcm >uas mercaduri:l; att! t.8rto~ l·almtlutc <llh'C;,'a; ei'Sll mesmo commerc1o que 
;; ,Jei:C!·minaàos ponto> do intel"iol', de onde silo usôilll se ,.ê t ilü lnLlibrítH.lo o i'L'ejudic~do, oüo YCnt 
citas cbmlestiname11 te J•emcttidas e ilüt·odltzí- l'CChmlat• 011 reivím!i.~.w pal''\ ~í igual concessão 
da~ pot· tOll<~ p:u·lo, c p<ücn te <\ i njnsti~'' que de gni<ts, pa:a a~ mct•Catlorias qL·e acaso lhe con
~o>Tt•c o comrncrcio lidto ilo;;sastl'C~ pmç;ts, qae Yicsoc .rccebm• de contmlJanLlO -pelas fronteiras; 
eolll i:-s.o é tluphuuento l'l'eju,Ue<\do : c uc 1hcto, clle repudia com alth·cz, como improprio tleSC-I.l 
~~lêtU d~ que, pot• en'eitj) do COntr:Ü.JalldO veh\:; c:n~~1Ct<:!t' f~ de 'SCH::-> Jins~ êSSS dh•eito qné ;"\. 1ll0l"'!'\li
lrODteirns, pel'Llen es..<e commercío quusi comple- <l<ule:' do,; J':iclll.< c a logica tios argumentos esta
lamento ,, ne~oci') que f>zic. em vendl\S pnl\>. o· ~elecem ~m sr.n rctYOI', pa<'C~l'Cclam~.r, como encr
interiol' : con'io a' rep~rtk;ões (l:tlli não tl.ão taes zicanwnte reclama, por intet•medio de v. EL ,-~' 
s~!w>-eondqctos pfir:~. as l'et'oridns pi~lçn, Yé·se ~upprcs~i'í.o. aiJsolnt.a d_S'~1~ ~·liins-quc positiva
o commet'Cio 1lellas, ~mdn. p::mt m:liül' aggr:J.YO, mente SIJ tem ajlphc:1.r~w n.s (c\zonchls contrn.han
impossibilitado de sortir-se das Cronteii-as, o que Jeat!ns pchs f1·m1tcims, desde que e math~mati
o pt•ivn. de nproveitu.t•-se, eom igual franquezn. e camen~e snh;do qtt0 x:cm lltn só . volume lloderia. 
re~rn·auça, das vantag-ens que hoje lhe oli'erecem pot· ali! ser mll'~dn?.!do com ,,a.nta,s'em COil1Jiter
os"contrabauclistas clalli, agora que as cou&\S ci;\], si ti"<""esse que p~gur os direitos legnes. 
estão in1ertidas e que n. importação estrangeira Pot· o;üt•o lado, Exm. Sr., encamda n ques
raz-se· em g-rande c crc5cente esc<th<. ].Jor ·<\quel- tiío em 1'ehtçi:ío ~os logiti01os inte1·esscs do íisco, 
la.s amplas pttragens, ;:ttê mesmo liYre. de quü- torua-se. o C:.\!;0 :ün~h~ muitc l\1:lis _gravo ; e. de 
qner o uns ou· estoi'YO. · ft\r;to, st no ~~·ml<.·n·o ponto deb<\tJdo, reJa.tlYe-

E 'Si ê ce1•to qué."s rc.'pu·ti~,je~ rlas l"l·ontch;1s. ~.:. llllellle ao Ctl!liHl•n'<!io, ""Slt ~ncessii:o d~ guias fére 
concedem t<~es zmas parv. esses ponto~ do mte- os mter<".',;es •k< O!JU'le uOIJl'~ . tlcst" lni)lOl'tante 
l'ior, não podeu(l? exp~dil-:lSJ.!lli';t r.s mel'CUcl<~l";,l.? classe! no (!llO ~e relaeion:tc\O fu?o f,~:" ell"- os 
<pre acaso so' destmem as refel'ldas ))l'~ças ,\o btto- altos mtcrc~ses do Estndo, por me10 de.sa couces· 
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são iudebita, mas legal, que aooroçõa .c sah·:~-12• a 1• c.übegoria, veíu aupncntar de !'IJ 0 { 0 c 
guarda os conlml•m•lista.ti no ass:üto q:m viLr.Lm m:!is '' impo;;to de . su·J:;-indnstrins e pl'O~ssõei;. 
contr:\ :1. l'Cil•!:\ put.lic..1.. . Nascente, como 0:. '' i IVlust~ín. da provind:1. p.\-
E:~ clnmor'OS:t-:lDOlll•llia, como esta Conuniss:io rc<:e quu •le,·ot;\ ante.; mc,·eccr :t protecção do !{o

A<lminis tL':Itiv:\ cla>siiicou o C..'l.>'J. d:\-sc, por·- \·<:mn i111pori~> l; :~o em v,ú clbtc•, porétH. clle 
tn.nto, pel:\ citcnmstiJnci•\ de ~ 1te sendo essas g-t·av:t-<1 de um itnp ..• sto tal qu~ ha de razel-a 
gui1ts ·instituídas pw lei como l<Jculd,ldc :,s r .. - ft:nccer. 
parLlções r!e ce)·t.a catl1eooria., e rn get·al p;•t·a ra.- l~ tanttl nt~iÍS rig-ol'(JSO ó o ~Utltn~nto ·citudo, 
ci\idade c seg•m, nçrt· d·J enmmercio licito, assim '•1<~an lo <i certo <fliC esse imposto, <(a natureza. in
c~mo l~W.t g:tr:~o l!a do tisco, :w contrario di:;:;o l!!lmmente prOYi,;ot•h. po!~ f}UC foi crcMio cxclu
siw c lias " l"'oveit.-ulas exclu;iYamco>ntc pelo cou1- s1n1mente J~\1-a. "cadi ao:; enclf';!O:; provenientes 
mercio ll l cito, em mani test:• con tr-aposi<;:Lo au c,;- da gHci'I':\ tio ·vm·ag<l"Y, não mais dovet-a. e"istir 
pirito dt\ lei, ou aos 1lus com ~ ue ell:\ r~; ,,·ea- porque lon;;:t (lu t;\ nos :lelJ..1.ra. ~o termo glorioso 
da, ue>tl.e que,como esti>. prol':ldt"J. n5.o podem es- da~nel la inct·nenl• c:unp:l.n ha. 
s.'l.s zuias se!' ntilis·1rlns nm· me1·cndorbs intrc>- Dem:lis, Exms. ~enhores. outm r:1zão não mc
duziiras e desp:tchadns legalmente JHllm; f•·on- no~ fOI't c nos impeli e a rc r•r asenL.u· con.tr<' a nllu
teit'U.S; c é o resultado dossnlamcntavel inve1·s~o tlitla elevaç:lo de catllegoria-c é que n pr·OI'illcin 
classes princípios e tles..~s fim: que esta Com- do Rio Gt':\udo do Snl te1·e i!C1llellmnte acces.."' 
missito ,\dmini,;tr"tir:'l. niio pixlc d.eixa.1· úo cou- sô:nente pa m ser oner-.uh "" ~·ui o imposto, por 
si<lct-:t1'Como um ''er·tl:vleiro :t ttent~do MS legi- is;.) que, quaato 110 qnc di7. res~ito i\. su:. vícl:1. 
timos Interesse> rlo fisco, e, ~ort;lllto, <lo E;la;lo ; politita. c admiui~ l !~\liv:•, ·el!:L wntinua esto.-
p~loque, J'!Ol' mai;;_e~se ~l)t[Y.,, rleve es~a. couces- cion:wia. . . _ . 
sM de gu•a~ S()l' 1mme<h:ünme~1te pl'Olnlnda . . .. A' nsta, pors, das c •n:;ttler• H(ues ac1_11m cxpen-

Pelo s nccmto :nrazo1do nc1ma exposto Yera rtt·htS e de outras :.vlduz1das m'l. mencton:uh re
V. Ex. 'Jll:\1\to t0m o comme1•cio lkto e o li;co :\ prescnta~:iio, de ~ne ten\o.;a hO:l1':t de ofi'erccer· :\ 
a.1lega.1· em seu f<rmr; e pelos "f:u:tos conhecidos V. Ex. o e xempl:it• jun·to, :\ pt't\\<(1. do commercio 
podel".i V. Ex. aquilatar qu:~nto tém ambo,; sl:lo <le P·•rto Alegre Yem perl il' :\ Y _ E.x. se digne de 
pr ejudiC..>tdOs peht _ CX\UCCSõão tlessas g-ui:,~, e :t.l é inter~der por ella junto ao Poller Le~ishltiV"O, 

-que ponto podet-.1o a inda se•· le-va<los sens pt'e- -alim de que, em tempo, sc_jam G\'il.at.lo; os gmo!les 
jui7.0S, si coyllinun.t·em 3s COitSns no pé em que males que_ ''Suat~l:tn~. ;ls ind11stria.s e lll'oli ssv~s 
estfto. lnfellzmente, qut\nto <L parte fr·nca -o nesta p:·ovtncta pelo .)l\ l'eferalo decreto de22 de 
comntercio - já comcç.nm os netos de ma.nifestü- li'evereit·o ultimo, n::t.tn~te rehlti'>n: o. mudança de 
ç;lo do ''esespero ~que est ão sem} o a.rrastad<tS :t.s 1 cathegoria tl:lmesma pt·ovincin. 
tres J>.raç.~\S do httoral; a despelto de tooas ;\S A Jll'nc:t. do co:nmercio s1ud:\ a. v . Ex. com a 
culm~s. de t odas as modemçiles . mais distinct n oon;iclet<l~O e estima. 

Não póde, pol'tanto,.l Commissito AdmiuistJ·.lti'\Ta , • _ • _ .· 
da :\ssoeiação Commercial .desl>l cid:1de, Deus ;;-u~rrle a\ · l"c-:-lllm. c Exm._ Sr. Or . 

. deixar de acompar. h ar tle t O<lo coraç;.1o à sm1 ir-· J~~um1 ~edro ... ~~~'- dtguo _Deput:ulo_ a _A;;sen~
mã dessn capitnl, llt"l s ua "(lat riotiC>l c energietl re- blé<~ Gel ,\t •. J,e., t•l~ttv,\_.-JO<<O ,1n:omo da Ro>a 
clam~Ç';i.o contm ess;J. conecs.~\o tle guias, "t.!nto ~'"'~:""~ pres~Cie_nte mtermo.-.1!. S . Jlo«ra Fu
mni> lJOrque isso ~stá no mais pe_rfe~to nccôrdo 'c" a, ~ccretan~. . . 
com as reclam:\Çües que estl\ Assoma~ao_ Commer- .-\ng-ustos e 1)17,1t1::.sunos SJ'5. ltern·eõentantes d:\ . 
cial iá tautns ve7.es tom leito. em v:u•ins de sna.s Naçãc.- Perante o putriotico Parlamento l\a
represcntnções. · cional com('a rece <L pt•at;..l •lo commercío de Po1·to 

:\Ssim, }JOiS, valenr\o-~ ~o alto í!1tcrmedio dessa Alegre. a!ltn •lc lavl~\-1' sole1úne protesttl r. ene•·
presidcnew, est.\ commts.-;ao :1dll\1!1lslt-attva ,-em l)lC<Imente reclanmr contra o :\ugmento do lm
al';or:\ solicil.ar i1 V. Ex. •lc interce,le1· j unto a. posto de intlu~trias c protiS:Sões, d~cr'il t;ulo pelo 
S. r:~. o Sr .l'•\inistro d:. Fazcud:t e Pr·csid~nte do, reguhmento de 22 de l'e1'etei1·o ultimo, que v~in 
Consellto, para que, :t. henr doe viti\es interesses p r incir:tlmente fct·il' :\. J\n.,;cente inrlustl'ia dos!:\ 
do eommercio licito e do;; ,instos !lns cem ~ue o Jll'ovinci,,., uuica de tod,s, cuj:1 cathegori<\ !'oi 
tiscoe suns resvcetín1s leis foram cr eado;;, sejam mu<lad:t de 2• pam 1' ot1lem, 0ccresce ntando-lhes 
com urg-cnei:\ expedichs-onlcns precisa.s c termi- por isto, só ]101' e~le . lacto, nm :\ug-mento qne e m 
n:t.ntes-c.'\o--s:tudo -imruerlint:m\ente a attrihui~t.O termo m<i•lio rept'(>:;cnta. 50 '/• do que 1~~gav:\ 
de conccss:\o de gnia$, " todas ns r epartic;Ves dns antes. O Rio Grande do Sul, \':l.ll, pois . suppol' t:tr, 
fronteir:\..<: dest fl provinci t. " lém .to a ugmento qne roi rmti~do em tod" a 

conftando fiememente no zeloso e patriotico tahella, n.iniht essa nmJ:utç;~ lle cath.::;oria, che
empenho tie V. Ex. ncst•l qnestii.o de t:mln lllt\ - gautlo a .;ua industria ;\ Jl<\gar em muitos C<\sos ,, 
gnitnde e urg-eucin, esta Commissão Admiuistr;\ti- <luplo e o triplo <lo que pagan1 pela tahelh <.le 
va reitera a. V. Ex:. os s eus protestos tl.) p1'0l'ad.o Julho de I SiS, combinada. sobro as bases da jus tiça 
r espeito e subitht consideracão. e da equitl:lde . O p;oyerno lmperhl. n lterMrlo as 

Deus guarde a v. E x.-Exm. St'. Or. Rorh igo t:~!;,;llas daquelle' decre to de 1878, _só ~eve e.!D 
de Atambuja Villanova. muito di!?no Prei- v1st.a a.ug"?entar a ren~• e p~ .conseg-ml;-o n~ 
dente desta província. de S . Pedro do Rio Gr.tode a.t~cntlelt as recl~nacoos da. JUStlç' ~em muda as 
do Sul, em Porto Alea:re. ex1gcnctn.S dt'l. _eqwdade. . 

. . . -. _ . O governo tmperm l esqueceu, :lngmto:; sonllo-
Dtrectorm dt1 Assocl~Ç<\O Commerc.al.-Porto t•es, ~ue o imposto de . .in(lu;;trias e protiss<ie:;, foi 

Alegr~, 3dc .Jnlho de 1888. cr<Jatlo em·epocllll anomnl e com o expresso. e 
Ilhu .. e E:,m. Sr.-A f'l·;Lç:t elo commet·cio de unico fim· d~ nctvlir- se com o seu prodttcto ao5 

Pvl"to Aleg-l'e ropL'esentou uo l.>o:ler Legiolativo enc:lrgos pro;·eniuntes d:1. ~uert·a. E1·a um re 
coult" a di~p~si<;iio do decNto n . 9878 de ~2 de \ cu:.oo tlc UlOllleuto e de ll:l.turcz::~ tt:".lnsitori~, n~ ··s 
Fe>eretro ltltlmo 'JUe, e leYmJtloe;:t.1. pro''lllCl;t de liQ,J'l que lvug,,sanuos no;; separ.nn dlll!t:ella lns-
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· toricrt epochn. de glor·ias e de sacrifícios sem nome, 
11ü.o só su hsiõta aind:t o imposto, sendo j:\ consi
tler<tdo 1onte de rend;t n:1 tu r;\! c rea·uJa.1', mas até 
acalm, de ~er cot:sidera.velmente augmenta.Uo pelo 
governo nnperial, qu~ r. autorisrtçt.o. legislativa 
cletl uma latitude, 'Jnejitnmi; podia ter. E, pois, 
quan~o devm ser extincto·m pelo menos reduútl0 
~;~~ 1mposto d~ natureza ti·aositoria, porque nos 
ult11nos 16 nnno; elevrwam-se cpwsi ao duplo ns 
rend:1~ ~to J"stn.do, eis ~ne o go>·errto imperial 
la.nçn mao tldle, como de mero recm·:;o íinan
ceito, eleY;.ludo consideravelmante sw1s tttxas em 
todo o impet·io e no duplo e ti-ijllo do~que Ql'<<m 
pelo regulammto _c)o 1878, ne*I.JH'O'I"ineü do Rio 
Gmnde do Sul! J<l; tão sact•ifiC<lda pelo contm
l~tnd<_>! Pm·ece mcrtvc_l, mas e real: A }lrOViJJCia 
tio lt1o Grnnclo, '' lll<t!S exposta de !Od<!s c qllu 
pol' vezes tom sofiriúo u inY~S<Io tlo inhnir»o~ ter.do 
pell_ejwlo al~ás tcd,,$ as guerms dv lmp~rio e llu 
:mllg·.1 colonw. em secnhn·os lutas co1\1 os irre
~uíetos visiuhos 1lo Sul; a provincia do Rio 
Gr.~ncle. rplo Ye o seu conunerclo liclto n.nniqniHr..
tlo )l>:lo eontrabn.mlo poln. l:run l<Jil'~· quo o "0\'C!W:> 

!mp1-;~-i;:~l tobra ;, rptc Vtrl'cne:.:e: [L :':)tl[l 1~-illc:.:ip~Ll 
l.ml;~trm_,_ n. Lov~t~_a, ~smngnlln pc~lu.-concurr•enctn 
1!0 !.10 .,\a Pr·ata nos prop1·ios 111ereadu:; do lm
perio, ~cm1 rpw jamais canoe!!'ni~sc olJte~ um coa
vcnhmte imposto , d(l nrr!<;n) proteccio:~ist>~, b.ll

çrvlo o_olJt·e o x~rq111~ d0 ]'rocecronch estnwgeira ; 
f)tW nao olR>tnnte lutn com feiJ1·i1 ::ctirid:1de pelo 
seu progr·es>o e conseguiu ht~1ç~u· ~s b::ses <b 
um rutur-o iodusteial, como ne11hunm outra pro
'l"iocí.:~ o tem,- •t pro1·incia !lo l~io Grande do 

·Snl, diz :1 suppticautG, ti\o .di~·na dú prNceç11.o 
por lli!~tc. do 11_l1p?rio, yé i'..~ora íL _sua na.
SOOiitú incht:=;b·ht csmng·ada· .. fm~ impOstos que 
em muitos casos ex~cdem a 50 e mês mo o. 15 '1, 
<lo~ ~au;; p!'oventus! Todos o~ p.:~ize~, no ca~o 
tlo nosso <.J ne loem comprehendc1n os seus 
Interesses, tr·at;llll de [ll'oteR'er e poup,w o 
mnis possivcl :t indnstria omqui,nto não l1onveJ' 
nlca nçado um certo grau de progt•esso e deseu
vol vimento. Fnnesta e ridícula- p1·atica é ar;aell:l 
<la. mulher dn l'<tbu!o., que matou <1 r;a.llinha nos 
ovos d'out'o: e entretanto a ün,tgent ll.>sent.1 per~ 
reitmnente a.o procedimento llo governo, que. vai 
mat:tt' o> no;sos nascente> commetlirnentos in
tlnstriaes, quando 1\lal ~omec:am :t dar ming-uado 
fruC'to, envolvendo;· entretatltf>, solid~ espemn.;a 
de um gr:111de ftltm·o ! . 

Do procedimento do governo imperial, :tbrindo 
oxcep,·ão p:~ra murhu• a catheg(1]•Üt da provincia 
no p~g-amcnto dos impostos tle2• p[ll1\ 1,, p,u·ec\' 
ell'ectivammte r·o;;-smnhl~ll' um bllii'ito de !to,;ti
Jidaéle itlalJorio&'l. ])rovinc\,1. do extremo Sul, t1 
est<1 >tmtine!ltt !W<~nç-,a.chL do Impe1·io, ~ue em todo, 
os tei11JJOS tem :;\<lo a mais expo-;ta ao pa.g:cmento 
do poSUrlu tri!Jnto de ~ungue vertido liOS C<l!llpa~ 
de bnt:1llla. 

Etrectivnntente. Augustos e Dignissin.JOs Sc
n h ores Repres•.~nt:~.nte> da Nação, como pot1e ex
plicar-se o l'act0 de ser<\ provincia do Rio Graode 
cousiderad;\ de 1 • ordem para o p;lgamento- de 
impostos, no p;tsso que e tle 2• e 3• ord.em pam 
tod:l~ :.l.> out!'<JS rel.,ções tle nossa vicht politiefl e 
u.tlnnnistnlti n ~ Pela representação pc,rlamentar 
está o Rio Grandt! il~t me~n1tl. cathegur-Ü.i do:-.- M;t
,,mhão, c<1m seis deputados .e tres se11atlores, !i
cn.ndo em- 7° lOg'llr.; no~s-as --alf.:u'1dcg.;'l.S ~~9 ·de 
terceira e quart<L ordem; noss:ts repartiçõ~.;·g-eru.es 
cotTespoudem quasi totlas iL 2A ou 3• ordem,-

somente para. o pctgltmento de imposto> somos de 
peirneir:t orrlem ~ 1 E' um'' <li•li>~C1<7o que a pro
I'ÍI1CÍ<lo nüo [,ótle acdhr·; qucmuão é de pl'Ímeit-a 
ontem para a percepç:iio de vant<~gens, tambetn 
não deve sel-o p<tr<l·o pagamento de impostos. 

c' certo quo no quad1·o du recci,ta ·gemi tlo lm
(ler·io esü o Rio Umnde do Sul' em 5• lo~ar e 
si o g·overi10 continuar. a distirúJUi>·-,os pela lórmlt 
a<:ima constat:~.Ja, pode!·cmos altef;-:<r <t occupar o 
:>,o e :tté o 20 l:!gtlr, emrrunnto total mi~e!'i:l Di<o 
atmiquill<tr eol<" telT<t digna de mellrllr sorte. 

Nossn indust,·h de3en\·olve~e auspiciosamente 
e o nosso comrner·cio lu ta comjos::unente contra 
a hydt'<\ •lo contr",toando, que o a.nniqnill:l; mn.s 
esta luta tem nm limite e a iudustri:t ::lfio pôde 
cleixar· de !'enecer, desde que o Estado, em vez 
de JWOtcgel·a, procura nrrnnror-llle a quasi tota
hdade tio SéU lucr<>. 

A suppllc>tnte, Exms. Srs., não nsa de vit 
declamação : basta cita1· algm1s exemplos para 
rrovor·~t rer·daàe de su~\s nS&Jrçúes. 

l·'elo rea:nlamento de 22 tlc Fev~reíro passam 
~ls inLln~t1~ns c vrot'issões de t :1 c1nsse, que 11a.ga.
l ' mn 75S"OOO de t:JX;t tlxa pe~o regulnnlento de 
l~iS, >t 1·ng"r 100$000; as de 2' cl<tS3e, ~tte pa.
g::w"m :l7S()OU, lbram elevaua5 a 50$; ns <le 3• 
clttsse de l&S sttbll'<l!ll ;~ 25$; as de 4" classe 
p>OsSttram de 12$ a 15$ e tts ele 5' classe foram 
1<\?>:Údas com os mesmos 15-), visto ser conside
rad,:. extincttl. est;t ultima chlsse. 

As tabernas p<ttr<l ''<\Ul ale a.gwa 18!5 ele ta.x:t 
lixa e 10 '/• so!JI'e o ·nlnguel, ele iSSO Gm diante 
P<l~Lriío cou!hrme a importancia. do negocio, 
sc11r1o 25$ uâo excedcnd o a e?>:istenci:~ de gec 
noro~ ;, f>OO$ e ·50$, si a{juella existenci<l exce
tler ,, 500$', . 'llém d.0s 10 "i, sobre o a ltiguel 
(l;L CilS:J. 

As lllodi~t..'tS, que vagavam 37~, vão pagil.r 100$; 
os tne~'\llores tle cig;;rros e rllarutos C)l!e paga
,-,nn :3i$ de taxn. tixtt e 10 "/o sol1J'e o allrg\1e1, 
pas&cm t\ JXI.gar 50$ de ll\X:l 1\xa e 20 •f, sobre o 
1\,lug-nel d<~. casa. 

o" l'abrh1.nte de , ciganos, que pag;wa 37$ e 
lO •;, do alug\tel, pa;:;m·á ngora. 100$ de taxa 
t!xa, 1.$~00 por opemrio e·IO '{• sobre o ~luguel ! 

As fab!'ica; .Je cerveja p~gtt Yttlll 3i$ de tax't 
tix<>, ;: gom passrtm a· Jl•lgar· l 00.~ ; ns rerina
l'iü~ dP. a~~nc;.1e U1ovidi.l5 ;t vn.por rk·'lg~wmn 75.$ 
e agorn. pngarão 150$ ; ns ser·ra r~as, e1n vez 
de 4~$ de t:1~.c fixa e de 3~ ]101' opera.t·io, terão 
de pn~«l' e\11 1889 !lO$ e <N por cad11 oper>t
t·io : 'iís Eü.ric:~s de s:ü:ão e \-ellas foram tam
belÚ sujcibs <>o dolJt·o do imposto e p<1g:wt.o ngo~a 
90$ ,le t"~ 't lixa, l$500 pm· he~totit1·o lle C.'l.
Jl<•Cidacle uns caldeir,,s e 3$ llOr O>Jerario ; os 
lt'<ll'ichciro.; pag<tl'tto tmú 150$ do ~ue p:t<::•t
vnrn, o;; leiloeir os mais 100$; os merca,Jm·es de 
rnnteriaos pnr.n. con~truc\'iiO l1agn.vnm IS$ e 5°/v 
sobre o aluguei, <lg'Ol':t vii.o ]Jag:n' 511$ de taxa 
fix,t o lO % sobt•e o alug-uel; os dírectores de 
colleg·io~ que n.Lé ~1gora só pilgavam 5_ g/o sobre o 
ala;.;ucl, Yi!O ng·or.n. 1;ng-.1.r mais 50$l a.lCm dacruel
le imposto proporcional. 

Bastnin e>tes poucos dados, l'cspigados à es!llo1 
Jlnl'n rlemo!lstl'llt' _o m_odo iniqno por que Jô1, 
oner ,da <t mtlustnn ... no-grandense pelo decreto 
11, 9878 de. 22 'le Fe\-ereiro nltimo, .. e n Pra~" tlo 
ComnHol'Cio, como .. legitim• rerresentanlil do Colll
mel'eio e da lntlust~Ja; não póje deiX<\1' o! o l~\.1'1'<11' 
•me!·gico Jll'Ot";;to eot_,tl'0- a odiosayxcep\,;~ n.Lert<t 
pam com est.1: proYlllGJ;J, que so é . constderada · · 
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V em à meso. e siio rcmettidos á comm~sll·o de 
orçruneoto e contas '' representaçJo d,, Pmç~' d0 
Colllmercio de Porto Aleg·re contr•• C' imposto de 
50 •/o sobre indmtt•ias e profissões. e bem nsoim 
os olllcios da, A5sociaciio Commcrdal do Rio 
Grande relativos il suppressão a todas as repar
tiçue;; das fl'Ontei.ras ela JlNvincia de ~uh\s ils 
fazendas por alli introduzi :ts. · 

O Sr. Paulino Chaves:- s,·. pre
sidente, apro'l'eito-me .dn. pahtYl'<l que Y _ Ex. 
ncaha ele me conceder, apenas pat\; li\zel' um o. de
.clarãção, com a qua \ pretemlo j•Istiilcar-me com 

.. ....... t\S.]WaÇàS de Porto ..l.legre e Rio Gr<tnU.e. 
· H,, tres p:u•a quatro dias qne pedi a v·. Ex. a 

pa.lavm para. occupar-me outr<1_ vez do~ escan(\;t
Ioso~ contr:tbaudo,;, qua se C3hto I>l'ttllC:tllUO na. 
miuh~ pl'OYincio., e :to mesmo tempo maadar á 
me;;.'\ mm-.. represeutnr;Jo que po1• n;ou intermedio 
foi dirigicht " est:1. Aug-ust•l Cam:wa, pelas t'efe
ridns prM;:~~ de· Por to Alegre e R i o Gt'<\Jltle. Só 
hoje V. Ex. dá-me a palarm, r1u:mdo o orador 
qnc preeecleu-me jà enriou ã mes:t a. dita repre
senh\çüo, 

Nestas coo.diçue:;, poi~, cumpre-me a pena;; faze!' 
estr• declal'llc;;.io, rp1e ccrhunente chegmú iL~ men
cioundns praças. 

O l~h-. !\'.liltono-Sr. presidente. eu e os 
nobres deputados pelos 8•, L2' e 13° rlistricto;; tle 
minlm. provincí:t fomos •:ncol.rregatlos de <1Jll'L'SCLl
t.'ll' a esb au!l'ust:t Canw.t·a. uma p~tic;io de Ym·ios 
e distínetos negociantes d:<;: rntrocllin~ de Ca· 
choeir::~, S. Felix c Mm•ilihl., todas no di~tricto 
que tenho a honra d~ r~pr~scntar, !l:t qua[ pedem 
medid"'s no senticlo de tict· prolong,vb '' esttad:t 
de ferro Central e constl'llirem-se dh•eJ'iio~ 1':1-
mne>, de modo a tlcat·em :servidas a:; regiües tle 
Am:\rgosa, Brejo Gmnde1 lUa de Contas, Caitete 
e Mundo N0\'0, 

o Srt. :\R,WJO GCJEs:-lsto e muito Ur!:!'ente. 
(Riso.) -

O Sn. .. MILTox:-St•.pre$itlentc, •i fosse esta :< 
·occ.~siiio de de;;euvolYer a importn.ucia do as
s umpto d_e qne tmb1 à o·epre:scnttlçli.o a ~ne allt.Ido, .. 
ecl fl\1-o-Ja d~·mutto bem g~·ado, ~ll:IS :<gmu·dei'·'·~e 
pa.r~ cnmpl'lr este de>e1· na r.h~cu;siio do orça
mento ~.to minisbriD tlú,· :\g1·icultm•:., si por >en
turn. mo couber ;o palavra.· Entretanto direi I}Llo, 
si em todas ns époc.'ls a eoustrúcç·fio dê cstt·udas· de 

~\ngustt'S o dignlssitnos senhores representan
tes tia Nac-ão.-Kós :\baixo assig-ua.d.os, residetüe~ 
na cidade da C~cl!oeim., e pn:·ochias de S. Fdíx 
e ~luritib~, representando interesses e rela('Qes 
Villiosas que as tlihls po\'Oaçves ent1•eteem com o 
centl·o mais rico e maiti populoso do set'tiio da. 
provinc:in, vemos chegado ') momento de dcpur 
em vos5<.\S tliglli1s mii:oo um appeHo em prol de um 
mcll1wnmento que, atrectando immediatamente 
esses interesses, entende em mnis alto grau com 
" riq nc:za publica e í'elicidadc d~ ]l::t tria, porq;\"-llto 
é elle o imtt•nmento motor de tnuit~$ evoluo;.;oes 
que se prendem :\s condi~es tln(I.UCeirõl.S, econo-· 
micas, politicase soci:les d:\ }ll'ovinch'l. d;t Bahin. e 
~Ollseguintemer.te do Poliz. 

Assim, pois ·animamo-nos n lleclír as -vossas at
teuções pul'(\. um cmpr·ehendimer.to que é o r"ctor 
mais necessario a. um peadnúto que mais nos ani
m:\l't\ e me lho r ctli!lcm·a us nosst1S esperunçns: 

O prolongamento.· da Estr:\lh de Ferro Cen
tml c constrncçiles do3 seus t·~unaes, de modo n. 
ficarem ser\'idns :\S regiUes ue ,\.ma.rgosa, Brejo 
Grande, Rio de Contas, Ct\etit<,, e :Mundo Novo. 
Deveis comprehender mellwr do que nós l\ situa
(".;(o da 1~.voura do centro desta província oessa 
zona. a qne·v,<i iuteressar o desenvolvimento da 
Estt·ada Central, e que simplasmento pela 1\1-l ta de 
vi;:~ilo npcrf~iÇ()ada que barateie-lho o trt\lls[>orte 
dos pr·oductos e lere-lhe com iJ,·locomoti>aa in
Stl'llcção e a dv-ili;;:1ç~io, Se11te-se in1'em:td:l em 
uma noite qne 5o l11e :tfignra ]lerpetqa Jlelo que, 
sedenta, almeja esse sol que <J.Yivente a. ulnu c 
[C\':.lllte O ~Ol':\ÇfLO. 
A~ longao estr:1till$, que ct1carecem a conducçilo 

d:<> mcrcadot•ias 1p1e podem ]lt·odnlir e importar 
n~uelles centros ]lrodnctíYos, trazem o canç1ç,'O M 
l:ldo dos t·i~-cres d.ts \'hg-ens n~ se1·tão ; ]lrotht
zem o desalento da vida de um. povo destinado 
tah·ez ::1 cooperar nrdentomeate para. o levant<l-
mento da. província. . 

A Estt•adr~ de Ferrn Centr:ll que tem etn tmrcgo 
23:; kilometros. vai jú prestando ínr.stimaveis 
beneficios e ().llXili os ,te grande alcmcc ao centro 
destrt _pro'r'incin. ; n1n.:;~ pa1':.l ·sntisiazet' uo seu 
clc~iile•·at<!•>t , clla.telll diant~ tle si, cet'C<1.de 500 
kitomeú·<'ls que reelilinnm o Sei!pl'olong-.tmento c 
nnmes, depentlendo a;; dircctrizes e. pontos obri~ 
:r:Hlos o. ~er>·ir ele estmlos, que a ntu pessoal te
cltil<lico compet~ melhor apreciar e discern r. 
Compreh~mlais me)hçr do.que nós as vnnta.,"'ens 
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indirect.'l.S que i1ascem e crescem com o desenvol- de seu discurso, na sessão de 18 do me:r. lindo, ~u 
vimento ·daviaç:iio ferrea, es;;e colos&\\ instru- não viria neste mon1ento à tt·iiJilua . 
mente de lll'Cg-rc:;so, r~ra qne no.s S<·ja tllspeusado · Lon"'e esttWt\ eu !le JleDSUI' que S. E~, e o . 
QruittiJo :UJllÍ as muitas considet•açõe> tl ue a tnl hoal'nJo deputllclo pelo 3'• distr iéto, que tamberu 
respeito nos ncodclll, rehtivt'\S propor.::ional- con1 elle tomou parte no debnle dos negocios re.;. 
.mente aos resultados ecooomo-fiunuceiro; e ã op- lati vos il. Ah1;;oas desse.n :i.quella di~cu.ssiio, não o 
portunidll.de e urgeuci11 de levar-se jll a lnr. e o camctet· de um~ discussão séria e preciso., quanto 
progresso à noss..'\ m ... is impor tante zo11::1 central. aoo o.ssumptos attinentes ú a.nminiih'úç-Jo da-

A populnç.ill tle todo o nosso sertão não exc.."de que Ih provinc~'• mas, sim o de uma. discussão 
de 700 !llil hab!tnntes, <l?s qtues 400 m~l tarão de acJ•imouiosa., na :1ua.l de cn,·o!ta cqm ,\[llld.OS c, 
t1prove1t:n o U~>envolvtmeoto que pethmos parn pessoa do seu nummlstrador, SS. EE:xs. trouxeram 
o. Estrada Cenh'al. ao couhecimen~'l da Ca.mnr:~ e do paiz rnctos, que 

Temos observ-.ulo nos I'el::ttorio.; do ~finisterio· -uf10 provarnnt de modo a ficar couheiléndo a su:~. 
dt\ Agricultllr<l. o modmeitto crescente que tem vet'Jcldo.tle e ma intenção de r1uem os praticou, 
t ido o rendimento d:t estrada, que sendo em 1881 como tLtllrnnu-am SS. EExs. 
J e 152:528$900, jà em l8Si a! t ingiu a562:35J~-250, !l:ão é que cu quizes..'<l que taes ftiCtos não 
deil;:ando saldr.s,que si ni'o s.'i.o ;;ranues. ao menos ,·iessem a :t)>reciac-;to do, Camar:l, ou que Jicassem 
mostrão a importancia ag-ricol:• e connnercinl do:; no sHeucio do esquecimento. Preferiria seun>re 
districtos " que serve; por que lançando os qtte os nobre> d~putados com o c:walheb~smo e 
olhos 11aro muitns out.I·ns estt-ad::s do uorte, como : independenci<', qu e os carncter;s., trouxessem ao 
Nt\tal 11. Nova Cruz», Conde d'Eu, C<llllOCirll , ?.la- oonllecimento do. Cn.mn.ra, e do Jl::> íz todos os faetos 
ceió a Impet'tltriz, Prolon~amento do Recife e que podem pdr em prova, n sincer idade do g~verno 
:&•hia ao S. Francisco, Temos cousbntes deficits, c de .seus deteg,,dos lláS prorineias. 
e no entretanto pam t~ lgumn. tem-se mandado Penso, como muitos, que t.\es t\ssumptos dovem 
fazer e;tudos, c pm~J. outra,; existe até j â credito ser p.•l'<l :~qui tro.zidos, que nlto S<io daq ueiles que 
vo!a·lo para o seu prolongamento. núo po>Sõl.m se1· nqui· tratados. 

Niio censuramos o prVC81:1ímento do govet•no Si alsuem ent emlc pot·lim que os negocias das 
pnrque cenllecemos qi1c <\SSiste-Jhe ~mpr•e ness.1~ pro\• i netas não devem s9r :~.~ui úi;;cutitlo:> porque 
res~luçõe:i itlt\.Jitos rl~ nlto·va!oJ•. . .:tm c.s'lni~ltam I) cleb.'lto e rei~Jixnm o camctet• do 

Comprclteudemos todns as v;\ntageils que v<lm pnr!ttm<!nto, eulliedit•ei-qrte é emctameutc pelo 
pat't\ este Pniz de toda e c1un.lquer e;,irada de fet"ro d.es..1.pres'() em qt1e se-tem os negocies publicas dtts 
emlrorn tlê dcficit. JJOt•que, çomo,tliSS<)mos, os pro-- pro•·inews, qtte so . tlota. des:tlellto e crescoute 

·ventos são · indirectos e os resultn.rlos pr<'lticos de~engnno si não em to<lns, em qunsi ·touns, onde 
parJ.. o augrnento da.s rendas ·publicas são inc:l.l- v,Li hwrnndo pL·ul'ttndo tle;;content.•meuto, em .q11e 
·cuhvei3. O Qt1e queremos é que.oão§e alx1nt1onc o se !H iam em maior parte esses sentimeotos de re- · 
ceutro mais :~grlcola, m:1is commercit\t c nl'lis pnblicani.omo q11e ora· se oboer>·a 110 P'\\z . · · ·· 

. c h do de ríqnez,>s natur~e$ tla província d~ .B<•hía, Eu \>e liso, qtte tão nobre e ·e lev~u~ é o ~m 
e, poolemns dizet·,· de toclo o norte do lmpot·Jo. daquel es que se 5>COUptull <los negoet_os do parz, 

A;omqnedesappareceu o eser.lvoeque o·t ro\Jn- em geral, QU<Lilto o dos que-p;u'll.· aqm trazem os 
lho, . principalmente o que ente11de com o sen·iço assumptos e occurreocins que sc: df10 nas provin~ 
tle tnwspot·tes, tem de sotrrer perturlxt{!Ges; cías. 
:>gor:\ qne :1 colon i:;;nç>_\o ~e impõe com ~ mlliOl' o SR. AP~tVJO GÓE:3 E Ol7TROii:- Apoiado. 
fot\'-'1. indomavel, oriun•ltt desse -l\eonteclment<>, 
quanclo e.sas zonas apt•esentam, quer pelt\ ame
nidade do cliiU:\ e rertilic!r,de das tel'r,ts, ns me
lhores ''antngens par:\ ~t.•belecer immigr:.uttes, ê 
<( tte pedimos o de;;envoh•imeoto d,:.1. Estt~tdn 
central. · 

. Sem est!'ltd•lS e colonis:~<;·.:lo, o povoamento e a 
ilxpansiio <k; r.m.~ pt'Ortuctiv''\S llll Pair. nilo bwJo 
11m desenvolvimento equibtiYo e rezulnt· dil'ec
ção; jle[O que resol\·emô; solicit.~r, com~ solici
tamoS, \Xlt'<' o .llH<IOI<unento de llOôStt > lOf'l,'<tS e 
1,\<tt':l. a ele\':\~::10 da riquem puulíca, o pro!ongn
mento a r<tm~.es da I'stradtt de FerroCentra.l, uma 

.tlns m:ti> impot•hnt~s do no~te do [nlpet·io. 

O Stt. Lmz ~foarm~A:- Amuos estão na. mesma. 
c:ltllea-orh\, i\l\1bos se coUoc:un ua m esm<l :~.lturn, 
ami.ci' têm o mesmo intet'i!Sse '[Y.\1':1. todo. !E pnr
ltuneulat'CS que aqtti representam os seus commit
tcntes,cujo; compromis>o.; tomnmm qu,,ndo üelles 
receberam ~ prova de confiança de represetlt:tl-os 
nesta Cmn:n~\. ( Apoiuclos} 

Port<•nto, senhores, não penso como aquelles 
~ue dizem 'l\\e o dêplltlt<.lo que se lev-.wta. nesta 
trllJunn J~tt"a tt·,ünr dê 'luestões · llt•ovinei~es é 
Lligno de censm'<\. 

O SI~. Col'r.tro Ro!Jtuuur.~:- Não ltclrazlto para 
isto . 

E ne~tes termos.-E. 1~ . M.-s. Felix, 28 1le 
.lunho de l BSS. O S1~ - Lut~ 1\Io~;.r-:ut,\ :- Ao contr.1rio, ê dever 

(Se;;uem-.se !82 assignatttras.) de ca\la um trata~· do~ Mg-octo;; da.,; sn:1s pNvin-
Vem a nwsa , é remettida il commiss;1o de cius, t'nzemiQ·O de um mo ·O compatível . ao inte

aa:riaulturl\ :\ t·e prêõent..'\çlio t.los habit.\utcs tl<' ci- reSSJ <lo :tS.'l>unpto e á. dig11itlade p~rhunent:.w. 
dãole d:\ C<\.Choeim e paroehias .de s. Peli:c e 1\!n- Po\'<!ln, Sr. J>resl<.lento, sinto e sinto deveras, 
ritibu, .lll\ província da R1hia, . pci!lindo 0 prolM~ l]ne csttt verd:ulc, qne tlevil'l. ter calado no animo 
~Amento da. via ferrea cent t·nl e t".<maes conver- do parlalltetJto tenlü• des:•ppareck}o p_ara da1' log':\r 
~entes. unie,,nleute tlOS <lesnbarog e·às vm,hctas pe$0::1<:5 
v (apoiados); eutentlo que· p:.\1~\ aqui só · devem 

o Sr. Lui:o; M~relra. :-Si nilo fÕt'Õ., ser tmzidos o~ · actos do3 de\eg:lllos do governo e 
· ·.sr .pretiidente.; o _.compromi;;so ~ue me· impnz 1Jelo riito as snt\S pessoas, nern mq· pouco que:;tões pes.
convito que me fez· o honr<Jdo. depntnilo ·pelo · so:1es. Discutt\.01-se os .'ICtos ôos delegados do ;o-
4• <liStl·icto de minlm p1·oviocia, r!e fallal' com " veroo, tilas não se tNB''' p.1.ra t\qui ~~ pesBo:t. de 
1'I·tu1quc7•t, que S. Ex. pedin-me, sobre ltm toplco ·quem quer ~11e s·~ja . 

. . v.rn.-29 
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O SR. CoEr.no .. RoomovEs: - Niió se u.pa.ixone 
·lmi_-a não iYicorrêr na. censtu'll. que esti• fl1zendo. 

O .SR. L "t:I% l\l01muu: - Nilo me a.pi!ixono. 
Si f•\ li o MSim é porqtte o meu metal. <h ; oz 

natural ê e3te c CL·eio qne Mé aqui nenhuma. ox
pressiio tenho tleix;tdo e;cu.p:w t[llC posu on:euder 
:1 susceptibilidade de quem quer que StÜ<l. (.1JlOic:
dos.) 

Sinto llizer a V. ·Ex.. Sr . presidente, que, 
ufMt.'Uios desta not•mu, que eu dcsej:lV:L. -que fosse 
a, uuiC!I. t r ilha. por onde se envet•et!a~Silm totlos 
nq_uelles que procm•mn _,~ vel'dade dO-> factos, o; 
nobres deputados pelo 3° e 4° distríctos ch\ mlnlla 
Pl'O>incin, sem u.preciarem ue,·i(!amcnte ~s oc
CIH'l'CllCh1S ::tUi ba.vidas, uem as suas •leterminan· 
tes, · accu~t\11101 de modo apnixonnclo ao ltom•:\ilo 
admini:str:ulot· daqnella província., qne niío tc>e 
outro sent imento sinão desempenhar-se nobre
mente do seu c:wgo e cor responder i alta eon

' tiu.u~'l que nelle deposita o gabinete. 
O hon\·ndo deputarlo pe lo 4• districto, por occa

·sião dt> segundo turno dn discussão, a. que nesta 
casa esteve sujeita fl Jll"oposta da tb;;t e<lo de 
ror.;-.as de tel'l\1 , trntou dos factos qtte recente
mente oooorrer a.m na Assemblth Provincial de 
Minas e por u1na successiío natttrnl de idé..'\S res
>alou para a pro>incin. de Ah1goas, de _que,. em 
bóa. hora o diga., lembrou·se·uma vez S. Ex. 

S. E:I . nn a.nsencia de ft1Ctos que pudessem 
naquella. occasião preoe!!Up<U' o seu. espírito, nchou 
qúe ·o nd.inmcnto dt\ Assembltla dei,;:own tl'•cns
luzit• qm\lquer pens.~mcnto · llostil ou de insi
nuação -P.Or pt\rte do ga.lJinete, p;tra assim 'ter .. o 
presidente cntüo muis um:\ occasião de cxei'Cet· 
fêra. dictadura. e na ausencia de 1·igorosa. fucali· 
_saç.ão _daquella eorpor:lç~\o pat·;~ seus. netos, m~is 

- '~·;rraneilmeute podet· continuar ns tropelhts e de
snos, gue lhe nttribuiu e de que o nccnsou com 
llesusat.la Yeltemcmci:t o honraclo, deputado pelo 3• 
districto. . :· 

e reaes garanti<"IS para poder incrcmcnt.1.r-se a 
pr~11eri.JaJe u:tciou,ol. 

E' par .1 mim, este um facto iocontcstavel. 
J\S proYincias reclamam instl\ntcment~ ~ue o 

governo t1lhe p:t.l~\ el h•s com mais ntt cnçito, que 
'' que a tê uqnlllles h.t\ >\ido dispeus;Hl<L-
. Com pezi\r dlg-c, S r. presitlente, n pt•ovincia.quo 
tenho a. honra de r epresentar, pequena. mn seu 
territorio e, ent\>etanto, podendo ~ind'\ em seus 
recnt'Slls bem :t.prov>Jit:ulos contat• meio de ir-se 
m .. "Ulteudo, nü.o se sente como füt'<\ de desejar fóra 
de certa e jà tão conllecid:t. pressão, que produ7. 
e>se :\tt·ophinme!J,~_o .]e!Jto e futo.l, qtte se ..-ai 
not:lndo no pnlz, e que··· a fa7. e>t:lciounrirt e nãn 
lhe pe1·mitte itnpnlsionar reg-uhw mo-vimento à 
sati5faç;.1o rle sn:IS palpitante5 necessich\de;. 

Nestas miuhas pala.Yras não v~ü . censuf,\ a. 
este ou :\rptella g-o..-erno clo~p.~~z ; jit e est<) um 
mal de lon;;.\ d:~ta.. r1ue mmlo unpcrt.'\ de prom- ' 
pto remediar. · . 

Nem f<IÇO culpa ~o actual governo lJCia con
tinuaçiio clessc estado de cous~s e antes sou 
forc;:a.do ;L declül\\t' desl<L tribuna, rp1c é Gllo 
credor ele sinc~t'OS al1plausos peh\. a ttitnde, rpte 
mani r~stou ao pnrla.mento de desenvolver qmu1to 
seja compatiYel às liberdade:; constituciome.> ns 
franqnGzas proYi::tciaes, l'esistiudo i\s exage1.,1das 
teudencras, r1ue e~1 tilo grm·o a;;stun_ptô teutctn 
ir por dian te. ·· 

Sr . Jll'esideute, podel'ia ~ontinuar ucste ponto 
tle minhas ol.-rerv;~ções, m:1s n hora -regimen tal 
e:c;ta a tGl'ruinat' e ainda não cher;uei ao p onto 
principal cbs eX]Jlicaçues, que de,·o i1 C:•mnn~
em · re;post<\ ·M lwnraclo d epntado pelo 4' di~
tr·icto :. e vou seut :tr-me, certo ·qu(l Y. Bx. me 
f<Wi\ o' obsequio de conset•var log-.w tu i!lscri
pç;-1.0 dó primei !'O dia · de S'5s:10. 

1\,\.");COS DE CitED!l't) REAL 

Quando aborda.nt. S. Ex. e;;te p01lto. de .. s uas Coutinua. a2~ •liscnssãoth pt'ujiO,t;t •logo\'erno, 
ollsel'Yações l'espon<ll-lhc em :ljlartc, que U(Jllelle eouvertida no projecto de lei n. ,lt, ;;ouro b:~nc:-.; 
neto era justo, honesto e critel·toso. de credito reol . -
· Na :msencia, Sr. preshleote, _tle elementos in- São lidas, npoi:t.<las e postas con.janctmnentc em 

<lispcusa;eis pal<~ bem pouer instruir a assem- cliscttssão ~s se,aniutes. · 
lJI~a sobre o estado finn.uceiro da provincill. c -
.-,rieulal-a n:t ~atislhç;1o . "de mcllwrnmeuto.l, cuj,\ Emendas <lO m·t. 1.o elo cprojecto n. -t:!..-"Banco.<. 
dcet'<)tll.<:ÜO dolla dapenuo:, o· ::teto do adiamento só ele c:·edi!o real 
'\'iSúu o iutuit<) de ~ai ~·:tg-na.rdtH' interesse~. rtne 
M liOUl'<lllo administt~ulor en L\: o cmnprh• co111 N. 1.-No ~rt.· 1 ó in fine, accre~coot~-sc o sc-
tOt.lo despt•etJdimcnto •mte:; de tu. lo 7.elal'. g-ninte: «e relat iva;; a prop1·ied.:uleo em que este.;a 

Pas.'l:l.utlo ''coincidi!" o n.ono financeiro com o fundada explor;,~oo (lg"l'iool;\ ou industrial.• : · 
anno c!Yil por lei D:U!uella JJJ'Iwincia e por i;so N. 2.- No § 1•, ZO periollo, i:J {<11c, ,\ccte.>~nte-se 
impo:;sirel conJ,~e·· com precisão a. receita e elos· o seguinte: •podendo, nest:t hypothe..::e, o rêSpe
peza·de exeJ•cicio, qne eXllirava e ainda em liqui- ctivo ronco elev,w . até mais a r1uota :mt or izada 
d:tção, o. reunião da ns;embléa em· L de J unho par"' cnpita\ d<~quelle .:1, que '1em sul,;:tituir.» 
nccat'l'etarin pm•a !ldministt•ação '" g1'•\nde PG>pou- 1 N. 3.- No meSllltl paragrajtho 0 p2•·io•lo •lepoi.' 
&'tbilida de de mu<\' long-a proro;;,w1o 'I tê com- ,1::,.~ )l:tl(lYl'!\ô: - .. Si niW _pudor», acct·~.;e,.att!•,;.·, : , 
pleta collee<;ü.o de esclai.·_<:cimentos sempre· nece;;.. «tlentro d<i dotll ;1mio>» . . 
S<'l.r ios jll\l't\ um tralnlho le.qislativo !le summ:\ i'i. 4.-No~ z•, __ sub,;titun.m-~~ M palnn~t:> •um 
impartancia u. ltü or1;ameotaria. do., meml.lrt~i ela.-> mesma,;· diroctori:l.'i».:-p:aln.s :s(•-
Ta~s fo1-am os ponderosos motiYo;;, ·que deter- múnte>:-~ulll accionista que tenha <\5 contliÇ<13; 

,minaram llCJ.tiC!te at.linmento. . ~c elegibilillo<rc l"u-;-:.c tlil'eCtóJ~ : · , · · · · · 
s.:Ex. ,· Sr . . JWCSidentc,. cheg-ou COlO suas OlJSCl'- N. 5.- !\o§ :s•, _em -YCZ tio «2.9 (lJlllO>"», t.liga-s~ . 

vn~.ões uo estado actn .. 'tl, n. que se vêm rcdm.itl~s «30 :tnn<).<» . , ·.· ,,,_. 
as provincins (estado mis~rondo, direi eu) : c de- . N. 5.- !\o me~n)O p:J.mgr.tpho. _;1 tc.l·;·~wnte-sc' ' 
monstrou, !]ne do acurado ser-viço·,qnc o ~O:VCI'UO ia tiac, .o :.;c:;ninto: -~iL mnta•.l:~· ro ·t\mtnai·io» . . : 
centra l pudes>d dispeusar-lhes no intuito de de>· N. · 7~ - ·No 1\\e.>mopm·agl';\pho, 2• p~riotlo, sub· . 
env!llvet·-lhes ~s forçns e recu~os, de clue f:\uto stitu.'lmc::;e ·<J.; . JH\lavra.;;;·«ou em lt'l tt•a.s !tn>Othe- · 
e lias e<>recem, ll.dviriam elementos de seguro~nça cn.rias ll.O j'>:\1' a e..'<CO!lw. tlo m\]in:wio~,_ fl<ll:1~ ~-
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g-n~nte;;: -, «ou em let r<l$ hypothoe;.n·ias, qunndo leon:rcnicnteraente flsc.tli;;;\<lns. pelo governo. O 
C$hv01·em ao1•ar:o. mats como se aclt:L 

N. 8.-~o § 5'·, 2• pet·io>.lo, acct-c::.wn tc-~é:-ctlc- Entt~L em 2" dlscussão o art . 2". 
,·cmlo o B;mco ree(>mt•>r em l•l~tzo bt·cYe ci-ltc tlr:- (Ent"a •w rcei>tto o S;·. PreSit.l.cate elo Coa~ell<o 
posito» · qne. occt•pt< o resp~ctivo loga;·.) 

~. ~.- N~, § ()", Üt~puiti •lns 1• :da.v1·a~ <n·o:·cci.ta 
tln~ Ba.nce/~)\ ~,cct·c.'centc-:::.(, :- '«tle•lnzid~ :t qlwta 
onlini-..ríil pat·a o fn;~•lo ti ;_~ l'í.::o'.t.\1•\·n» . 

N. 1 0.--~o~-;.a~ (.:m ,-cz ,J::s ~30am:(~», di;a-=*-· 
-c.~llJ . l llllQS». 

K. 11.- SupJH'ima-:•c l•xl•• "fi< 8". 
s. tt. Sal"' tb~ ,;,>;-;:;vo.; clll 20 •lc Jullm de 1&<:3 . 

- S. J[QUl'<ÍO. 

O Eil.'. 13c~an~at o~servo qne o l!o11mdo 
~Cillltúllo pelu 1• <listrieto do Rio do .Jnuein>, hoje 
illiui:;lro th~ Justi~~~. repr-esentan te de um distrí
cto agl'icoJ.a., entcmlia. nn Sll.i&io li<; lli do ,\gosl•> 
de 187:) devc1· d;u· ao:; ~eus con:;titninte:>· couhe
cittH!nto do su,~ opiuiüo sobre a nmtel'i~ 'lUO se 
discutia e que interessava i~ l:wom':t . O· ot'ULlor, 
por Stl~. ver., representante de nm 'districto qnasi 

. O Src C,\t~Los P EnGro (pc~a. o·•·dcm) requer o exclu:;[Yamente agr ícola., é. obrigado :l. Yir da':' o.os 
enecn•;t.m"uto da tli<cu.;'>'lo. seus constituintes estn prov,\ pnblic..'l. dos seu~ 

E' litln, npo:mht c entro ccoujnncL~men te em sentimento> sol>t'e :-.sorte<~ ln>ourn, cuja cans.1. 
tliw:n;;io a seguinte . >itlceromente espoS.'\ e· com a q,uJ perfoitamente 

se i.dentiltca . 
:\nte3 de ~ntHu· na m<~teri<t da uiscussiio, acom

paoh:wà o honrado Sr. Presidente tlo Conselho nt1. 
« Onue se 1é: jnstitktção r1ue h on tem fez da cohet·encia que 
i 6~· A Cõr·te r, as pl'O\.' ÍllCÍlls do Rio <le J.:neiro, teV"e 110 seu abolicionismo. . 

i\!in<L'i Gct'\w.; c Espírito S:mto, eom sede ua c.:- Nilo se eucarrc(m de quali llcat· a lei ele 1871, 
pittll <lo lmp2i·io, Jei:t-::e: « 7. • A p;·oviuci<• t!e cuj:J. g-lorit'l o honratlo Sr. Presidente do Cousclho 
lllluasGct·.•es, cont séde mH:'rlatle deüm•o P1•eto. pt·etende pnm. ;,i, em gr<lndc p.trtc, porrp1e cl!n 

~ Saht ·h~ sc;;s(ics, ~() d.o .Julho d11 lRM. - ,1(- j>1 !oi J>errcitarnente •lethlitla pelos proprios col-
{iu"o Cel.<o. "» lilg'(\S do mhri~terio c(l) !;. t-:x. <l ] \Ql' muito;; 

!'O~[O,; YOlO.> 0 Pc!<fiiCI'iui.Uillo oiC c!IO:CI'l'c1 lllcn!(') .. tliitjlleJic~ >jlll; e:>f'>l'Ç.'\t):I!Henlc SC ti !'<JiciU!l hqjc iL 
sn:;tentaçiio de sna n.olministrD•;~. · Limiltw-:;e-i• 

O: "PI>l'drado. :-. cousidé:ll' :-. opini;il> •le s. ·E~. em lss:J, m:ttli-
o St<. ~Int•HXo 'Í'CkL.b,·ckm.J .: - S1·. prcsi- fcstnda no ~enaclo ·Tl~l' occasiiío tlc di;;cutir-sc :t. 

<lente. cnlJia-me hoj~, pel:i ol'dcm d~ ioscrip~ão, l't:sposta iL Falln do 'l'lH'Ollo. . 
a l!onrt\ de expôr á Gumal'n meu modo de r•enstw Eni~.o, s. Ex. iuquit•indo tlvs titnh>.< com (lliC·o 
sobre o pl'Ojectr.> que se Y/Ll >Otar em 2• diSCI!5:>:ío; lwnmtlr1 Pl'e:ideote do Con,<elho do ga binew 6 ri,, 
lln.via Pnf~rnuthu!oomentltls,contendomedidns CJIIC Junho re tlhk\ coherente n:t ,1nc5t:1o s~tTil, dizio. 
s.'\o o corollario elas idti;\s enlittid;lS na expo;,ição qu:a o honmúo cl!cft! <ln'lucllc' g-<lllinct,~ tinht1. no 
de motivos apresentatlos pelo govm•no, e de a c- p1·op1·i(1 seio rio g-<tllinotc t!e 'fliiJ là.zi~. p«rtc,amigos, 
córdo com as •loutrinns aqui bri llmutetncnte su;;- '1'l<l .to motlo di\-et·,;,, 'C h~,·im:1 ~ ··on~mcia<lo o) 

t~ntat!as,e (\l1G em n·.1•.1:1 cll'endom ns ide;1~ fttllthl- e:qH'I'>lt:\\'a •.> o.~·tlil •lo qll<' so ht\\'Lt\ ;ct•vtolo o Pl·,~
meutmla~ <la propo.;ta; m:t~ como não tit"O occa- :<i•knte do Con::elh•• pul'<l f>l'•Jc ttl'!ll'~m ontm.pn.rte 
sião de fuudnmeut:~l-:os, pcç'~ li<;enÇ(l. ;, Cnmam ,, ror<;:!. dt: que pr·ccl~aYa l~"~'- :\l,•nl:.w ;1 sua t·o:
Jl;\1':1. <lSretiml', r~scrmndo-mc p:.m otl'el'Cccl-:ls !i•rm:\. 
ua :1-t d!scus.i<10. . ?\;t J'eMni;il) l'rc.:i•fi,ln. Jttlt· S- Ex., qnandu ~~~ 

Con~ulbltl:t ;\ Cttntuo.t, tl' O::O ilcC\lilla '' relit·,uln t r<l.taV<t elo as,;tlllljlll•, aeonsellwu S. Ex . <W~ :;aus 
rht;; emenda.> tlo Sr. ~Iouri'io. · nmig•>S cvmn unietl not·mn tlc comluota J>0S>tvel a 

Em ~cg·tl1d:t procede-se ú. ,.~,b~;.üo tl~J tu·t.. l tl c 1·f~si~tencii\ :.\u ;du.,ticionL,H10 rle~~nn-eado, •tne 
th~ ctula Úllt lf;)S :O:!;l\:5 ~~ ~;,~tatu totlo:i ~' l'Pr· n·:.tdo..:. s. J·:x. ,,..\lmkttíft o qu.-~ jnlga.Ya itnjJ t•upl·lo l )Cl rêL 

:-5:lo "'"~j~ihuh1s as :::cguinl1:s cmcwh1~: . t\: .. :,JI \'~t· :L ' 1 \.t.:~:'ilú• •. l~t\\ utn Uo.i 111\ll fle:! C?U::!êl.·-
·vatlni.'l!tõ-"~i~tir J..:tl\t flltJtl•:L·ar. E ft. ~-..\Z<.u.l pnl' 

.\ tlo St·. :\tron:$0 Ccl~)~ hoJe oll"lil-ecitlu, i.h) ;11•l. ,
1
nc s. c:x. ;1 c)t~:o:otha :a :~o:; :-:;~~u:' ~llll\g'".~ qnc su-:'-

1" §{v. :. . : tent~h:.::.cm v~ii.hmetc ~fLi't1 t.Ya ct-a o rece10 t.lc tlHC, 
As •lo Sr. Coelho tlo n c~cn<l<: ol'[orccldas em ,tct'l'\1b:>.t.lo 11éh Gnmnl'U :l~111e_Ilc min i~l<!l'irl, v ies~o 

:-;e;~~io de 10 do e~rr~n t f:!~ n sal.~er : e St·. Danta;-;., on u absJhClOHl~~Ulcl encn1·natfo, r~-
. Ao tt ltialo l'<n'iodo <lo !i :;o do :n-t. l" l''"'a quo "''\VIll' 0 pt•oLicnl:t com g-t•nn•il! l'~li.~·· J>3l':l •• 

SC!.iã.rerligirln, em rel~Q:1o :lO !l:\i!CO que ;;.,, lt llll\'er i•:lil. 
de fuml:w n:ts fl!'oYincins rl(l· ) laranhii.(> c .:o _l'i- _No.> $.)!l''•lo. ninJ:t 0,, :\lm,, 1 "'"-'~ol<• , cham:td(l" 
nnlly, do seguinte mor.l(l : '·' mesmo ~111JW:·sttm~ tliZI!I' ~r:>l.\l'C 0·, ~;:n:> plano~; rlerMorm;l. <ln demcutl\ 
tnnto poder.'! ser feito sobl'C :t hyp~tltc~·::-. , con.> ~r- >CJ'I'il. 0 nol•r0 Pt'.:?.,io.lentc rlo Cl)n~dh<J tlc~ln.t•on 
hti,h l'elos propt·íetnt•ios l'n:'n~;: soi•l'c !T!lnlO\'ul>, liUC n:i 0 pr>rli:c :~llmlttir mokle; >l lf\'crP.nte,: tl~ >:> d:t 
inclusin~ ~\5 l~~\zcnd:ts dc.~·t'C."ll' c os ~vJC!s Yc'h:f•nm, lei tlc .1S71. s. Ex. tn)t.lin ~.o. hon,·.l •ln PN>iildênlc 
cn,·alf:ll'<l nlll:n•ncllns Stlll·ld :l ~: O nl3lii o·l)mo se olo c,1;o.-dh•> 1(o ~\hinetc 20 de Af:'0:;loJ t)UC .~,,In· 
nch:L :- •li•-' :.c a. qno . .;;tito""n(·, int.::t·\·ttii•1 d:l ~;,~~.-:to o t1·cut· 

A c:~ 8• do.~erc_l:i<l•Hn'LiC'<> >.:]al.,., q:te :;<:ja l'Ctli- \='C'"' :\ S••h!o;J.o> rp1o <le tulla YC7. !\ 1'•:.-:olTes>c . 
... illo ~· s..;im: . . · ... · ··-- - - -- ·---- - ~-- -·-ncv·edr~.c-e·~· C:tm:\r·'TP('lt•qn'1 t·,fvt~Y. e$l;.\ ig-n\'- · · 
~ 5<-Jl~illlcito ttos B:~twos lhi!.C'l'dm C'lll pru ti mo ~'''~ ,.e , ~"::tC, ponrv:; m·)J))••nlo~ ~n1tc.; ,{.~ s·q' 1...'!.h:~n1-:1do 
JH'Op!·ieLn·ios ruracs :<.curto pt\11.0 roo;'l! 11M h OI' ol~ lpa1" \n·~,mL,.\J. ;,:.\hln,ltc._o I' \ano ch~ ~r~:lnwv:llo 
1nwnda:S de c1·eat· cvn1 ~.ula:; sitmuh~, , ju,tt·u- ,te S; Ex. em,_,, uocrctnc•to th~ t\hoh~ao com pN
nrei1to:· ~\l'<tturi05 . renctv.s 'pcnclcnte>, d" ;mim~"-:; .,_t;,t;"IO de ~~1' \' !<;t>~ ]'OI' <!ou;; :UtnOS; 
e :~c~·.i;sorio>, ussi1i1 conio :;olJre upolill<l:; ,ü ui'~'·' ~.dli )llll' tli;~ut<?, o n1oll:-~ Pl'~St~lcu~e . ~~ ~\~
pulJlicn geral c pro-..inehtl e ac~ões tle comj!:.wlu~s se!:1o a.n'On part1. traz c.os mo•n•lC' as su,,, ld..,,·s 
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e declarou-se nbolicioni:su; ho.ie S. Ex. não se prnj:•cto tlc cre,litoterritorin.l niio te·m absoluta
pode pronunciar contra o .pronunciamento fJ:ue se mente applic:~ção às.actuaes circumstanc~s, iirie 
oper;, no paiz, o que, ll.liás, est:J;va nas previsões o mesmo ct·edito não pótle al:!solutnmente rundar
de S. Ex. se no pah emqnnnto as•l« bMe não estiver per-

Fnzenrlo n. reforma rle l3.1le. :\i<IÍCI, devia S. ll:c feit,mente assentada. 
tet•-se pi·eparado com todos os meios pan\ accudil' Não se prep~rou ainrin o l10nrad6 Preshlente do 
ú. situação qno aquelh1 lei h• crem·. • Conselho, porrtue S; Ex., ao apresentar a pro-

Qnando S. Ex. não tivess"' po1· mai;; de uma, po;,ta, \lec\arou que tinha medidas comvlcmen
vez dechwarlo :1o pQiz que estndavr. o ,,;;sumvto e t:n•es de caracter provi;;orio ; não deu :ündu conta 
que tinl•a juízo prO[lrio a re5peito, do seio do dclla.s ao lk'lrhunento c confessa que un.J.a. atr11z 
proprio gabinete tinha S. E:c quem o escla.J·e- desse intwmedi trio desej,vlo, com quem ainda não 
cesse sobre o caminho que devia seguir, tinha o pôde lecJJ,tr o seu contracto. nins, pede desculpa 
nobre ~1inistro da Ju>tiça. que em 1871 iutlicàv'' ao nobre ~'Iit!.lstt·o ~i lhe diz teNe admi.rado de 
as conseqttencias que poderiam ad1·ir. . vel'-0 fazer tn.uto C;tbedal da sm\ i~norancia sobre 

O noln•e Presidente tio Consclh<>, porém, mo>- a mittCl·b, a que lll'etcode nttet1rlcr. E' s. Ex. 
trou que desconhecia a lavoura, ~uer no seu pas- mesmo quem c~ofessa qne o seu juizo, quanto ú. 
sado, quer no seu presente, c não pócle :ltin~r pl'oposta,tem pontos obscuros depois das ol>jecçõ~.> 
com as medidas que ns circumstancia.s reclamam. que Oltviu na Camn.ru. 
Desconhece o sen pass<tclo, porqtte,si o conllecess~, Declara que contw;\ hQje que, logo <1pós o 
não fa.ria n injustiça que fez a estn, nobre classe encerr;,meoto ditdiscnssão do art. to, nppareccSS3 
nasessii.o de 2G de Jnnllo. um requerimento i>edinclo o adiamento d<'. discns-

Si a. expe.riencia do nobrd Presidente do Con- s>to até fJ:'le S. Ex. estudasse o assumpto e se 
selho, si o conhecimento que tem d:1. lavoura rlo h;\loilílasse a Yir pet·.mte o parl••meotoassistir aos 
paiz foram adquirido; particularmente na~ Joça- daoates. 
lidades e est:tbelecimento.'i r1ue visito a, o omdut· Chega a dnvidar da :<ntorh da proposta, qne 
diz aquelleo que deram a S. l,x. ag;.salho e hos- aliás vê assignada pot• s. Ex. ; nilo comprehende 
pit,tlidnde ~ue lhe ~gt>atleçam o. injuria e'' injn~- que um 0~t:Ldista e Wui:<t.ro dil.F<tzen<h~ posstt vir 
tiça qne S. Ex. lhe~ f•z. <ler.larar à Camarn. ~ue tor!os os pontos de nma 

Si preci5asse rle um testemunho ne,te sentido, pl'OEosta que apt·esentou não estej~m estutlados. 
o orodor o teria completo no que foi fornecido Não sabe si deve tambem maravilhar-se com a 
pelo uoure deputa:lo pelo Cearii, qu:1ndo uran o frnnqneza. do ·nobre Pt·esídente do Consellw 
St'. Pre>itlente do Conselho. O noiJI•o dcpnt~rlo quandoMnttociou obíllde indenmidttde que vir·:i. 
declarou à Gnn10.l'a ter de:>empcnlt.:tdo serYiços pedir á Ca.mam. 
medicas em rli\·et•sns· fazend;\S e po\de obr te.<te- R~r,·a-se ]'(U'<'l. em occ.'l.Sii'lf\ oppot'lnna ::tna
munbo de que oaqu~llas omle i1tcom os t·ecursos lysa.r o procedimento de S. Ex. e mostrar qtte 
de sua sciencia leYt\1' o aliYio ao;; poln·es c;cn\YOS .iàmais -pod.et·ia ter 1mssado em seu llcnsa.meuto a 
dos f:1zemlei.ros, que Ih~ paga....-am, não encontmu idé:1. de Yir' pedir um bill de indemniâade · estando 
o trabalho de;humnno, a,; injnsLicM, os cnstigos abe1'to o 1>arlament<1. 
barbarm e :1. falta absoluta de repouso. Abstém-se de entrnr no historico d<1s in~tituiçiies 

O hom:ulo Presidente do Couselllo não conhece tte crctlilo ter1•itorial; qner conceuer ao goveroo 
o ]Xt.~;;.1do dn. hwoura, ]l'Jrqne, si o Cúllllecesse.nilo que se possa. gatnniz:tr este c:Hla1•er, que se 
vroHt·it·ia ;·~~ T•ahl.\'ra;; r;ue 't Cntn:trn onYiu 1la- chama JII'Opostn. d~ bancos de credito real; mas, 
quella scs,;ão. N•> mcm!Ô et'J'O em •1ae labor""" p•·:rg-unt:L :de oude Y:ti ha~·er" J;tvoara o :uLxilio 
S. Ex. estavam muito~ olaqnelle> que com sofl'l'e- pa.mattmdet• aos males que actm<lmeute a pe.r-
gnir!iio anccin\'am pela hora da :thlliçiio, como ~ :;eguem 1 _ 
or<luo•· p:tsS<\ a mo~ll·,u· com os ~Hllrlt·os estatis- E' um erro ~nppôt· o'[lle us IJece;;~idada; da. ta. 
ticos tla popnlaç;1o CciCl'l.\Y!\, fornecido.> pela nl- voul\1. reclarn;l u\ instituições de credit<' rettl. · 
tim.'\ rn:•tl'icnl;l. O empresti:no hypolthecario rept·e.;en tu rã !''Ira 

·S. Ex. não conhece t:1o ponc:n 11 pt·,~,;entc •la o Jana~lot·, •J'lC o po;;:a coutraliit', um sacrificic> 
laYou•·:•c "ongnno•lc S. l!:x. t·csnlt" uo>infor- cujo alc;mcet;tl\·ezelle nii.o p<BS;Imedir. 
mnntcs pnueo idooeos n <tue ~c dit'i!!in. Juro barato e largo l>razo são 11s vant~gens 

O orndo1· t:m1bem 1'ecebe11 informnçõe> e it]ll'e- com que se ncena. Mas, que juro lm.r:üo é este 
sentnl-as-ia a Cam:tm ,;i não tosse o receio de fa.- com que ~e 1•rete111Ie engojat• <I lavoura, .per
tigal-a. Nes..~s infOtmnçves, que são lon::edtlas !ínntn o or;tdor 1 i 0 /o ~ Cl mo.xílllo por 'que se1·:lo 
JlOl' importante> l:n·rndores, a intlust.rh agricol~ l~itos todo; os contrnctos; 7 °/. nggt-ava.dos com 
é pintada com as ~nis sombrias córes; ~ geral o "-S uespezas de adrninistl'i1ção e com a quota du 
desanimo da classe, que urro Yê meios ]J,\ra reme- a.rnol·tiZ<Lroiio, o que daril. em resultado um ,juro de 
cli~.t· os males que por todn a p~rte "· rssetliam. 8 ou 9 o;. pelo menos, e isto. na hypothese de 
.. AlaT'g:tntlo-se em considerações a este respeito que o \avr"dor poõ;a receber o sea dinh~il'O de 
diz o Ol't1dor que o nobre Presitlrnte do Conselho, contmlo. 
deS<:onll~cador con~o s~ acl1ava do estnrio rln.la- Não ~e ,H\mir,wá o ora.dor 5i ern occu.sião op
vouro, n:to estavn, por COIJ;;egninte, em comliçõtl> por·tuna vit- apresentad;t e approvadtL peh• maio
ole acel'l:tl' com :t medi1la capaz de Mtenuar os rht ,t ide,, tlo hom·;alo deputado por Pel'llomlJnco. 
etieitns tl::t crise. Quer:-llle p:wpc~r e pl'Bõente :t et1linencin dessa 
. Só <lopois o.! é té.r .. siolo Yot~u(l·c promnlt;;\I.Ja. a· cmentln eliminnmlo a fact\l<lnde que tem o mu
ld foi ~ne S. Ex. Cú.!dtou <los meios pnr.t :ltten- tu:u·io de haver o emprestimu om dinheiro e de
ue.r â. ct·ise,:\ ~ue eile lt:tYia hnl\'alloa. hvou\~<l, terminnndo exclusiv,1mente os empt·estimos em 

Si o nobre Presidw t~ do Conselho th·esse. ou- letrns hypothecnrias. · · . 
;ido a opiniiio tle sens colleg.b. opinião f]:ue o ora~ Desde qne não temos credito territorial, por 
tlor le, seguraJpento não 'iria i1 Clunar:1 apJ•e,en- que o sülo não tem mlor certo, é inl~ssi>el con
tar a proposta que ora se discute; Yerw. que o . tüu· em recursos que nos posso.m dar·institui~iies .. 
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~daquella ordem, que não encontmm meio de ~es
cnvolt'"er-se. E' um pet•igo a que ficnrit expo>to o 
ThCSG\ll'O, f>Ol'~Ue O Set\ propriO CL'edito·loi oom- ·l::\TltRPF.LLAÇÃO AOS&. ~liXL~l'RO !>A .TU>Tl(:A 
pletamente ahalitdo. , 

Alem deste risco, o or<ldor";ê o de uma cln.>se· Entra. em discU>são :t ;;cguiute 
que não deve .ser sacrific;td:l.. Vê com a autori- · 
sação que parece ·dec~rrer do § 2°, que se pre- lnlal1>ellaçt{o 
tende. converter 03 bens de orphãos, os dcpo~itos 
d~ Can:a EcO!lom1ca e ll!onte do SoccoL'l'O. em le- « ~~~~ueren10s rttt~ se m:wque di1t c hor:t par:> 0 
tras hypothecnrias dos Bttncos que se fumlarem. S1·. ~Jnustro •ht Jl\st1~:u. rcspont!Gr á scc;uinte in-

A r-1m, não só uma tenacidade. si não um crime, terpellação : 
sa~rifica.r-se os dinheiros que ·e-u boa fé foram « L'' Entende S. Elt. que a ortb1J püblíc:l e a, 
confiados ao Thesonro, e cuja gnnrdn se deve segurança indn·idual e,;tã.o gat'l<Utiàas no interior 
zelar. das província.s do Rio de Janeh·o c l\rinas Ger\l.es"l 
~eceia muito _nO. concnrrench que o Thesouro « 2." Julga. sn~ci~ntesos meios de que clispoem 

•·a1 fazer aos tltulos hypothecurios, de accôrdo os_;;ovemos p~ovmcw.~s pam defendet·em a pro
com o al't. 2•. ~nedade e a v1da tlo CJdadão, que começa. a cor-

Si o orndor niiof<tllasse diante de \tmn camara rer perigo 11al]Ml1<1S circumscril.çües do lmperio ~ 
tã0 illustrada c conlJeeedor;tdos princípios de eco- ~ [·'aço da C:<mal:',, do,; Deputitd~s. 18 de .Julho 
llO!lli<t política, citarir, um exemplo timdo ,lo d~ 1888.- La<!e>·1ct 1Venwch.- Pacifico JfcrsOl
I'roprio seio do parl~meuto- E' sabiclo que, quando ;·enha.< .- Affonso P~nna.- ,i/fre<lo ChaT!cs, -.4.t
o go~erno baix:t ao rnerco.do dos votos, so he a ~CJ'to Bezam at. » 
cot~çao des~es. Aquelle que ate à vespera nã.o (O s,-. Mini$1.r~ da Jw;liça acc"P" na ,-ccinto 0 
tmha merecLdo·tDdus .. o.s attenções do ~overno re.<pecti"o lo.11ar. E,u,·a,;, no recinto<! t~mam as
passa a ser trotado com mais considern'&"to, iic~ sento os s~s. P>·esidentes do Cono;clho e Mi,.iswo <la 
valendo mais. Guerra.) 

Depois da confissão, que o oradol' chamari tle 
modeStQ, feit.t pelo hour<1do Presidente do Con- O S:J:-. LQcerd~ '"\\'.erneck:- (At
selllo, de pL•eds·n· ainda de estucto sobre esta pro- le!1çr1o.) Sr. presidente, antes de eutr;ll' ua 
posm, não será () orador qnem. vá emmaranch,1r-se ma teria q ne constitue objecto da minha inter
nesse meandro (lifflcil do mecanismo do> Banco.s pellação no nobre l\1iiJi.stro rb JustiÇ<~, cUal]ll'O 
de cred!to· real._ Deve, JlOrérn, dizer que, npeznr ~m deYer de col'lezia ngradocenclo ao~ meus 
da ~ua lg"uomuma, lobr1gou em explicaçõ~s q11e t~lustres col~egns que a $1ltJSc~~ver.un, compal·
aqut foram dadas para esclarecimento d!L questão, tmdo commtgo dn. responsa.b1ltilnde de i11com..; 
con!usüo e desc~nlJecimento do. que sejttm o me-- mo<lar o nobt•ei\Iinistro, ~11jo espiL·ito ,.-h·e sempre 
camsmo e funcc•onamento de taes Banco,;. entregue a tnnt<lS e tao prorumhls cogit~cões. 
As~im, otwht <lizer qne a emis,;lio das letrus A não ser este facto, creio qne clla não teri<t im

hypothecarias só podia fn.zet'-se depois 1lc cntit- porta~l!_i~-~lg:uma .• _ (Nao apoiados.) 
titio o C.'< pita!. . .. .. . ·· . c.· 0 Sa. Go~ms ne: GAsTao:- Bnsta;n'l. a as~igoa-
Depoi~ de mria,s COl1$ideJ•nçõ~S sobre este J.lODto, tum de Y. Ex. 

'O orador termi II<L declarando que a medidn, qne. 
en1 seu conceito, 0 nobre Pre~itlente do Conselho O Sn.. LACELIDA 'YER:>Ecr-::- O nobre ~Iinhtro 
e~taY:t obl'ig:Ltln a cm]we;:;ar p mt ~alY:u·· a la- da .lnstiç1l. compt•ehende tl g"l':tnde cmHtl~ttlgi
'\-onrn 11~, acLnae:; cil'cnm.::;ta.nchls, o n. indc- mento de minha nlma 'lirlgiudo a S. Ex. nma 
mnii><1~'''l :~o pt·opl'ietarin. é 0 re>p:'ilo ~M interpell;t~iío sobre ;1ssnmptos ~ue reputo gmvi;;
S. 8:c mnnt~m pelo p1incipin co~~titncional, simos, e !lc quo, infAlizmente, é tlieatma milllm 
garante a pt'Opt·k•d:t•k 1!o ci<lnd:l.o lnn~ilC'iJ•o cn antes tL ncJ~L pr0vinci>t ll<l Rin de J<meiL'O; 
em tQtla a ~llt~ ~xton><iO, 0 a 1-cslitui<;;in :t e;tes jmrquaclo o noln·o )[it1i5tt•o da .Jtrstiç:t, il<i nmito 
~nc foram Yiolcntamontc 0.,

1
,olim1o;: p~ln l~i c CJ1I>J tempo, procl:u!Hl•Se J!clla filho adoptivo, o que 

r!cYem rocel1m· do gst;:>.do acJnillo rtlle 0 Estado 1n11ito" OJ•gnliln. pelos :\\tos met·íto~ e dote~ quo 
lhes tomou. orrmm- :t pe...;soa de S. Ex., a ~llem sempre muito 
Ante~ tli-;t~ lho p:ll'occ qlle 11 noht·e Prcsi<lentc prezei c cnjo.~ tnlcntos sempre inspir:tL'ltlU-Llle" 

•lo Cou.,clho não pO<lct,·, conveue1·r a niu!.':nclll maior ttdmh'aç.1o. 
que S. Ex. ~,;ti~ rc!llmentc di~po;;to a 1>epa1~:tr·m O Sn.. FERRErr~\. Yux:-;-A (<llilliStro rla.í<tsliç!'): 
1nale5 que CM1sou. -Muito o\;J·igat\o. 

Melhor serâ qne s. Ex. lliio illnlh a lavoura Conf~sso it Camara, Sr. presillcnte, que eu não 
eom este pl'Ojecto. Não ~~ta que s. J<:x, •.l8cl(lt'G pretendi11. da·igir a S. Ex. esta interpellac;Jo. Eu 
C[Ue ~s su«s intenções sito ae ncmlil-a. porque, t•eceuht c:<rtas clo interior d~ minha pro"t'iuci~, 
como di3s~ o 11obrc deputnuo reJo 1• ài$tricto dn mts q11aes os meus amigos com cert,\ insistencia 
Córte, o sr. Jllítlistro da. Jnstiç.'1, de boas inten- pediam a minhl\ intervenção junto no governo 
ções esta o inferno cheio. afim de restituir-lhes i\ pilZ e a. g-arantia lie suas 

propriedades'a toa os ell es nconsel n,wa, mocleração, 
O SR. PRES IDEXTE declara á Camam que ou antes resig-nação, 11orque c.-ito sempre a tri

d'orn em diante não consentira. em observ11ncia bunr., e nfío dP.sejo de modo algum inconuuoda.r 
do regimento, que se reproduz(!, rn••ls o que se nem allligir :tmigo; predilectos, entre os C!U:.tes 
deu hoje; e, qne, portanto, todos os seuhores ·eu considero 0 110t,re Minü;trLdu..J.\lstlç(l~.s>_~~=
deputndos que·tiverem d~ f<tllar. sobre amateria cialmeote o nobt"e Ministro de Estrangeiro~ a 
deste projccto ~evet•iíc ·faze l-o nos termos úo l'[uem me ligatn seutimenlüS e a-Q'ectos qtLe as 
regimento. (Apoiados). Não J)Õ{]e permittir que lutc1s politie1ls jiunais consegulrão arrcrc~er. -
j)l'Oced>lm de outro modo. (mu~o bem.) , tm incidente, porem, Sr. !>residente, QtlC .teve 

A discus..o:ão nca adiada pela hora. // -logür n•t sessão do dia li, obrigott-me n. mud1.t' 
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ele· rumo c '' tlil'i ~i l' n S. Ex. '' intcrpellação que tem sido dit·!giili•s pela !rnprenS!t u adminis,.. 
que s-~ Mha. em 1ltsc ussão. · ç;io; pel o.; mo~llo!·cs d•'4Uc llo.s !oC.1.1idacles . 

Senlh.>l'êS, In~ requerimeato tl requerimento. O · Senhores , eu declarei r.c3 meus Ii;l1•ente3 e 
ptll'lamento é, por nssim dizer, um graude·tabo- amigos, por qut:! V.· E :<e . s11.1Je Q\te não !ta tl~li'CZ 
ratorio .lc nptid<Jcs, de nsrim<;iJeo, c a opposição neste lmperio nilm faulilia qnc mai~ soll:r·esse com 
tem pot· dever cmhnr<I\"H' o go,·crno 1101' os .. c !fei tos <h l·~l <le "13 de . 1\luio do que .n minlw, 
todo~ os nimlo~, len \JÜ<lndo r:nc:; toes de ordem. («pou•dtJ.'1) :- Tenhnmus resig-oaÇ<Jo , t it-am-nos os 
f• H1n ulaJl(\o requerimentos. pl' o.::nranuv ~m fim escravo:;, .,·ã o no~ tirar as terr as, no;:sos (ilbos 
por t tJ< los os •Hdos a qné<.ht d<l UIIKI. ~itun•;ão, JlOL'- ii~io põll':.t o I)XCI'i:ito c p:u-:1 <l nrnrada; lm de, 
que a O[•f OSií;"~o jnlg-" , c muito p;ttriotic,\mente, pul'<iru, cheg-ar um d i;\ mn que j lls tiçc1. :;cri~ f~it;1. 
que o se n 1~1.rtitlo ê o ma.is :1(110 . .ll'll';l go,'Gl'Jlilr, i\ todos. (Al'oiado.<.) 
isto ó, parn encnmlnhar,.e m~lhor ~ervir ;\ c.m~<\ O Stt. Al'foxsn P EXXA ll ~ntws:-J[uito bem . 
. pu\Jiica . Scohm·e~, uã<> venho fazer lliscul"oO, já pe1•di o~ 

Ot·a, en nrw ~s,isli, como v . Ex. S!lhc, ú sessão hnbito:; th t ribuna.; :;oa um simple:> hi;;toriw.lor e 
tlo <li.t l í; li, porem, que o meu nolwe amigo de-~ e ue.4e pr"lpel que venho eoutnr no noln-e mini;;tro 
putado pelo 5• <listri~to da. proviuCÍ!\ de llliM S o que v i dul':lnte o.> ultimo; 1lias que o;tive nu
Geraes, o Sr . Dr. Paci fico M<tSC<\\'enhos, l1nvh fdto ~ntQ <le>t.'\ citlr.<le. Onc;:.·me o nobr e ministm . 
um requerimento concebido nos termos os mais D(•poi;; llo 1855 o lSGl, u. :;ufr.l n:'.lis a.bumlnu tc 
simples; c qne de su;\ o.ppro·;nçilo n~nh~Im th\mno qnc bno~ t.i<l'? .• ~ ..:~~.O::l!l'IJ,lll~ll.\Q .a ll~.;te .anM . 
p~d.er~a pro'"~f. n~~~'Ov crn?, ant~~ - de n a seP.~he r-;,\, tcr i'1H ft·h1.~, âii're~iieil·~, chnm~ miudas de 
~,1 .\d.wel P-- ·~~ t •. levn~t cm do ·~:o::"11 P.t o,. dt, no Novcmbi·o pre.lu<hcm'tlm con,;\llera velmente a. ílo
:;em únv•d~ . <l,, at~enÇ!.Ul _<1~ ~1 m.L,terw, _.\ q1tcm re>&."Cnei:l. : mus, na.'; tm·t~1s quente~, ·a fl(ll' que · 
cabe mnnt.,I :t ol\le.n e .1 se..,nrau~:a pnbhc.1 . l>t·oton toJ·.non-liC frncto, pOl'I"JDC >lS chuvns pe-

Xeste rcque1·imen to dizia o n(Jure depnt.;Hlo : - S..'\tla~, pt-ecetlitltts tlc g mutles 1IOECill'ga s ·electt1cas, 
« Reqneiro que, por in termetlio tio Sr. Mini,tro da nM Jlrcjut.lic;wnm, ante> robusteciàm· e C$tímu-
.Tustiç.~: seja es\:t Camnm ir)COl'mada. s i tem noticins la v.un "pro..lucçü:o. . _ . 
•le roubo>~ ü:>~nlt.o; pt•atlC:t~os en~ ~lrrers.1s lo- A lo.vuur:• l•WCch~ r<:;mim:11J,1 du long6 l_l<lri()(lo 
~res 1'?~' hbcrcos, e que Jli<n tdencJn• tem tom:tclo d.:l <'>t-:tS."C:t. qu.: th.:: :1"1't) lllmat';\ os c1rcargos·; 1~' 

.par:t en t.1.r :t l<e~I'odnCÇ<.ào de semalltantcs factos.l' nasci.' :l e.-;puJ·an~; maii, quaudo élla liCiprepa1-av<l 
Ot' O., este ··r eqtierimento, senhores. p1rer.e-me p:n~ cntr n.r C!ll ·cheio no.r tml.talhqs tln. colheita, 

qu~ devia tct· ::itlo votado por acciamaçrto (apoi"~ eutcmlea o govel'JJO imperinJ que era cllc.g-ado o 
.r/os da bancad« libe1·al) ; cntret:u1to o .moa nobr e momunt•) . p,;ychologico tio pôr termo il.O traballlo 
amigo e par ente, lleput.1\lo pelli " Pl'OYinci:; · Llo ser vi\ ! . 
Allll1.>-?UM, e c;ne. :,-eogrnphicnme~Ite eu cons1<lero A colheita elo c:1.f~ é simultaneánicirik fcitluio 
prmletr Otla. leader tl;\ l1l!\.10rut (ru o) , eml>~ t'açou a mcr. •1.: Maio (;() tll a tlos cereae>, b to 6, a. tlo milho 
passagem cleste l'e<juernuenlo. <) .Jeijito, I!•J.Se ria il.lime;;tnção llotOtln (\ riro.,iucht; . 

o·· Sl~ . PASSúS ·1\llr~.\xDA :- t::;;ei de nm tli- mas o l"vrar.lot· tlú em ;;-•)rui p1•eferencht [t collleit<~ 
reito. do; ecrc:\cs, pelo pet·igo de Sll il ·detcriornção: a o 

O Sn. I'.Aclmtu '.Vm~xr.cK:- Sr. Íll'esirlente, 11 
O]'J~i~:ií.o tem o;; s2n:S homens tle :1~~~10, os f!'t~er
u lheu·o:;, o; sapa.lore <', 03 fLõUJI;(H\tnwl~t·•~. Esta 
toosiç.~o COlllllCtc em get•al aos nHtis at, !cntc;;, <u~;; 
moços de talento q1te se r•repar.tm rtat-.t o> mats 
n!tos e<trgos pulJiko~ ; nl:1s, qunmlo o autor do 
J.·I)Qilcrimento c Ulll !tomem o!o llJot·ueimonto do 
n oiJro d•Jpttl;tdn vo!o 5" dbtt·icto ,da J>rovincht 
•lo ~litms, digtw de lod:1. un~,;:~ c::lim•\ (apoi<rckl.<), 

. portl tt" I'CJR<·scuta um:~. das t:nnilins mais n n
mero::..~s o respeit.:w tú s u<Vfllcll rt J•t•ovincitt (,:<pai«
r-lo.<!, p(•rque é nclla 11111 gl<lltd.: indust1·i:tl .c 
•lotado •.1~ g"l'alli!e i nici~tiv:\ (npo i<Ldos), p~recc~ 
me, senhor es, que n1r1 C'lr:tlhciJ'o. collocn•lo 
nest;1S .::on•liço)es de>ia merecei' mniti alg-uma 
con>i,Jer:l~.ão d:1. Gam nr;, !lO$ Srs. Depntftdos. 
( !\i;oiw lor..) 

IJ)JA vor.: - N"Jü llon>e a 111enor iute:tç::lo d~ 
mên ospl1út;o ~).S . Ex . (AJJoitulos da t~1ct1m·ia .) 

11c,i em virtude t.!<:st c iJlcidente que tomei n tle
libern~o de formnl :~r n minh:t interpellnçi:to, 
receioso de r1uo 11m requerimento meu tiYess':l n 
mesrnn, sot·te que o do me a nmig-~, <leputado pelo 

·-·- ··-5" distt·icto de Minas Get~•co. · · 
Sr . llresicleutc, si o nobre .l\llnistro cl:t .lnstiç-.'1 

pudosse ühatldorm· po1· a lguns dias o:; tr;\IJ:d ho~ 
tleHD. C ílllU\1"<1. •: lo(lr(;()rr er, em mitl ll'l. compa n lri;t , 

_ a lg lt lll i\.'i locdidadc$ d o i rlt•:~1or do: llOSi>l · pr·o
vincia, c>lon certo, S•·· pr<•sid~ute, qae :; . . Ex. 
não permnnccerh• l.iiv <:almo e seJ·~uo, corno. !;C 

tem mo~traclo, diante das coust~ ntos Nchtm:.u;<ies 

tempo c d:l. YIH'acidade dos auimacs. Em fins .tle 
Junho, todo:> t):) CCI'úne.s e.3túa i.rmn.zcllt\llos, é e:itt1. 
a l't!l,"l':l. gernl . ( ,1poituÚ>s .} 

Poi.; t.~m, S•·· pre:;iden tc . · Ha thzeH<.hto em que 
•~ Cl(l lh~it;~ <lo milho e do f<:ij1~o ficou complet ;c
menle ]lCl'< lio.la • •. 

O St~. I':An~uo".~:- E~:;a <!.;t <~ l itt~mh•tculc 
~l'tlir.la t) ffi Ultti l t•~ lugnl'C~ · 

() S1~ • . LACJmr•.\. \\'s! !<"I'::K :- B« far.end;lS ent 
·que tl:; ~eus chert);;, Sllt\S lllrtlhcrc5 n filhos 1•roou;. 
J':tlll ~rreea.dat· :tlgmnn. causa Jl~•·a. pode•·om m:m 
tcr-•e dnrnn te o a.nno. · 

Hn J'.tze mlas e m que nem esses {k<tJ;oç.os pnde
mm ser nrrec..<tdndos j lDr dotlcienc ia eoátple to ele 
pes:;oo.!. . 

Ha. f:tzendtlS em Vasso1u':l~ · · C[1te · il.penns tem 
col hitlo rlotlS :1. t res mil alrJl.Icit•c:;, quando .ii\ 25 a 30 
mil dc"l'inm estar colhidcs !·· · 

H:L fazendas que repl'esen t~m hoje o dcset·to, n 
solidilo; c cujos . proprict:u·ioo, muil!et·es e fi lhos 
tt·a.hnlham c.l i.<\ c noite, ao sol e a c!luv,, p:1.l'!l. sa.l
vn.rem nlgtms carlli:O$ tle C<!ijão .para a.\imentar 
~~tsj!Wo~, · . · · . · 

.O SR .. Al'mxso l'ENNA :-:-0 que .n os .. resorva. o 
futuro : . · ': . · . . : . . ·. ·.. · 

o S1-:. L \CEJ:llA \V•:I:NECI\ : - 0 gado, as . :wl!.; 
t!Qmc:;li.c;.•~, ; t udó cmtirii P:,lt'CCil" c:ondemonolo ao: 
cxte t1ninio, c que o !:"<mio c.l:t destl'Ui~ão percorre, · 
anniq1Iillu, <J.Iem ao mar tyrio :tQ<!~llas pa.c!lica3 
"lttbot•io5J.\S p·optll.\çõe~. · • · 
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0 SR... HA.~O D"E G f:ll.l()IOAUO :-L;i. pelo norte 

a de;:gr-Jwe <\' mc.>m,.. · · · · 
. O Sa!fL AC>:RDA "\VERXWK : - A Camar.- deYe 
Lembr:tr-se do Dr. C::teta.no Fnrquim "da Almeida., 
mineiro muito clistincto (C<'(loiados.) l;ma. fil hl\ 
deste cid:t~i'1.0, Yiuv~t lro.j o do men sempre lGm-. 
hr"do tumgo Hem'tt]Ue Lhnmyer, nm dos mais 
activos e · intelligentcs hl>rmlorcs do Vassonras, 
p()ssue um a fa?.enda perto da cidntle de V:tS>Olii'<1S. 

o 'Jlle e !lquellc e5ta.uelecimeoto pôde d~t· tes
temunho o meu nobro amif;o que accidentahucnto 
llc!Ia-se junto de. \'. E:x. . 

O SR. M.cot•oruoo Jt:XIO!' :-E' verd;;de, uma 
importante fazenda. -

0 Sn. LACERDA 'VEl~XECK :-Custcad!l. por 
cento e tantos c!iCravos que Yivinm sa.t\sfeitos, 
porque não era possível que houvesse CfliOI\l 
exceJ.csse a H. !,lmnl~yer no:; cnida.rlos e solicitude 
-pelo. sorte de seu> escrtwos. Tudo n;lqnel!c es
tabelecimento respirav;t :tlegrío. e conforto: o. hos
'[lita lidndc est:wn cmre lae.ão com o pesso:ü, com 
os edificios; com o "Lello jo.rrlim, com as t•osu.s e 
c:tmel!~s, com n~ alamedas, etc. 

-Os. l iberto~ resolver.:~m cont!unar nos trru~lilos. 
ma.s um bcllo di l desapp:wecct':lm em snn qu01si 
totalitla-:!e, tlc:!nrlo :~.penas meh clnzin. de estro
peados, ·que não :PUdt>.ratn ncomp.<tnbn 01; reti-
rantes. · ·. . 

Poi5 bem, Sr. }ll'csiclente, nr1uell:• di_g·nn. e 
respeíta>chsenhora não ttesanimon diante <fe;ta 
·deser!)Uo em.mnssa .• . 

O.Sn."'.-ItoDIUr.llES •PElXOTO: - B for am n.licin-
clos pelá.]Jropri:t nutoridaile ]~licial de :Vas..<onr;l S. 

O SR. RATISRO"lti.: - E o nliciadon lstà impune. 
bt,~ Voz: - 8 niild:J. e delegado de ·polici.' ! . 
O Stt . .LACRR.tu "\Vlltun:ck:- Tem r:tzão o 

nobro; doputrulo 11elo O• ·,ust!'icto do Rio de Ja
neil·o: o ihcto, :t ser exucto, torna-se dig·no ele 
maior censur~ . sobretudo flllttndo . os nliciudore:; 
&1o uutol'itlalles polidnes . 

0 SR. RODRIGU~:S PEIXOTO:- Foi o del~g":V.!O 
que sodw.in os I ibertos c u.con,;elhon-os com pro
m es..:;.1S enganadoros. 

O SR. L.tcERo,t ''lERXF:CK: - Estimo muito 
qliG o· St•. tachy~rr-.>plJo toine o npnrte •lo notwo 
deputndo·. Vá a l·csponsu-bilithtde u quem locn. 

Mas, Sr . presidente, o bosqúe desnppm'Oêcn. as 
rosts e ns camelias (1·i<o) dnqnelle bollo jar
dim murchim..n1 e tmnsfonuarum- se em g-oiYos. 
e t~quelln di!!'n>Lsenhor.,, r odentln de suas in teres: 
s.wtes tllhas, tad.1s ellas !lotadas d'L mais apurad:t 
oducnção, distribnir.un entre si, com gl':lllrle resi
g naçrt.O e corag-em, o ;;er>'iço da e<IS.1., inclusive o 
p:epuro clt~ nlimentação p!w!l . os pror1rios estro-
pt~~. . . 

Orn, senhores, oxenliiiO> Llcsht orde111, em um 
paiz como O.JlO;so, em qne todo o tmbnlho· cJ-:t 

. feito por outra clns,;e, São, l'C::t.lmonte llignoo, nii•> 
· tio . tle,;,lent <lo SO~-"Ot'DO, . m~s do sua seria lne~ 

-:-mtaçlio: · · ··· -- · 
· . : . Não·<i·o tral,:tlho ~ne t~Vilt:\ e. nem rlis.~::me. 

e;,tou qúebmmto : e n n\au~irll lm1;ca- · e 1·iolenta 
rlestu dcslocaçi\o de pr·oil~wc~ e do lt,ü ,ito;, ni n ll
lando-sc t01li\:i n:; elo.sse:> llc nm 1li:1. para .o ntro. 

:Muito.; esCl-avo; licaa-am. nas .í'h .. z.entla~, · Innito.:; 
. l~be1·t"o;, qtte~o dizer: li !lo.; qne me pet•t!ocm, ~j 

. n m.-1. ve7. ou ont~~\ t roco-lhe> a con.liçiio; rJUCI'O 

yiç_er_ bem com tooo; e Jl!'incipalmente com ellcs, 
que ~"o o; sc~hores 1la :iitua(''' ' · (Ris'Jd'<s.) Mui
to~ ltbcl'to3 ftca1-.~m na,; primitint.'< f;tzemlt;.> e tlll.;; 
lileu.·:. não tenlto c1n~ix~.;;! ji,, o llecl:'..rei tH!lli críl 
a.p:trtc l!u DOIJt'G Prc.wlcnte <hJ Con:<dl\o : mns 
tnu~to.~ ~:nl1i1:un_ en~ tHl·~·ll~v: & \;lYCHl ]I(~ f: m~ mal:-:: 
lJUl"lgosa. ()(:l n.~l'1 rtLb.1 . St o.l fiHt.: ::;.1.hilê.l.ttl tíYC .. ~'}~:- rn 
lH'OC i t ~·:u!o imntc'tliut:unont•• co\~(1Cilir1o, nmh~ lh•!~ 
JH>tl~l1lll!lC.l'Cf'a.l•!. }H>!"Qtle C="e!'C!l &.IU._ !"~ !if.•U ilireitJJ 
~c ltn-e locornoça(), nem tcrJ ;~ h~YI<lo :dtct'tlo:-..Ju 
un l}l~lcm •los fttct"l''~-' 1\•) tt~:batho ou <ln.: ,, .. ,.u. 
tu;: d:\ l11'flllueç<1o . · .• ·e· · 

) i as ~~sim n"-oJ aconteceu. Os liberto,;, soiJrettu\o 
os mai~·· m~os, eutencler:un que a lil,erda.de era o 
direito rle ;·ngnr peh1s estradns, de Ms~ltar a hl
Your-,t alheh , rle YiY~t· e convive!' ut1s tavernas 
Este _mal foi cre_s~ndo,o latrocinl~ tomou pro~ 
porçues, n. tr~n~utlltdade pltiJhca. detxou de estar· 
~aranti<h, e ho.je na pt·oYinciu do Rio elo J:mciro 
ontle todo o mttn<b ainda, lta poucos mezc;;, via~ 
j:n;a com a m:üot• segut-an~>l, na,, lt:t rtuem 0 
l\tÇ<I, sem eot!\t• convenientenl ente ~l'mtldo. E 
pnra \lue o no!Jre Ministt·o tl:l. Jnstiç:~ poss't bem 
t~preCl"r o estado dns cous.1s no interior da prc
:·mcia e os _perii!'OS a ~ne. esti~o expostos O$ via
Jl\ntes ,eu ctWre' <\lguns Jacto> dos muitos ~ue 
tenho coll~touados, <lfim de que S. E~. tome 
as ,;uas metl1J.~s em orJem " e,·itar- oonllictos o 
crimés q_uo me parecem immineutes. . · ·-

Um mcdic~r muito _conhecido ü assalt..-.,lo por li" 
berto> ll:\. estrada . B.oubar.tm- lhe o reloe-io e o 
dinhe~o, tirnt'M1-lh!J i t•onp~, n[? escttpMdo a 
pr-oprta C<J.rteml. de mstrnmentos ca•ur"'kos . 

No municipio de_V,\lença. um fazendeiro mníto 
conhcci•lo, e men ·JinrJicul,tr ami~to <i o.ssalt..'ltlo" 
(ior um grupo <lc· l i ~crtos. Bnl t1e~ ápÜros· pro-:. 
curou nconselh:'tl-o;; a melltot• pt·o~sl\0, exhortott
os ·,~. qne se aptiC.ISSem "o tr:lhalllo ; mns, vendo 
QtHlll<"ío llavil1. mpio &e lhzel-os desistir elo seu 
perverso intento, ·1ançon mito d<l. <!Ui ma ratio : 
pnchon <lo re\\'Olvel' , <'Onlv ultimo recnr~o rlc 
•.leloS;t. '! aln·in passa~·@J p01· entl'G os a : saltante~. 
que fugu•am. · 

um ueg-oci~ntc de Belcm, pe;;;oa da minh<t. 
amis.'l<le, do ,-;agem tlo Paty do Alferes p..1.r;\ 
nqnelh e5ta~[o, foi cerc.~do ·Jl;J. estrnda. por· tre.s 
011 q1ultro liberto; e Pl l" ud lcs libert.tw-sc deu
lhe;; o dinheil'o que tro1.i:t. 

H a hwru<lct•eo qne p:1ss1m as noutes zuar . 
d~ulllo os ~cus puióc~· c tert·~il·os. ~ 

H·t quem, "pczar de tml:t n. >igilnncin, \'iU os 
scn~ •u·muzen.s Jilllpos de totlo o C!d'é, ji1 amm
zentldo, nrrmn\l,:mdo-se m:n~\lhas e \'Ollcendo-sc 
outras di!liculd:ules. 

0.; :lS.>a.ltOS náo se limitam nos Jll'oductos d.~ 
laY?nra. O pt-op~io gado, os cevttdos, tudo ernfim 
é \'ICttma da t'Jpmagem destes malandros. · 

Neste s~ ntido ou podcri-t orrerilcer :i. c.~mnr.1. 
inunmet'o3 ex em pios, mns elles serão prov,wel
mente adclnzíllos por :1llínos tios nobres deputados 
àtJ. IJro,·incia d.e 1\<lin«s Gemes, que tomart'to par·te 
na discus:;ão desta.inter pcllação: 
· O••n, r""rgnnto M no1ml ?r1i~1istro tia Just iça,: · 
S. Ex-.-.~ape7~1l'· dos- sens·s"ntunent~ hurruwit:i- .. . 
ri~, acba isto l'eguhn ~ E' para.. isto qnc nq1ü 
\'Otamos <i lei cl~ 13 de i\!~io ~ · · · · · ·· -

A ·est;\ção da Conc01dia, eotl-e o .. Connnel'dn e· o 
Deseng-;:no, no município de Vassouras, !oi h:i. 
poucos c\i<Js aS5<t.1 tudt\ pot' um ,!!"rupo de 1i1Jerto;;, 
Si os, ass:1Hante.s Jlão logi'il~m · consumtnar ,o 
crime, foi is..<o devido :i. energ-ia. do ngente, qU>J 
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immediatamentepeiliu nnxilios n.o tenen te-coi'Onél !frando ú:; i·iscos a perigos ri que jiL rrie ·i·ereri. 
Alft·eJo :\Velhu', Jelea-a(!O snp(llente, cnja razemht ( :1pm·to.<.) . -
dl5t:\ algttns nNtro:; d?Lqttella e>iação. <.;onfes:;o ;i. Camar;.\ <JUe des•le lioje eu ltypothe- _ 

o SR. -PAci-noo 1\h.SC.\RE'SHAS:-Estes factos carüL o m~n voto M St>. llíinistr~ da Ju»ti\'~1 e ao 
.ii• se tem dado lâ. por Minas Geraes. (Trocam-se nobre Prestrlente do 9onselho, _s1 SS. EEx. Jll'O
»tL!i:to.< apartes.) mov~~m com a lllfl~ trna celemlnde n pllS~gem 

e sanc~~LO de uma Ie1 tornando em pleno v•gor o 
O Sn. L~cERDA \\'m~)>Jlcrc-Dil·-mc-:i. o nobi·e recl'ntameuto. .. · ·· •· .. 

~lini.:;tro <h\ Justic~:-Est"s infot•maçoes não ~em YozF.;;: - Est;.·1 na. lei. 
cheg:,,lo ao conbecunento do go\•erno. Acre.hto ; _ 
em parte S- Ex. tem r<tzão-, porque a vigihmcia . O Sn. L:..cy.~~A \\- ER:-;'ECK:-Pardoem-m~; esta 
d:L autoridade ufw pôde abt•auget· g t':lndas zonas e •• nosm op•mao! rnns ha CO!':!_sermrlo:es ~ ltberaes 
.te tenitor io, ~mo ;;;\o em get·al con:;tituithlS ;\S j que conte-;Ul.m n.mterpt•etaçao dadtt. u. le1 de 18í4; 
tlOS~s ft·eguezlllS . . . _O St:. AXDRAnE FtGuEm,\: - E>tü. expresso 'l~ 

A •ntpo•·tantc fregnezw. do Paty do :\.Itere>, qne let.· (.ipoiados. Ha outros ·apat·tcs.) 
Qté 12 de Ma i o cc,nt;\ V&\ uma população esct~wa de 0 S L , . \". ., . . _ , , , . _ ~ 
muitas mil alm:til, era g-uarnecida ;\pen:\S po1· _ . ~t.. ~E&ld>;\ : vt::tt~ecr, . Nc:.ta ~ue.tao, 
qmttro llraças, seuuo o sett t<il'ritorio tle militas ~enl:oto~. ~luo h.t hberaes nem consel'l·adores. 
legU•Iil quadmd;ts. - . (ll;•to~ al!o•culos .)_ ·~ . 

Dado nm con1l.icto, de que meios lanç:tr mão :t • r.:?1 1~1mha optn":O• ~s_ _nobres ~ep)tt:utos hbe
auto.ridade policial pa a restal;elocer '"' ordem c 1 .tes ,!'-1 .em !lln de_!Set nco ~ ~abl~co e _ao sen 
defender a propriedade, ane estã. sen1lo alli cs- propu~ pa!tt~o qn.Ul?O :tqut le~.•nt<\m. ~tfllc<tl
candalo:;:nneute defraudada ? ôades ,to .,o~ ernO_tlOI ter ~osto en1 prattC;J. o re-

E' e·te 0 pauto a qne cu queria cheza.r e para. crutnmento . (.·tpotaclos.) _Pode ltavet· t~buso:>, não 
o quai' chamo n. t1.ttençi\o elo nobre J.\Iioistt·o d;1. nego, •n~s os abusos corrtgem-se, evitn.m-se. 
Justiça . Qtu\1 n _g-_nmntitl que t~oclereis concedet• a uma 
_ S. E!i:_. sabe que t\ t0rça . policial ' . da provinci:~. poure litUulut c1ue_ se vê isolada em sua C:.IS..'\ e 
·do Rio não excellc de 1.200 pt':\Ç~•S, llns quaes expost.'l a- to:los--os -des<\Catos 1 E',- porventura, 

;.\Cit:\m-~ estacion!\das n:1. ciil-tde · de Nithel'ov norm->1 o estado de nossa sociedade? Niül snuéis 
nunca: menos de 400. Alêm desta for,,u ci:. qtte mais de 300.000 iutliYiduos ac.\bam Lle entrar 
dade de C.'Lmpc.s·. <1ue é tn.mbem nmito po(lnlos1. Dal';\ ella sem a monor noção de jnst iç:\ 1 Como, 
e que tem llo,je em seu seio mais de seis mi l li- poderei; conter de entre elles os de~ordeiros . 

. bertos, não l>óde_presciucl ir de 100 .. l1I':1Ç':tS . o StL Er,Prnto DE·.:\lE~QUIDA dto tllll ap:trte. 
Restam, si o quadt·o e5tiver completo, o qu~ nilo e }lrovn:vel, um;rs i OO pruças, numero DI<~ i> que O ·SR.. LACERDA \VERXEcK:- Concordo corri o 

iusuflleieute par ;t u!ll!l. pt'O\'inci:1 <ille conta muitos nobre úeputadü_ e ter·ei muit<t satisfação de - ve l~ 
municípios populosos. e 1.,1ra cnjo movimento "o meu lado no dia em que a }xttria cot·rer perigo. 
coucorretn hoje mais de cento e ciocoeok't. mil li- A lilJerd:ule nobilit:.t o homctn, porque dá- lhe a. 
bet'tos ou cict ullo;. responsa.bilid•Hle de seus netos; mas o turto, o :\S-

Nos mnnicip!~•s que são cor tados vor e.>tt•Mas :>:.lSsinato, o assalto a. mü:o arma,l:t, i:;to nua c:~. foi 
de fert•o, os uuxilios scJii(l, como de>o crer·, rapi- lib3rdnde. .. ._ . 
clamente prestados; mas em ontr~ts as circnm>ü\u- o SR. ELPIDlO .DE l\IE$QUrrA:-l\las nioguem 
cias tliverg-em, e :1 sc;::m·an{a inciiYiduo.l póde ser ueremlc css:~. liber·da1!e, er~jam-;;c cadeias. 
gravement e comp:o.mettiun.. (.4.poiados.) 

Ho., por exemplo, o município de S. Jo.1o do O Slt. JoAQUD{ N.mt:co: - A jn>tiçt pu!tlic:1. foi 
Príncipe, onde o commendador Jo:vtuim. Breves, desmor:\liS;.tt!.~ muitos a.nnos, ntts a.s nnicus vi
segon•Jo estou iutorm:.do, possuia de 2.600 ,~ ctimos em.m os escr;wos. 
2. iOO escravos: im:~.gine V; Ex. <1. debanchda que 0 SR. L.\.CERDA. W'ERXECK:-J{> V. Ex. pl'OVO
se operou u:~.quellns í'a~endas. Consb- ma que ca-me pnra discuti!· ,, ·esCJ';\Vidão: eu jil.couttwa 
muito~ pt•oprietnrios têm sido cruelmente prejn- C.,)lll o seu a.parte . O nobre deputado traz .sempre 
dicndo:;, e que já é consider:tvcl o prejuízo causado a eSCI'tl.vid[o par.t o debQ.te. 
nos hwouras e no furto do gado, cemdos e mil 
out ras t ropelias. 

Niülme reliro i> província de Minas, porque o 
nobre Minist ro Ta.i eucont m r depois de mim pulso 
muito ma.is. \igot•o:;o e q11e contarú o que por lil. 
se tem lJ=ado. · 

Este est<\Llo de coust\S toeun cadci vez mai$ pre
caria tt m0muitt no int erior d•• proviucia, e <la hi 
"· retit'.c.<la. de 11111itas fami lius l'nr:t ns cidades 
m:tis popn losns, 011de :\ :~gglomet"tlÇ•1o ·lestes in
dlviduos nã.o lhes pôde ser tão. prejudicial. 

Pa.r:-. evit :ll' t.'les n busos e cout er estes per
turbadores da ordem, h a um poderos > especitico, 
que ·ê o recrut;.\ m'ento. (.3iuitos apoia\los.)' Si o go
verno quizet• lançar lllÜO deste s.r.lut:u• emolliente, 
os nobre;. deputàdos liiJer<te;; gritQ.r'Ü!l logo que é 

.um a taque á liberilnde do cicladito e ~ue o libct·to 
·está no exel'cicio pleno ue ><eus direitos vag-anrlo 
e goz.'\ndo sua li~cl'dn.de . E por cnusc dcst::t. 
pbilosophia, Sr. presidente ('l'i$o), -va.mos sof-

J\c.1bou-se a escravillií.o, Y. E~. ver1csn :t c:tm
panh<'t., c.;t á hoje coberto do lonro> (ri$o), c, por-
tanto, mnito s.ltisfeito. . ' 

o nobre deputndo, r.wo-lhe jnstiço., sempl'e roi 
inimigo tia e.:;cravidão ; mns, extinctit a;ta, pa
l'eee-mG qne •lcvi.a IIÜIIOI':ll ' o ~úll J'o.ncot· contra 
o.; L<tvmüure> . Eutre t:wto a,;.~im não acouttlce : 
o seu O<.lio Mutra ·a· lavoura ]>et\lum, co:;;ü aiw\Q. 
ha. ]\OliCO.' dh-; tornon bclll :;al icnto o mcn no~1·e 
ami:;o, o Sr. Bat~i.o <lo Geremoabo; qualitlcantlo-o 
tle iniutigo li;"l:uhl dn lavout~t. 

o SR. BAl~ÃO l)J·: GllR.J;:){OAilO : - -E e V'er!lade ." 
(Riso.) E' inimigo . d;~ classe. 

o Sa. JoAQum NA.Büco : - Sott bimigo da 
esc1·avidiío, da ~la~~e ~~ ; pelo contr;.n•lo, é a 
cl;\;sa que en-lllati tle;eJ:Wt:t. njllllm. . 

O Stt. B.uü o DO GF.tnmoAllO : - Pois não ! .· 
(Ri$o.) 
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O Sa. JoAQUm NAnuco : -'- Mas pelo;; meio~ 
leg-J.es. 

_0 SR.. BARÃO Dl' GERE:I!O.\..BO: - Ella lhe agra
dece muito. 

O Sa. A11'DRADE FlGUEIRA : - os meios eram 
mettenclo-a ua c..'Uleia. (Risadas.) 

0 SR. LACERDA WERSECK:- Extinct.a como 
cstit a escrovidiío V. Ex:. jà, D03 ameaç.a com a 
democratisação do solo, com a fedemçi:io das pro
víncias. --

0 SR. JoAQUut NADUCo:-Soo legitimas idêas. 
- 0 SR. BARÃO DO RIO DE CONTAS:- Sim, quer 
no~ tomar as terras para dal-as aos negros. (Ri
srulas gcraes.) 

0 SR. LACERDA 'VERN!WK:-Sr. presidente, eu 
sei que estas itléas, que aca.bo de mn_nifeõt:w á Co.
mnra,sobre o rec1·utamento destoam nm pouco (1:\s 
tlleoria.s de amor t.lo nobre Ministro da Justiça. 
(Riso.) E si niio me r\b:t.1aoço a pedir :u:, meu no
bre amigo o Sr. presidente do Conselho que }Jro
mova nesta. casa a 1Jasso.gem de um::~. lei neste 
sentido é porque esto11 certo, certissi mo, q ne 
nesse tr.tesmo <lifl perdeeia s. Ex. o valioso auxilio 
do nobre Ministro d:i.Justi~.:c. O nobre Minl.;;tro 
declarou-nos ucgg _quea.ninguem tinha .. mandado 
recl'lltàl'i· qtie~ílii.o ·erii: homem p:'lm estns iniqni
dúdes ; que a uai cidw:lão não se devia re
crntar. 

_E 1<11 era o interesse que os meus collegas da 
lavoura lig:t.vam às· declm·ações do nobre_ minis
tro que, horas de pois daquella ·sessão, dirlgi a um 
dclles estas linllns: «Foi-se a nossa ultima espe
rança: o Ministro da Justiça :J.C<'~brt de declarar 
pet'iLnte a Cn.mara que 'o rem'utamento não est:i. 
em vigor.» I Riso.) 

No dia seguinte, respomleu-me aquelle co !lega; 
«lntetr:.tdo; m:tndei tomar castt p:wa mim e minha 
família.:. 

0 Sa. AFFONSO Pll:-IXA:-Assím têm feito mui
tos outros. 

O SR. LMERDA WER.:I"ECK:-Deste modo têm 
procediuo muitos fazendeiros, como o Barão de 
S•mt:~, l\I:\falda, B~rií:o <le S;Ult(l. Helena e outros 
muitos f;J.zendeiros importantes. 

O SR. RATISRONA:-0 Barão de Monte Mario 
e outros. (Apoiados edivei"!?DS apartes.) 

O Sr. LAellRDA. WER.NEcK:-Creio, Sr. presi
dente, que a adopção do recrutamento é questiio 
ganha no espírito da C<\mara. Alguma vantagem 
já se colheu com esta discussão. 

Esta veriticado que, em ambas as· ballCad:ts 
desta Camara, o ser1·iço do recrutamento, na.s 
nossas condiçiles actnn,es, é considel'ado medidu 
illllispensrwel, uuica gara.ntidor;t dtt segurança, 
d:• orllem e tht p:tz publ ic!l.. 

u~r Sr~. DEt'UTADO : - Ser·in. um grn.ude mal. 
O SR. JoAQUDr NArtuco : - Apoiado. Recrut:t· 

mento par(!. os libe~tos, credito l'eal p.-u•a os 
~x-pro ~rietaríos. 

O Sl~. ELl•roio m: MESQUITA : - Si ::to méno• 
fosse um ex:ercito de libertos; si entregassem aos 
lilJertos a defe&'l. de sua patrio.. _ 

O SR.. A~J>l~ADE Ftc:uEmA : -Elles nasceram 
lmudleiros, e ua. g-uerru. dv Parng-a!!Y deram 
muitos bat:t.ll!õcs. 

v. nr.- 30 

o St~. JoXo ALFaEno (p>·e~úúm.: do -coMelho): 
- Bateram-se muito bem. 

O SR. LACERDA. \VE&NECI>::: - Dizia eu Sr. 
pres~dente, quejà. alguma cousa colhi nesta' dis
cussa.o; deseJava agorn. que o meu nobre a,mi"'o o 
Sr. .Ministro <la Justiça putlesse esclarecer~me 
sobre outros pontos de minha interpeltação. 

Muitos libertos n,baadounram :t.S propriedatl.es 
ma~ os in valülos, os .estropiado~. ficaram alli: 
estã.o sendo sustentados por ·estas famílias 
muitas das quaes ficaram reduzfd:t.S :i. penuria~ 

Pergunto eu ao nobre: Ministro .. da Justiça, : 
Estes ex:-senllores podem remetter a S. Ex. os 
in<alitlos e estropiados que fica!'a.m em suas fa.-
<:endas 'I__C.fat~a.) . 

0 SR.. COELHO RODRlGUES: - T êrn direito a 
soccorr-os publicos; e depois, si temos tlinheiro 
-para os proletar-ios estmngeiros, niío jlOdemos 
deixar o llra2ileiro morrer de fome. 

0 SR. LACERD,\.. WERNECK: -0 nobre Ministro 
toma apontamentos, e eu jà oonto com a respost<1 
qne não póde ser contr:ll'i:t. áqueUes infelizes 
proprietarios. 

Si nos tiraram a propriedade, si somos o briga
dos hoje a pago. r- sahtrios,. si muitos destes liber- _ 
tos conduzim.m-se com re<oltante ingratidão, 
~ot• que 'i'azão seremo~ nós,_ ~s espoliados, obriga
dos a manter à nossa cust~ 10, 20, 30 libertos se
::.:agenn.rios e invalidas que nU.o nos prestam ser
viço algum? 

U~! SR. DEPUTADO:- Não siio obrig:i.dos. 
0 SR. OLIVEIRA RIBEIRO:- Pela lei nao, mas 

são obri g;tdos pela moral; pela c.u·id ade. 
O SR. LICER.DA \VER.'iECK:- Somos obrig:t.

dos pela caridade, diz o meu nobre amigo, mas a 
caridade l'oi-setnpre espontt\Mo..- (Apoiados.) 

Além destes sexagenurios cujo numero só na 
minh,~ província excede de nove a lO mil, temos 
tambem liO e tantos mil ingenuos. Pel'gunto ao • 
nobre :.Vlinistro o que devemos t"azer destes inge
nuos que forem orpl!iios, ou tenhnm sido abtm
donados por suas mães? Julg-a S. Ex. que nos 
assiste o dever de dar-lhes instrucção, ou enten
do S. Ex. qne devemos confltol-o3 _á protecçii:o dos 
nobres ministms parJ. dt1r-lhes collocuçüo con
veniente ? · 

O Sa. BJ<:ZA.)fA.T:- E os velhos e os estropiados 
devem vir lambem. 

0 SR. LACERDA. WER..-'"EC!G- Si O nobre Mi
nistro como de>o crêr tem recursos vera :~.mparar 
da miseria tuntas crianç~s. eu o !"ehcito em nome 
da. _uoss.'l. proYiocia. 

O goye~no presta. relevmite servi~.o nito só a 
nós_ como a ess:.ts criunç1s melhorando-lhes as 
condições em que se acham. 

0 SR. COEL!IO RODRIGUES:- Apoiado. 

O Stt. LACERDA WmtNBCK : - Desde 18í2, 
Sl'. preside11te, que penso ll;l. _etlucaçiio dest~s 
ingenuos ; n:lo er:. :t sorte do escravo que mats 
111e preoccnpava, não er:~ tambem o abollcionista 
porque este exercia o seu direito, e de rendia uma 
idét' . l\iin ha, -gmnde preoccupaçii.o foi sempre o 
futuro destas ingenuos que deviam coorerar com 
os nossos tililos par(!. O engraodecimentoâ:tPatria, 
de que seriam bo11s cidtutiios si fossem bem diri-
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gi(los, . ruas se~n educn\'<tO, cri:i.dos rio m~i?. <h o SR. L~clmD.\. WEtu--~CK. - lia. v:u'.\ isto U!U 
esct"t·ndão sen<tm carne para •t prostthuçao o gratHle · obstaculo·; rou la:vrauoJ·, e nn. opinião dos 
elementos· de c1esor·Jem e ele anarcllia. · abo liciooi>t~s não · lm . alasse mo.i:; relhlctcria ao 

o SR. CoEI.uo RomuGuE;- ;\.poia<lo. bem;· lllúi5 egoi~t;J. e eltplorauoL-,\ do q•e o I:~.~ 
na dor. :-o SR. I"\CRRo.\. \YERXECK:·- Ora, o nobre Mi- Em vc~ de um benemerito ett seria- considerado 

uistro, nüo .pode descoohecet• qnanto e ri1elinclroso um wpecttl~<lol'. 
este•a>.>U!llpto, para prc!lder n attenção e nct.ivi- l•'ot•:uu, 11ií.o llJ. C<Jutestu.r, ::.quelles senhores c 
dMe ~o · uobre Ministro. Con\-eJU ]lOl' to!l~ os meia. <luzh üe jor·n:ttistns que· tlzera.m ::~.:~.holição. 
modos sal Ym' est~ ger:1ç-lo dos abysmos tht igno- Estes s~nhore.> s-l.o toe!Os excellentes Jlll$003, Ci\
rane:iot. (Apoiados-) valLLei~os muito distinctcs, de npumda edncaçúo c 

Cart:\S M S cllcí!':tm do intet'iol' <[UC llúS enchelU lá e;tã:o na Republic:i "\l'gcmtlna fazendo bri-
tle horror Jlela. he<líondez dos litclos. iltunte tí~tlJ'.:\.; mas, quando se tt·:.t:.• da classe 11:1. 

\3-VOt\l'll. n[o 11;"1. ínjurh\, nem Íl'OUb. pnngeute que 
O SR. 7\l.'~·o:sso PEX);A: - E' ,-erdade, erro coot\':l. elb. uão sej:t atíl'tlda_ E' est:1 : t sorte :1 que 

co usas hornvets. (~lpar·IC$ -) esumos coudemnados; ]lara nm tão ~nl r.nlüdo 
o Su. LACERPA "WERX:ECK : - lia mf•es que sv~tema de ag!!:ressão sô h:t tnu recurso - :t 

matam os tilltos !llll'<' potle1•em yivet• Yida. folg:l(h iu<.lt'Cia. e o I·ett·:lhimeuto. 
uo> poYO.."'tdos. Ha uu1e~ que )ll'Opoe;u :\05 seus an-~ . lnsi~to, port.\nto, ua nlinlw. pergunta : o que 
tig-os setlllore_, o aba~!dono o.!os filhos, mediante pretencle S. Ex. fazer· dos 170.0.~0 ing-euuos? 
qualquct• remuner~ça~, QuO;!ltlo o ex:-s_enhot· re- Pots S. Ex. ncred1 t~ que os l 1~rtos, depoiS ele 
pelle <t proposta e l ll11Jue ll. liberta a retu•ad<t com acabad:t :\ colhe!ln, permauece1~..1o nas fu~cu<.las1 
o. prole, et1:.1. submette-se para começ(W •t oura do Posso :1ssc\·er-nr- lhe que nãq. (apoiados.) 
extermínio da. pt'O]Jt'ia 11role.Dü1S <I?J?O!S um:\ das Co:1\wço perfeit~t:~:Iente ::~. indole e ~ Dil.hlt'ez_::t do 
cL'iauças mort-e, consummo11- :;e o pt·1me1ro .. tten- esct<1.VO ; teullo nndo G'Ont elles tod:t a nunha. 
t (ldo. Passaclos dhts no\·a Yictim:\ é immobdn, ató Yiu:t. · 
que o ultimo fructo e atirado ti. estrt\u:\, elll C<Jm- No momento em qllG ti..-erem 100$, ou 200$ 
I>leto :tU(illltono! (Scrua1:c1o.) , <~.genciados UOS trau~lll03 h .. colheit~, abant!on:1.~ 

o Sr.. x:Hu::r~ 1,.~ su,r;\: -r8t0 cl horrivél ! rão as .MsilS, fev;<utal·iío o >yo, .em ~use.'\ do ~e;;7 · 
conllec•do, e de;;se dm mn [IJaote nuo fçlg"M'a., e 
certo, a nature:>m, mais em compcu:;açüo· geme1~i. 0 SR. LACERDA \VElUECK: - 0 ll1C:\\ ·a.migo 

Sl'. eonse:lhúro Atronso Penna. sabe deotes Ct\Ctos 
e tem em seu ]Jode ~ a l' rova escrí11ta. 

0 SR. OI.IVEIRA R.mEmo: - E' lúgttbre. (T>·o-
. cam...,;c.muitos apw·tes.) · 

a jnstiç,,_ · . . 
· Mas os il1gennos? ·· · 
. Em que coud.icçves se ~Cl1ar-:lo el!es sob a-t!it·ec· 

·ção de ·taos lH'og:enitores 1 = •· . 
Q11e exe•nplos il•J:o colher no inicio d:\ oxisteu

<:ia c am tão -\·erd&s . àDllos ? 0 SR: LACERD•\. \VERXECK ,.....:Sellllores~ isto Ó. 
muito ~·ave. o no\Jre Pres1\\Cnte do Conselho no 

. Sen:.uio~ citou ,,5 pnla.vrt\5 lle Thien; '- qne o C:l- O SR. l3~~.\)lA!:-Dest~:; Qne~lões ninguem· · c~ · 
tla.ver do. Turquia. huvia de eufest:tr 1'01' 5U a unos _f:>itn .• (l ";-ocao-sc apa:·lc$.) · 
o occidente tlt\ Emopa. Esl:t qúestao th emanei- o S!t. r.,,\cr.nn,\ ·wt::R:>EcK :·- Tenho o m .. 'lior 
pação, si os partido;; não se colligarem pum nu- empenho <tO pol' o .nobt•e ,\[i.ni.;5tt•o hem com n minh« 
xiliar o !!'OVel'llO ua tlecret:\c;ii.o do motliJas im- província : s. Ex_ saba qne elb não e:;ti~ muito 
medit\tMe l>l'Olnjltas, a.credito <tuc a sua solução contente comsigo, c tem par<~. is~ suas ros.ies. 
ht\ de ínre~ta.r este pa.iz J>OI' n1:1is de 50 anno;; . Os Qttamlo a Jli'O"(lll.g.uul(l. lló :tbolicioni:>iuo tomou 
males rt1miücam-se, t nüo está empesta(lo, suo as cei-tn, actividudc em 1880, ma!s o\\ menoS, c que 
lll'ovincias •lo norte, ê n. B:thitl, Pernamlmco, u. 1M"o1Ír.\ tinlt'" uo nobre !liini.;;tro um de seus 
1\lagoas ; Jt?l' toda a p:u'te ouco este.:; clnmo1'e;;. ma i.; solillo;; st:.steilt'\Culo.>, dizitl.-me S. Ex., no 
"\S e;;ct~wa:; que abanllonnm os filhos para alHui- $CU escript<ll·io .:~ ru:t dn Quitt\tlda, e llO Iom da 
rem aos met•C!1do> du. devnssicllto. F: UM r,,zem o m:l.is prorundà <:onvi~.ii:<i:-.:!i'Ictt cnro Werneck, 
me~mo Que outr'ora. ns ll.:ts colonias inglezas, onde 110 dia. em ~11e for decretada a :ttJolição, o ll'li'fi.O 
t 1·oert'1':Ull n conYivenci;l dos lllaridos e dos rllhos de :\-Iesquit..'\ sem o primeiro mendigo deste lm
pel;t dos marujos c vi:1jantes. perio». (Rita!l<ts gcraes.) Correram-se os annos, e 

· Senhot•es, sou um llomea:t naturAlmente. c:tri- jalli d[l.quella tl'ih1;1na ex.cl~mtwa O?o~re Mínistro, 
doso, digo-o sem ostentaciio, e neste part•cul:.Lr sempre CJ)ll n m•tiS pro tunda convJe<_'>lO:. •aquelle 
teuh_o ponto;; _do cont ,~cto com o n~bre ~1inist1~o li:-'\ I que _lnnç:t. o .r~~. contro o forte ~ lll!\IS tlo que 
Justiça. DepoiS da Le1 de 13 de Mato nunha. pr1nct" um Inlprntleute, e um per>er;;o. 0rso .) 
pal preoccupção.tem sido " sorte que u.gu!trol(l. Quamlo S0 operou, e!11 13 de M::uo, esta_ J•eyirn
nos 50 e tantos mgenuos, que vivem em m•olu. voltr.. no animo e ~as !deas do nobre 11!IDJStro fol 
companl!ia. · profll.nd:t r. estupeti\CI;<~O ~~e. todos os l~vrndo1·~ 

?.IuitM Tezes perguilto a mim mesmo 0 que ~?e_tml1am pelo nobre Jthmstro :t mmor !l:dllll-
scri\ do. sorte tl~sta:s ,crianças, rcpreseut:mtes •lc rn~_0: d H d'. 1 cl M · · 
otüros gnrt~çües, que tanto tra.balhr.r::un 1>nra os . . D!Zla-n~e nm ~ es uo 1,\ s,. e mo, em c? 
meus ,111tepaSS:tuos e tn.mbem p.·u•:t mim~ ill .1~-depo1.s dn. le~ e tom.1do de ..,mude ~~.:!ter~ 

Penso em .fuotlar urn:t escola. lliri!<'itla por um n::wao pel,\. ~nppo,U:t. _quéd,\·. d? yol>~e i\lmt,tro · . 
snC:erdoté, claSse . tiio rest10itayet - ~Tenh~·cogí- ~Qne !-~~ltlu~~tttsm~,_ ~~~te a.d~mr_a~\? . llnhn. eu pel~ 
tndo de. reuuír os meus a1111 ,,.05 do dtstr!Cto e Ferreu \l. 'it::ltlna . ,~mda cou,e! >O em rtca mol 

. l:incar ·rt idea nnquelles ~o~ç.::;;;'s "'Onerosos dura. o nolaYel d1scur30 por .elle pt•onuucJauo 
' · ' · · . -~"' • contmaLI!idc28 clcSetembr o de lo7l.» . (R>-
·o ·SR. X,\.VIEn. DA Su-YA.- Seri(l. um gJ.'.mde ser- st!CÚI$.) . "'""; 

viço )'restado ü. socit:dacte: , Qnanto ::10 nobre 1\llnL'stro un. Guerra a uinguen1· 
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sorprendeu, pois eram uotorios os seus senti
mentos f1·~nco.mente ·abolicionist,<s. (Riso.) · E.' 
verehde que S. E:-.:. esteve mnito incliruvJo ~1 
Moperm• commigo llfl opposição qae aq•ü fiz ~ 
P:'S~1gem do projecto supprimindO o açoite jmli
Cl:U·•o. 

O .S.n. BEZA~IAT: - Qu:1ndo ê que S. Ex. foi 
n.bohC!onist:1 ? 

~ Su. Lo\CERDA \VER:>JlcK:-Pois o men nolJr~ 
ltllllg"O póde !.lu-vid;n· da sinceridade das assew
rações elo nobre Minist1•o ela Guerra? Sim se
nhOl', }oi sen1prc ••bolicionista o muito convicto. 

Rep1tc, a pt•ovincia. não c.stà contente com o 
n9bre ~~inistro da .Justiça., c ~crei mais positivo, 
lltto esb. tamb<lm 00111 <tlg·n~m. ( T,·ocam ... sc 
rt]lart.c:;.) 

.. Si c~s~ alguem tentru;so llqjc um<o oscursiío 
U!(UBl!e~ Jogares e1tcontl·,wh~ não o cntlttlS'astllO 
l!Ofl~hll', as _al~g1•In., dos homem tlo c><rt1[10, os 
1o.,o, de m'ttficw, as Jloreo e os apphut>cs sincct•os 
e cordea.e.; lho multidão, mas muit;J. la"'l'Íin<l 
mui~!l. tdstez~, muita flor murdlm., mnit'1 quei:or~ 
seuttda. (Jlwto bem.) Por tod<\ parte '" an;u·chi, 
moral, o llescalabro llas fortunas, o llesauimo 
th\que!les honrados laYr~dores. 

O Srt. Co<:r.rro RonRtc-üF.s:- Peço a ]J:Ü<tYrt:~ 
Jlel~ oro.lem. 
Voa~:-:Kr.o·p,;dc iutJn'unipot• Ct omtlor-. 
O Sn. ColcLuo RonRIGüEs:-E6ti~ ''" brcteril.ltot\1. 

(Tia tlivc;·sos aparlcs.) . 
O Srr. L~cERn.~ \VE~'-""ECÍ(- St•. presidente, 

Jl.e~,o humildemente o. V.· E:t. que cousulte n casa 
Sl me conco;,cle t~;üs um~ hora ele prorog-<v;.üo, 11:1m 
q~e .o elobn.,e tl<to termllle antes tle !'<tllm• o nob1•e 
1\Illltstro. rO orado,· senta-se.) · 

Consultti.do. il Camarn, é prorognthl. a sessão por 
umn hot•u. 

O SR ~ACERDA "\VllRYllCK (co>1tim~mlÔJ :
,\gr~deço a Cam:\ra '\ be.nevolencia que· teve 
couugo .couccdellllo-me JMl5 algum . tempo para 
c~ul(~u· '"sua atten<;;io (J1iio apoiados). 

o uol.·~·c Mi!liSlL'O e:;tit Ü!'lllcllleute uispo:>t(t " 
cWi~\.t'.a~:yl03 p:tr:t inv"llillos _c )l:l.l'•t criau~,t\~c E' 
tllll<t"t•Je<t al::tmeate lluruauttaria,; S. Ex. jl.itl~ 

·na m" carreh"<\, ü~iX<Ol' tra•;os salientes de :;uns 
g·randcs· aptidões ; porem lllltht o recommonthrit 
tn.nto á gt·atit!ITo ele seus conciu;\tli:l.os do l]tte ;t 
cda,íião d~ taes ~st:be locimentos (apoiado<). 
.. E_ [>I'CCtso, ~ md1 Sl)iJlJSn. v c~ ~mpar:tr ess\ g'<-)
Inr;,~o, .que alu ~em, dos pcr_1g·os da- ignornncia. 

)[(t !~este. pr.1z um abandono comp lcto pehl.s 
_ dnsscs mfCL·wroo >1:1. noS5<t soclcdaclc. Nin"'nem 
- ,.,,glt<1. das conclicçues do polll'c. " · 

O SR. Co;;:r.nG Rom~TGliES :-Salvo si (; ,,,tt·~n
g·cit·o. 

O .. ~~·~J,..<lC.f1!_T.>.~ .\Vm~gcK :- Ningnom pl'o
eur:~ dar-lhe mstt·ucção, e nmitõ -- ··mcili:i;;"" edfi~ 
caç;1o. 

As p01ml~çü~s clissiminndns J)Ol' tiio !!T'nude 
superficie Yil"om qnasi abandonn as o lo.> lJeiíelicios 
<ln. ci'iills:W,iio.- Kcstn grande cidade.· :1. pohresa 
lul:t com gra:ules miscrias, :l.g"fl"l'<l.v;ulas pcl' ll~bi
taçües immuudns, sem ar, sem ·luz, sem esse ··pc· 
q_ueno comror.to que hmto alli•·ho c smwí>a os 
.tt•aballLoSarducs (h yi(b. · 

. • · ,t rériloç;ío des ttt~ iu fe!ize~ criaJlÇQ.> de tacs 
focos de int'ecç.ão é sem dm·ida 1mt gramle serviço 

.·prestado pelo nobt•o 1\Iinistro. (•1Jioiados) 

Mas o nob1•e lllinisteo não tem necessidade de 
c;~_llo~:~,r esses üS):los dentro d:1. cidade; deve dis
tnb~ü-os par diversos pontos do ]Xüz como se 
p~attco~ nos Estados Unidos depois da ,;uerra de 
secce=.: fnndm· emfim em divcl'S~s pautei 
est<tbelecunentos, nos (!UaQS p<>ssmu e~tes in "'8-
t:mos ::1 prender o 1_m uejo dos instrumentos~ l\ 
ep?C..'~ d;•s sem!lnteiras,. e outro> detalhes que 
ex•(l·c ::11ndnstrm tlaagrtcnltnt'<t, l>nsc do tmlmlho 
Wl.CJOUal. 

Eu me rwomptitlco a auxiliar o uobre :Ministro 
nesse <leside,·acwa. Percol'rerci com-o nobre Mi
nistro toda a provinchl. S<3t'ci en1fiUl seu cicerone 
nestt"l exúursiio. · . , 

. Htt ntunic.ipios de terr~~~ cxcollentes, <l pr·o
xtul>J.i :os vms [erro)S. ~luit<:ls 1<1-vmdorcs · nãn 
t~rüo duYitltt do }lór '' <li~r,oslt.:ão do nobre ;\li
mstro terre:10s ]mm esse~ P.5tabclecimentos. Te
riamos Jous grandes t'eSttl h1tlas nesta medida. 
1°, formar no iutoriol' _do p1iz um pessoal v:pto 
pa ra o tl'nbalho, e ali! nasci !.lo; z•, ~wrelbr do 
centro, da Córte, individnos que_ facilmente llOde
riam ser perrerticlos pelo exei1iplo e pelo cou

. ta.cto com otüras classes 111enos moralisadas. 
Quem havet•la nestc pniz que deixasse ele con

coi·rer pno. obl'(l. tlio meribria? (:11l«rtes.) 
A c,u11am vê rtn:~nto me ~into làtigado, e qual 

a minha ancic;l~de d.e ·onYir a pn!ann. do nobre 
!IIiaistro. · 

Ante>, porGm, de terminar do>o d0clarar n. 
S. l~x. (lllC ;tcrt.IJO de rcco;bct· de Snnta. ?.hria. 
Magd;l.len:\ o seguinte telcgr~1auna: «Oistnt•llios 
h:.widos na villn. ([e S<~.nt::~. :Mari:1. Ua,zdalentt. As
salto nr·mndo il. castt de nm cià_arlii.o dütincto; se
cretario rl:1. cam[\m munic-ipal. Tiros ilispara.dos 
ferimentos ()o Sltbde!eg-ado de policia, comman.:. 
d,UJte do. ~estacan!ento c prnç·n,s. A1fírma-sc qoe 
foram a.lltcw.doô huex·tos que al'ma,ios tomam1n 
parte no Cl'illle." . 

I>to vem confinnnL' tudo quanto acab~i de <liZe\'. 
E' intlii;pensaYel tod~ a vigi.lanci~. 

NM freg11azias e~tcnsas a aut01·idadc lta de 
mui ta;; vezc.; 1\tlt.u ao cmnprimen to de ~eus de~ 
vcrc.>, scm por is.-;o tlet•or ~er :\ccusatl•l· 

O meio n•úco e crcm· not·o,, tliotrietos <!c jJOJi~ 
cin., GOlU•J .iCt l•:m feit<.l O o.ligno cl1~1'e de policitt 
d<L pwvincia. pelo <Jile i>oi.io-llie ~' mão.;:. 

O cõ.;euciul é c!<tr Jcorça <~ c.!õ<lS antol·io:l:td<)ó. 
. Tel'lllÍnanrlo, pcç0 ao nol!!'c Uinistro dn Justi\~t 

que contimH3 :1. querer-mo lJem; si dirig-1 a S. Ex. 
cst"t intcrpeilaç.ão, outt·o não foi o ll1Bniutento 
sinfiu tier-~fir ú no:::;::;a. pr'ovinci«-, onde tr~lllOS mnígo.;;, 
que os tii\O tmubem üo nobre)Iinbtro. S. Ex. co
nhece a provi:tcia, " tem visitado em ~ua;; cxG
cnl'5üc:> ·~leitor:;o~,conllecc ~~ mcr\üithuc thqnella~ 
populaçves. · 

l::llns têm 1'<1z(lo tlc Yi..-ct•em atet't'aol:L~ c:om :t. 
pro.tica tlc tnutos ahu,o:> c sii confiam n~. e:nCl'gi,, 
do nobre Mini~h·o. 

... Si ]10l'·ventntn. :~. no;:s:1 cxpectnti"va n~n funle~
mc·ntitht pelos ractos, si !ur l'O>labdecit.lo o Im-
1•io dn lei, e, o respeito it se~'tll";JtiÇn de uos&'l.S 
Yidn.s, iml!len~o sera o serviço pl~estno!o pelo nol>re 
Ministro, n qnem proclmnat·cLo:to o milis distincto· 
rlo> O~tminenses, mas o rrimeiro tlos ílumincnses. 
(J.1IMilo lu;m.; ~?_n:ullo lJCí ,-t ; o orclo'· J coí~~ptimeJJtatlo 
110r >ltttilvs senlwrc> dqnttado~.) · 

O , Sr. i-.:.,erl•eira .·Vianna (mini;t;-o 
ela j...stiça). (attetiçtio) : - Continuo u SCL', como 
sempre, amigo do no ore de]iutadc, qtte acaba (le 
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t'aliar: e <i Iileu t•econheciriieiiióSõ~ u.inda pelnr · Como ora possível o:o::igir do·Miuistro da Justiça 
t'tl.zií.O de La ver ·s. Ex. procm-ado este momento esta, prevenção sem força. su!ficiente , e quando se 
p;J.r;> aconselhar e uirizir ao llliuistro da, Justi<,a, no .diz, . talvez c.,m mais temor do que·verd<lde, que o· 
f)OlU anclJ\01ento d03 ne:.:OCioS de SU<\ l'epartiçiio. coraç:cio de toda esta l;->3nto l ibertn e domioa(lO 1101' 
· Espernva, Sr. Pre~itlente, l'espondcr a as- seutilneutos de mil vontade, e que tod:< e!ll;\. se 
sumpto IUuito differente. O cliscm•.;;o do nobl'e iu- cntt·ega nnicaruentc il occiosidade ~ Em impos-
terpellante versou solm~ materi:l. estmuha. si...-el. _ . 

Uma nota collecti m da •lilrel'entes represen- O governo sõ l)Óile in11uír · por rtleios geraes, 
tantes... · pc1a cousagraçiio ae princípios. . 

o SR. L.\CERDA \VER:'\ICK: - úíú Jlic- ll ic par- Assim, propuz um proje;:to que jã. foi sujeito ao 
h\mentar, e melhor dizer. ex::~ me da commi>são d:1 Ca.m&ra., estabelecendo 

0 SR. TEitP.EIRA YIAXXA (o~illiStt·o da jt<Stiça): 
-Não, uãa digo isso. (Ri$o .i · 

um.1. nota collectin~ de ditrerentes represen
·t nntes da Camam dos Srs. Deputados, de ·p;wcia
Jidades oppostas, pel'gtlitta ao ministro : " 1•, se 
entando que :t. ordem c a segurança. individual 
estão gnr-,wtidas no interior das pl'ovincias do 
Rio de Janeiro e :Mln;\S Geraes ; 2•, se julga sutn
cientes o3 meios de que dispõem os go>ernos pro
vinciaes pru:a defenderem :1. proprieaa.de e <\ vid~ 
dos cidadãos, que começam a r;orl'er perigo na
q_ ttellas circumscripçõe.S do Imperio. " 

·Logo que se -publicou a. lei 13 de Maio puz-me 
om communicação diaria com os presiJentes de 
todas as pro~·incias, oude chega _o . tel~$1:rapbo; 
nii.o porque . o meu espírito ti>esse sobresaltos, 
mas pelo muito que ou>i:\ dizer e procla,m!lr. 

. Essas commun.icações to1•namrn-se depois inutei 3, e 

. osproprios presicleutesdecluraram que seria. melhor 
slispendel-as, porque a ordem pub!ic..1., e1n >ez do 
se perturbar, cad<t vez mã.is se consolida;a. · 

O S:a. AFFoxso PEx~A:-Peço a. pala.vra. , 
0 SR. F.E~REUl...~ .VUNXA (ministro da justiça); 

- - Ainda assim recoinmeudei que, si surgisse qual
que!' eventu..'l.lidade que c~r~cesse de remedio, in
formassem~ me. innnetliatarnente, para <jue o go
verno provideuci:\Sse como enteude;;se muis con
venieilte. 

Não tive nenhuma de>sas advertenchs; a não 
ser um ou outro télegr-JJnm:l. sobre ameaça. pre
sumida e lo!ro de:wanecida, e factos loc.'\es, r1ue 
foram remMiados. 

Cheg:uid.o no meu conhooimento que libertO$ 
tent:~.rnm assaltar · uma estação dn esh'ild<t de 
Ceno e :1-ndu;mm ocio.sos l\elo$ caminhos publico;;, 
unicamente por pre"t"enção dQterminei que de M
cõrdo conr o presidente da. província de Min:tS 
Geraes se remettesse !orç:~. de policia. da pt·o
vincia do Rio de Janeiro e espaLhada )lelas dif
fereotes estações em escolt:~s, percol·resse a 
linhn. de uma e outm provincin., todos os <lias, e 
intlindo reõpeito sobre o espírito deste; va~a-
bundo;, sl e que em Yer(ln!le existi::~.m. • 

Estas ordens foram ctmlpridas e ainda não sus
pensas. 

Em um territorio, porém, tão extenso como o 
<lo Imperio, com a ]lopulaçã.Q_-_ ti),o dissimil~a!lo., 
não . concebo meio de presença immediata da 

providencias contl'a a occiosidade, debatendo a 
eaus:\ do mal, a sua origem. · 

0 SR. Coe:LltO RoDUIGUES . .- Pondo O dedo na. 
ch:1.ga. 

O Sn.. F ERREI !Lo~.. Yl.A.NX.\. (tniniscro det j tcuiça) : 
-Sim.-~ 

O gov~rno pôde influi~ h(lnrn.ndo o trabalho, 
pt•omovendo a instruclão, dilatando o ensino, or
ganizando justi~->l iooependente, policia que nã.o 
seja SUStJCíta, da.Q.do, emtim, á autoridade es:a 
força UJIICa de qu~ c:u·eee e que a toru a. cap!!Z: ~ 
moral; porque si conllarmos r. seg-ura.uç:d!idi
"id<Ial e de ordem publica aos elementos mate-
riae3, seremos >encidos e todos oqJlaJJos da. auto
ridade publica burl::ldos. Onde buse;n• r orça contrn. 
a perversidade d;;s multidões,contr:-. os seus maus 
sentimentos? o que contêm o homem não e a. . 
cadêa não é a fol'Çn; é a educação moral; são os· 
!?r andes sentimentos que se lhe plantam n'almn, 
e esh\ elevo.ç;1o do · espiritci que. ro póde vir de. 
uma boa educação nacional". Ist9 nio se põde 
!azer em um momento. (11-l ttico bem.) 

Qual o remeclio que·me propõe o nobre deputaclo, 
um dos inteq~ellintes, e -a.liiis pe.soo. pratica e-_ 
cóm g"!"lUlUe experiencia. destes negocio_; 1 0 r ,()Ct'U-

t:11UCnto. . 
o Sa. L.~c!ÚtDA W JlR.:XEcx:;- Foi uma. medid3. 

de oeca.sm.o_. 
O $R . FE&REIR.A VIA.XNA (11ii>tisfl·o daju:;liça) : 

-Mas,senbores, est<\ medidn ê limitD-<lissima,pol'· 
que não se pode permittír que o g-o,-eruo prend:1 
cidadãos a titulo de recrutamento,qu:J.ndoos claros 
do exercito esti >ere 111 preenchidos e estes não 
~-ão além de 2.200. . · · 

O Sa. A~r-oxso Pll)-.l\A: - 0 relatorio di~ que 
-vc..o a mais. 

0 SR. FERRE IR"- VIA.XN.-1. (mi11islro ila jU.Stiça): 
-Pois que sejam 3.000; preenchidos, como nuer 
o recrutnnlento ~ Sera possi>el crê1' que os illus
tres r·epreseotantes do pa.rtido liberal, nesta. Ca
mara.,tolel':lssem qae o governo Ol:lll®Siie recru
tar estando o ex:ercito completo~ 

o SR. PAC!Frco 1\!ASCAR.ENHA.s:- Nem <IU:l.lldo 
uão estivesse. ,-. 

0 SR. FER.REIRA V!.t~N,\. (minislr~ da justiça): 
-Or:t vejam là. (Riso). 

O Sn .• -\FFOXso PENXA: -Então o govm•no não 
mandou ra~er o recrutamento 1 E. o que pergunto 
:1 V. E't . t! coiwinha suber. · .. rorç::t. publica. pat•a acudira couf!ictos individuaes; 

serio. preciso grande exercito, ou rorçn numoro
sissima, e a iodà :tSsinl iosulficiente, . porque os ·o S&-. FER~Er:R.A YIA.NNA (ministro da justiça}: 
nobras depuUldos sabem que nações as mais - O nobre deputado interpellante me attribuiu 

. esclareciclas, . em .que.a policia Ó du. iniJ.ior ''iZi- pala.vras que i:lão tlisse, sentimentoS que DÜ.O tive, 
-- "'ln.ncia.··e·.prevenr,;ão; crim&s se commettem os mais \déas que nunca euuunciel; .cousiderO[-IJlC ini

:ttrozes sem ·que a.autoridà.de publica possa apa- migo declarado do recrut;:~.mento, quando, ao 
Uhal' o bt·aço .. do ·per,·erso ou. interromper o fio coutra.rio, ·.nesta augusta c~.mara . se discutiu em · 

··do seu trama, criminoso. (Apoidl:los.) · 18i4 a lei da conscripção, fui. dos poueos que :.1 
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c~mba teram di7:endo: que, melhoradas as instruc- força tinha por fim proteger !L elei~:ão Jo uobre 
..... çuesde 1822, o go"erno fazia melhor serviço do. deputado pelo g• districto da pmvinci.a do Rio de 

qne com a lei de consct•ipçM,num paíz novo, que Janeiro. · · 
prectzav" do. tra~lho. de homens morig,.rados Interroguei os presidentes .dtts provincias do 
vara os campos. . _ . Rio de Janeil·~ e Min<LS, eis as suas resposta:;. 
Eutret~to, que a conscrt]JÇao peht sort~ fatal e O de Minas· (lê) : 

cég<\ porh:t dar .em resultado a colheta 'dos me- "'Respondo oü:leo-rammade V .Ex.ltontem t'e
lhores, e~ ~bnndomno nas ruas1 pela ociosidarle~ cobido. r:ntenclo qu"é sim. Não lla noticias de 
e pelos VlClOS daquelles que nao querem tomar factos gra.ves r1ue revelem falta. de =·a.ntia no 
OCCupaç;!.o honesta e util. interior. A pro>incia está em paz. O~ meios ele 

O Sn.. LACERDA "\VERN.EcK: -Isso é 0 passado. que disponho são suHi?ientes para._ manuten~.:Lo 
O , • , , .. . .. . . . da _?rdem, ~efesa da. v:da e pt•oprledado dos ci

,::.R. FERREIII.A 'i IA.J.-:-i.~ (>mn..,tro da JINSI-.ça). dadaos em CircurnstanClUS ordtnm ias . ., . -Jl o P~~sent;~ambem. . 
1 

O pre;;idente da proTíncia ((o Rio de Janeiro 
que tsse a amaro; e ereto que os no Jre;; respondeu (lê) · ' 

de~utados não esqueceram, foi que não tinha au- · _ 
tonsado o rocrntarnento, não e~ da minha com- «Tenho a honra de res~of!der aos questtos q•te 
petencia, não o tiDha mandado applicar a quem me roram hon.tem tmnsm1thdos, ell! telegramma 
quer q-:;,e fosse. E' um caoo muito diverso. entregue dgpo1s das _11 horas da 001te.. . . 

P •~ t · h . « 1.' A ordempublrca e a segurnoça tndtvJdu,tl 
. or!-"-1! o, sen ores, o r~crutamento e uma m~- estão em ~eral "'arontitlas no interior da pr -

dtd~ limitada ~lll 5eUS effe1tos, de caracter trans1- vincia.; " 0 0 

t~rio, e contra a torrente das idéas e do princi- 2. • Para defender a proprieda(le e vida. dos ci-
, _ _plo consagrado na lei d~ _18i4. dD.dãos, julgo ~ufficieutes os meios de que dis-

·. O>l!Obres deputados Ja têJOU horro~ dos princi- pi:íe esta presideocia.» 
pLOs liberaes, que fize:ro:m tri~mphar ? J a se arre- o presidente de s. Paulo diz : (tê) : 
pendem de uma. ol!>ra fetta e tao louvadn ~ Querem -- . . . . 
reg-ressar ao systema do recrutamento?. Podem · « Nao ten~o uottcta, nesta ~ronncta, . de qual
fazer, por que a lei decl~on muito e:cpressa- q~er. ~ltera~o da. ot·d.em_ !~ubhca ~ coostder~ f€a
mente que, emqmnto se.nao 11rocedesse ao 1' sor- _m11tlda, _q. se,urança.]ndn lúual,.~,\lvo caso, t~o-
teio, ficava e1n vi~or a leo-islação anterior. 1?-d-os, como o da ttraua de um ]lres? e seu assas-

. · . "' . "· , . , _ smato p~lopovo, em S. Carlos llo PUJlw.l, aconte-
0 SR. LAc~RD.\ ~VER.1>.'"EC!C :-Eosa · dedur-a~ cimento que tem-se dado, alias, en1outros tempos 

é gue eu quer:ra OUVll' de V· Ex. Estou sat1s- e r odeados de circulllStancias mais gra-ve;;. » 
fetto. · · , Não sei si os nobres depu_tailos confiain na siu-

0 SR. FERREm.,~ VIA)o"XA,(minfstro daj~tico.): ceridadedessas"communicu4íes, em -todo caso, me 
- :Mas ell:~ estó. feita na. legislaçlo. _Já. em outra parece,· que devemos pre~umir verdadeiras ; por
oecasião; fallarido sobre o mesmo assumpto, sus- que os presidentes têm sobre suas cabeças respon-
tentei idetltica opinião, sal".ílidude mnior do que qualquer de nós; nito 

o s T c F • • da " ) illu'cliriio o govel'UO gernl, riem a nação, decla.-
n.. HOl!Az OELl!O · ,m•n~'tro gtr{JJ'i'a :- rando sufficiente a forç~ existente em casos ordi-

E eu ,ià. declnrei o mesmo no Senndo, 
O SR. LACll&'DA 'VERNECK :- l\Ias é que os 

juizes de direito estão cra..ndo diftlculdades; es
tão se oppondo ao recrutamento. 

O SR. FERREllU, VL-I.NX,~ (minisli'O da ,it!.$tiça): 
- Para da1• satísíaçiio ú. nota collectim dos' illus
tre~ deputados intel'pellantes, interroguei os pre
sidentes das duas pronncins mencionadas ; e por 
Ulll:t especie de vendagem ou chôro (l'iso} interro
guei í~;rualrnente o presidente da província de 
S. Panlo, que, niW sei porg_ue, não foi coutem
plada na nota conjuncta. 

0 SR.. AFFONSo PENNA :-V. Ex. entendeu C)Ue 
devia· comprehender tarnbem a proviuci:t de 
S. Paulo? 

O SR.. Fea 1\Ellt." VIANNA (ministro da j"stiça): 
- Sem duvida. Sendo urna p!•ovincia em que o 
numero de libertos é consideravel, deveria ser 
isso motivo de preoccupação dos nobres deputados. 

0 SR. LACERUA WE&'IECE: :-A prov\ncia de 
S. Paulo esti1 protegida pelo :Mioísterio. 

O Sa. AFFONSO PENNA dil un1 aparte. 
O SR., Flll.tl.tEII\A VIANNA (minis!i'O da justiça): 

_,..., Ao .aparte do nobr-e deputado me acode uma. 
idé~. Quado mandei a forç<'l. 11ara attender as re
clamações que se faziam quanto a ameaças de li
bertos, q u~ -:aga.vam nas estradas, e . dei ~!-8· OI'
dens, queja tn·e o prazer de commumc.w a Co.
mara, apparecen desde logo a suspeita de que a 

narios, e não lla rendo indicio algum de rertur-
ba.c;iio imminen te da ordem publica. 

A nota coujuncta dos nobres deputados tem 
pam mim não perrueno valor.; não posso crer que 
os nobres deputados suscitassem ;JSsim tão de 
publico e ]JOr modo solemne, duvidas sobre <t 
se~ur:uwa individual, da propriedade e da lida, 
soore a est\biiidade da. ordem jlublica, ~em que 
tivessem factos, e alguns fund.~mentos que ... 

O SR. LACilRDA. \VERXECK : - Nínguem fallou 
aqui e!U conílngraçtio. 

0 S:a. .. Fi!RREIIL\ VIANXA (útinistro da jv..stiça) : 
....;.; .. despertassem inquietações no espirito dos 
nobres deputados interpelh\ntes. . · 

A lei de 13 de Maio, que se annunciou como 
precursora de gra.ndes conflictos, passou ; já tem 
mais de dous mez~s de exísteucia, -sem reclama
ção da parte dos nobres deputados, qut:tnto ú in
sufficiencin dos meios de defez::t, ou estabilidade 
da ordem. 

Seu Ministro d.il. Justi~a. em falta de pessoa 
mais caj;mz ; (H-mitos il'!iZo. apoiar~os) meu dever é 
oti;·ir. . Si os nobres deputados estiio infol.'lllaclo:; 
de ~lguma conspil'ação n formar-se,· se suspei tt\m 
de SllCCCSl;O imvortante, o Micisti'O d<1. Justiça e 
pi!.>soa mtlito·discl-eta pam ouYil-os e til'or di> to ·o 
partido conveniente em bem da. segurança e da. 
ordem publie:.~. .. .. 

o sa· •. ·· LA.CEIID.o\. "\VEnNECK :- Em . todo. Cli.SO 
pediu augmeuto de força. 
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O Stt. Cor.uto RoD!.tlG u~• : -:- N:lo p:U''' as pro
>Jntl.;ts,- m:1s. unbtmente p;ú':\ a Curte. 

O Sr.. F En KF.I ll.A YIA;:.;XA (;ni,.is/.·o daju.itiça): 
~, Mns sabe a razão J . ·. 

0 SR. AIÚt:JO GóES ; - 0 UU:>ili~ ás proYitl
cias ful cortadc> U.escle o miuistei:-io pas::tdo; 

Um ou outl·o excesso indiviililal .. é ilievil<l.vcl ; 
del'J\tn-se antes (\:t n.bolieüo da escmvidão .e em 
m nito maior tiscala <lo que actliallneute. (!lpoiaclos 
e '"'o apoiados.) . 

SeJlhores, o que quereis que 1'<\Çl\ o miniotro t.la. · 
jtlstiça pa.ra impedir que um homem livre abuse 
ela sualihe~dude ; qne, em vez de nm:u• o tt•nbalho 
e a clle dedic::tr-se, se consagr~J. como t;mtos, nas 
cidades c nos campos, à mais coulplet;t ociosi
d:lde ~ 

·0 SR. Flêll.Rf-:fll.,\ \'IA::--~A (1ítini$tJ'O !la}ustiçcl): 
- Os ~oldado:; tlo corpo de policia d l\ c.:n•te não 
podem re;;istit' ao ser> iço. (A.j;m·tos.) . 

. ~ão c pat'a. o ciTeito que j)~llS<i O l\OlJl•e d~pu- 0 SJl. PACllliCO M.\S(!A.I:.'EXI!.\ S : - · M~S aS 1>l'O- . 
t.H!o. videocirts dBYialil ser t()mr~d;ts antes da. lei. 

Est;\ minll<i sercnirlade e calma., <1ue fez 11lljlt'C· 
!tensão ;\O noht·c deputado intcrpell~nte, .e 11 O Sn.. FERI~l!!n;,\ VIAC~NA (m inistJ•o àa-}<l$liça): 
CX)Jl't3SSÜO da eonfi,mç;, que tenho n~s inform;~- - .-'l._ct•editot o _nobee. dcpnta.do quG !lo. p~ovid~n<:it\ . 
i;lies da.i autot·idadcs <:onstituid<~~ e ·o o caractel' POSSl Ycl partJ. nnJJedir que o hom~m ~llu:sc d:t su<t. 
do:; meus comp~ triot:ti:'. . . libcr<h\cle? Es.i<l providenci~ serio. uma tyrann ht, 

Que no primeiro momento, quando l'ot'<lm. r[lle..; : que o' ·noure doputado nito podia. ncon;;clhnr <.\ 

hro.do~ 0 :; ~r~lhõe~ da e..><et'(Wi<liio, os nnti3os es- muito menos louvai'. 
-··.··cl'n.vos se ag~tassem e fizessem até algum~:; de;;- OSR. IlEZAll.•.:~::-l\las q\lecollog:IS de V. Ex., 

ortlcns, comprehcnde-se: mas agora, q \IO.D(lo se Ul.:ml>ros do actu.al gabinete, aconselharam. 
opera tl.m•tis helht, a ntais S <lllt <\ c glot•io5n re- o sn .. PAcmco 1\L\SCARE~H,\S:- Assim como . 
-voluç-..lo de pn, de traballto, de confl~lteroidru.le npresent ou a.gor:~. 0 tal praj~to, deíi<\- tet-o · 
entre os homen~, np~r~w da. de~igualdade (hs :tpresentado antes. 
coudiç.Je5 a.ntig·as do s enhores c cscravc.s, não 
poS5D cre r ! . O SR. FP.Rrn:IRA. VL\XX,\ (.niai~lro da.iHsliça): 

Quom f.t r'i.n,'l.rc•·olhl, quem Yiria 11erturh~w t\ - Como nutes! . 
crdem e. pr·omCJYei·ü• os distm·bi'o>-~ · "-~:., ... , . . O.SR. PACIF!OJ 1UsCARF.~~a~:-Ant<); c1,1 pn~;:ar 

O e.;cra Yo, s::ttisreito com a. restitniçlio 'de Stl a. ;\lei de _13 de lll;üo. . . .. . '· · · · 
Iiberdo.de '? NiLo, O smhor, · collocado: ~m -inf.::rio-

- ridade llmlie!·ie;,t e dotado <le ~entimeutos "'ene-· O Sl-:,. l''EltRErR.\. VIAXXA (mini•t,·o clajusli~:a): 
rosos, de amor, como reconhecet1 0 uolJr·e 'iier)Lt- - O nobre dequt<1do teve por \cutm·a o p~nso.
tado 1 Tambem nfio pos~o crel' . . . mento de r1 uc :1. lei de 13 cb ~!<tio, l't:Stituin<lo n, 

. ·Não \ejo elemento pa.t·il. snspeitas . . Donde vira, lioordn.dc nos escrt<vo;;, lhes dnr11, o merito do.uão 
J)ortanto, est..'t esp~cie <le inquiet..'\~utl dos úobtes n.lmsm·e!n dessa Jii.Jõrd<l.de, de n <lo pratic~~em 
depnt~dos iuterpellt\Utes. ~ _ . . excessos·~ · · · ' 

o SR. ArFox:;o PEXXA: _ Somos . m~is timiJ()s O que pretemle111 os nobres depu ta dos ?- Ree:;-
1 y ~ crr.visar os dec!:l.ril.dos livres ? Si pelo faeto <le. 
< 0 que .. .c.x. · · · um homem .cmbria~n.r"'Se, ser ocioso, tentar ·con-

0 SR. F.ERREmA VJA:'\XA (ú<iolÍ.<tril à(, .ÍU<ilLÇI~: tl'<\ a seguranç~ de-outro, e1uflm, pro.ticl r almsos 
- Set•:L pot·que ur.o ·pôde ir pot' din.11te, etJtrc c exces.50s de sua lilJerdade, se tortJO.Sse indigno 
(•:; l1Utll'es con-;criptos, ;t itlc:L ela indernuizit~·.iió? dell<ie tlovesse sel.·redu1.ido il. cscmvidfio, C'Jltuntos 
(:\J'<ti'le'.) de no;; IUCI'eceritun :{0?.3.1' deste dOU! C~leslt< l 

Digo-scrit ~ \'isto eomo •~ inlerpelln<;;io dos no- Temo:; leis re]!ressivas. · · · 
],rc5 tl.:nut~dos ttppnt·ccca ex:tr.t:llllcnt•J, no di.lem 0 s I i\f · 
t•,nc atjttd le ,;ncr:e;so te v<! lo

0
"<tr . Eu11im, ]>:.r·cco- .:r. • >Acrl.'rco 1 A:>e.u:t·:~H ,\~:- L•~is 'JIIO lliio 

siio exe<)u!:tdas. . 
JIIC qu~ o l\Jini~t:·o da. Jll:; t iç:J, <:on:o " cspit·i ~o pu-
blico, tem o direi lo de intet•t-oqar os no!it'<lS depu- o sri.. FER.REtr..!. YIA-:\~ .\ (.ni;ú.iti'U tl·· ju<ti~:o)j ; 
Lados. Omlc :1. vos;.'\ suspeita~ Qual o moth·o d~ - Então :lttribu:l. () nobt•o <leputa<lo a 1':\ll.;,t dv 
v•>SS.'l. in'J.uictnção ~ segm-antp ante;; a c;;sa incxccuç5.o, tio que :\ lt:i 

· \le I;} lle M:tio. Se por· ventura o ~ltir.eto não 
Q Sr. .. \.n'oN~o Pr.xx.\. :- v. Ex. ji\ (lcscol;ria ti\·cS3e pr()!nulgado a lei de 13 de i\'l:tio, nilo kt

IL l':l.:>.:io; é ({tW nú;; tlt'CYiamos que ht cahit· o i• t'll- n •t•ia. excesso;; c abaS<Js da li\Jerdade '! 
jcdo Cotagip~ 1\0 S~nn.uo, C J?Ol' iSSO tiJ?l'!!'~llÍ.'l.lllOS 
:tetni a. inter-p~ll;\Ç.-10 ~lO \U(:ÍO-cli;t c; o [lt'Oj ecto Cl- 0 Sr.. ALTARO Cüfil\IIA:- 8St(l.V(1,11!-~e <.l:tllt!O . 
h in lá ;i I hor~. · lodos os diros. 

o Stt. :FEP.P:EmA YIAXXA (.ni·Jisll'~ r.la jtt<l i(!tt) : O Sr.. Fr:attt:JR,\ VIAN:s'.\ (mi.<ist•·o cl<t j tt$tiça): 
- Eunilo tlisse íst<J, - 0 ~Iinisterio, J!l'ine;ip:tlmente o Ministro dn. .Jus..: 

tiça, uão alterou o pessoal existente e de confi:tnça. 
O Sr;.. AFFoxso Pr.XxA:- \'·Ex· !lg·urou lí hy- das autoridacles policiaes dess:c; provinch'\S. O 

pothes~. tlOIJre deputo.do interpe1lante desde logo e de 
O Sr .. FERn.mr~A YrA~lH. (mini.~o·o r.la }usl'ica) : plano conro>sou rJllC o deCeito não e;úwa. n n. :-.uto- · 

- 'lima hypothesc 11iio ú nlUrmnvão 'I O· Jloi.Jre dat.lo, qtte esta nnda.}lotlet i;t f<\ZOr. 
deputado sabe que t:unhem St;! o.rg·umen ta por hy- ~nhores, o governo n:Lo pódc esrv10cer :t t iO· 
poihese: por est e pt-ooesso se cheua iL ,-erdt\cle, sição •1ne occnr~t> . c Tetn diante de si:\ · Yh:ilanci<1 
pr incipa'imente em geometria. (Ri>o : ; tlos nobre> de(lut::t.rlos ,do partido . libct~l, qu<' 

Em todo o caso, ltotwc motivos pat'<\ ~uc, pas- qner::m a a_ntOI·id.:tde dcntt~o dos limitc:s dt\ .li:i, · 
SMltr.; dotl5 mczes dapüis d:< lH·onmlg-ae;i.o d'L 1ei . e n-for~::.t ainda maior d<l coilsciellciit l>:>.rn. não em

. d;, _13 de 1\Iaio, •_nlJll<U'ece_ssc ~10 e~ptl'ito or~eiro I J?l'e~11' me. ios _Yiol_c_ ntos <: a.t•bitrarios, qu~ · t raus
do:;- nobres deputa.dos t<\1 wqmo:l;J.ç;v:>: e exnctrL- tm~nen1em .d•:>f&ce _::. ltberda.de, courenda. pela 
meu te o que·mais .- int~?ressa. ao mioístro da jtE- lei ~e 13 de !lh\ío:· Os libertos noo fog-em, s:thent 

. t it;.'\ sal.Jer vam próTidenchr. . . das fazend:l.~, são li-rres, estão no uso ue· seus di-
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reitos e e~el'C3UI-D~S ~egitimameute como· ·CfUO.l- o SR·; B};S,Df,\T: - ·Nrw np?iado. 
qn~r de nos; é o drre1to da Ji·ne locomoção que (T•·ocam-sa cliucr$0~ liJJa>•tc;·.) 
assiste ~o citladüo. · · 
· Querem prend~l-os ~ s~lÚu.'\m.:Os, como se se- O SR .. FeaR~mA VL\~~A (ministro ria}u.sti ça): 

tluzem os oper:~r1os, com molhor s:.l:.rio e ellcs - · · • Sr. pres1clente, nii.o ó r~cil habituar-se o 
saber1io apro>eitar·s~ ·de sua. nová situa~;ilo;ch poY~ n novo l:egin;en ; adesiguo.lda(le foi tão pi:o
coucurrencm,do sahmo em rel_a,.ao noproprietario funa.."'l entre e,cravo e senhOl', que ílcou, npezr.r 
das terras. dos melhores . intuitos, dolor·o.sa recordaçf1.0 ; 

O ~ovcrno nã~ púd~ prestar 0 seu ln':lço paro nem .0 ~senhor pócle de prom~to snp]JOrtnr a nón 
t'~duzil-OS :1. llnHl; cspecte de gleba, Yincu.ladoS ao COOlh',~•'0 do <!SCl';~VO, nem este c!.eixar de Sentir 
suJo o.nos ex-senhores.Si nlguemtem ess<üllusão funtl:t mng·o:~, de sen c:IJ.l~iveiro. . ' 
estil. eng:n1atlo. (llf uíto bc •1~ .) ' ·.A ~br;:. clwistã, sautn, 1Jeneflca, d~ confrate1• • 
.. O SR. L .\CERDA WER:>Eci.: :- Niuguem pede ruzu~.:.to . que se està rcaliz.~orlo , n:lo deve ser in-
t-,\o. , tcrromp1da. . . · 

O Sn .. FERRElftA VIA:x~·A (ministro a,1 justiça): O Stt. AT.vAr.o CA,llXllA :- Apoiado. 
- 0 Mm1stro dn. Justiça devetrataraoshomens O SR . F .SRRF.IUA VIAXXA (mini.m-o da justiça) : 
libertndos pela lei- de 13 de Nnio pelo mesmo · . ·.pela desconfiao~ qu~ res;J.ltr~. d;~. nota coujun
modo pot• ~uo ó tratado qualquer cidtt(lão hrnzi- ct.'\ tios 110bres deputat1os o pdncipalrnente dos 
le1ro. (.litMo be>n,muitos apoiC~dos .) sel\S conuuentarios. · 

Si pretendem leis excepcionlleõ, de cGropt'es- s.enhores, c_ u~w. obra de cousciencia ctne niío 
Pl'~.siio,~ão pódem IJ<'\m isso contar com o nctual de\ e _ser en1 olYJda com os Interesses e cotn·e· 
mtnLSterLo qne, atravez de 1nuitos esforços;. pro- nien~ms (ht política (apoi_allos); 0 gover-uo tem 0 
mov~u e fez consngrar n lei de 13 de Mt>io. o J]lrtlor empenho em Juaoter est<~ cordlalictacle 

(A~~~~~-~ obra d~ naçiio inteira. P~u nesta ~~~~~l~r ;o~~~~d~~ll:\ p:rginn da historia dÚ 
caso1 no Sennrlo, c foi et~nsagr~u\ polã oroiniao 
publiro em W!o o Impenoc (.~poiac/.os .) MeJ•cc• · . Em p:li7.. alfilt:n .·~el•eali5Dll .. reforma .tão pro-
o nosso resJlSlto, somo> obrigados il 111ai:; fiel 1\mda sem ma1;; longos e dolorosos .sacrillcios do 
e:xecnwo·. : C[UC 03 que referiu o· nobre deputa.do·ioterpel!a.nte 

~i o; vretos, tlc" posse de sna liiJcrdÚle; se tlcs- e c~ ·n:rdadc me eatrjsteceram, de bosõuas deS: 
\~1rruu, e em VeZ cle prOCllm.rcm.tr:>.uO.Jho !:tll(':tll1~ trtndos, alamedas arr·uin!ll.las, flores mimOSll$ 
"'·em r,,. m.· na · ·t 1 · · desbot,ldns c c:.thidas no ch!io de ·mua/ familh ' ~ » . c.~u t• ' ~ .• OCClOõH Q{ e e UOS :nCJOS, qnc l_.liUStl'e_ nu e deiX:Oll _ele. ter· ~ !ll,€"I.Jl0S' COl.l' Jllodo's 
cUa ongemlr:1, l'nm-os· pclunc~m:t. legt;lnÇ<\o com. ., "" - - ' con~ que :il) punem 03 homens de cõr limUC.'t. ~ sumptnosldades do3 sand030s tempos d~ csáa-
(Al>oiculos.) Si cs.-;:t. leA'isl~çüo não é ~ntUci;mte ou vidüo . · -
ef!lc:tz, alt~l'(li-,:~; o :t.Uni;;trJ da Ju;;tíça ji~ apro- ·sim,. sm·io. nlli .tmlo bello, co:11o uáscr:'!ven· ó 
souton o pro,jcclo ne.l:ie Séntiuo, que cstil dcperr- noln-e intol'l>:-.llunte, m!l.S uo tumlo se ti estaca,·<"~ 
tlentc tlc vos..'<> exame e tlelibO!'.'lC;ão. nmn.som~~·~ U't>íe;t.-~l:a.Yidr<o,iucompath-el com 

Si · no nso <la liberdnclc, que lhes roi l'esti- n tmnq.mllldudc do espU'lto, '' aleg-ria da Yidr.:, ;1, 
tnid:l. o em nttturnl, leram os seus excessos econoJma elo tmbalho c a consto.ncia no esforço. 
adianto e commettem· attent a<los, a.hi estão as (Apoi«d'os.) 
leis crimitmes, que ni1.0 silo pouco scv~1-::~s nara Era. ·l~ }ll'e\·er-se que certas y:wta!!'ens o.lo rc
qtifl n;to so confie nos seus elfeitos. (:lJIOiC<dos.) gimr,n abolido cessassem; mas serão compens:ulns 

Não vejo, J?Oft.'l.nto, mzão par:. 0 estabeleci- larf::nu~ute.Jlel~> .a11gmcnto tb\ producçüo '}liP. .jil 
monto de reg-rmen especinl, a que se sujeitem os se f<lz SClltn·. (S rro apoiado.•,) 
homens libertado.> pela lei de 13 ue hlaio; 0 Sr.. Afl"o:s-so Ps;..c;,.,_ ·:,;.. Vem depl'cssa. 

O Sn. •. LACER.DA. \VEr.Nncr~: - Ningnem quer O Sr: . FS:t~tmR.\ Vus:Ou. (mi.-, istro da jÚs!iça): · 
i.>:SO. V, Ex:. está formando cnstellosv~t'ader- -:- St·. ]ll'ilS!dtlnte, uo dominio· ua e>c:ravidii.o •liffi· 
r i bar. · · Cll. era merecer-se a coufian~:t dos llovos e>trau~ 

o Sa.: FEr..~Em.A. VIA.}.""N.\ (•nini•tro daJ·ustiça': geiros, ao pauto de couseguic-:;c um cmprestimo 
0 

d d b d > nns _contliçues do ultimo,· n 47 •f,, quando o 
-:- . . lSCnrso . o' ~o re eputndo desde. 0 pri_n- BrazlL esto.va sob n. ameaça de immediat<t traus-
clpto revelia o llltmto de por em relevo os yicws í"ormn.çi"lo do tr~balho . . 
.e ~ttontados de tun(l. raçn. OPllrimida. . e as des-
grnças e l'Uiu:l.S provenientes de sua rcdem-pçr1.0 ! · O SR. · AFF~"Nso P:r:~-s.>o. :-Foi :mieriO}'. 

0 Sr.. LACERDA. "\VEnlfECli: : - Não l!a tal ; 0 Srt . FBll.REriÚ VIA~'XA (•>~inistro da justiça): 
V • . Ex. está philosoplmodo. . -Era muito 1limcn n.in<la ol;ter cambio nas con-

0 Sa:.FERREI.RA Vl.I.),":S-.1. (mini.!tro ela justiça):....: (liQÕêS em que O teDlOS act ualmeote i 25; 5/S. 
Não estou phllosopbando. Este ·foi o· objectivo do Esútdist1s os mais nÓt.'\~·eis, sobe~mos e chcl'es 
discurso do illustre deputadü. ·' · tle llstado,l.;m tlit•igidÓ á naç,io ~ioc.;,rns saullaçõe~ 

o Sn.. ~ PACIFlCo M.I.SCARF.:;;õL\~; _ Deste modo pala lei de lê1 de· :Mtlio, tendo serios inbresseEi 
qu.tlquer. dio. ninguem pôde \-h,jar pelo interior. vincuh<los :'t nos5t\ rortuu:J. public."'l,e veem naquel-

.. . . . . .. . . . . la lei o sign~l,la uoS:)õ\ . pro3[XWidade e s-ra.ndez.'l. . 
U"r.\; Voz:- Então· p(l.ra: que 'otou pela. lei~ ! rutura. E· t\mth neste momento que o mmiste1•io 
o Sa. _FERREIR.A VIANNA (mi1tistJ·c <14 j r.iitiça):- com o apoio. d~ C;~mara, lcY<tuta .. um projecto 

Jttli as 1nConn.>tções dos pre5identes rins 1Jrovincias; solwe o Cl';)<hto r e."'.l; · fund(l(lO no •alor .. th pro- .· 
-o· governo nilo tem outras notícins; pelo que de- priedade immovel. · · · 
clara.' ·nilo poder acreditar em denuncias -vagas, O SR. An·oxso PE)."'XA::.... Pn.ro. q<ie, sia -pro-
sem provas e, ao qne pn.~cce, <l!l pnra inreuç;.'io. d~cçito augmentou.~ . . ' 

_. .: · 
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O SR. FEaR.EIIU Vu~s--1. (inini,·t,.o diJjustiça}:- mesm::>.lai appli<;:~.Wi.a. todas as classeii;.e rejam por 
. Par:~. a.ugmenta.r mais;·porque a :lctu•\l nfl.()che.t.\ elllt. a sim pessoa e a sua fazenda, si JlOl'ventura. 

p..1.ra as 11ecessida.des novas de um po,·o line. a rul.quirirem. .. . . . 
E' preciso cogit-ar que esl.:l.mos em um Br.l.zilnovo. · Si puberes, éapazes de serviço e de !'ésponsabi..: 

Senhores, :Lind.a. o nobre deputado iuterpella.n!e líd:~de, ficarão sujeito~ il.lei commum. Si forem 
. te,·~ -~ honra. de.I~terrog:\1'-me sobre o que n~rut vadios, assignal"JO termo de bem viver; si eom
o Mtmstro d;l. Justv;:t, st os senl!ore~. (;tzendeiros metterem crimes ser-lo punidos pelos meios de 
lhe remetesse~ os ex:-escra,:os, umt!hzados pelo _processo ordinario. · 
trabalho, pel:t. tdade, estroptarlos e mvalldos. Eu -

1 os receberei com os braços abertos. Póde o nobre Em que ht1. . emlmraço . 
deput.\(\O comnmnicar·lhes esta minha. .reso- Pretendem do :Ministro da. Justiç,'\ certacumpli-
lu~\o; e accrescento que nao lhes prcpnraretnem eidnde em medidas de r igor, a. qt1e não se presta, 
ca •• ::a.,nem.alimentos, pois nã.o acredito que. ttquel- tnlve;r, por causa. da caridade. que o nobre depu~ 
les que o nobre deputado. i!gurou c(nno generosos tndo lhe attribui\1 ? (.-lpa;·tet .• ) · · 
e cheios de c:trid:td~, cle~enerassent t:mto_a ponto Quanto aos asyios sou do parecer (\a maunobro 
de commetterem tãn e;;tranha desh.mumndade. amigo. ' 

O ~a. ~i'Fo~so PEsXA:-Mas e que ficaram Preparar t\ gera.ção fntur(l., educando-a, é um 
arrum,ulos · de-ver, e está nas lllin has vistas estabelecer no 

O Sa. FE&REIR.-1. VIu~,\ (ministro da j!'sliça): iot eriot· da proviocia. do Rio de Janeiro, em Jogar 
- 1fas si o fizerem, asseguro ao nobre deput~do apro1lrindo, ttm destes asylos ; não era proposito 
que ~t cidade do Rio de Janeiro ha tle responder me11 funthl·os · exclusiva.n1ente nestn ciaade. 
condignnmeole ~o> desnatm"::.dos senltor~s. que. Tenho em 'lista· estabelecimentos agricolus, que 
exp~llircm de · sua~ ·terras velhos e · estro- cbva.m tmzer os P~ulta.dos que toôos espero.- , 
pimlos, qnc u. rc;aram com o suor por umt~, v1d:1 mos; conto 'Pll't1" . isto com o nobre de putauo e 
inteir-.1 e só por n~o po:lerem m:\is uti!isarem-se o11tros amigos, sem div~rgencia. 
d.e seus serviços. · . . o S:n.. P:n.ESIDENTE: ~Previno ao nobre n:linis-

0 SR. L~cERDA "iVERXEC~~:-:Nü.o apoiarlo.; .. não -tro que· está dada. :1 hom> .. · 
. hn ho:neui ml)js_g~riero5o.,do ·qne o brn.zileiro. . O SR. F~RREIRA YIANlC-\ (miniswo da }ustiça): 

O SR. ,\T.VARO ·CA)IL"'I!A.:...:.. l\I•ts ha.· excepções. - Yott concluit•. .. . . 
o sa. FiiRaJ::Ut.>.. vu~~A (,,íi;,~<tro da}ustiça):- .Antes de me despeiirclesta illterpellac;."io •.• . 

D_isse si o íhereú1; não:tcredito que o f1l<,:.nm. . 0 S.&. AFFo~so Piv~N--~.:.....: Nota conjtin~~~'- . 
0 S~. LACERDA "i-V.ERX€CK:.-Mns.deviam fu.;r..e\..(l, · disse Y. Ex. .. , .. - .. - ... ... .... .. : . . • 

· .. . ,porque b~st.-. de 1.omb:u•bs. (Ha O«tJ·os apa1·t~s.) 0 SR. FERREia--1. VL~:\CfA (ministro da justiça): 
·O SR. FERREm,\. YI.'I.XX:-"- (ministl"ó ckt j ,tstiça):- .,.-· O nobre deptttado·.està ~epn.rando ile:ite lapso! 

,p nolJre d~put:tdO póde m1nunci«l' aos htvradores (Riso.) · ~ . 
ela pro,·inci<\ .do Rio tle Janeiro: eu acolho o~ ~mtcs de me despe(Ür dest.1. . interpellação, 
itw~lid05 da escrlwid[(o. rei t.'\, sem cluv!da, para ser agrndavel ao Mi-

Tratando do5 in;enuos. o nol>t•a dcputa.uo figu- ... t· · ,, "'· b d 
roü-os em 150.000, mas a ,;eu respeito o espírito nislro .. a Jus tça (nsoJ, como tu>Se o no re epu

tado, e disto ma eon•enceu, devo implorar de $Ua 
rle C.'\J•id:tde dos nossos lnnadores e5ÜIJlr·o•ado~ · graça um ser\' iço importante e ja come~ado: 

O SR. llARXo PE. Gmu::)!O.'I.Bo::- Não se pôde ma.nter nos !ftvmdores o an tigo amor,qtte sempre 
fazer caridade sem diuheil'O, · · tinrnn1 por mim; não consentir que q11ebrem os 

o s·a. FEltRE lltA VIAXXA (;;,ilti.<t;·o da justiça): rehbulos em· '}116 gua.rd~rttm o~ meus discursos, 
_ JO:stn cl:wo. Eu não alludi a niuguem. o cspi- pois outros bens não tenlio Si não esses (riw); em
rito de caridade dosnoss?S l:wradores .estâ pro- tim, seduzi! -os quanto possi>el para que, ·não se 
Yàdo. · es'}ue\.am que o deputado Ferreira Vianua é ~m-

Exacbmente a respeito dos· ingenuos, a. lei lhes PI'e 0 nlesmo. 
deu o direito de receber apolices pelo serviço da. St·. presidente, jà dizia Cicero ·que a escravidão 

.. - - 1 · 1 t · não se ~·a. ·manter ,. quando o senhor não dis- · cr~<tc;...o ;· u.-:) rac am:trtun, pe o con rano, os d 
criaram e gua.rd:tram em suas cnso.s. rilnho. o escrovo como do seu boi, o seu araclo, 
· Pelas nossas leis os ingenuos que est iverem na. do seu carro. Era. preciso que delle pudesse usar 

idade do nl eilame nto, seguir-ao ns miíis. e abustJ.r · . · · 
Si torem degeneradas, perversas, como ftgurou Desde que o escmvo adquiri.'\ um -direito, o 

o nobre interpellante, C:lf.l:J.7.:es de estran·gulal-os, senhor perdia. na autoridade, e a esora vidão es-
o que tanto si póde dar na ro~.a pret:t como na tr.va >\meaç,'\tla de exti~i.o. 
rac:.a branc:~, cmnmettem o crime do iurantici~io. v_ Ex. conhece a. histeria desta. iostituiçiío, 
E' um caso regulado pela lei crimin~l. · Ha {lro- si tal nome me1-ece o facto da. . <'!Semvidiio, 
cesso, ace1Ell.ç<~o; jury, em fim, e um ca..'<O jn Desde o começo, não se reconhecetl no escr~vo 
prevenido; . ]l<tra que cogitar delle.! . nmu. besta, mns um homem ; t inha 'dhX:itos; que 

Si j:\ est:io em idade de uã.o preciS:J.rem de ali>- impunb:ún ao senhor .devores. . 
tameuto, . considerados. menores, infantes, esmo . ,~.;,;:;. 'direiio:; creseern. m, alnr~t~-tiUri·se, foram · 
sõh- a ··auforid:ide do j uizo U.e orphüos, como· os ~ 
brancoS nas mesma.s conrli~-ões. . ma.is e mais attendidos pelo legis ador, n1nnda.dos 

··· Regula a; prévidente·Ord: Li v. 1.• Tit. 88, ~uerespei~ar ;•. . : . · . . r ~ . . · ' . · · · 
· comJ>rehende ·i\. raç;1. Ll':lll.C<l . e ~· a. l~'t preta; e urn dia, o iilStrumento, ·o l10i, o nt':).rlo; J:>elo 
···iingaem póde cc.n~iderar-se prejudicado,· porque·.

1
sopro do legisla.dor; lev:uitou-:-Se; toinou ·as. · 

. os tilhos dess.'tS, qne fo!"~lll escra>as, l'ej:l!ll-se pe!::t. fórmas do .. homem; poz-se em -pé, e disse .ao 

>-·. 
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poder publico, armado desde a cabeça. a.Os pés: - Garautla.de.juros a. estradas de 
l>u sou Livre ; .foste; vós que reeouhecestes o'meu· .. fel·ro-(§ 14) ... ' ,, .;·; ...... ; . 
direito; ett :ou "livre ;. não me rendo; pretiro a Esti·adtt de Ferro Paulo Affonso · 
morte ! (Se"--•ação .) . · · .. . Obras publicas • . ;. ,, .......... , 

. .. 183: 186$199 .. 
26:631$560 

O q11e fez · o go\·et~lo ~ Que medidas tomou ? Glir-.1nt!a. de juros a. estradns de 
Que eruiJaraços oppoz a esta extr~ma. resolução ·1 !erro (§ . 34)' .. • · · · ·• ..• : ..•. 

:1 I :2:37$000 

84Q:707$M3 

Os escravos ntraves.;artt m a. provincia ch~ 
s. Paulo, tomarn m d~micilio, constituir.un--se 
senhores de seus destinos, proclumaram-se livres, 

Nilo ltusia . remedio: ou a t!eshonra do }lOder 
1\uhlico, di<~nte de um 1\\cto, contr;t o qm>l"tot·
_110u-se· itn}lO ;sivel a re~istencia, -ou a Lei de 13 
de Maio. (Muito be•n ; muito be»t . O orado··· 

1.112 :746~09 

VerlJas augmenta~a.s: 

·niO'cri:nça. 
par.t lUi5 e comprinumtado.) . 

. Estr:.llh de Ferro D. Pedro ll ... 
0 SR. ALVES DE AR.AU10 1 Olllendo.: p:>.Ja.vra lJita. dO Sobral. ...... .... .... . 

825; 968S68i 
4: l2éiSõõO 

25:840$000 p.Jla.· ordem. requer que se pro?Ogue a ~cssiio Dita de Haturitê • .•••.... .••• .-•. 
po::- mais meia. hora. Dita de Porto A.legre a Uru-

Consultad<t a. Cama.ra, nilo é- U)Jprovado o.re- • g uayaua.: • · .. _. · •· · • • • · " •· Es;.,.-oto da ctdade ....... . . . .. . . 
138: 42®09 
7 4 ; 00().')000 
5i:400.:;ú00 

1.104:048$800 
120:00~ . 

271 :483$0~0. 
600$000 

querimento. . __ _ 

-A discuSõl\o firo adiadapcl;~ bora. 

Vtti n.-impt"imir· o seguiu te projec_tp 

t<!. 59-=- 1888 

D<:$pe~a dO ~Y.i~:.i~tel-itJ da~ :rtgt·icuUttn' 1;u,:tL u .c);cr~ 
: cicio de í889 · 

Telegrapbus ....... . ....... . .. 
Teri-<~S Publicas e · Colonisação. 
C<lteclte$6 . . ~ .•.••. · • •.•• .• . .. : , 
Gorreio Geral. .......... . . . .. 
l\lusetl Naeional. .•.••.•... . . . . 

2.621: 8Si$231i 

,\ · I•1-ojiosti1 consign:1_ p~1-a despeza. cotiJ o. 
-C01·po de Bombeiros-a Yet•l:r.t de ·:109: 825$000, · 
muito menor do que a que foi . Yotuda . para o 

A commissão de or-çamento.· examinando.a pro- cor1·ente exercício. r~el-o, entretanto, ·por en.,_ 
posta ào governo so~rc a despcY.a do Ministerio gi\Uu noanifesto, pois uquella qua.ntia;cooto se vê 
d<~. Agricuftur<\, Commercio_e _4j bi'<\S Publicn$ p11_m tlll\ tallellns _ explie<tth:a~, repre3entll ~imp!es- . 
o exercício de 1889, vei·ificou ser esta. c.olcuhühl mente :~. de~peza. a fazer-se com o pes~oal do . 
em 36.685: lSa$261. Corpo. 1levendo ser addicionada a necessar·ia -p~m· 

T!lndo siclo !lxnda c.'sa despezn Jl:U'a o ~xerc!ciQ o material; o que faz augmenta1• n d!l!'ereooa .as~ 
,-!gentc~m3.'>.177:0-!.~44,nota-se llln\ lhffcrenç;1 signalada entre o credito votado para o' aetuàr 
}iam mais naimpot·~mcia de 1.500:140:$917 . cxerc!cio e o solicitado para o.exe,rciclo futuro. . 

Parn melhor nprccia(:.iiO de~la dilfcn-ença, OJll'C- 03 angmentos ou redu~es, que sa· not.1ni nas 
se11ta a W!nmissão o rrmHI1·o dns vcJ·bas que uào outras veroos rlil- proposta. referem-se em su:lge

·sotrret'mn alter.>~<\o, :~.."Sim _como d<\» _que foram neralichde . ú;;, estrnd;ls de. ferro garantidas ou 
aug-mentactus o~• lliu.inuilias . pertencentes :10 Estado, 110rque meltior;lr.tm as 

Não ro1·a•n :tltarad:t,: ns seguinlci; ,·orlns: ~- con<lições úo ·tr;t re!!O. ou demanda. o custeio dellas 
crettl.ria de ~lado, Socied::<le Attlilia tlot~t d.t In- maiot• •leipeza-ao Tcle~J~\pbo, Ter:ms Pu\Jtietts 
dttstrit\ Naci_oual, lmJ>et·iul Instituto B1hiano tle o Colonisação e Gateel!ese, serviço!; que recln-

mam desenvolvimento mais exteuso-ou ao Cor
Agrieultura,- lmperinl institnto Flunlineo~. lktn- reio, . :lO, _r exi~euci.t, d_.•. re~_otm<t .. ultimamente 
helecimeoto Rural tle S. Ped.ró de :\lc.•ntara, uu· -
::dlio pm.';.l. as escolas pratic.os ·de agriculturo e c1Teclu.uh1. .e. ctn . virtude de ;mtori:t;aÇt'lo _legis-
fundação d'l um est'\l'elecimento agrooomico, httiva. · - · 
acquisi<;ão de sementes e plantas, auxilio poro · A· éommissão v-erificou, pelo estudo a. que sub
impressão da Ftora !Jra~ilie,tsis, Eventunes; l:'ns- metteu a propostn, que. algumas' reducçOes potletll 
seio Publico, -Jardim da Praça da Acclamnçilo, :ser feita;, sem pr~juizo . do serviço e que. outrJ:> 
~rolon~,".tl.nento d:t estrada de ret•ro do Recire no verb:ts precisam receber ·melhor dotaQilo. 
s. FranctSCO, prolongamento da.. estrada de .ferro o ·e:itaGeleeimento ruro.l de s~ Pedro de ,\l
da B:\hia, sulJvenção ás conlpulllins de n::wegn- cantnra. não . tem corre$pomlido nc.is IIns· de sua 
-çilo, Lnboratorio, Fabric<\ de Ferro do ·1p:wentn, crençãn, não hn.vendo. moth:o par~\ mant~r-se :1. · 
1\[aoumissões, Educ:tçiLode ingen·ws, g-<~rantia Je consignaÇão de. 8:000$, de que trata Oji 5'.tllt 

.juro;; n emprezns de engenho> cautraes, .11sett- propost..'l. A. commissitll propoe a suppres>:'l_o ,d,\ 
lisoção de di•;ersas estradas de ferro e 11ara. snb- l'e5pectiv<\ verb•, e, em occ.1sião opportunn, iu
vencionQr a coton.i~:~ç-lo. · · tlicarn •a .necessidade- -ele <liU'-se autorir.ução :;,o 

;:o •enlo p:\1':1. ;\ vand<r das f1zotuhs t.lependeate,; 

Veruris ql!e foram diminnidas:_. 

Corp(>:k B<lm~i.1~;_.. ~, - ~ ::: .. 
llliunioaçào _puultca..; • . ..•. ' ... 

· · - v , m .--:-'-_31 , , ' ~- ···· · 

u:u·"rout:~o 
(~uo. · an_. ll~~i 

50: 175.SOQO 
808$007 

daquel/e est-loolecimento. , -· · · . , 
>r en.\lo o dect·eto n'."::9942. dc--2'l' tia AIJt'il'do cor;. ,. 

t•ente· nnno, qne reorgnnizmt · o :Museu':N;.eionnl, 
declu.rndo,(ttrt. 22), qne _contioüa- :~nnexo :to est:o
lleleehneuto. a clle -subi>rdionilo; éJmo ~parte . <la 
1" seê:_çãó; o L.'lboriüorio ti~ Physiolo7ia· F.lperi~ . 
mental, ate-qóe o_ poder competente lhe Je UO'\'(l 
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destino ·ou llOVl\ or,ci-oniz:lçiio, entendei! ll COlll- Couvencidll. :l. COI11nll5.."a0 da neceSSi(laue UC 
mis>ão . qne~ harmoiikmdo.-se a proposta com · as da1· . mtds-· raeil -sàb!da; ·aoir' Froiiluctos· ·d1· ·pro- .. 
tli5J10Si('úes · claqtielle decreto, convinht\ elimilllll' viucia do Espírito Snnto, na zonn. . set·vid<l por 
a vor_ba.par:l. o ln.boratorio,·e, neste sentido, offe; v in. lluviitl, proplie · ta.ml)c3!11 · que se r.ugn\eote a 
rece emenda. verlÃl. do § 2Z com ·~ qna.ntia. de ·so:OUQ$, para. 

.A ,-~rba. conSi~na!la. ·no .§ üs dtÍ .pt•opo.stri.pnro· :luxi!io ou snbv-enção ;, n::..v~g•ção (lo r io Doce e 
o. àespeza d:\ 'Es(rod~l de Ferro D. Pedro li pód<l, ontros dti. pt•ovinck\ do Espirito S:tnto. 
segun(to "[lema a commissão, sor modític.1dn. em Confot'llle ficou dito, n. proposta do ·governo 
<Ü"uns j)Ontos. Assim é, que póde ser rednzill:t n. consi!:'nou ' 'et•lia. sõ:nente parn.o pessoa.l tlo Gurpo 
!30:781$700 :>. COOtiif!'!JaÇ:àO destioad(1. no mt~cada- de BÕmbeiro.;, omitt índo ~ qqe e necessari:l paro 
mís.1mento, na. I• e z• e nas demais secçô:)5 tla via <\S despezas com o m:lteriaL A commissão iu<lica 
pel'n'laoente, e n 100:000$ n. consigmt\iio p~rn. au- o nugmento de Si:9i4$800 para estas despezas, 
gmento de offlcinas, mucbinrtS e fen';Ullentas (lo- de accór.do . COTil a respectiYa tnbella. explicativa. · 
como~'>) . . Não ·obstnnte estas reducçOes, que :1. De conrot'nlithttle eoii'focaecí'étõcque reorganisou 
comu1issão ~l'Opiíe, ·a: .-e,ba.oO'erece mn.r!l'em pal'(1. o Museu, indic:t. a colmni55ão que se supprima ~t 
o •lcsenvolvnnento dos sorviços da estrada, a que vel"ln con~ig•1ada pura o Ja.WI'iltorio, elevando-se 
s~ prendem n.qllellns consl~onr.ões. <t 72:280$ a do§ 20 dn propost~ . 

No§ 26 -Cn,thecl~esc e civílisnçüo UO> índios- ·Findando-se no cot•t•ente a.nno os contractos <lo 
nota-se o a.ngmcnto tle 120:<100--=-, compru-ad~ :1. naveg.tção com ~s compa.nhi:1s llaài.lna c Pct1lruu 
. pt-oposta com o credito em Yir;or- Não •l=nlt<l· bucn.n:~, a commisS:\o 11ropõe que se llUtorize ::l. 
ce a com missão :t. import:1ncia elo sen·i~.o c.l..'\ sua renovação, obrigando-se nqne\la. compa.nhi~ 
c.1.techelse; 1l:tl'CCe-lhc, J)Orem, que,. reduzida. :1. á m>egação tlo bai:i:O Jequitinltonha. . · 
verba a 200:000~ 011 mais 50:000.<:; do qne foi vo- Por ultimo,_otierece .a cotmnissão. um additívo 
t:ulo p.·u·a·o actll:ll e:s:ercicio,· fifk'\ ~intln. sufficient e- nutoriz<\lldo 0 a overno n. arrendar t\ fabrica de 
mente dot:ula. Nesta ·conformidade a comm~-i'ío -'· ferro de S. João de lpl\nemn. :Moito se têm 
~pr~senta emeltt~<'\. occupado ·os po1leres puhlicos co:n esttt. f.tur iea. 

Com n.llromnlrnção da lei, que tleclarort ex:tiu~ Qunndo se tna.ndou. \'estf\ura.t-a. em ·lS~5; est:w::~. · 
ctn t1- esc_ravi.lií.o \~_o p:1iz, ncc~otuou-se n n:<ec:s~i- subórdiuaila ao N.iniSte1-i0 dll. Guerra., e ltavi;t· 
da(te dn. mtrotlnC('ta (le braços paro a substitUJÇao eu tão 0 proposito de convertel-tl. em atseuaL 
dos vdho;; ~g-Jntcs d<l tr.\balho.o....da fnntl.açitn . de Pnssando posteriormente o.o ·l !inisterio da Agri
nocleos onde .;;, cstttb<JI(>91lll o; tra1nlhudorcs ocuHuru tem tido n fai.Jl·ie.'l t\lgum · desetwolvi
"s~mngeir<'s ~:! n~clom\8S , ~,ua qu~h·om. Cllnsti- 1\!ento;'que aliás UM corrcspotKlc ú. i!U]lOThmcia, 
tutr_..e P.l'O(ll'tct:mo;. pr cCvl'Uldo t::<t~ rvg'lO!Cll :10 (ln. ri.qw~7.a das -S\las ·minas. _ _ , 

0
, , • 

. . ·tlo-s:tbrJo- assim· c:> mo <)c c~coJn;; 11\<ln~iJ•tae.~ c p- . te, d • ·. u . 1 , ·1 ·· ·· ·t ... - ,·. 
·l>t~oth;;;ionacs, ontle un:; c ontro;;, t•, :;olmitotlo, 0; . .u.~ , r ·O __ .e.ep ~ ' esen o nm~n o ~~-~~ 
libet·tas <dn~<:nno.;; eoconfr.:.nuueio>·<lo prcpm·m· mtster, nl<::m de 1101 co~_J uncto de m~~ildas, , 1 nu;; 
e· co·mpletar ~ snit io$tl·ucÇ[•), h:lbilitando-o:; pU:l'n. depen~ente~ do goyeu!'o, outras lht.O, de uma 
n.~ liil.e. elo trab:tlho 0 da indu'tria. em ;;ua·· ·va- dotaça.o mUlto ;super1o~ a_ que llle tem destinado o ·: ·r- ~ . -- · '·r. . o • · • ' •> ' orçamento. A comtnlSSM p;u·ec~ q ue, tenclo-se 
rl:u.tssnn.\.-; nwm ~-~U~õ_, · _ _ _ desviado :1 fa.brica. do seu prioleiro d~tino, que 

Ne;;U\ O\'ll~tn de tde.'l.~ , n. cnmml-'-~'''' na.o t o>o e!'it. rorJ1ecer mater1aes MS e:>hlhelectmentos !lo 
vacillaçCJe~, c, ~31\1 fixat' pr~.,i~nlonto o typn ll!ll':t. Esl.ndo, inclu~ive os arsenn.es, entt'eg'ando-se o 
,,,.;;1~ c.scoln,, tll'opli~ ·J>~\\'(\ o 11m <l~ •!u6·m~oh·er resto ú industrh\ lWÍ\'<lda, é tempo i!.e t~rocurat• 
t:w.• cl'ea('Oc.-:, em •h ITct'Ciltil.' ~l'O>tllCHl~ do lm- impl'in1ír-Jhc c •r-~clct· proprhmente indoshi1l e 
jo:l1'i<l, a. t!h!Ya~;.o .~lot ·Ycrlla. ,j,) § Ô" •l;o. pt~)J>O;t<t. neste· e:u;o, como lJCm pon<lcrn o dil•cc~l!' 'ttt~ 
•lo ~~:~ :t. 3\~:ooo:::;ooo . P<mt. :t~n·hr o1--; nr- 1\\IJI'ica, $<) nm:t .l)nl(ll'C7~t. fl!Lrliculm· poderá eom 
;!'ilne~:L-:_ •ln ~" l'Pl'll11enlo) !lc lH·a~'O~ a h\'<.•u~a c v;tlllttg"c!Ll realt r.al' ~:>:i::l iutmto. 
r\\ndaçao •le nnC~(·n~ _ JHlClona~.-; ull (."."i- tJ'.a.ugr~.n·o ,, · . _ - · . · . , ..... 
i•t~ l'<~•Y :·L c•unuli<;<:ín •>1lica.1. :t '.'!,,,., ,,:; ,, •l:t ~);}'::- Ilc .~~tt i;'Ot; . t:;su:u~t~ o~cupn_ll·se_a co~ull:l""· :.o ~· 
ctiY:"·"rlm a.rnai; :!. (t00:000$000. uo ~\1tl ~l <lo deb~L, .•pt~nt.\1<>~-b.\ ,, ~ou,l\1<,-

- - · \.\\(~\O da. C.un~n·a . 
Tcrid<J ó ~Iinisttn tl:t. A;;l'icot!tnm lililllll:odo Êm cone! u-'io ó :l. COOlllÍ ··=to tltl rxtrecet•. "U•; l.<J 

cámJ•let<u· o; .c:> ttt!lo~ .do; l•orto; 1lo Cotlü <J Ca~ilis,. . · ·. ~;·n' · 1 :,:;, ., 
~it. nnt~•JS ll<J J·in Jtavicuru, fui p3lo oug-enheil••) .tdo]'te .• 1 seg- . I te 
c:ltcrll •h cntnnii;siio tl~ melhoramento do porto elo 
1\Inr:tnhão :t(•t'llEcn t>tdo Q projccto c orç:uncnto 
d.as !lbra;; ncet.'i<~mi:t' · n~.;ses flou.~ ]l•Wto\ 11":tro. 
qne n, llfl.Y .. ~g.:\ÇJI)/.<~ fa.;.~. :;4~m intul·i~apç:ln. Do.:; 
~JJIIC!Xo~ ao·J·d ntcwicí dn Minj,;tuJ-i<.l ,];L Ai<Ticnl
tm':L tlo.cnrNnt,; a.uno cnn;;t.~ e;;;c Ol'ÇI\lllel)t,\ no. 
iruporta.nci:1. de SS:/SG-~932: Attetltlêudo il. . expo
siç-Jo tiO citaf!o cngenlteil'o .. ~~ :i;; c}llltl!tero~ões 
fetttt> no i".eio dii cotnmi;;:;üo. entcmlcn c;>ta tlevec 
:propór qt\tl. ~:! elcn:J 14 ISO:OiJO~ a. verb:t 1.lo §22 •h 
l•t•opo:>frl. <' tlemonstt·::tc;ün Cio; .!;elltlo ll nnp:manln 
dcstíttadll·.iL ' •te.:;ol,;tt·uc({unlo,; piJ1't05 •h.:v il l~t tlo-

1
_ 

Aü. O 1\Iini:;lt'o e Sccrelm•io do Estado <lo.s 
Negooios dt~ Agricnltur:J., Comtncl'Cio c Oóra.s· 
Publicas é a.utoriza.do ·a ·despender ,·llo exercicio 
de .1&"9, oorn os serviços dcsignnclos n:.s sc~intes 
verb1>, :~ importr.ncin de. . ..... 38.829:f5~051 

. co.ló e ,ta; ·ct,l:itl<~ de C:txias: . . 
Pot· ig-ual. mot!vo pro pile ainda . o augmcnto da 

diUL. Yer!Ja •. Jl!t IIU[lOl'tiU.ICia. tlé ::!0:000.$. )XIl't\' U Z. 
con•:lU$tío d;\ rampa. do .s:io Pa~ualtyl.,;t, ~lll The1·e· 
ún~, ate uo '(l<ll'tQ tl:d3.wrinlla. 

J\ S~t1Jil1'; 

Secretaria de t sta.«o (como 
- D t\. propost:l) . ••••..• , . ' .. 
Socied<td<? /Íuxi!iadom (ta Iu· ' 

dustría Nacional (como na 
ptoposttt.) . ., ... ... .. .. • .. .. 

21 'J :048$000 

6:~'000 
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3. _Imperial Instituto Bahinno 
de Agrictiitura (como na 
propostil) .•• · ••• , . ••• , •.• •• . 

4. lm]Jerial Instituto Flumi
nense de Agricultura (co
mo na. proposta) .-. , , , . ; . ; 

5. Estuoalec'mento r ural de S. 
P~dt'O de Alc.."Lntara; Sup-
pruna-se •.. ... . .. •...... 

6 • .Au.:~:i l i~ paro eseolus prati· 
C:.\S de agricultura e uma. 
estoção ugronomie<~. Em 
vez de 48:000$, dign-se : 
_'\.Uiilio. para escalas pra
tiC!\S de agricultnra. e es
ta~~s agt•onoroicas e CS·· 
colns iadustrlues e profis
sion:les em di1l"erentes 
províncias do Imporia ••. 

7. Aequisit"J:O de sementes e 
plautns (como na '[lrd-
post:1.) .•• ••••.•• •.•••••• 

8. Amdlio pnra a impressão da 
:Hora Bl·a;;'i.lieMi$ (como 
nn proposta) .. . ..•.... . . 

9. Eveutuaes (CODJQ na pro-
.. '[l03ta. •••••• • ••.••• •. •• .• •• 

10 . Passeio .P ublico f como na· 
· propósta) .. • , •.. : .•.....• 

11. Jardim da praça. da. Accrn.: 
macio (como na 11roposta). 

12. Co:i'po de ·Bomb~iros • . Ang'-
.mente-se 87:974.'$800 ·pat·a 
as de>pezas com o mate
rial do corpQ, conforme 
as 1nbellas, e, ~m vez de 
309:8<:5:3, dig11rse ••• : ••.• 

13 . Iiluminação Publie:l (como · 
n:\ propost:t} ... .. ... ... . 

14. Ga.mntia cle juros :t. estra.
t:tas·de'i'erro (como na pro-
posta) . .. ........ ........ . 

·15. Estrad~ de fet·l'O D. Pedt•o 
11 . H.edUZ<J.-:Se 3. • . •• 
130:781$790 a consignaç(io 
destinada ao macadami
samcnto U:\ 1• e 2• e nas 
demais secções dn.vh\-pet·
mane!lte, e a 100:000$ t\ 
destimlda ao augmeuto de 
otllcinn.:;;, machiMs e f~r· . · 
l':l!nent<\.5 (Iooom~'io), c, 
era vez de 9.001:184$948 
diga,-se .. · •.•• .. ·;·, • •. • • • · · 

16. Estrada de ferro do Sobral 
· (como na proposta) .... .. 

17. Estrada de ferro de Ba turité 
(idem) ............... .. . . . 

18. Estrada de .ferro de Paulo . 
ldl'onso (idem). ,· .•• : •...• · 

19. Estrad:t .de ferro·. do ·Recife 
a S. Francisco (pt•ólongn-

~ ~ . meoto)(iclem) .... . ... ... . . 
20. E>trada de ferro d•\ Bahta a 

S. Fl-o.ncisco (prolOUS'I-· 
inento) ,(idem) .....•.• :;. 

e1. Estl-a!h\ de ferro de Porto· 
.Alegre tt Urugnayaua 
(idem) . .. ..... . .... , .. .. . 

· · · - ~22 Obras Pul,liC:lS •.. Eleve-se na 
·· ·· . · demonstração ,6> a · 
20:000$000 ·• · · 180:000:';, a consignação 

tlestioad:\ . ã. . con5et•,:aç-lo 

48:00~00_0 
do melhomment o do 11orto 
do 1\Ia.ranhilo, applica.mlo· 
se o augmeuto u desob-
stt·ucção dos portos elo
vi lla. do Codó e cidade <le 
Càxias, no rio ltapicurú, 
e au·gmeute-se 30:000$, 
para conclusão da rámpa. 
no rio Paruhyba; em The· · · 
rezina., ate o porto da Bni·
rinh<~. e, diga-se eni vez 
de 1.726:081$500..... ... • 1. 836:081$-'íOO 

23. Esgoto da cidade (como na 
proposta).... . .......... . 2. 164:780$()00 

300:000$000 24. Tele,"Taphos . (como na. p'ro-
'[lOSta)... •. •. •• .• . ..... . . 2.258:16~ 

25. Terras Publicas e Colonisa-
çii.o. Au~mente-se n quan· 
tia de. a e 2.000:0005 pnra 
a iotrodueção de immi-

6:000$()00 

10:000$0ÓO grantes e rwulação de lllt· 
cleos pm•o. riaeionues e es- -

lO:OQOSOOO . . tran"'eiros, (), em vez de 
·· · • ·; - .. .. · ' 3;:40~007~)45; diga-se; .. · 5.469:367:)045 

8:400$000 ·26. (J."Lthcchese. · Din:inuil.- se 

28:140$000 
70:000$, d(l.ndo-se para. . a 
província de · Govaz . . , . 
20!917$,' de 11fato-Grós5o 

· 45:300$ c · Jlll.ra . o The· 
sotú•o 43:~il$;~:e_:~R~~sc_
em vez de.270:~ ... 

'<ri. Subvençõesáscompa.uhia.sde 
m 700<!o"OO · u:n·e .. açào. .:\ügmente-se 
~ I: uo~ 30:0~$ }Jnl'llo . (IU:tiJiO 0\l 

W3:80~$ 174 

1.318:874.5470 

subvenção à·aa'\·ega\.:iO do 
rio. Doce e oat ros da pro
Yinciu <lo Espirito Santo, e 
::u~cr~ceute-se : podendo o 
go,·eruo renovar o coa
trncto d2 .n:wegnção ·da 
COmp,'\nltia Bahiana se
gundo asclausnlasactnae> 
e Q))rigan.do- se n. compu
unia ã. Dli.Yega,ç~o dG 
B a.i x o Jcquitiuhonl\a , 
llssim·como a. renovar o da 
Compan\li(l. Pernambuca
na, segtlndo as clausulas 

. do decreto n. 8125 A • Di-

200:000$000 

ga-se em vez de 2:646$800 2. 976:800$0!)0 
8.811:184$94.8 '28. Correio Geral (como ua pro-

. posta.;...... ..... . . .... 2.\)86:3~3$440. 
148:685$500 2() . Museu Nacioual. Eleve-se a 

verba a 72:280$, seado 
44:58.0$ 1~ra. . o pessoal de 272:275$000 

156:360~ 

6&(313.$800. 

602:35S$o00 

817:993$409 

. que trata. o rlecreto n. 9942 
de 25 de Abril do corrautG 
anno; 6P<J$.para. gratilica7 · ção d.e um secretario, 4QOS 
de ínn w:r.teir.Q e 14:i00$ 
para. as des-pezas do lll.'\ te
J.'h\1, . $Gndo: lmpr essãq, 
lithog-t'allhh• e• 'hroc.ltul-a. 
dos .archi~·os 6 :OOO$.,...Ao
quisição de . vitrina.s, ;u.. · 
marioS e out ros moveis, 
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1 :500S - Conservação e 
.. . limpeza -do editl~io 1:500$ · 

-llhuninação do edificio, 
aJlpnrelhos de gonr. e oon
cer·to dos mesmo.; 300$
lJhtri:t. 1:500$-A• qui.eiç;l.o 
de l in·os c re·ri;tns sc-ien...: 
tiíi~, remessa <.le :u·chi
Y<>j;,l :OOOS e,despcr.as mht-
dns c acquisiçfw de prodn
ctos natm·.•es, 2:900$ . .. . · 

30. l.abol";ltor·io de physiologia. 
e:tp<lritl)ental'-S u p p r i-
ma-se • •• .••.••.•• • : ••••• 

31. Falir-ic:i de ferro de S. João 
do ·1 p:mem<:\ (co!no 111\ pro-
JlOSta.) ............... . .. 

39 1\Ianomissões. idem ..• • . ..• 
33. Educação de ingenuos, idem 
34. Gamntladej11ros aestrodas 

de ferro con t ract<ld:ls ou 

7 2::2i«J$00ú 

205: I 75.$800 
$ 

32:500$000 

6. AuxiHo para escolas pra-
·ticas de a.,nricultnm e de 
uma est..1ção <tgronomica. 

í. Acquisiçi'.,o tle sem~::ntes , 
plantas, etc ....... · •• · .• •• 

8 . Auxilio pa. rn. t• impressão d" 

<' ·'· 10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
li. 
18. 

Flm·a Brn=ilicu.<i.~ •. .••• • 
Eventn:~es ... ........ ; .•. • 
p,,ss~io PulJlico ........... . 
Jardi tn d:t pt~<ça da Aecl:l-

lllação ... ............... . 
Corpo de Bombeiro~ ... • .• 
Ulntnina<~ío pulolic:, . .. ... . 
Gar:1.nti•1. de .i m·os ás estr .t- . 

das de ferro .......... .. 
Estmd:1. de Ferro D.Pedro !I 
Estradn. de Ferro do Sobral 
Estrada de Ferro úe B:otud té 
E;trada. de Ferro de Paulo 
Affonso .......... . ....... . 

48:000$000 

0:000$000 

IO:OOOSOOO 
10:0()(.$000 
8 :400$000 

28:14~ 
309:825$000 
869:802$174 

l.318:8i4.<;i4i0 
g, 061: 184.~948 

148 : 686$5()0 
272:275$000 

\56:369$500 

.iil construid:lS por e lTeito 
\1;1 autorir.aç:.io d a l e i 
n. 2450 de 2-! de Setembro 

19. -Estrada. de Ferro do Recife 
ao S. Fr:l,ncisco (prolon-
gamento ) . .. . .. . .. • .. • . . 684:213$800 

20. Estt-:ub. rle· Ferro ela Ba.hia 
de 1873. (Como na pro- ao S. Fraoclsco ( prolon-
JlOsta, e l:mi n:tndo-se d:\s 
t:.belh•s a. conslgon~~o 

g•.\mento) . .............. . 
21. Estr.,da. de. Ferro ele Porto 

:1,1(\fn a Estr.•dt:~. ao h .10 
· Ol'<l!ldo ·::.. Ba,"ê, que foi 
. cootcmpl:ula nos creui
tos da t a.bella C ) •.•• ..•. 

35. Garru.1tia d<l jurosa empre7.ns 
de engenhos cen traes, em 
Tir tuue da lei n. 26Rí 

· · .d~ ~t~d~. ·Nm·embro de 
1865 e do decreto n. 8-'357 
dé 24 . de De1.embro de . 

.-_ lSS t .. :· ... . . ..... :· ..... . 

22. 
23. 

5-882: 154~75 24. 
25. 
26. 
27. 

:28. 
29 . 

, 300 :pooc:ooo 30. 
36. Fi>~alizaçiio de diversas e~

• -tradas de fert•o (como nn. 
· propost:~.) .. .... • .. .. .. • • 9:800$000 :~\. 

37. P:u·.t sub">encion~r a, coloni-
. ~ç:"lo (com~ !1:1 Ptopoõt.'\) $ 

:\rt. Fica. o governo ;tntorizado :1 arrendar 
n. r,lbrictl de tel'ro de s. João do panema. 

. S d a tlns comnu~;;õos, 20 11~ Jnllto tle 1888.-

3" 
33. 
34. 

Alegre <~ :Uroguayaoa. • . . 
Obr.•s t'>nbhc..'\s .. ; . ; ...... . 
Es,.."'to da cld::ule .... : . . . .. . 
TeTegr:lpbos . .. ....... .. . :. 
Terras pul>lica.se colooi;aç.iio 
Catechese.. . • . . .. .. . ; .••.. 
Subvençiio :\s companhias' de 

U'L veg-aç>io :i vapol· •• • · • •• · 
Correio G-eral .......... .. 
Museú~acioonl. .... .... .. . 
Laborot orio de Pltysiologh\ 

c:cper lmeot.'\1 do Museu 
Nacional. ......... ; .... . 

Fabt-ic:i. 1\e Ferro d~ S. J oito 
ele l patlGill<l. ............ . 

Manumisoões ... .......... . 
EdllC:\ÇuO ele ingeu uos .. . • . . 
G;n·antia dejnros :1. estrad•l.> 

de rerro contr,u:tadas oujil 
con:;truidns, por clreito d:~ 
••ntori7.1Ç<1o d•1 lei n .2450 

602:358$/JOO 

817:993~09 
I. 726:081$500 

· z, J&kíS0$000 
2. 258; 160$000 
3. 469:36 7$045 

270: 000$000 

2.646: 800$000' 
2.986 :313S44o· 

68:080$000 

12:00<JSOOO 

205: l 75.~00 
$ 

32:500$000 

. • 4nlonio hsc H~"r;que.<, presl<leote. -l~otll'i!Jt"'·' 
Alves, relator.- Duarle · rlc A:ccr.llo.- Oly.upio 
V"llar.lt1o.-11l>Ittoso Cama•·u. - L_ottrenço tle Albu- 35. 
querq><e, com restricções.- J.f<ttta. Maclv.r.do, ,com 
reotricçiles. 

de ~4 ele Sctem~I"O tle 1Si 3. 5.$82: 154$6i5 
Gat·nntia ,le .I uros :is einpr~-

PROPOSTA 

O Ministro e Secreta.t•io de Estndo dos il1e.;ro
cios da Agl'icu1tur n., Gommercio e Obras Pulolicas 
é nutorizado a. despender, com o~ serviços des
ignados nas segllintes Yerhns, :1. import:tilcia 
de. ........ ... ..... .... ... ... . :16 .686: 18:3$~61 

A.saber: 
I • Secrek'\rin. de Est<tdo ..•..• 

. 2. Socie1lade :\ urili::ulora d<~ 
!ndust~i•t Nacional ..••.• · •• 

3. Imperial" Instituto Bahiano 

219:948$000 

r,•s (le engenhos cer.traes, 
em virt.uue da lei n. 2ti8i 
de 13 ileNo>embro de 1'17:5 
e do decreto n . 835í de 24 
•le Dezemloro de 1881 • .•. . 

3$ . Fiscnli?.açii.o ele dlver;as es
!t~ldol s de fert•o . ...•• .•. . 

37 . Para ,;uloYeucionnr ;L coloni-
sa.ção ... . . . .. .. . .. ...... . 

300:000$000 

9:!300$000 

$ 
o SR. P R"E!SI DETE d;). para amanllit a seguinte 

01\ lem do dia: 
Durante a pr·imeir·l·hor.t: il.l're:;ent aç.ã.o de re

qn.-rimeotos, indic:•ções, etc. · 
"Firúl:L :t primeira hor~t : rli:;cus><1o do3 r~queri-

mentós adiauo:i. "" . .· . . 
. de Agricultura ... ..... . . 

4.' InipeJ•iaL .Instituto Flnmi
·. nense. de_ Agricnl tur:t .. .. 

5. Est:1.belecimento r ural de 
S. Ped ro rie Alcant:tra ... 

6:000$1)00 

2():000$000 Le>-:tnta-se n. se$.10 â5. 5 hor,1s e 15 minutos da 
48: 000.$000 t:lrrle · 

~:000$000 
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.\ela> ore u de .,., .. ,,. "" 1888 · 

P!tESlDR~CI."- DO SR. DAltÃO DE J.UCI!~A 

Ao meio di:t Caz-se '' ch:l-màda, i~ quiü respon:
dem os Srs. P;1ssos !IIirand;t, Clarindo Chaves,· 

• Leitiio !h Cunhn. M:IC-Dowcll, Siln\ :\laia, Rot!ri
;;ue.s Joutior, Bar:1o de Lucen~ •• "\lcorora...lo Ju
nior, Allhrlo CoL·1·cia, B." de 1\IP.tH.lonça Sol:trinho, 
Theopldlo do; Santo,;, Miltoo, Cost:l Pereil~, Pedro 
L11i~, :\ndr-:tt.le Figneira, Lemos, Cnstodio Martin>, 
:\ o·o11so Penrm, Pacitico Mascarenhas, Cesario 
A L,·im, Mour:to. Henrif]uc Sa.lles, Bat'ros Cobl'a, 
Olymr>io Val\mliio, Montandon, Jo:to Caetano, 
Carlos Peixolo, Geraldo de Rezende, Alves de 
Araujo, Maciel e Seve Na.varro . 

Faltam rom causa participatl:\ os Srs. Bar-del 
de Araç:ogy. Bar;ío do Guahy, José Marcellino, 
A mujo Pinho, João Penido e Coride do "Pinhal. 

-245-

~uwam: lei dll orc:tmen~o a quantia deSO:OOO$ 
pant ·~uxtho daquelle est:ibelectmento.-A' com
missiio 'de orç~\mento. 

Representação dn. lllma. C;<mara ;\luilicipal d:-. 
CQrte,contr<\ a conclusão do parecer o. 47, d~ 4 de 
Jultto do corrente anno; d:t commt;são de admi
nistração pt·ovir.c~nl c munici]nl desta C:tnmra, 
' lue.tomou conhe?o me1~to de uma petiçiio dos ne
;;oonwtes J!onteoro Htme & Comp.-A ·com missão 
admioi.;t r:lçilO provincial e municip<>l. 

Rerjlterimento de Leopoldo C:~lJral , pedindo n 
con::;ignação de Yerba p_am pagamento do logar 
'lUe exerceu na extiacta commiS>ã.o de Açudes 
(previne·;\ do Cem·á).- A' commissão de or~a.
mento. 

O Sa.. P rtESin>:NTE di• a seguiu te vnlew do dia 
para 23 do corrente : . 

Continuaç-.:io d:\ 2• diseussão dn. propostn. do go
verno, cor.>et•tida. em projecto de lei, sobre Ba.n-
cos agr·icolos. · 

2" rli;;cussão do orço.mento das despez<i5 do Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obr:IS Pu
blicas. 

:i's .1 /wnos, o~t antas 
~ ... 

Continuacilo rht za oliscusoii.o do orçamento "das 
dcspeZt\S_ do Minist~rio dn Guerr,1.. .. 

.&8a. ~c.•Mt'&D e1n t3 de .Jul1ao c'h.~ 11888 .. 

F;tltam sem can;;.'l. ~rticipadl o:;Srs. C'l.ntlio, 
Craz, Maneio Jtibeiro, Cost.1. Aguiar, Domingues 
d<\ Sil>a., Gomes de C;lstro, João Henrique, Dü1s 
Carneiro, Ribeiro da. CnnlH\, Goellto Rodrigne,;, 
Coelho de R.cr.eride, Jayme R.osa, Torres Pot·tn~al, 
A lenc.1.r Araripe, Bn.r;õ.o Lle Cnnindé, José PÕm-: 
peu, Ratisbona, Jagnaribe Filho, Alvnrn . . Gilmi~ 
nh<1, Tarqninio de Souz.'l., João M:lnnel. Cm·
Deiro da Cunha, Heilriqtie;, Soriano de ·souz·o, 
P<l.iila Prin1o, Joaquim Naliriêo, ··Tlteocloro ·da 
Sil v;\, Felippe de Ftgueiróa. Jitvencio de Agoiil1r, 
Ped ro Beltrüo, Henrique M:~rques, Rosa e :Silra, 
Bento R•m10s, Gonçal ves Ferreira, Lniz Moreira, 
M:u•iano da. Silv.,, Luurenço ele Albnquerque_, 

.. LuiT. Freire, _ _oli-.;eira. R tbeir:o, Olmypio G~Ul~:: .. 
po3, Coellto e Campos, Bariio do ,R o rle Contas, 
i\merico rle f:onz:t, Frei ;·e de Cu rvn.ll to, A ranjo 
Góes, Bari\o !le Gerclllon.ho, Jnn~neir.• , Ay res, 
Fei'O"lntliJs cl;t Cnnhn Filho, Zn.m:t, Elpidio 
Mesquib, i\latto;>O . c.~mar:t, Ferreira ·Vittnna, 

· Fernnntlcs t!e Ohve1r;1, Bttl ltüe;; Car~·a!ho, C,IS
trioto, Roclo-igone;; Peixoto, 13e7.;L111õ1t. :\lfre.lo 
Chaves, C.m•lido Dn1mmon•l, L:lcerd ~ \Verncck, 
S. Mascaren l tas, Chrisliano da Lnz. 1\i;üt.'l. l\'la
ch:\llo, Peclro Brandão, Affonso Celso, Elins 
Chaves. Almeida Nog11eir•• .. Rot!ri~rnes Aires, 
Ro•lrigo Si h· a, Dtu\l·te d2 :\ze,•edo, Cochr:me. 
Del lino Citltr:l., X.:wier tht Silv:t. i\larcon"•les Fi
g"nP.i ra, &~rid~õn !ltal'C] tt~. B:trão <lo Diama.n
tino, l'emnndo lhckra•lt, Pin to Lim·1 .• Paulino 
Ch:we.,, SitYn. T,.;,wes, Mir:\Dda l'tif,cit·o e J on.· 
<lllini Pecil'o. 

PR.ES!DE~CI.'. DO SR.. BARÃO DE LuCENA 

SUlOTARIQ.- CI.•mad4. - Leiltu':l e ap~ro>açõo do oolo.- 
F:xPt.ousTr::. - Rcq~o timcntos th~A Sr, . Pedro. Luiz:, Custodio 

· ~brtins o ~lfon}:O ~!clso . . t.,h:\meoto.-Ob~•H·~a~·ia;:~ dM Sr:;. 
·Gomos •lc C:~:~tro, Tortu-3 :-oorLug-:1l , Co~lho R"driguo$.4) . Pei.l ro 
Lulz .- Oao~'* vo · ou .- Continuaçito ll~ ~ di:scu$!.30 Uo pro
ject •l n. l~. l40hre Bill':ICO:i de ero1!ito l"Cal. lliseor!O d.u 
:)r. Jo:\qt1inl ~ :~. be c o. ,\diarnen lo.- CGntitmar:io J:1 ~- dis
cu::u:to tln orç:a.monto .to Miois.torio d:1 Gucrr:\.. i!:.mem.I:L . 
Oi~ur~os dos Sr:o:. Thomaz. Caolho (Mi'liW'o da Guura), Ptdro 
BoiLrS: o e ~nUio . . \ ,liame., to. . 

O SR. PRESiln~ :o.--rE r!eclar.t. que hoje não hn 
sessão por f•lta numero. 

0 Sn.. !• SECRETARIO procede il l.citur:\ o.le se
guinte 

- EXPimíENTE 

o·fficios: 

Ao meio-dh\ f<\Z-se :-. cham:uf;\, i qu:~-1 ~pon
dem O$ Srs. P<IHlS Miranda, Clarindo Clmves, 
C:\Otão, !11anr.io lW:eiro, Co5t<"\ Aguiar , Leitão da 
Ctmha, Sqv;\ Maia, Domingue;; aa Sil-va., Gomes 
de C.ostro, Ditts C:wneii·o. Ribeiro d.1. Cunha,<Joelho 
.te Rezend~. To:·t-es Portugal, A.leucu· Ara.tipe, 
Bn1~1o de Caninrlé, Rodrigues Junior, Ra.tisboua., 
J:tgua.ri loe rilllo, Alvaro Caminha., Tarqninio de 
Souza, .Toiio M<Uloel, Sol'ia.no de . sour..1., Paula. 
Primo, Jo:mq•lim Nabnco,Felippede Figneir<ia, Ju
vencio de ,\gni;w, Hem:ique Ma.rque;;, Bar.io de 
Lucena., Alcofm"ado Jnmor, Bento Ra.mos, Gon
çn L v o~ · Ferreh•a., ALfredo Cot•t•éia, B. de Men
dooc~ Sobrinho, Luiz Moroit'a, Mariano da 
Si! ,.-,~., Lom·enço Albuquerqu~, TheopllilO dos San
tos; Olvmpio Campos, Coelho e Campos,' Freil-e 
de cm·valho, :Milton, Americo de Souz<l, Amujo 

Do Ministerio do llllperio, de 20 do corrente, Gúe.;, Bn1•ão ele Geremoa.bo, Juuqueim Ayres, 
em resposro. :to officio n. 190 ti e 1.8 do corrente Fernande.;· dn. Cunha Filho, Mattoso Camara,Costa 
me1.; commtu1icando haver pr. l1•idenciado · p;wa Pereira, Férreim-Vianna, Fernandes de·--olivcira, 

.(]ne, !lentro do prazo .. le~l, se _ proceda ,anov:~. C.1.odiclo Drnmoncl,Lemo3,S.Mascarenhas;l\1ourã.o, 
e leiçrLO de deputad'' no 14;;- districtó <la . provincia OlYUlpio 'iallaclão, Moritandoo, Pedl'O Bro.ndão, 
de "Minas -Ger •1e.:;; p 1ra. pr.eeochimento dn. vaga. do JO<io caet:l.no, Carlci.; PeiXoto, Eli:JS Chaves, -Ró- ·.· 
commend:úlor Manoel J?~é Son.res~ que· tomou <lrigue., ·Alves, R.odrigo Silva, Duarte de Az.e
a...<;seuto no senado._:-lDICH'<lda. - ~edo Cocln'll.lle, Gera !tio de Rezende, Del fino Ctli-

Do mesmo Mini.;tério e -da mesma. d.'l.t.1 •. tr:\DS- tra.. \.:tvle:· !h Silv:o., :\lm-coJllh~s Figueir:\, Es
mittintlo a. petkãó e~1 ·que ._o Re>. tlirector da peritliito 1\hrqne.;,Barão de Di,'lm:mti!IO, Visconde 
Coloni:l. Orphariologic.'\ ls.'l.bel solic\ta seja. consi- .~c Nncar, Fernn.udo Hackradt, Pn.ultno Cha.,·es, 
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24f; sessão em 23 de Julho de 1~88 

Sevll ?i,'tWll'J'u, Si!\">\ T:wrtres, Miraud:-; Riooir·o. 
Comp::wccem-depois úe ahert,• a ses;;.'\o. os Srs. 

Elphl.io ){esquita., ~l:l.ciel, P<tcifico M«sc;\renlws, 
Hanrique S!llles, Cru;,. Ped1•o Beltrão. Ctn•neiro 
d<\ Cunll;l, l\-l;lc-Dowell, Henriques, Ja);tu9 Rosa 
Rotlt•igue~ Peb:oto,Aironso Ponna,Altt•edo Chn.vés;_ 
Barros Co ]Jr;1, Castt·ioto c lhrão do R i o de 
Contas. 

F;lltum com causJ. llarlicipn.dn, os Srs. João 
Henrir1ue, Btu'<""io de Arnoag-y, Barão do Guahy, 
Jo;é Um-c.allino, Ara.njo Pinho, João Penido e 
Conde do PinhaL 

Faltam sem ca.ust\ p:~rticipad" os St·s. Co~lho 
Rodrigncs, José Pompeu, Thendoro da SilY<l., Rosa. 
e- S\ll'a, Lniz F1·eire, Oliveira. Ribeiro, Z<tma, 
Bulhi:i~s Carvalho, Pedro Luiz, Bez::tm:tt, La.ce;·da 
\\'erneck, An<lrade Figueim, Custodio Martins, 
Cesarío ,\lvím. Christu,uo dr. LltZ. l\I;tttn. ?.!a
chado, ~\O"onso 'Celso, Almcícl:t Nogneirn, Al \'es 
fle Amujo, Pinto Lima e Joaquim Pedm. 

A l>r·c-:;e a süss:Io. 
São lid:1S o,posttl.S em di•eussü.o, so:n deh1te ap

provath1s as actasdo20 c 21 do corrente. 
O SR. 1 o SECRET.uuo procecle :'t leitm•a. tlo se

gniut~ 

D' Dr. l\1<\Xi 1l1i,mo !\I arques de Carva1ho, re
presentando sobre. a. necessidade .. urgente de se 
extinguit• n felwe a.J1nt·ella. -A' commissão de 
s:1mle publica. 

São successiva.ntent() lidos, npoiados c postos 
en}-tliscussfio os seguiu te.s _ .. 

Requci'•ij l~cntos 

«Rerrneíro por intermedio uo 11inistet•io do Im-
perio as seg-uintes informaç.õos : . 

~1. o Por que não foi ainda nomeado director da 
AcMemin. das Bellas Artes ; 

<2. • ~oi' que ni\o (oi <tin~;\ nomeado professor 
de urcllltectnra para n referrcht. escola. ; 

<3. • Por qtH3 aiudn. não foi nomeado auem inte
rinamente sub>titua. o profGS$01' de êst1<tu~l'i:<. 
(p.c S8 acha licerlciado na Europa.; . · 

«·L' P~r_quc 'tinda niio foi J?Omeado, nns mes
mas comllçues, profe5;m' de ]11-tZ<tgem ; · 

~5. • Por que ai nlla não foi uorneado professor 
de xylog-!'aphia; 

«G. • Porque ainda não sa m().ndou ::tbrir noyo 
concar8o pnr,t o prernio Viagem~~ Europa-a que 
tem direito O> ~lnmuos cles;rt esco ht ; 

•7.' Pi'etendc o governo extingtth· a Acadcmi:1 
elas Belhts Arte>: · 

«8. • Por que :íincb JliTo foi ~ometl.do iaspector 
effectivo para a .Junt<\ de Hygiene Publica.; 

O!llcios : «9. • Por que ainda niTo foi nomeado o lente da 
Do Sr. dcpntado Jorto Henri~ue VieÍl'i\ da Silva cadeira d~ hyg-ieue na Escola . de Meüicina da 

rlatml~ de l1oje, cominunicando não poder comp:<2 Cô;·te ; ' · 

EXPEDIENTE: 

recer as sassüss por hrwer hontem f<tllcci(lo seu «10. Pór qne tümh~ não foi nomeado o n.djnnto 
p:ü.-Desi\nnoje-se. ' ch cn.deira de t llcrapeutica; 

·Do ~iinisterio da Fazend,t, ue 2-1 elo cor;·ente, «11. Por que ainda nléo foi nomeado o sub~tituto 
em resposta <:~o 01Ucio u. 61. ele 28 de Mnio 11ltimo para. n. ca.deira. vaga D.;t escola de direito do Rc
prestaodo informaçiíes sobt'e o pt•oj ecto desta ca..: cire ; 
mara., n. ·si de 1887. sobre dispeU$il do concur$O - «12. Por que aillda nüo foi nomM.do presidente· 
de 2• entrnucin. nos empregados dM Alf,mdeN;\s pam a ]Jrovincia de J\!inas. 
do lmpal~io.,-,;tcquem fez a requisição (t!;;'m- <S:tladas sesSões, 23.cle Jn\ho de 1888.- Pe<11·o 
nüssiio ele f;J.zend•:-, _pens_ões c orden;tdos.) Lui; S. de SoH:a.» 

Do mesmo Mrmsterro, e dn. me;;mn. dab. em Adiado por tol' pedido a pahHra o Sr. Moul'ito. 
rcs!)Ostaao officio u. 113. de JS d~ Junho ultimo • Requeiro que pelo ~Iinisterio daJ ustiç,1 infot'nle 
de>Ol\·c:ndo iafort~a.do o reqtterimento em qne o goyerno si tem con!Jecimento do omcio dll-i
D. Jacrntlm }lartms do Couto Reis filha do fa!- gido no chefe de policb de i\linas Geraes pelos 1°1 

lechlo tenente-general M11noel l\IarÜns do Couto 2" c 3o supplentes do delegatlo de policia de i\l;J.
~~eis, peLle ser releva.~ d<\ presct•lpçrto em que nhn(l.SSú, no qual pedem exoueraçã? por cntetl
mcorl'en parn. a. percap,Jto de varte do meio soldo det•em não.dcYel~ ser'ICir com o deleg<Jdo ultima
~ne ll~e _compe.te. -A ~nem fez a r~quisi~ão mente nomeado; e , no ca~o alllrmati'ICO, s~nc-
(comnnssao de üzenda, pensu~s e orden::ulos.) ciomt o g·overno '" uomeaçiio dil.quelle inclivir.hto 

Representações : paPa o Ct';rg-o do delegttdo de policia, quamlo os 
Dos professores publicas t!c instrucç'Co pri.!nat·ia seus pt>oprios co-relizion~rio;; políticos atl1rmam 

elo mnuicipio lht Côt·te, pedindo angmento deveu- em otiicio publicado ser o represent::mte d::t auto
'cimentos. -A' commissão cl~ f<tZeodo., pensOes e r idade uaqnelle município horuem de maus cos-
ordenados. turnes ? 

Da ó'ocied:<de Commorcio ~h Bahia pedindo e Sn.h cL\s se;sões, 2.q de Jnlho de 1888.- Ctt.Sto-
isençã~ de dirg!it~s pa.ra ::r.crt ui?i>.;:to <le p~edios q ne clio Martins. 'I> -
ihe SeJam ::r.d.Jndwados. por tli\'Hht hrpothecaria, ~~diado por ter pedido a pal:J.vra o Sr. C.crlos 
ou de outro. sorte. -A comnüssU:o de orç~mento. Peixoto. 

Requerimentos: . «Requeiro que, pelo 1\iioisterio da Agricultura, 
De -~rn:!.ldo Gonçah-es Sakãdo Gttimarães e mforme o governo qut\l 11 razão por que. estn.ndo 

.Jo~é I>.l::-r~a Gne~es Telle; de-Snmprtio, pe(lindo fnnc~.ionand.o reg-1tlarmaute todo:; os (!iÚ o tt•em 
pr.'lY;le~IO exclusrv_ o por 25 11nnos para abertnra. do ram!ll de Om•o Preto, coutiul'ut o serviço· do 
de uma l'lla e para a eonstrue<;}iio de predios se- trt~uspOl'te de malas do correio da Córte a. cargo 
gundo os_co~sel!!Osdahyg-iene_- ~1' commissão de um imhiduo que o faz por meio ele animaes, 

- tle obras pu bl!ca.. _ quando, pett e:.trada de fert•o, poderia ser f'eito 
. Da 2' tenen~e (lo 3" _regimento de a~tilhu-h~ a mais l'<\piú<unente e com grande economia para os 

cava! lo Anton1o Ignacto 1la Cru?., 11eumdo para. cofl'es publicas. 
- n_ as pt•omoções de tenente ua.s ar_mas de i:ll';tnt.·u•ii l • S<tl;\.·d,•s sessões, 2_ 3 de Julho_ de 1888.-Atfr:mso 

e camlla.rla., concorrer con1 os :üferos da> referi- Celso.» -
das armas.-A' eommissiio de marinhn e guerl'a. Adh\do po1· ter pedido ,i.pnlavr<\ o sr. l\lou1'iío. 
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. O Sr. Gollle!!l de Castr.O.:-St·. pre
stde~ to, os meus rornprovi ncí;1.oos da eidude ·de· 
Caxms e seu termo dernm-me a honrosa incum
bencia ct() apresentar á Camm·a. dos Srs. De
P,ntarl_os 1~m:1 rept•esentaçilo, ~m q11C ll9denl r. in
uemnlzn.çao tlos ex-eoCr<l.vus hlJertmtos pela Lel de 
l:l tle Maio. · 

Si eu tivesse competench\ plra aconselhar o, 
pes~t\5 tiio respei~~~·cis e exper·imentn.d:JS pelo 
~ollnmento, lhes rhr1:t que, em vez de tliri"ircm 
supplica~. i~ Camam dos Srs. Depuhdos, que~ em
bora qnen-a, não pode .•. 

0 St\. COELHO RoDRJGüES E ODTUOS Srts. DE
lTT.\DO~:-Apoiado. 

pried~ue ou. desviav~m parã serviÇ<>s diversns 
quantms destma1las para o fundo de emaneip..'tí;.ilO, 
fos>e, finalmente, rt lei m~gn~, votada com inso
hta c sorprehcndente celetidade-tudo roi aceito 
semrelucto..ncia c executado com a maior pontuali
dade e lJo:~. te. Nem um;1. g-otta de -ólO.U"Ile ne
n_hnma resistench orgJ.uizada, nem um protesto 
Sl quer. 

O esbulho, neste caso, seria injnsti!icavel, 
porr[uc nem l\0 menos se vorl~ri<l. allegar que ti
ves.\e sidu imposto como puniçii;o de 'lualqum· im
.pulso de rebeldià. · 
· Nos ~stados Unidos onde nunca foi po;siYel 
conscgmr que os proprietarios de escravos admit
tissem qualquer tr:msacçiio, onde a t-efornlt~ se fe7. 

O SR .. Go)n~:; ng C.\.STr~o :-. .. ns rlh·is:d:SSGnl ú soiH'e. oudns (Le s;mgn~ c custou ao E~t.<tdo SOlUlll:.:tS 
g-entilis~ima Princ~zt~ Regeu te... ~ enormes, comprehcnde-se que o::; poderes puhliços 

O S1:. Com,uo RonRwUJ~~~AilOiadissimo. pnnissem pores>e melo os úxcossos da resistendn; 
no Bl'azil, porém, a hrpothese ~~ rli;-ersn, e si h:t 

. O SR. PlmRo Lnx :- Apo:auo; concentra em alguma cotlSn a punir Otl '' censumr, é talvez a 
SI totlos os podel'C5 d:1 nação. demasiada ;;ubnlissão, o excessivo respeito das 

O St;.. GmiES DE CASTRO :- ••. c1ue póde e classe~ prejudicadas por tudo quanto ne~b materh 
tnt>ez ninda queira nttender~ás reclamar:.<>es do lh~s tem sillo imposto. 
dil'eit6 e ás nngustias dos subditos fieis. • Tirar o Jll'O]!rietario, nestas ch:cnmstnncias, o 

Limito-Ule a estas palavms, pedindo a v. Ex. direito da mdenmizaçiio, que clle coin tl. m[ti; ceg-J. 
que dê a representação o destino do reaimento e confiança reputan1. sag-rado,por~ue a Coostit.uiçM 
J•ermitta-me qne a leia pm-a que s~ja. -imp1•essa lh'o tinha atlkm~do; ê sem duvida, levar ~o des
no .Jornal da casa. . . . . .. espero aquelles que tudo solrret•mn por amor tb 

Estú ella nssic-nada por lOlS cidadãos e diz. 0 órlleni e· da tmuquillidnde deste 1miz •.•. · · · 
se"uiute (lê): " 7 · · ,\lóm d.isso, nCSt.'l. quest5.o, não estii:o envolvido.; 
~ ~ " . ~ . , . ~ _ · somente intere.;ses in_di vid uaes, aliãs r espeittt'vcis 

. _\u~ust~~ e~ Dl~tll"snnos ._cnllores Repre,cn- e sagrados; tr,1ta-se 1gu:~.lmente de alto' inter-
hntesda._ ~3ç,:o· . .- . • . esses sociaes, que niio"pod"m,,sem perigo, ser eles

Ante estn tllush'lS~tma C;\mnr:1 Tem os .aba1xo I attendidos. 
· as~ignn;dos, a.g:ricultores, colil~l~r?iúiltes · e· ll_ró- . · Eni ~·cltv;-:Lo it populaçiio cle'algumus pt•ovi~ciil3, 

prtetarms, restdentes !lO mumctplo de CaXJas. e cons1_deravel o numero ele pessoas sem meto de 
vrovinciu. do MuranJtiio, solicitttr u. decretação de vida, que acaba <le entrar .na. commnuhão <Social, 
uma medida. legislatiTa, m<tndando iudemnizar as por etreito da ultima lei; e, si nãofôr decret:ich 
de~:"t.l)rOllriações ordenad<lS pela. lei .de 13 tle .Maio a indenmiza.ç.ão, es;;e numero se. duplic:t.ril ou trc
do cot1'ente anuo. · plicará, :~.ugmentado llOl' gro,mle pnrte dos ex-
. Em f<1ca da Constittliçã:IJ elo Imperio ê incon- proprietarios, '[lOL' mnitos commerciantes, cuja 

~:usso o _direito que tem o ciclatlão 1Jrnileiro de ser ruiu~ depencle f<ttalmente dtt rnin:~ daquelles, e 
lOtletmHzn.clo das desapropriaçües que sotrrer, seja por todos os que clirect~ ou indírcct:unente · tim
qual f~ r o motivo r111e ns determiu~, sejt\ Qttal f()r vmu o:; meios desub;;istencia dos est.\bolecinxmtos 
o g-cnero do pt•opriedallc, Hl'll<t ve~ quo a lei <1. ti- ag-ricolt\S c commct·ciues, que se Y<'lo fechar. !•:o 
Ye::ó>C t•econlwcido; que o mtüs 6, <tO ]l<tsso qlte img-meutaeá 1.1 Jlrole-

E' iacontcst:rvel qtte o e>;Cl\Wo, tl.t<i a data tht tarindo, des.::l'cscet•i• o numero d~s indiYiduos in
rercrid<t lei, em, neste j)Jiz, nm:o propdedade lo- teressatlos ntt manutenção <la paz e das institui~· 
;;itim;l, c, por mais o:liosa <[llQ. fo~S•J. bü Ül$tiltÜ~<i.o çõe;, o que seril incontcshwclmenl•J umt~ nmc:H;a 
perante o direito 1uttur:tl, nilo !ta negai' que o à ordem, tt'íu nccessaria no momeuto em que se 
uo:;s~ direito cildl u reconllecew, cercando-a trat:t da reconstPucç-ão dt) trabotll1o," que 6 ~' base 
das g~t·antias inherentes á l'romessa constitu- de todo edillcio soci.-.1. 
cional.· · · Pari\ nüo alongar demasiado esttl snpplica, os 

E,. pois,. que o '3SCravo er.•. llllHl.. 1n·opriedade abtüxo ~ssignndos calam outra<S consit.lemçlies uão 
leg'itima, mmdada dssa propi•ial' pela. Lei de 13 de menos pon~el'os~s, que não oscnp~rão it pct•spi
)[;\ÍO, qne declarou cxtinct~, rt e;cmvidão, segno- cncia destt~ Ang-nstn, Camara, " cuntiam { jlH:: 
so quo, ~Jn gt':n-c injt!Stiça, nilo púde llcixQr de aqueltcs que, !mimados do> mais ele·mdos scnti
'el' YOtad:< a indcmniza•:•iio correspJndente ::t.o montas tle lnlllt,t.nídade, souberam :ütender- tt.os 
valor clesstt mesma propried~de. reclamos feitos em faTor de mnu cl~ssc infeliz, 

Sem isso, a ma:s !Jella, a mais .lmmanitaria. não deixarão de accolher com igltal benignidade o 
lei de quantas tem sido promnl~-mtas no Brnzil, pedido dos que, fundados na mais l'igoros~ jus
fic-aria com· uma. •le snt1S í"ces ve'iaà<t.peln.mn.ncha ti~,~. reclamam n S<'ttisC,tQ.'lo de 11m dil'eit.o. 
de uma expoliação ill.i,tsta, que de algum modo Si a dnta da aboliç:."io de-ve set· considerada um 
Yeria cmpana1'-llle o brilho reful ~ente. di:1 de gala pam est'' Nação, seja.-o . pnt•.t to(los os. 

Em .parto. :1lgnmo,, l'~formaidentic..1. se com- brazileil'os,. e .não. a.conteç~ que, emqnanto uns 
plefóa niais pladdamente. Desde a Lei ·de "28 de ab<:mÇoani delimiltes 'dé .. aiegria, o deereto <la. i•e
Setembro de 1871 até :<de 13 lle l'i!aio, tudo se demp~,,ão, outros que foram de chofre ntimdos un 
oporou noremtt!ISO da paz. Fossem preceitos frtJ.u-· nmior pobreza," inclusiy.; orpl!ãos,.viuvas c Yale
co>, como o que fez seccar :1 fonte.dtl. escraYidiio, tudinario;, wrtam , tlS lag-l'imas do desespet·o, 
!assem embora mc(lidas insidiosas, como ns que, pungid.os pelas uores.c.ruch\ntesdamiseri~. 
por meios indirectos, attonuavam o >alor da pro~. Com'' coufiauça que iuspira o díl'cito que lhe 
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a-ssiste. e o Jspirito de j ustiça. que c;.\1~\c:terisa. essa t ilcz:\"de haver coucedido-me hoje :\ yn lavra: vai 
Aug·usta. Cutl~m, os iluai:i:o assig-aildos agu:wdam ver ~i tive, ou nilo, razão pn.ra assim Jll'oceder . 

. o def<Jrimento. J,emto o J<Jrnzl 'to <Ãnl"mcrcio de sexta-f.lra, 21 
(Seguem-se 1018 assignntu as.) . !lo corrente mez, nellc dep;lt·ei COtll o sel!'uiute 
Vem ú, me>:t e é remettida ·· u. commiss~o (/e or- teleg'l'..Lllllll:l que me impressioí1ou pro(und:t-

. :neute (tJ) : · ç:unento '' l'epr·esent:t<iio_ de ag-dcnl_t~r~:;, corn-
u:erdautes e J.ll'Opt'let:mos do mnmc:roto de ~a- • Ceará, 20 tte Jnlho. 
,.ins, proYin~io. do ,\IaranhiLo, p~dindo !lld emmza- '' A fol hu Pc<ll"o I i , que ó or~ão d:t <lis!idencia 
<;:.ão do valor de se11~ ex-e.."Cravos. conset·vallot-a, c do l}lia l passa~ por ser \il'Oprie-

taJio e dit•eetot· o barilo de Aq uimT., pub icou 11 a 
' O Sr. Torres Port-u~·al: - Sr. [Jt·e secçcTo e ilo•·ial, nms sou as>ignatuL"a ..te oull'<L 
sidente o silenciO que tenho ill<llltiuo •lestle o 1~,1, u1n artigo otfensivo ao lla.rão t.lc Illiap::.b3, 
começo' d~--k'\. S• se>:;ií.o da <\Ctual legisbtut·a, até trat;\llLiO Ua Slhl ''id,t priva< la. 
este momet1to, jà devia ter sido notado por V· Ex. • IIJiap;\ba., que é di>·cctor e prop1·ictario da f o
e e~t<t aug-u>ta C:umm1.. e uü.o poucos dos . meu~ 'tha. official c.CoastitHiçao" incumbiu umajor Bezer
preclaro5 c.-o.lle.!ras mumfestarem-se em pal'tiCular me capitã<~ Araripe, olllciaes do exercito, de pedi
mteressudos etu saber a cnusct deste mell proce- rem mna r~p;u·;~ c;1o . Aqaímz neg-ou ser director c 
dimento. · propt'leta.rio llo jol'uat Pedro li. Hoje liJiap;~.b;\ 

Eu mesmo, por vezes, concentrando 0 _!llCU es- publicou a· acta hwrada pelas testemunlms, com
pirito e entmndo em pt'Ofund:\ med1taçao, . con- meutando o l•l'oet..>dimentode Aqnimz•. · 
sultei á minha conscieuci:l. s i, assim, c:;t •va ou Este tele~l'l'mma. presta-sei~ lu.r~·os comtueut.\
cão cnmprindo o men tlevcr de representaute d;\ rio;, cn.ll:\ <ii.1:1.l mai;; ile:>agradavel ; e u, porém, 
naç;ão. de cearense, •.le Cilllsei' Vt\dOl' e lie ltnl!go. mantenho o rn'O[lOzito tle n:lo da.1· prete:üo, como 

Outr-.:J.S. vezes, e.~poudo factos, detalhes e !lllllu- h:~ pouco di:;:;e,e ,\eixo de faz3L' solil'e clle o.; com
dencias, recort'i á opinião e pedi o COJl3elho de nuuta1·ios a ~no ~e pre:;ta, tanto mais qmmto ú. 
varões conspicuos. doutos e proYectos, qne pod.in.ill loerspicncb de v . \::x ., U<):;l<L n.ngnsb Camara. c 
~iar-mc com tollrt. u. i>en~:<i:o de espirito e com do; leitoi·"; do dito tele ~rnmmn. nüo c.>caparão 

• ~egFuo',.'a.nnec;t:,IS ci~umstt\ucias, Sr. lll'esidente .. nu~ : mnito:; do~ qn<> C li poditl. l':lz(n• .Comtudo não po.;so 
• •~ ., deixar de tom.u· e o1 cousitlera~:iio algnns doii f•.le-

·. ehegou o me-mento [13.m ns.im. dizer- p:~ycbologico to> nelle contido~ e ~em fazer observações a re~-
de tomper o. silencio que me h wia imposto. P"ito, YO u apanas Ollpõr-lh~s co1~1o contc;;taçã?, 

Moth·:wa-o, ]lOl' um h\!lo, u prudancla, '~ mo- oull'O> r'lcto.> qu~ r..:pnto .da mmta proc.Jdeucw 
der:~çã.o c:\ tolerauci:l.; -tüvez demasiad<l i .i usti- 1nm 0 rtm que tenho em vi,;ta . 
ficava-o,. poroutl~ hld(), o sincero en111ellhO <Jlle u telegr:unm;J a.ssever;~ que o Pedro li pu
tinha de n ão dar pt•etexto a. qne fossem. couca!- hlic' n em .sua seco;:-.:Lo editóri:J.I um artigo otren
cadosdireitos d:> mlnha.·pi'Ovioch'l., ·e, m~is· parti- sivo ao B;~rão de Ibiap~\b:\. 
e•tlru:·mente, dos meus correligionarios e :1wigos. Sem entrar na a.precmçiio deste ftlcto, não 

!'(ão queria, Sr · l;"resitlente, permitb-se-me a po>so .eutt>elànto deixai: de declarar que reputo 
expt'CSSÜ. ', (lar ca1JO ';\0 ll1:1Chado. . de fonte ofllçial, O t elegl'allllll:l. que li COIUO de 

A' vista do ex-posto, além de 011tras cooswe- fonte officiar ·j,1tgo ter-em sido todos o~ tele-
· rações que omitto, nJo só pela iuopp_ul·tunid:J.de dtl. gt,\l!llllas 1,ublíc:v!o;; no Jom~l do Coii!m-trcio e 
occailiã.o como me;!llbc.pel;\· -e;;trelteza. d tempo ~m outr•.l$ folll'.LS rlest;\ cn\1\tal em que se ex
de que possotllsror, foi C!ll'! entend~ f!u~ 0 silet~- ternam juizos desnwora.ve1s ao partklo eon;;;et·
cio e1'<\. o men melhor p:tl'lldo · :\ :;ltuaç..o d:t nu- ,.a,loJ' h istorico da mes!ll<l pro>incit1. 
uh<t j)!'uVillcia, e mais p:trticuhll'luente <lo.:; me1~> 
ami·~os, sendo grave e melindi'OSa, tornaVif <1 1111- o SK. :\RARU't:: - Quaes as lll'OY<1s! 
nh:1."posi~ nqui muito delicad<l e dilficil. OlJser - o SR. ToRru:s Polt'N;<:.\1.:- t:m;t o.lelb; e ter o 
v:tnl os factos e estml:l\'<l·os. Ouvi;\ dizei· <L 11es- pre5itl~nte mand;\do paga 1·,,;cgundo fui iot;ll'tna<lo, 

· soa;; de toda a competeocia, e que me inspir<J.lll ,~ impútl<1nci:\ de taes teleg'l 'ammt\.'i. pelo ex['~
coufi:J.nç.:\ e fé que <L n:1çiio ln-.u.ileir<\ achà"<l-se dieute do Thcsouro pro\·inci:\1. 
em eslt\do de perplexidad.e_ O Sit- THEOJ>Il!I..O DOS Sii.:>Tos:- Igll;ll pro<:e-

0 Sa. PllDRo LUIZ :- Esti\ no estado putho- ui:nen to teve em ,\lagott;;. 
loglco _ 0 Sl~- TCR.Rl!S POR1'l,;Go\L:-Di% O tele[;i'll.llllll<l 

0 SR.; TORRES PORTUGAl, : - Oavi•l tlizer U que o Pc.lro ll[mbliC;.JU· 113. S<!C<;ão editorial Ulll 
outras de ig nal c.ompetenciã que ella. achtwn.~se artigo oll'ensivo fiO Bm-r•'l de lbi:1palJa e t:'<\tl\ndo 
como que a.tu1•uida; " outro;,q U•l n:i.o tinl111 orien· da sua vida priv:•lla. 
tação; noutras, uil}(h\, qne acl1:wa-,;e no nr, e PI'Ocurei ve1• ~i :~qui , entN os meus Jlapei~, en
ouvi até a um illustrarlo senador, muito con he- C?nlraY~I $Obre o nssumpto do. telegr :uuma, ]ll'Í!l
cedor das nossas cou~as publicas, que não era no c1vnlmente neste ponto, nlgnma cous:1. que pudesse 
a. r IDilS no vaeuo que ell1\ se achava. .e>elaracer o meu espirito; e relizmeute -t>uole 

Como V. Ex . sttbe. S1•. Presitlenta, a Íllfluen- deparar com o Põdro 11 de !7 de J.uniJo tlesta 
cíã do meio ó muitÓ lJOderosa , e. põd~ av:\li;w nnno, n° 40, em <tllc vem nm artigo relaliYo au 
quae.; os embates que nestas circunlstanciilS sof- jui~ (\e direito de :S. 'Bernardo d.'\S Russas, o H-
fria." meu espíri to. · · · . lustre Sr . Dr. Manoel Coelho Ciritra. 

Foi em tal em.-:r~encia opte chegou, como disse, Não-lc:o ngora .este :wtigo, porque n.·eslreite:w,. 
o momento psychologieo> de ·romper o silencio ·ao tempo não o pernlitte ; entret•\nto pet;o a v. 
'),Ú:e gU::J.r-dava. e ·rle occup;it· a ntt enção desta au- \Ex. pet·missão JlM':l. publícal-o com 0 meu dis
gusta Caml\m por alguns lllOilleutos, peüindo-lhe curso. 
a IJenevoleucitt de que necessito. · . <0 ]);·. jt~i: de direito de S. Benw.rdo. - con

. y. Ex. Sr. presidente, a quem agr•tdeço ;~ gen- tínúa t\ Constiwiç<ro Jla t;u·efa iugloria. de ali-
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mentar a intriga local, nessa comarca para. crear 
emb~raços a judic(t.tnrt\ ~o iaustrado. e integro 
magistrado Dr. Coelho Cmtra, em castt "O de pre
ferir este estar bem com sua consciengía ;i. sub
screver as exigencins graudns. 

Afinal, tautc a gente do collega !m·eutn, que 
a.té se fere com a,s proprins armas. E esta neste 
caso a pu blicaet>:o contra o nosso ami ~o que a 
Dmstituiçtio de 12 do COlTente insere ~ssignada 
pelo «Delegndo de Mortlda-Nova. Luiz Girão.» 

Este ag-ente policial le1·anta contra o Dr. 
.i tliz de direito dtt comarca. por ter este no in~er
rogn.torio de um réo, su!Jmettido a jul<>amento 
cperguutando se elle reo havia acompa~bado no 
delegado a uma diligencia q11e seguiu da villa ao 
ttlto do Cesar.» 

O t:tl dele"'ado vê nisto nma grande o O'ensa 
a sua anto_riâade,. mn_s não tem raziio; o que 
lhe cumprla er:\ JuStificar-se do facto. 

Em vez disto, diz S. S.-• Nilo convidei a Beli
satio (o reo) para ~~companl1~tr-me ao alto do 
Ces:ir, si la esteve no meio do p avo ,u7o foi visto 
por mim, e quando o fosse, eu não poderia captu
ra!' por f:lll<\ de força., e a difficuldade de contar 
co1n paisanos, arriscado até a ser desacatado pu
blicamente, sem poder expellir os desordeiros.» 

U SR. TORJ\ES PORTUGAL:-Vê maiS, V. Ex. 
que o que diz o ·Pedro 11 em defezn · do 
Or. Coelho Cintra, nilo pode of!endor o melindre 
de q_uemq~er que seja. 

0 SR. ALYA.RO C.um."H.t:-Mas V. Ex:. a~~e
gura que é esse o artigo de que se trat~ 1 

0 SR. TORRES POR.TCGAL : - Deve ser neces
sariamente, porque trata-se de urna se ri,; de ar
tigos assigundos pelo Dl'. Cintra, como se vê do 
artigo do Pedro H, publicado na ·selll.'âo dos
Co1nmnnicados. Demais, eu sei que é isto · -po
rém peço ao nobre ú.eputado que .me perriütta 
não tomar em consideração os seus apartes; que 
me parecem ter o proposito de desviar-me do 
assumpto, de que estou tratando. Não quero pro
vocar tliscussües irritantes nesta Can1::tra; mus 
não posso deixar de manter-me na tribuna com 
a neces~aria calma, quando trato de reclamar 
proYidencias a bem da segurança individual e 
d(t. ordem publica., seríam~ute cornpromettidas 
nnq uella pro>incia. Eu, portanto, continuo ; e 
para que não se,ja interrompido uo pouco tem11o 
que me rest:1, não só repito a minha declaração 
ao nobre dept!tado, mas peço a v. Ex., Sr-. pre
sidente, que me mantenha a liberdade da tribuna. 

0 SR. PRESID!lNTE : - Attenção ! Eis uma antoridnde policial que se declara tão 
impopular e desmora.lisada, que teme ser desaca-
tada pelo si.mrles racto de uotilicar paisanos para O SR. TORRES PoRTUGAL:- Affirma ainda o 
prender cr1mmosos: e declt•.r:t-se sem meios de telegramma. o segujnte (lê): 
repclli,· desardei >·os f « Que o B,,rã:o do Ibhlpabtt ê direclor e 1 ropde-

Por fim affirma· estar coa.gida, emquanto não t~rio da folha offici~l CDa:;tituiçiio. ~ 
outiver a força de linha. ou de policia que tem l'e- Entretanto, encontrei o jornal C'o>tstituiçiio de 
quisitado. 30 de N o\-erubro de 1886, no alto do qual se lê a 
· Aceitando esta ingenua confissão, chamamos seguinte deela.ra~.lo (lê): 
par~ ~!la a attenção do Exm. Sr. _Dr. Chefe .de «A hpo=phia e jornal Constituiçüo são pro
P~l~ct!l ; e outra defez<\ rnelhot' nao se pre~tm priedade cit'os Exms. srs. conselheiro Tristão de 
exlnb1r ':~ fa>or do Dr. Cmtra,,accusad<?,, assm1, Alencar Ara1'ipe, Dr. Paulino Nogueira Borges 
~oh a as,tguaturn, ~e uma autor!dtlde pohetal, q~e da Fonse~.a e Barito de Ibiapaba Jesue 0 anno de 
se dech\m em co.açuo perma.w11e, desde que nao • 1875, por cámpra. que fizeram ao E:nn. Sr. conse
tenh:~ chanfall!o tLS suas ordens.» llheiro Ju~u·tribe tendo os Srs conselheiro Ara-

Enco~tt·ei lambem o Pedro. Segv.•:do n. 47 de ripe e Dr~ Paulí~o urn:J. parte ~da um e o Bal"J:O 
21 do d~to mez, em. que vem o segumte :tr·t,~o de Ibiapaba qu.1.tro partes. 
n~ secçao- Fnctos Dn·ersos -, tambem edltorrnl· De então pam eã todos tem perdirlo ; os nous 
(lJ): primeirvs o premio, e o ultimo, alé:n do premio, 

« D;·. CDell•o Cilltra.- Este nosso illustro ,n. despeza corn a sustenta~.ão tlo meslno jornal. 
nmigo, honrado juiz de direito ela comarca A parte do Sr. Barão de Ibirrpaba fica perten
de 8. Bernardo das Russas, enceta hoje, na cendo de oro e1u diante ao Sr. Dr. José Sombra. 
secção competente, a pub!icaç.:'to de uma sede de Ceará, 2 de Outubro de 1885.-A. Redacçiio. 
artigos, paN defender-se di1s peqneninas e in- o sa. ALll:xcA.R AnARrPE: _Tem havido ai
justas accusaçües qne lhe teem sido feitas no teração na propriedttde do jornal. 
jornal' Constiwiçiío. 

« Quem, co<no nós, tem o pmzer de conhecer o O Sa. T01un:s PoaTUOAL: - E depois disto 
illa~tre Sr. De. Ciutm, lia ele lamentar que ~ Sl'. presidcmte, depurei ainda oom um -A>iso
p~lltttO pn.rti<hrh>.. ue seus dcsutrectos colloque-o que passo a lêr, inserto tambem no nlto da Con
nn necessidade de defender-se, ta.nto mais q1wnto slieuiçiZo de 11 do cadente mez : (!d) 
é S.'\bido que o honrado magistrado, no cumpri- <' Auiso.-Tc:ndo fallecido o Dr. José Sombra, 
mento de ti8US deveres, jamais se tem afastado director e red,1ctor chefe da Coastitt<içtio, passou a 
da linh;t recta, (!Ue partindo de sua conscieocia substituil-o o Dr. Justiniano de Serjn, com quem 
ni apoiar-se n., justiça e na lei.» deverão entenrler-se a.s pessoas que tiverem ue-

Bem vê V, Ex., Sr. presidente, que trn- g-ocios com a cmpreza c o jornal.> 
taudo-se <le uma serie de artigos <lo do .iuiz de di- Insistindo em não lazer commentnrios, mesmo 
rei to Dr. Coelho Cintra, publicados U<\ secção dos porqne o tempo está escoando-se, sou forçado a 
-Com m unicados -não pódem de modo :>Jgum, p~oseguír truncando muit.o do que pretendia 
essas nl'tigos ser considerados como da. re- diZer· 
d~cção. Peço agora a atteoção ela. Garoara, par:~. snb-

0 SR. ALYAao CA:.liNHA;-V. Ex:. e5til. a.rgu
meutnn<lo por inducção. 

OS:&. R.ATISBOXA:-E é uma. boa ·fôrma de ar
gnment:•r. 

V. IH.- 32 

roetter a sua consideração o seguinte tetegramma 
que recebia21 deste mez: (lê) « Cearã 21 -Deputados Portugal, Canindé.
Rio. - 1\Iilitares Bezerra, Sucupim mandados 
llJiapaba Jlli11ha residencia exigir desafronta ar_ 
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tigos assignaclos Cintra Pedro H. l'resldcnte n:lo 1 O Sr.. T<n!Rlê~ Po:nuu.n :-Esperei qne V. E:.:. 
otrerece gar:mtia.; minha. (tinha?) scieneia 1':\eto. I manti\·assc o meu direito. 
Telegmp~lei Pre>illente do Con,elllo Jonn~ do . o St: .. ALE:'iCAI: AIU.Rll'Jl :-E' impo>sivel ou
Co"""e'·c•o.-A1"o·a.:; • » vil' tacs prOllOSi(•õcs, sem contestt\.1-as immedia-

E>perei, Sr. Prcshlente, que o Jomat do Cem- lamente. 
~,u,·c<o, o Times l.Jrazileiro,em ct;ja impnrcialhlatle o Sr •. ToU!:Es PonTUG.\L :-T•tl ,·cz se me olfe
sempl·~ confi~i, publicasse no di<> 22, o tcl-~- rcça ensejos de ap:·e~iar os actos da actnnl atltni
a-mmma, que o nobre Barão tle "~'lnímz !Ire tli:·i- nistt'<lçõ:o (\,t provinci;t do Cem·á, c, entii.o; poderei 
gir<\ ; eutret(lnto, ~com p;:,zar o digo), nüo !oi ]'t'ol•,n· ::os nouees t1epntatlo3, ~11e o; tão contcs
ll\tblicado uem hollt..,m, nonl me•tno hoje. tando os ,1partes qne são da,tos contra o presi-

Vu V. Ex., em face uo exposto, que em inü~- tlontü tlesta, provinch<., qne clle, em vez rlc cnm
clina>el o meu de>ol' ele us:.w l1o,jc do. paltwm. l'l'Íl' os rlc>ei·es do seu c.n·go, desvia-se, e consti
(_4poiados.) tnc-se o protoctOl' (não qner'> set·l-ir-'llc de ontm 

o Sr. Bariio de Aqnira.z, não e um simplos ci- c~qll·cssão) dos interesses da !Jain politic't dn. 
dadão, mas um cidadão d<\ muiot· resp~il<t.bili- pl'OYinci~: ("lpal·tes e m7o apoiadQs.) 
dtide... O S:t. PEtno Lcrz:-Do l;oas íntonçiles cole\ o 

in forno calç.-ulo. 0 Sn. PEDRO Lu''!J.:-Apoin<lissimo. 
O Sr.. ToRnE;; Pou-rr~GAL ... collocado em nlta ~ Sl:. TORRES ~o~TUG.\T. :-.Tá ~e f~z, ~!J.llÍ h:_t 

posiç:ão social. I mu_ttos. a_ml?S, ~ c;Jttca do nm prcs~tl;'n:e do Ce.<tm 
Com 70 :limos de ida<lc, !lm·:1ute este Jon~o pOt _tct ::.:~.ludo .~tu.\ fnU_!:l.nclo um.ch.nuto. 

pcriotlo dü snn ,.i,la, só tem (bdo, ,ÜÓ cstô mo- . St ~ :CCC~!Sad_m: de cntao jlOe~e•S<: .. ~ttender. a_os 
mento, 11rovas ele modcra~.iio, ele pndcncia e ue f<ct<?_> dn .tctu,\!Iclnde_. o que n;to tlm .. da atlmuu,-
cordtua.. • . .ro.çao do Sr. D1·. Ca1o Prado . 
·V. Ex. mesmo, Sr. p1•esitlentc, o nobre :\Ii- O SR • .TA(•t:Amns:-Continue por muito tem110 

nistro do Imperio, qu~ se aclHt pres8nte, muito.> na <-dJJÜniJtraç:lo c V. Ex. veric os beneficios que 
nossos collcg-a~, c quasi toJos os membros elo h<t ll<l f,uer :1 provincitt.: 
g::t1Jiuete,pod~m<la~· dí;;to te;:t~mtmho (Apoiado<J 
E' :!.lem t!isto, chefe Jlroeminente do It.lrtido 
consern\dm• lti>torico. 

ü St•. TlHW!'HlLO DÜ~ S"\s·ru; :-Não apoiado. 
(H a out>·os apartes.) 

O Sr:. ToRRES PoRTUGAL:- St•. presidente. 
O StL PEDRo Lnz:- Beucllcc il1flacncia. u discassito v~i tornanclo-se muito C:l.lcrosa, e en 
O Sr.. Ton.m:s .Por..TUC·AL :- E' tambem um que não iJ.Uero aceita:· pole:niC<\S inconvenientes, 

dos g-randes propt'ietn.rios e o nuls imp01·tante vou tel'nlinar prm:mindo uo g·a\'et't!o de que a. 
fo,zeudeiro d<L }l!'OYincia, cllere de nnmeros:c e pcrmanenci<l, n'' aelmi.nbtm.ção lln, pt·ovin~ill. do 
auastn.d•l. f,tmilh. Tem notavel intlt<euci;\ rudí- Cearú, do Sr. Dr. Caio Pr·atlo ó mmt umeaçc< con
cada no-p:trtido conserv~lüor, o qtte att~sh n. ~tante it segmança individual e il m•dem puülic..'"l. 
exi>t(>ncb. por meio seculo do jom,tl Ped,·o 11. (Collte#Qç6~-'.) 
orgrw elo referido partido. (lpoia.dos.) · Já que estilo üando ap:crt•}S \lepois que sen-

OJ•a, e triste o c;p~<:bculo que veiu oilhrcccr tei-me, m(lntcnlw o que <lisse e o proYarei em 
o telegm.mm<\ que li, do Jo;·;w l do Co"!iiiel'cio, tempo. 
o que repito, consi•.lero de orige:n oiUdd. o §r. Coelho l~od<·igues:-Sr. 

O Sll. ,\LYAP,o CA~IIXHA :- 1\õlo tem raziT.o pre:;idente, ]Jedi a palavra para remetter á mes~ 
para Llizer isso.· (l!n outi'os ap.:;·les.) clu:<S J•cpr<:5eutaç,õc~, q_no a. asscml.Jléa leg-ish1tiYa. 

o S!l. Tom~ES Pon.Tt:GAr.:- A <<clministr,<çiio de minha provinci:t diL'igitt á g-eral, solicit;UlÜO 
e~ü jll'OYincit\ tlo Cetwà rcelmna a, attcn~ão <],., c~rtas medi!lus e melhoramentos, qne, em sn•~ 
goYemo. A situação ela proyiuck\ iJJS]Jil·a rewia..;. q_ur;si totn.!id,tde,sio m·g-cntes e tle rigorosi\ jn;;

tlÇ'-'. 
O SR. ALYAUE"- CAmx1u: - :\tEtca houvo "~ circ<tmstanci~\de ser omeu districto o primeit•o 

tautu. p.:tz. na ordem numeric:t determinou ~t prccedeaci:1. que 
O Sr •. ToRRF.sPot~Tt:GAL:-"ib:stcnho-mzH1cfuzcn· 11le tler:t.m, com Vl'ejuizo da maior cotnplltcnci~ 

outras consid~l'<\ÇiiJs· limito-:ne a clw.mar com que qaalqt:er dos meus comp.l!thciL·os de depu
o maior enc.w~ci lll.}t1to, a att·m~ão do go{·et'!JO taçilo poderi:J. ter, c sem di!-vida tem, P0-m. ~r\•iL· 
para os u~goc1o.s d~\ prvvincia, qu.; corre imnli- de 1nt~r·pL'cte d<r:nossa lcf:'1Sb.1.tur_n. pfovnlel\.\.1 pc· 
n~nte POl'lg'•l tlc confhgrGçiío. (-'h<o c.poim!os e\ r::mte p. Assemblel Geral do Braz1l. 
apar!cs.) Espero r1ue o governo tomnnrlo em · Qucu·.t V. E~. malJtlar bt\~cor ns r•cpresontaçêios 
const,lol·açü.o o tele~ramnn do nol1re Barão U!J pura dar-lhes o dest111o com petentô.'. 
Aqniraz, cu!npi'a o ~~n llov:•r. m<tntcndo o im- V8m ú mcs'' e e remettido iL com missão de or
p~rio da lui, e c<;rcamlo dr~s Uú~l!S~'ll'bS "'[ll'anti(lS Çi\lllcnto '' r epresentac:ão ,];~ A>Selnltl&a Proyincütl 
u. todos os citladiios. " do Pianhy, sobre a convcniencia. c ntilidnüe de lh

O SR.. PEORO .LUIZ: -A prim:::ira. n·~ccs»iu:~dc 6 zcl· esc:1h1, llelo porto da Aman'<>ç·Jo da mesm;\ 
remover 0 Ill'es_hl~nte ela Jlrovincia IJlle tJrocedeu pr·o~·incin.,os paquetes dt~ Compaub.in. Brazileira de 

,N.,\·cg;LçêLo :~ Vall(ll', 
mal, descle o admmento da· assomblGa provincia.l. Vem i~ualmeute .ú me~11. e.; remettida ú com-

O Sa. ALYARES C.\MlXHA:-Proc3:lqu muito lJClll. mi;;:;üo de ueg-oeios ecclesiastie<J> otltr<t rcprosen· 
O SP.. ALE::\CAR ARARU'E: -Não natli:t tet•, tnç'í.o da mesma Asseml.Jlêa Provincial sobre a 

O\Ül'o proccdimentv. (Ha ot<!,·o~ """i!a; "Jlartcs.) I creaQicD de nm uiS[I<'l.do naqnulh pt•ovincia.. • 

. 'O SR. PR1,SI})El>:TE :-Quem tem a palavra é o I O Sr. Ped:ro Luiz:-Eu come~o in
Sl'. Torres Portug,•l. dag-~ndo de V. J~x., Sr. presidente, si \'. Ex. jh 
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commnnbon ao Sr. :lfinístro <.la .Jnstíra a nne en 
llre ili.rigi uma il1terl)~llnção, ben1 · :tssirÍ! si .o 
mesmo l'ü:\ em reh1t:;<lo a outra dirigida no S:·. :m
ni5tro da M~u·inho.. 

Neio j)OSSO tolerar qnc o Si'. l\lilliStro rh Jnstiç~, 
t::atc c?_:n til~ pouco_ MSO oõ 1'CIJl'Csoo hntes d"' ull
çao. i'i<to veJo razao p:wa, S. E:;: twrcsonr-sc om 
rcspo~1uet: ruu<l illt~~peUnç:fio form:ir,:d;\ pel;~ op
lJOSIÇ:Lo llbera! ~!l.lnuct;tmente cotn ~olg-nns mem
J··~os ~h\. OPl>OSJÇ•ttO COlJSúl~~·~ll10r~l, c deL'i:ilr de m.<li~

_cm· c~r~\ c_l1ora. P·"J'a _responder á~ltclla qnc l"or
m-.l~r. Sr o uour,, 1\lmrstr-o entond~ qn8 n mbha 
intcq,:;ll:tç;'lo é inco:JY(~nicnt~, (l\lC púd(; trv,zer 
c~mplic;~ ço~s int~rnaeionaes, tb·Y;J ap1\!SSnr-so cn1 
Tl}' de~hra.l-o <t. Camam; JJl"lS ww tom o di
l'Clto de rumular· nm,, prerog-<üi·:n. par·hmcutar, 
qual a •.lél mtorpcl!ar os ministro.>, (<!poiados d{< 
O}')) O.<ír<ro) e de que l~nçou n1:io S. Ex. t;<ntas 
Y~ZC3. (J.J)Oia![O$). 

Iü mais de 20 dbs dirige css~ il1t0t'pel!:i~iio M 
nobre J\tinistro da Jusliço. e S. Ex. QYit~t resnon-
<ler-me. ' 

Si S. Ex. r0ccüt o dcuélte on si o comider::! ín
convenjcnte., declal~a-o; n1as ni!o tom o dirGHo de 
tr:.1,t~'r com tão pouco c 1 ;;o üm representante rb 
nnçao, que usa de mlHlireito C'D.!'ilntido TJelo rc!!i-
mento d" Camnr:l.. ~ ·• 

. PareCe, it "~<isl;t dn. pl'C3.3<"1. com 1111e o nobr~ ).Ii
ntstro m:u-co;1 llrn. c hol'a para res pJnder à intcr
pcllaç.i""' o. que :\lludi, que S. Ex. o fez unic."tmcutc 
po!·q_uelígm·ar;~m como signnt:wios cicssainterp~l
lnção membros d.t opposição liber:tl. 

Em rola;:-ão no nobJ'e Ministro da l\I:~rinha, fol'
mnlo :t mesma qnei.:m, pois que a. íuterpellação 
dirig-icl~ a S. Ex. o foi no mesmo db em que for
mnlei a c!o no!we 2\Iinistro d;t Jtlc'tíç,,, "até h~je, 
não BCi porqne motivo, S. Ex. não mat•condi.t ~ 
lwm p.1ra respond.,r-mo. 

Nilo colhe a. d·~scnl p~ d~ falt:\ ele tempo, pol' se 
:~.c\t;\rcnl em cli~cus>~i.n os orç:tmcnto.>; poi; o 
nobre :\Ii11btro tla Jn;;tiçct te,-~ tcmuo par·a rcs
pondori~ in tcrpel!n~,lo ~\o nol.Jre dcpubdo pelo ·r o· 
districk>. 

Hei tlc Ctllll\'l'it• o 111~11 •leve r·. :\;L IH'Ífl!CÍI'tl 0ú
r:.\,;iiiü Cl!l '111<) t·i~l' ú Canltll•:t tln.,: IJopnt:\r[.)~ n!ll 
cc-ellito, a i•L\II"~i l'l e e i o en5e:io Jral":t ;;_j u;ta1· as 
1Hinha3 C'OJlt:ls com o nc.bi-.. 3 l\lini.-;ll'o lbt. Justiça, 

PRlm::mA PARTI': D,\ OlWE:Il DO lilA. 

J:AXCOS ll~ CRENTO J:llAL 

con limia a 2" tti~cu;;sito t.la m·t. 2° dtt l'L'Oposla 
rlo go,·em<'~, cotwel'lit.lf\ 11 o projc~to de lei n. 4~, 
sohrc bancos do cr~liito r0al. 

O Srt. PnE~lD");"Tõi dccl.n·n. 'Jii 0, não k t,·enelo 
nenlru111 doputa.rlo inscl'ipto a 1\voe, llú. a ]ula~ 
Yrt\ ao Sr. Joaquim Nalmco, inscriptocontm. 

O Sr. Jonquin~ Nahuco come~n. !li~ 
zcndo que tcn1 nlbulll constt.:lng-in1(.mto em occn
J1ar-sc do assumpto tãoin1portantc,como se.h• o do 
emprogo do fundo du emancip<\~ito, !~.nç:tincnto de 
serios impostos sobre a ma>s.'l. dos contrihnintcs 
e, ainda mais, <Hlo~tüo dos s~ !dos de todos os de
positos ]lnblic.Js, na ;;ttrwnch h\nto do hom';Hio 
Presit.l~uta do Cons~lho. COlllO do nobre l'cbtol' 
d<" cC1nmissão, por C(·ilt:t elü quem até hoje t~m 
cOl·rído .:~ dio;cll>S<lo de~t~ rt·ojeeto. 

_E' por isto obrigado a l'~~nerél' o adimnmlto dt\ 
d1scnssão ou a sn~ren5iio ch sess<Lo ate qne che~uCJ 
o Sr. :Ministro d:L Fazend<t- " 

z...,\~f1~a HO sc~{.t(o Q Sr4 Presidenle do Conselho e 
to·mc!- o respe~livo cr.ssc~1to.> 
· Ao _ter;nin_al', out:·? dia, o . honrado deput.Hlo 
pelo '" dt~~r1cto llo R to Llc Jan"t·o o sen U.i;r:nt•so, 
o Sr. p~·cstüeu te ela, C<tnlttt'(L declarou >JUG não con
seLt~irhl ~-n~i~, na fõrt~ltt ~lo l'egirnen to? qnc se <1ís
cntl~:S3 srn~u a Jnnteru. o:o ltPt. zu. 

Pcl.t tolc<·ancl~ dct Cmnara, o nobi;e deputado 
fvl tal nlz nm po11co alcrn <lo rple se pode COil.shle
rar li~erJade 1\o debMe ; nus <t rn<'teria do :ll't. 
2.0 é tão vasta e p~ende-se · por tal modo á. elo 
nrt. 1", qn::l o ot\l.dor não saiJ" em qtte ponto do 
.cli;>cllrso o s,._ p<e»id>:ll L~ pcYlen\. recOl'dar~ll~e o 
l'egimeuto. · 

lia. dous projectos na prormta que se ·discute. 
No tU'l:. 1° o g'OVe1·no dú ;_t g:.LI'antia. atJ n.o limite 
ltü 3000 .OOO:OOOS ú.s cmissü~s d<' letras hypotheca
rhs, c no <u-t. 2.0 o goyerno pede o empreg·o de 
gt·;.utdes c eis anotilles hn[Jostos para achar o ca
pitt•l lll'õcic.o pm:a a f<mdnç5-o clestes lm.ncos. 

O Jwojecto que se discute & a le\ de 1875 ~amo 
v~ia do Senado, aug-meutmla ela. lei de 1875 que 
f<Jt destt< Cttma.t:.\. 

Siio os dous pt·ojectos dJ 1873: o Pl'ojecto que 
cr·ev.va o capital lxmcario á custa do E5la<lo ,-, o 
lWQjecto Qllc tlrt,va. :1. garantit\ do E,;trttlo ,~ emis
são das lch~1' bancarias. · 

Comp~ehc:](le-se, diz o oraelor, que, tratautlo-oc 
t.le nma. discussuo tão bta corno esta., q110 Yersa. 
so\:Jre ;t con-veuie.J.cia. ele se mantet·cm irnpostos
esc~)lcionrlesqní! soll~ec:meg>llll a importação do 
J!liz, ni:Lo ti\ possivd tolher-se a li1J3rchtle d.~ tri-
lmon. · 

E' este o ponto em qne o art. 2• lll'eDclc--sc c)m
lllebmenle :\O n.rt. 1•, isto e, Si lJOOCaJOS Ctn[ll'()
~:!1' os dinbeir·oJ publicos, e, o 11ne é pdor, os clinllei
ros:dos orphãos em letrns hypothecarins e outras 
<JIW siío Ct'eadus pela praposb do nohrc Ministro ela 
},.:.l:z~nda. 

Ha, poi~, necessidade de Teriílc1r neste del.h.'tte 
a solidez {)o c1pitnl desses banco.> region;les, a 
g.u-.mtia t.!,J sn:~s letras hypothcca.rias e, conse
g-nintementc, t•)clo o J\JCCünismo <.lo projecto, qne 
cqniv .. :lc n. nm;t no\·.:t di:;cus.'o\ITO l.lo art. lt>_ 

Di~ o O!"'oHlot· qn~,. si acll~.ts:se ::tl:;unt•'- Yl\r\
ü·•gmu pral.il!n 1 tel'i'J, ]wa{>osto o .tuliamento da 
tl iscns;;üo depois L h tlccl:u~H.:iio ,.tu e honr'' o nobre 
Pe~sitlente dn C,mBClllr' de qnc, JlOl' 0\'a,n:to qlleritt 
:ün<h manifco;tar-so ;l re;püito Ja> ohjecçõ~s for
Jnuh\f.l;LS 6. .. 'll~tl~fl. O projeclo. Si O rn·qjccto fo~:;e :1 
conHuiss:To, po<lel'icl ~·t!nz pe(~iz' n l'~consideraçfw 
1lo tll't. 1"; o p0r 1sso as ob.]ccçfíes ~ne tem :t 
l\\ZCl' JIOdcm c:\\ter ncst:1 2' cliscus>iio <\lé iJ.Ite o 
nohro Pt~c3itlctlte tlo Con5elho manifeste as Sllit~ 
opinlües. 

A C<liHJ.I":t ~-ulml o ·,irl. 1', (j1W tlin<h l:o_je n:1o 
se t!omprehewlc. Tmlt1.-SC ele captl:!l bll.nca.rio, 
niio é )l011IO Í!lSÍg"lliti~:ttlte, C i\ lll'Olll'ia, g";;ll';tUti;\ 
t.lo E;bdo. Os<{ne têm di>~utklo o Jlro_j-ccto dir.cm 
e snstcnt~m. qGe pel>1. lei tle 1875, tl~ gn:11 este 
.:.rt. i• lbí J.ittct·almcnte corfndo pah\vr:t por pil.
l:tVl'>t, o c.1pit::tl lJancario constitue o l'nodo de 
n1)o\ices que g:1rante as . rcspons"lJilicbcles do 
Esbdo. 

O nolJro tlepubdo 1•elo lJo tli~tdcto elo Rio ele 
J<tn~iro, qne nt.:\ l!ojç tem iutet·rretarlo ;vlthenti
camente o projecto, entende qur; odejlo.~\to ele apo-



Cêmara dos Deputados- Impresso em 03102/2015 11 :57- Pág1na 8 de 15 

252 Sessão em 23 ,de Julho ·. de 1888 

'lices nã.ó s."!he do capital do b:tnco, rorém sim dos oltiecç.fv.1, porque, como deve-;;elembrar a camnra, 
lucros que os bancos tenham em suas trausac<>.ões. e>ta.!;elecen que era com a. amortiz.~ç.ão quo so 
Esta. interpretaç.ão e :\ boDada, segundo o orador, fa.zin. a. muorti:ta<:iío das letras; po1· consequencia 
que le n opinião dos Srs. Viscondes do Rio 13r:.•nco havia :t itlenti~c..:u:..i.o tlt taxa das thl.'l.S amortiza
e de Iuhomirim uo Sen.1do, quando discntiu-se a çõeo, 5elll o que uã.o :;c cumpriu. a lei ele 1804, qno 
lei de 1Si5, donde foi copiado o art. lo do projecto e,.-:ige Qtle tll1o.J h:t.i:t letra.;; hypothecaria.s na pra~<t, 
que ora se discute. · e~n: caso nl~wn, que exceclmn o valor dos iuuno-

Os autores da. lei de !875 diziam que o destino veiS hypotf1eco.dos. 
do capital ba.nc..1.rio era ticar no Thesouro, como Si o S1·. Presidente tlo Conselho nã.o exigh' que 
garantia das responsabilidades contrnhidas pelo a amortiza~ão das lell'ii.S hypothecnrias se faça 
Estado ; ao passo que o honrado deputado jlelt\ ao mesmo tempo em que se ózer a :tmortiwçã.o 
provlncia do Rio de Janeiro dech\rou á Cllma.r :\ dos emprestimos, dar-se-i desequilíbrio entt·e as 
que, si IJOr ac.<t-"') o baoco realizar todo o ca- duas 01'dens de emprestlmos : os emprestimos 
pita! por uma -çez, é dispensado da fazer o de- feitos -pelobancoe osemprestilpos feitos ao bal1co, 
posito. Isto disse S. E:c uma "t"er. , ·mas ulti- o qne não poderil. deixar de ser f.1.t:ll a honesti
mamente. u·um discurso que ainda nüo veiu dade <la. circulat,:<1o hypothec..'l.ria.. 
ã publiciilnde, disse que isto era um ,\bsurdo, O nohr~ de!'ut,\do pelo 11• districto do Rio de 
porquanto o bm1co só jlO(li<\ Jeyantar o seu ca- Janeiro desenterrou de um !'elatorio do Sl'.BUUl'
pital il. medid~ que fosse fazendo os empresti- qt\c do ltl:tcedo um argumento n<~o verdade 
mos, e por t:.\llto as emissae; respectivas. cnrlo;;o 

Depois da "t-a rias considtlra~s sobre a ml\teria O nobre deput a elo quiz prov:tl' que odinhero dado 
da. interpretar;;:'lo coutmdictoria ao art. 1• jil. vo- a 7•/. à l~\·oura com a l>orcentngem da admiuis
tado; o or;\dor pergnntl\ como se poclerà votar o trao;ão e a amortização c01·respondendo a 10 '/o 
nrt. 2" que impõe tamanha respons.'l.bilidade ao se1;'lo dados uiio" 10 mas a 5 "/o,desde que o v:~lor 
Estüdo, sem saber-se o valor jnrídico tio :tl't. 1 o 1 hrpothec:ulo equivaln ao dobl'o ~o e1nprestimo 1 
A garantia. do gstado està ou não cobert:\ até Realmente o oro.dot• acll<\ tlitUctl cou...-encer nl
certo ponto pelo capital soci:tl ? E' questiio gnem de que,quatldo se tlit dinheiro a 10 "/o,sed~ 
substanciaL Não sabe como pôde continua1• a a 5 •;• . Mu; uii.o admira vorqne tambem o nobre 
discuss;.i.o, quando a C.'lmara D<1o e:.i.~ de accôrdo depntado CNl't'enceu âCamnm. que,si estes b.tncos 
sobre n inteJ•pretaçií.o do artigo que lixa o destino se llesmautell:lrem e houver banca rota, quem 
do C.'l.pital. . . virá a pagar o dinheit'O é a laYottra! Porque o 

. H:1. um ponto sobre o qu:tl levantou· duvidr, o nobre deplll:tclo t:tmhem est;l con:veucido de qtte 
nobre depumdo por Pernnmbuco, e que envolve at~cm paga itnpo$tos e somente a ln...-onra ~ 
realment~ uma questão fundamental: é nquellc • Comln'ehonde qlle.o nobre deplttado dig-a quo o 
que diz re>peito ás letras hypothecarias. ot•ador está C<\1'icatur:mdo o seu Mgnmento, . que 

O nobre !leput.."'.do dlz que o projecto se torna- foi no sentido de dizer que realmente a lavoura 
r ia inexeqnivel, mantendo-se a. disposição de que póde pag-ar estes 10 %, porque ella ter:i. somma 
as letras hypothecari:J.S, no caso de preferil-os o muito maior em suas tert'<lS, que set'ã n:.. razão 
mntuarío, lhe ser:lo dad~s :10 par. 1-: o relator da de 10 e nüo do 5. 
commissii.o •lisse: "' Nós não cedemos neste ponto , Mas o nobre deputado, nem niuguem, é senhor. 
porque é rundament:\lj uiio queremos qne os da fortuna do lan-a.dOl'. 0 ln"t"r:tdor hypotheC(Uldo 
bancos do governo ra~'(l.m o q UJ estão !'azenào os l 00:000$. dig<\-se. de suas terras <\ 5 ~ /,, si elle 
bancos existentes. » tirar este5 5:000-S ch sua hwoum, será muito 

O ocndor não s:1.be o quel}uer dizer dar us Jc lr.1s diflicil convencer alii'uem de que e um auxilio que 
hypotllecnrias ao p:lr. Quet•eri\ dizer dal-~s ao se lhe esti\ prestanuo. 
par quando mesmo e lias asohn 11<1, estcj;un ? O uohre relator d:.\ com missão nf10 . cousidcrou, 
Obrigar o mntuario n receber 11111 titulo abai xo nll. !ou:::\ se1·ie de respostas que deu aos im'[lugna
do sell >alor l Núo I he parece isto assim segundo dol'CS. ao projecto, a duvitLL que mnnifcstou O 
. os ter1uos do projecto. otmlor de se S•\bcr si este dinheiro, 11ue o Estado 
· Da.hi n'lsce "· objêcÇuo do nob1-c deput;ldo por pot· meio dl\ sua g<\l'illlth\ !az colhet• p:u•:t a Ia
Pernambuco. S. Ex. entende que nft.O se devia ...-om•;J, llcari1 nas mií.os do l:wrador ou uas dos 
obrigar o estabelecimento banet<rio 1\ cl:\r todo o credores (h\ hwour:t. 
empt·estioJo o.o mutuario em clinheiro, porque Nem o honrado Presidente do COn5el ho, nem o 
mUltas >ezes a.s letras oão est.""triam ao par; e que nobre deputado pelo li • dh tricto do ltio de J:~.
neste caso o banco, não tendo nnmernr io parn em- neiro, uem o nobre deputado pelo I ()o districto de 
prestar, se veria. nn. impossibilidade de fm:er Pernambuco não tentamm prov:tr i~ camnrn., o 
trons·•cçVcs com su~s le tr~s, porrtnc na fól'llll~ da que :tliàs seria difficil, que a. conversão dn. divi~a 
lei niio podi:t (!a1-os sinão n.o par. !1ypothecari:t :1.ctun1 em dividtt tio Estado será 

Quanto ú amortizaç<io elas letms l!vpotl!ecn.l·ins utmt opcrnção vantajos.t pa.l''' 11. la:voura, e que 
ue o or;l(IO~ entemle q11e . de,·e êorre;pot1tler ell'' se poõS.t deffender do ponto ele vist:J. de iuter

q-g :>.mortl7.aça.o tloo empresttmos, o relator da esoes do' Esl:tdo. 
commiso:.í.o repelliu in liminc c>ta wincidenci:t ; A rest>osta a este. pouto é t:J.uto m!Üs nccessaria 
admiliu? principio de que o ll:!.uco pulles,;e em- quanto no :wt. l• ;otou a C:\mnra. nm pamgru.ptto 
prest.'l.t' a. ln.voum a prn.w curto, emittindo letras em que os OO.ucos são autorir;tdos a fazer emjlres
bypothecnria;; a.{'\":\.'!? longo, c ,a L":lz:.1o que deu timos a. iudivh!uos que j à não são agricultores. 
o nob~ dclHLtmlo rm cxactnmente com a lei de os b:tncos poclem cmittir nã:o somente sobre l!ypo-
1864, lhzentlo qtlil o r•~«mcuto l1~.0 ;;e i'a~ ~imul- thecas pnssndas por proprietarios tla torra como 
taneamente, pol'que o p:tgame1_1tü da> a.nnuidades I sobre ccss~~s 'lue_ os prop!'ietttr~os Jlzel'e!O de hy
de, ,e preceder de.nm outro pci·totlo o ]J:tg-amento pothecas consht uulas por· terce1ros. 
d ls letras. I O oradot• poderi:;, redin-ir uma emenda deter-

Mas isto, diz o orndo1·, Yem em rn.vo1' de sua miuando que os emprestimós só se fizessem a 
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proprieda.des que estivessem inteiramente livres ; 
mas, si esta eu1enda. pas.;asse, o governo nã.o be
neficiaria. por fórm.'\ algum:" a. lavoura.. 

O or.ulor quer nssignala.r uma ferida uo pt'O
.lecto : é que estes bit.ncos, que Silo iotituhtdos 
ba.ucos <le nuxiliosà lavou~, s:1o lxl.nco;; que uP. 
facto podem tomar-se llase de Uqulclaçoes fol'
çadus para a lavoura. Hvje hu \tm~" 1·azão pln\ 
não se executarem ns hypothecns, e é que não 
ha mercn.do, nem mesmo pela metade do vnlor 
na.ro os predio.> e terras hypothecadas ; pol't!rn, 
no dia em que se poder levar à. praç:a toda a 
propried:l.de hypotbecada, teu<io certezo. de o. re
hyootheco.r no dia seguinte n03 bancos do l!s
tado, os credores hypotbecarios serão levados 
naturalroente a essas execuções 

Di z-se que a (l.pplicaç:.\o do fundo ele P.m~nei
pnção a estes b;~.ncos e pura um fim huma.ni
tario, qual o de soeeorrer u l~vour~ , mas este 
argumento, pensn. o orador, c."tbe mais :~o pro
jecto do ex-P!'esidente do Conse!L1o do que ao 
actual. 

O iun(lode emancipação foi crendo á ultima l1ora 
em beneficio dos escravos, d;-.quellõl. classe que 
regou o. tena com seu suor: for•l.lll os escravo;; 
vs verdadeiros factores dto. n~ riqueza. agri
cola, ou, como disse o nobre deputu.clo pelo !1• 
districto do Rio de Janeiro, ioi o verdadeiro c:L
pitnl- O nobre i\Iinis tro <ht Justiçn., ~ cujo ultiroo 
<liscurso não se póde fazer um elogio n•• altur:.~ 
de seus sentimentos de estadist(l. cllristão, o 
nobre ~11nlstro f!Uer que se a.pplique antes esse 
fundo de emancipação á creação de asylos c 
outro~ estabelecimentos em f:wor da classe li
berta. 

Pergnota o orador: como é r1uo ô governo re
tira uma pro(lOSt.'\ em favor de uma classe p:tro. 
appl.ical-a a outm.Y 

· NlW ha. duvida, iliz ainda o orada r, g_ue o pro
. · jecto em disenss:Lo, emendado, ampli<l.<lo e t ra!IS

. formado com o <tJlOio tia intt-ausi "'ente opposição 
couscnauora, seria um prqjecto 8c intlcmnizttÇ<\o 
ti.]J:trte nctiY~\, ÍIJlàl'te illflnente. ú ptwte da la
vourn ~nc domina emfim; soria um pt·ojeclo mais 
effica.z. 

O Jlrojecto Cotegipo salvava o pt'iucipio, o di
reito a propriedadeescmva, aind L C) li O não liOU· 
ve:;so ;;ido uet!emlide> MSI<l torreno, mns como 
um.nll!lcllo feito :1 todas ns clnsses, como mna. 
cspecie de "'rito ue misericordia., de soceorro le
vantado peln. propriedade expirnnte, mas, pr:~ti
camcnte, para reconstruir o tlludalismo. 

Concluindo, di1. o orador que, si o nobre Pr&
sideute do G<Jnsellto vem pedir ::100.000:000$ em be
neficio d.'\ lavoura, e si estes lhe forem conce<iido>, 
S. Ex. vlrit depois pedir sncrificios muito maiores 
em beneficio do Estndo, que seri1 o unico sacri
fic:u:lo. 

A discussão fica. adiadtt pel•t hor,,. ~ 
SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM DO OlA 

ORÇA .. \lEYTO Dl) l!L.'i!ST&IUO· DA GUERRA 

Continua n. 2a discusoão da propost.'l. tto govel'
no, convertida no pr ojecto de lei n. 53, que fixa 
a deSlltlZa do Ministerio da. Guerra p.'\ra o exerci
cio de 1889. 

(EniJ'a no •·ecinlo ~ occup~ o l'C$J'Cçti uo lo!Jal' o 
Sr. i:U.nistro de~ Guerra.) 

E' lida, :~poiada e rcmettida à commissão de 
orçamento a seguiute 

Eme'fkla ao 5o 

" Accrescen te-se : 
« P<U<I m:U~ 30 al rcr~-altwlllO> :JO: 150:)000. 

DnftS t er1M ~arte;,; d:ts vagas q·te se de1·em nos 
postos <le alteres do ell:ercito ~Pri!o P''eeuchidus 
por alferes-o<lumnos. 

« s. R.- sa.ln das sesSiies, 23 de Julho·de 1888. 
- Affonso P e•tna.. » 

O Sr. Thomaz Coelho (>ninistTo da 
guerra) na breve resposta que Tai dar ao nobre 
deputt~do (leh proviocia do Rio de Jnneiro, que 
iniciou e>te debate, iove1-terú. n ordem que S. Ex. 
guardou em relaçi\o nos uous nssumptos, que lize
ram objecto de seu di.scttl'$o. Trat.ar i1, portanto, 
em primeiro logM·, do recrat amento rorç,,do. Por 
OCCMiii:o de se discuti••, nest<t c:tsa c no Senu(lo, o 
projecto (le lei. de Iixaç;.i:o de rorcas de terra, o 
or.tdtJl' <lec1:~.rou que, se acl1ando excessi vameote 
des('alc.1dos qunsi todos os brtt.'llhões e reziooentos 
de nosso peq ueoo exercito, seria obrig;tdo, pil.ra. os 
COlUplet:U', a .recot•rer no recrutamento forçado, 
desde que llte err. impossi.vellançar mr~e 110 sor
teio dosnlist.1dos, n::. fônna d:\ l r,i lle 26 de Se
tembro !le 1874, :1.tteota sua. inexequibilidade e 
desde que o voluulmi;u.lo j á. uão forueciu. ao <:X<:r
cito meios de completar seu eJrecti ''O. 
A.ccre~nton que o recrutt\mento rorç(l.do er:~. 

recurso legal, mn.ntido express:> e terminante
mente pelo art. 9", § 3• !.la meuciouadt\ lei de 
1874. (./.t .. itos apoiaclo.<.) · 
· O llonrndo deputado lttbOl·a em equivoco, si 

acredit.1. qt1e clepois deSS<\ lei houvesse des;\llpare
eiclo comploto.meute o recrutamento forçado. Póde 
atnrmar rrue quasi todos os antecessores do oro.dor, 
com pone:ts exccpções, recorreram a esse meio, 
do sorte que V<.!rific:wn.m ·pl~ como volunta.rios, 
imli viduos que ernm recrutados· idol"Ç<.\ ; o o qne 
lhe Jl:U'ece irreguhtr, nmndav:t-se- Jheo png::r o 
premio,a que sô tem direito os voluntarios. (;!par
tes.) Pol' n~o p~trece1· ao orD.tlor legnl esse meio, 
eotcnlieu rtne devi:t. em pregar o rccrttta.meute 
!'orçado, !'t·o.n<:<\tUente, sem subterl'ugios, sem eu
cnhl'il-o con1 tt ca.p:t do volunt:ui:l<lo. (,tpoiados.) 
::ll:tndou consolidar to(l<\S o.s <lisposiçucs relo.th·as 
:t. esse serviço e org·,\uizM' iustr ucçõe;; pt\r(l. Sl!l~ 
bo .. '\ execuçilo, porque deseja ~ se esrorc~ri\ par::. 
que elle se r ealize sem o miuimo YCX<'me ll<\l'l! 
ns industri:'l.S, po.m todns a;; clnsses laboriosas, 
fazemlo mau ter rigoros.1.mente tO<Ins ns isençVes 
leg:tes. 

E,;per::. expedi•· bre">emente css..1s iustr ncções. 
E' certo que, nüo hn muitos ditlS, e 1\1 conferencia 
com o desemb:·n•zador chefe de polichulesta C<irtc, 
magistratlO dr. nuüor circnmspeCÇÜO, O t\Utorizara 
a recrutar os vadios, inclivid11os mQ9oS e vtllidos, 
que "Vi veru sem occn pae<io llonest.'l, enc:1rrega ndo 
nes~ mesma ocC•\Siiio nm official do exercito de 
attxilinr e;<;e S<\l'ViCO; mas, ou pot·que etle não 
couhece>se bem o 11essoal recl·uh:.vel, on porque 
t~iio houYesse bem eomprehendido as instrucÇóes 
que verb:tlmeu te lhe foram t rtUJsmittidas. deram
se algmn:1s ir re:;lllaridltlles, :t.liú.s p~Il)ptamcnte · 
repm-adas, q11e le<ara!ll o orador:\ dtspeus:w_ o 
mesmo ollici<tl de tal cotumi>;Sào. Es.<o acto servm 
de baseá uotici:~ de qrM o o1·.tdor. ronclo ordenat.lo 
o recrutamento fo.rçado, poucos dias (lepois o ha-
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T'i:tsn~p8~!SO . R ~'c0:~ h0~c s.cn• ;;.:nt!Hmatc t\··~lU'SO ! fo1~~.:1s de té1~1~l~ tl.O Senado, o ·no11ra ~finLstL'O 
dof,,ituo3n o r,~r;\ tm!J qn:l:<b clep)n•lJI' elo >m~ l como rtn~ acccànnclo as S!lg'güstõ~~ cln, oppOSÍ\'W, 
p;u•t,,, p:tt'il- eo;:~ti tnü• ,,, c'fbcti,-o.; do OXlll';,ito, intcl'pe:Lado polo nobre senador por Min:t;;, o 
por m~io elo sott.·: io elos :chstad0s, ct·u~.clo peb lüi SI'. C:m •.li:.b tio _Oliv<'lira, pro:ne1t<?ll :1]n·cse:Jt:u· 
Ul) 1Si4. · ctn,,nd<':> fJU0 r:wiltta;;scm :~. cxecnçüo ch\ le1. do 

o g'O\r.c)l'llOt PJJ\~!1\! nfi,) noJia S·:H• inlli :l'nt'ante :.1 0 s:m·teio nülit~u· 0: C'\"itaP o l'~C\"ttt~\H1~lltO rol··c:,r.L,"). 
c.;;t~l(l a .n. q:w se ncl1a.n1 1\~·:.lnr.l:ln.:- e:'.~~::; om.!ctivos, Foi, pni:S, c.mn muito desprazcr~ con1 YCl'dflcle:rn. 
e llcxc ~\)S':.!:!-;·ur~l!' an ll!)l.ll'e dopnt:tdo qna :t p t•\) - n1~lg'~Vl~ qilí~ o orrHlor oavin o na:Jl'e l\Iinistro d:)
Yinei:t de S. Paulo. ú '1\tt1 scrLH~:dn S. Ex:., etn cl~ I' :lr (Jnc sc pr~parap:U\\ pD!·ent v-igor o r1..' ··' ' w 

sen discur·,n, n~-~ !ic:1ri• i:;enta. rk,~e imp,•sto mi- ta mente , n:w só n<t C<irte como em tO<.l •) o lm
litm•, a l'[nc hiio <!e ;;uj~i tnr-s~ n provi!ICI:\ ,!o Ri() . pcl'io . 
rlt' Janeiro c as ontra~ do l111JI<'l'io. lli>s~ ~nu p~·o- 1 P:tr~ o orador ~ J ~i Cfl:) 1)5t:\b~le:é'll o sor teio 
f el'iri.\ í";.\-Z:l31~ l'CCI'tÜar O.~ ·,·~dios ~ VS Oti030i', elo p ro- ft l.:olin ip.so {ác!.O O l'f~Ct' Uhl!ncnto forçn(\Q; ::\. intel"
ferenci;\ GO> i:HliYi•lno>. rwJ jn·ocm·.:,n no t J,I1"l,llw ~p~·et:H;iio <\ r1ne ~-·3 P'-'Ocm·;:. apeg:1r:_ o nobre Ui
honc~to mc10S de :;n!Jst,;tenw. , porque <H)\\Ql•c:;, IHSil'<l d:s pah\Vl"<1.5 - emqnantn !l;\0 81) Jll'OCC!lCI' 
em réf.'l'.t, oncon!t•;nu no ~~r,· iço rni l !t:H pt'OmfJt:\ o 1'\SlK!ctivo sorteio- niio pixlo} colhet• n. prn
reg0ner;v;ão e rehnl>ilí tnç~lo: não Jll'et.'ntlc, pot·e~n, tic1 \lo t'ect·nt :uncato, poLs cviüen tcmente o lo
t\l i~t:\r 11?. exercito criminn.~-~, ~ndidtltu:'s pi2rdi~ ~i:;;hulol, não \lOdh. co~ifa.1· n, ltrpot.he.-;c d13 r!~~ 
dos tlc YtC105~ r,.'ll'fJ ilC a p i'Oí!SS:.lO tl:ts a.10:11:lS c dcclwres~nl 1:.: :ut!lO::; ~en1 que o ~ovcrno nao 
1nnito nohre~ c :1 iUb~io tio ex~r·l.!:to mn!ttl(.}k~xad:\: pnzc~:>e t: .. tn c~crciciv a. loi votad"\ ; cvi,l.;nte
rA'1.ro. que poss:.~. ~ervir ele rccept lcnlo a g()ut.e de mente l':)ferilt-:;e no c•u·to prazo rp1e devh\ dC!
scmelllanto ordmn. c~n·cr entr;~ n. sanco;:.;i:o <h lei c (1. exccuç~:l:o do 

Seu colle;:-n, oSt•. ?.li.listro cb Jnsti~,1. , ponderon l'l'Í:n~iro ;;ortcio. · 
porl:\ll to. cóm muito acerto, que og.:IíCI'noniioJ'P-- Nol:~. o or:uloi' qnc o nobre Ministro t~r.uo 
coner·i -, ao recrut"nwn to fc1rç •do comn m<.'io de D"1mctthlo, no Sen:u:io, :\pt-e:;cn tw emendas ntti
m~ntet• ~-ordem pttl.lica oa .to .;nr n.:1tir n, scgu- nentc:; :c melhor:ll' a lei do sortd o, no intuito 1le 
rn~ça iadh·idu~l.- Quando lJO:l\'c~>•l moli,-os 11:1r:\ pol- :t em <J:>ccu"'-i o, e niio rr te' i\clo 1'êito, pot• 
rceeiar sua ~1t~ro1ç-[hl ! n~l:-5 leis Yig~ntcs cr.con- as:-;inl •) vcUa.r o I'er.;imcnto dnrpt2lln. CtlSt\ do 
tt·:un-;:e meio;; nde~~;:u\os c effic:l7.<JS p:n·a J•op!'imir p~l'lamo1üo, como ac(l.b(l. do ltiTit•m:w em np:trto 
os criminosos e tnrhnlcnt~E . :\ ccre.>ce 'lUC, como o nobre Ministro, nii.o li.Pl'cseute no emt..1.nto :laom 
nítlda tlii>e mnito hem S. Ex .• o l'~ct•nt:\111Ct\ tO cs,>s cmt"lndas, de$dO fJUe ;;e nchn, um disct.iSsi'io 
11at•a. tal !lm seri~ meio limit~do e tr:lmi tor io ; o orç;:mento da Guerra, a menos q:1c o nol}re 
pois qn..,, 5Upp!•illo> os cla1'<JS do eJ.:~Nito, fvro. im- l\li11istro niio se coatesso anteJ dcciclit!o ptcrtidnrio 
po>si,-el :to govo1·no t· Q~ t·u tnl' nm ;;ú ci:lnllã.o. <lo recrntnmento. . .. 

. Si, porem, co:no a(Tedihml os ill ustt·cs t\c:puta- l' :lss~1n clo a tl·atar do orramcnto, começ.'l. por .. 
elo> )"~\:\ prodnr:ia t!ü !:io de J:\ lleirll, 1111e su oc- ohser,-,w qne nns <lespezns apNsent:lrlas em pt•o
cup:::~·am deste assnmpto. o NCrntnmento rorç:\1lo jecto pelo noll!'e l\línistro, accn:;:\ uma differonça. 
<:on~ol' l'el·h_ T>~l'<l i';;zer v::>l hH· ao tl'ah:t ll ~<> ;~qucllo:; \><\l':t. meno.;; do 54:27::).)(.)!)8, mas estn.- diminui<;i\o 
qn~ o abn.n•lon:u·"-tH e ;;~ conYer tcrmn i!m ,·:tg-n- rlc dc ;pe;:a. é Jllll'<\nKnt o i l!nsor i :~-_ E si n:lo Ye
l;Uil(\o3 e pcrtm·iJ::clorú~ 1h1_ ordem pttuliea, set,t jamos, diz o or ador, o que ofl'erece n. commi>são 
!c:l.lmcnte )':tl';t lo:l\':1!' 111.: t;L~ g-r:ln:l() \ . .,me- de or~~mento p:tt-ecc compensar esses 54 coatos 

, lido p0>s<1. :t,h ·il· rie nm I'N'tl!'H>, de:stin; •. io aliás a de dim!n;liçito ligt:rados na. pt'OJ10Sl<1 elo governo. 
· -oa tl'o~ intuitos. (.-l;r,oi<tdo;j. C'.omoç:\ n. c~mmissão pt'OJlOado n m aug mento 

o no!JI'c oi•T:;;·u1o, n. •tu.:::lJ r.~sp::>ndc,otcttpon-:<c 1\c .J2: ()4.JS nas n :·I-"'\S li c 2\. Nn jnstific.1çiio 
ll<L primei. ,~ p;u·l::: ele !leu rlis:n1·so com a pes~c<\ d" dl)3to aug-mento nii.o }l!'ncede a cnmmis:;;io com sin
' 'l"dot·, cotn ;;""' incoli('l'·'llcias. a ponto t10 ('azcr ccl·idadc, quandl) se <~CCn~on nm(l. tliminni~,zio n:tS 
Jli\1-l(: rlc mn ;:-.lh:u.;~..-,, <JH<!, Ih I c .. ac;:,i [o 1lcS. J ~x. ,:c;p:!Z:ts <le;;t;lS YcJ·hns, d~s·le qnc o no!Jre ~li
uo1o . .;c \ IC:ttlc t.:unsidcr·:u· cu:i~'.."i'\':l• k!J', ~:u la t•:IH i\ nistl·í> llet.lÍ!"a. e OlJtiVCr3 j i~.r r~k\ \'Otn da. Cnma.t-a, 
ac:J•escr•nlal' ao o\is.:· tn·.;o, "' '!"'-' :ll!tvli11 o iliust t•t· j:'Lrlo Sen:.ttlo :t lei de Ji xa~,i.o cle rorc;:l:; com um 
th.'l •titõ\l_ln~ prf, ("e:1 n no ~enatlt> pc;](\ rn·.ulcJ1' cnt ~'.t a. a.Hg-Hv!n:o nas l liestna.~ VC1'bas. I~' po:ssh·el (j t\C S. 
tlr;fc:z:\ , Podo: . pon·~n;,\k'i!ll~<l p;H·a , [~c:! in, J·th opi- 1::x . .-:on l :tiL"<l com ont \'Os recm·sos pm-:\ occot•rer ;1. 

n~:lo tl·.: S . E.x . p;1r·a. a da.ln:liiwkt d(.o.~ta. C:1mar·a ,qm'! ess~s <.le~pe7~u;~ u1:1S ü tambclll certo q ne nenhnllt.'\. 
•ltstln;;uc com s"n apoio o gon:rno; llH ir, t•ia illn,;- oCCUI·t·~nci:\ novas~ deu rJUC jmti lict\SSO o aug
t"tth c íll'1cpctl'lcnt•:, rtn~ 1lo cct·to nã;1 h<!.>i t<ll'!tl. mcnto üc ~ uc t!'{ltn. 
tllll só in;o t~n t ·J em r cti<.1 !' sua c~nlin.nç~1 ao gillti- CompnlStltH1o o rclntorio rio nolJre 1\Iinisti·o on
notr: \0 do ~l ·t ;•çn, ~! ]'Or wn lltr" c!it.) rat l.r•~~o it r,on t rn.<L> nlitissüisl\>ctwi:l:; i ll ror·nn~ü~S :l. respeito 
r..: JH!li tic-:t, it k:t l<lail ._;, '!! '~ d0':c ;1n p;ll'lhlo ,~, <[ll<) rln e:>ta•to tln scrvlr;o.<l•) Aõ'Scm.l .'te Uital'l~\ •hl 
tc~l f!, hmn·:t llc p~d·~ncer . (Ap·iie<diJs; nnlilQ úe1'' .!) c::•r·t.J, o rtn" I c'omton dnrnnte o :um o p:\SS(tÚO 

lo:los o;; tealJalho> neM;;snrios a o no;:;o cxet·ci to e 
:to !1o:;so matct•hll ,\e g-nerra, como aindn, 1·11c SO· 
lmm tc:npo J\1!'" facel' ox pel.'ien.;ins ele instru
mr.~ntos novm; f~om 1'ol:1ÇIT.('I no P.xm~c: t.o. 

O s ... ·. P c tl.ro I3cl t rfio · nií.o rli rá f>n
h\Tl\ a r~:5p ,;i to <.In nllim:\ J>.u ·tc •lo tliiC:Ir>o 'JllC 
ac::.ba do 1ll'<Hllii1Cia t• o nol.>t·e =-.Iinlstr·o 1h (j neJTa; 
o lnllo J>e;:so~ l tln cp~sliio não o como ot•ado;•, 
e l]n:m<lo hotlt'csse ,!;) cntl':tr· m l!n scri:t. p:m t 
Jn.'l.nif.Jsta-1' ? alto :tpr;:~o em q:te tem S. i~x. I' c• !in 
·a plll:J:Y I~ ~o pnr·a se o~:cup:u• com o p:w.~ccr r h 
Cümn1tS.O::tr.~l d•JS l!.! or·~~ :alento'! ( fHI! ahl'~'tl. ~ dus
\II!Z<I, ma,; nn!C!< •I·: o 1\t~.l!r dit·O:, rl:~n.-; 1""" n ·:::< :. 
I'<!Sjleito 110 I'(!Cl 'll hllli!ll lO fjlliJ fo: I) t<l·.Í<i\:l\> <l:t 
pl'i1ncira. \><Wlo d11 dh .. e:n':lo fill llOiJI'I! :lliu i; l r o. 

Por O!.-ea::,;ão da 1 li:;t;HS$10 du lei tJc tI x~~ão d~ 

Sendo assim uão sabe o ~ue justi licn. o aug
mcnto rlc dcsi ><!za. com o pcs ;o;ll d1H)UClle cst:ÜJC
Ice!mento. 

Jú r[ltc se occnp:l. do :\l'Sêna\ pede no nobre !\li
nistro 1p1<: tcul!a em cou,;i•.lc t~u:,i:o um rciJllCI'Í· 
1ucnt" •Jllé •.li l'i;.tio ú utei>l ' ' IJ\lc lh.:on ndiarl~ 1~1· 
lél' l·Cd iÚO :I l 'ila\' l'i\ l\\11 <lOti IIII)IJI IJl,)S cl:\ Ull\101:1;1, 
:;olk il::Jh.l<> ilt ~ur·111 a<;.~··-:s n 1\'>pcito Lia C<)J11Jl1Í~O 
•:om 'I''" ,;~gum [Iara a l::nJ"Of"\ o Jl!Utitl'<: ofllcinL 
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que rlil"ige arfUtllle estahelecimcnto, ? :>o mesm~ ! ontt•a face- pelo gl'ml!!e incom·enieo te r, no põde 
ten~po da llcspem rtne ello o o seu ~Jurhnte :>Ih : h:\ ver ue~ta la1•g,, autorizaç-~lO concedida ao go-
e,-t:lo ft\zendo. i vere o para tudo fa!el'. 

_ Voltn.mto a ow1p:~r-~ do pa~c~er d!l. comtnissão, 1 G.>ncluindo, dir. que limita-se a estas comida
diz o orador (jue elh nao ~e lumtou <' angment:w! l':'iCõ:~s e >oltarà üX> ;1ssnmpto dopoi3 de ouvir a 
'"tuellas \'erlJad; Jll'Op<:ie mndn, <tllO se mt\ntenha: respeito ~s opiniües do uour·c · Minlstro visto 
lU verba 10 - Arma. meu to- o. üt1torizaçiio cott-!' qnc S. Ex. sõ se manirc,tou soi,re .o rccl·ut:u'nento · 
ceditl::t ao governo pn_ra app!ic_[\r uo exercício de ins:st~ por que S. Ex . ..- enl l' ~ cnmprir o com: 
!8_89 o saldo do ~re<hto concedltlo l'elo art. 2° th jj)rmmsso contrt\hi<lo no Scnmlo com a· opposiçfto 
le1 tb 1 !l de Janeu_'O de 1881, oomprehen:lemlo-se IOO!'al, de tmze1• as medidas conducente; it exc
nelle a dcspez.1. inilispeuõ.wel com a remonta de; cuçiio dt\ lei do sorteio. 
Ú'wn.llos pru-J. o m.:et-cito. I _ . 

Pr·opõe •\inda a comllliss;1o a reformn. tl;) qui\Si . ~Sr. CtL~l.t.~t>• c-:- St•. pN>Ideulc, traz- me 
toclttS t\S l'epartiçües dt\ guerra, c si nesto. autor i- a ~r1bmm e~~~talmeatc o d<JYcr, ~Ll~ ilecorre rltt 
znçiio se estabelece a clausula da reducção total ' mntlm pos1ç:a.o nesta C•unara, de solicitar tlo 
ms desp~~<IS, o mesmo não se tlú (J!lll.nto ás e0colt\S ]nobre_~~·- llli ~ISh'o d:t Gnorr;t ::1 sua_ illu5tmdtt 
do cxerctto. 1.\tten,,LO p u,, al;;uns !'amo; elo serl'lÇO th~ su~ 

P-.tl'ece, pQis, que quan to a estn.s escobs, "'com- ptst<\ re1:lti'l"t1_mento ú minh:t pro•iuci <~. . 
missiio autori1A1. o gove1•no a l'Clàl'llltll-as com :\ntes, l!Or~m._ 'JUe entre neste a.s;;umpto,_ ~ 
nngmento de tlespew.. 1 mmt.'l. Cm1:mlert1çao (Jil~ . mert3Ce-mt> o nobre uo-

0 Sr . i\linistro tta GU3l'm conleslt\n'.lo est:t pro- ' pul:t\do, que_ ncab.-. t!e oecnp:u· :\ tri!ouu_a, me 
poslç:1o, o oraclor tlechwa que ;i S. Ex. aceitasse \lc'l"t\ a a prcctar .a!gnn~ pontos do "e11 <h:>em·;;o 
um:~ emeJ!(la no sent ido d[l. :<ntor17.aç.;.i'? l'C!<>tiYl\ jl'Cfe_r~ntc~ ao ;\llmst;no •.la !hte~·r:~,c mo~tr:ll' n,ue 
as rcpart1~ões d:>g·r,cr-ra, mmJ<lttl~'<-m a mesa . 1 S. Ex . n.~o te':l r<1z,to na mano1r.\ lJOrqc,e 501Jre 

A proposi to de llespeza, pergu11ta. o om(lot· ao 1 e!lQS se CilllUllClOU. 
u ob1•e :.'lli!listl'O por _que. ver!J:t ~o1:r~ o cxce~so tlc 1 Assim foi. Sr. presiclente, que ouobretlepuhlrlo 
despczn qne jll'OYetn ua. ;;nustolluç;~o d~ tenente .

1
• começ:ou e t ermiuon o seu discm'S.'l insistindo parn. 

rer~rma<lo ~lacllrulo Fre:rc yJeio lll'Jgadetro hono- que o honrado Ministro da Guerrn. cumpro :t 
l:ilrlO_ L?bo, no CtlUilltn.udo do forte do Borroco,un. j pronle.;~ , que _rez no Semtdo, do: IH~ 3• ubcussão 
l'rtrvtncJa de Pernamh11CO. • da fi:ç:çao de forças de t erra aprcsentnr emendns 

A diJl\:renç,'l. não é pcql\enn, importt\ :.1.m1m\l- que, ~ini1.0 re30h-ci~Clll tod;tS as difReuld;tdeo, que 
mente em 3:516$, visto como o tenente Fl'CÍl'e têm sido consiclet•;!das corúo o. cans::ulc se Jiavcr 
contillúa n, percel1er os ~us Ymcin!cntos ae r~- tornado ate hoje inexerrnivel n lei de 20 de Se
form?, no pn~so gue o :,r. Lobo nuo pereebertn. tcntbro de _18i4, t\0 meuo~ facilil<\Ssem, ou tcr
"~~:.~meuto, st nuo fos>e cxet'Cer ar1uelln com-

1 
na~scm mm~ pNY:LYel a sua execução. 

Ull~~·ce·t leq• i o llom•tlo .Ministro sou- p~vo tlec]:t!'ar no nobre <lcpntndo, qne, co:n 
_ . 1 o c_ -1e 5 . ~ .).( . ~ • d .,1 _r elh!ltO, S . Ex. foo•mnlou e:;s..1.:; cmeutl:ló,l:UJto fJllB 

~s~e ?- ~uc e a.quillo q~e -C c t,\n~ J. orte
1 
° ~ 1 l te,·e :\ delic:vlc1~1. de vir a. e.>ta Cam;tra afim uc 

raco, •' ;'~nhess; q~;,_~~U)- pn.SS\< e .~~n~ ( ep,o~ to 1 c.'nfer'Cnci;u• com a commissão de nuwinlin. e 
de.ferr.o 'ell~, n.to ~~,.., r . .vart.\ ~· co~ 1_es puU.cos 1 gncrr:~, mostrnndo-lh'as e pedindo a· opiniíío dil. 
coal e, te au~meuto •. unu.tl de .S.51G.S; • tlo 111e511!0 mcsnm commi~siio n qu(l\ !'oi-lho?s r ·tzon,·cl. 
modo qu~ s1 Cl'uhecesse o l,r,g-:.u1eu·o hotli;t':1l'W ' _ _ . ' 
Lobo, s i soulJC~le que e um homem de t•latlo __ o Sn. THO)IA7. Col:.T.uo (•n:m.<!l'o d<t !J"C>Ta) ,_ 
av:u1~.1.dis>ituo. , cot~lplet~men_tc impos.>ihilit:tdo E· 0xueto. 
para qno.lqucr SCt'YIÇO_lltll, ImO o l!Oate..n·!i~ p:n·:t O SR . CA'l'T::\o :- E S. Ex. cunl jll'Í ll n sun pro
o forte do Buraco, mnrla lllCS!no (! l\C este !ortc 1 n:cssa, on·ür~oonrlo-as ú consitlcmc:-<10 do SCn:vJo, 
pree~::;.'\s:;~ de comnm.ndo . . . . l ilOl' occ,: ~i li o d:~ 3" Jise:tssão do !Jl'OJccto de foJrças 

Pns::;ando :1 h'ít.tar da quosllio_ nuhtnr d1r. q.uc de terr.l, por iulermedio •h mc;;a. it qncm as 
fuudmlo U:l tlout1·ina <h'_ rc,;oh\çtlo de. 3 de !lo,- l cuviou : ma~ o prcsi•kntc do S•;Mtl•); em Cltlllllt'i
yembl'O de lSSG, nm m!lltar, ttg-grcthtlo n:: L!·:~! mentollo que üi.;;·ri>O o rc~pacli\'O t'<~g'irnento, dc
bnnn do Senado por umlllu~tl'O 5enador, Y~ lu _a 1

1 
cltwou q ue não iJO<lh< acceital-a~ . FL'i' .:J5la :t razão 

impt•ensa defender- se, ~, sem que l_totn·cs~c e:xt- 1 porque tttes cme•;dns não ftJl·nm snlmt.:ltlrlas :~ 
~nela. alguma por parte d<tq ue_ll~ 11lustre ;cna-, ileb:. te. . 
dor, e;pontancalllcntc o nollre_ ~hmstro da Guet·m o SR. PF.DRO Bv.Gr;t.\.o: - Foij u· t:;o•ncute o n•te 
man•l oll repreher.der :.1. es;e n~Lht:u? e declarou na. eu li'se . · • · .,. 
li'ibunn do Senado que o lllllJOr Cahhls seo·ut pn- . c - _ 
uiuo pe1t1s injuri:1s ir'rog-.HklS. . I O Sn, G.\~T·':O :.-~Ias, accreS<:ent.ü~t ~ nol,rc d~-

Fa;-:endo varias consitlet'(>çües :\ e:;tc respeito, pntarlo, e Jll S!Stlll, '1UO o nobre Mtutstro <lovt:t 
0 omdor temnot~tdo quo m\s surl.s rcl:wücs com o ttpresenttü-as 11esta. Camam, ng-ol'a, fJUe se tr<tt:t 
exercito, no modo tle dil·igir estas qn~stõc.~ mili-1 elo or~amcnto o:\ ;)llerm. _ 
t.'lres o nctua.l gauinete. adopto\t uma. comluct:\ 1 _Acho, Sr. Prc:;Hlontc, que S. E~. nu? tem ra
fJUO t~m s~d_o muito cou~moth até hoje . Si ~- t ra tal zao, .1'0:-f( ~e yes 7m:_mbs refc~-c!'?-~se '' mane!~-:t. 
de um m1btar a re.;;pe1to do . q_unl o_ es1m1to de de o!g:t.lll7~U o _cxcrc:to, e ~~ ~~w a ,.occasmo 
clas.;e nt'lO -se póde fa.zel' sentir mtperlOS..1.mentc, o\ opportuu~ e na dt!CUSS<.ta d:t 11x.aça.o <le .orças de 
o miuistel'io c.•u•re!!n a miio ; si se tr-<l.t>l. de um ton -a, e nao ne~tn, ~m <"(Ue estamo> en~penhados, n 
militar que tem "prestig'.o ~ rorç::t, o minist(!L'io qn:.tl tem por pm somente~. d~cretncu.o tle vertms 
procede tle modo contt'ario. . . _ par;l despezas com :L toe~o. Jt\ ll~ ·~uJ.,_ e con~ ontros 

o Ol't\Llor rereriu-se ao pl'O.JCC!o do. commts~~to scr;2ços l)lle col'l'o:u pdo Mtm,_te:·to d:\ vU•,rm. 
tle 01-,~amen to 11~ p•u·tc rcl:llll'l1. it rcfot·ma ll:l:; N:ltl e, port:Ult?, _e>t(t a o~caS1ao propr:~~ J"ll::t 
J'Cpartiçües dn guerrn, consiuemlldo-a pelo !:do que o hom•;tdo M!ntsh·o tb Guerra vct_; lm cumpri!' 

. tli\ de.spez.~, mns nã.o püdc ltcixar de f<l:t.cl-o po1· nçsta Cant.1.ra n }ll'OlllCl>S:I IJUe fez no ::;,cna<lo. 
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Sr. Presidente, ningnem mais do 11ne eu temi O Sn.. i\!AcmL:- Y. Es:. póde informar-me si 
inshttlo Jl:ll':l. [jlle so dê cxecn~fto il.lei de 18í4 ; ha muitos com assent~mento de praça com esso. 
desde 'l ne tenho tido a honr't t!e occU]l:>.~ uma ca- declnraç-Ji.J de recrutados ~ 
deir:n ~e~ta casl, s,omrn·e que se trah\ cl~ fixnçã~ o SR. CANTXo:-Não sei si !Ja muitos ou ]lOUcos 
d~_lorç;\S! t,omo_ p:u to no uelnte, __ e rec!,nno yo:. nesse c:1,;o; 0 que sei e qM os nobr<ls deputados 
e>:-~_med!d .. , e •empre tenho_ o~n-1t!o _de todo, o, tem accus;1do o honrado Ministro dil. Guerra de 
m~mstros cl:t ~.uerra, ~ne n_ao te_m ~Hl?_ pos~~:~~ ma-ndar rrocetler :1.0 recrutamento, eonsiderando 
e:'ccu.t_~l-a, po.que al"mna~ uc ~ua~ dt~po,tço~• J illegal este ]ll"ocedimento.qun.ndo não o é, em face 
p.nn. .:s~o concorrc:n· .. , . , , . da lei ; o qtte tumbem sei e que o nobre Ministro 
-~~!> t_end cr~. c~t! <~."hc~lda~e _que 0 .noLu: Mt- não neg.t, pelo contm.rio alfirma, que o tem mnn

m~tto ~'\ :ne~'l·';,'1"?.r': ~tocux.u~. c~rtar,. ~lte~ dado ützer e ha de continuar a. mandar, porque 
rando_ <~.q u~:l~h 'h:]'O~t~oc>, ou -~u_b~tttutndo-.1~ J.10t não tem outro meio de suppl'ir os claros do 
~n~.~~ c~not.tntes ~a~. et~~da, ~ue l~romett_en exer~ito, qno s~o em _numero . superior a 2. 000, 
.tpre,ent.t_r, e de. ~e,:to._.,1P1?"_n:on ; me~tt ~o Se~ por tsso qnc ~und,t n~o é possn·~l proceder-se <!O 
nad~. ma, peltt utz,,o J•t expo,ta n,to poclcruo SCl sm•teio, e o volunt.'lrm.do tem s1do insufficiente. 
accc1tas. 0 1 ·' '[. · t 1 · 1 1 

~las, Sr. presidente, comqn<tnto eu consitlerc . lonra':o ·~ mts L'O eve !lO me~os ,mat~ ?": 
que não & e>ta n occasiüo opportnna t 0d,wianli:o d,1de, mal::. fl'nn~ueza do que al,uu, do> ~eu, 
me opporci a, ~no, s~ o noLre 1Iini;;tro da. Guerm antecessores g~e ~-u~bem r~cot'l'el'<lm uo re~ruta
:tssim 0 cntendet', ofl~t·eç.n. ~s emendas a. qne me n_:ento: e de~ms dtssunnl.t.v,l.J?~ fazendo :onstd.era.r 
tenho refer1do, 0 estun,<re1 que a C:lmara sobre o, recrutMlo, como _volnnt,t~tOs, ~ mand.mdo ,tbo-
e\1:\s se l_)ronuncie. · nar-lhe> a respectiva. grahficaçuo. 

,\ nece~sidmle e urgencia que ha, de etnpregil- O nobt·e 11inistro affit'mon 'lue assí111 não tem 
rem-;;e todos os moios p:t.t•:t qne a menciomda lei procerlillo, e nunc:L procederá, porque lhe re
sej.l vasta em execução, de;:.culp:trão ao honrado pugn•• assim fazer, e com louvilvel fr,>nque7.a, 
~Iinistro e it C:tm;ll'<L de >t5sim ]JrOC<lderem. dec!,u,l que tem com e!Teito m'mdado fazer o 

Não sei, Sr. pre:sidcnte. a rnão porque os no- recrutamento, e que aquelle;;, que tém sido re
bres dcputacloo. que têm tomn•io lXLrte ne;;t.-t dis- crnüvlos, te1n <lSSentado praça. como taes e não 
cnss<to, assim como a opposição liberal tio Sennclo, como volnnt>wios. 
tonto tem insistido em considerar como ill~gal o o· nobre deputado ainda perguntou ao l1onr::vlo 
procec1imento do honrado Miuistro d(l. Gnerra,,em- :Ministro o que é que S. Ex. entende por massa 
pregando o recn1tamente for~ado p;tra preencher recrutavel, •:isto haver manifestado que não de
os clttros que existem nas fileiras elo exercito. -vinm ser recrutados cs v~gal.mndos, Qcciosos e 

A lei de 26 de Setembro de JS74 consagr'~ tres outros individuas, que não se emtregam atraba-
meios para a organisação do exercito: o -volun- 1110 ;\lgum. · 
tariMlo, tt cotJscripção,e n(l. falta destes o recrut~- S. E:~:. não disse isto. O que o nobre Ministro 
mento forçado. clisse,foi ~ue nãti> faria recrutar os criminosos,lJOr-

0 SR. PEDRO BELT~Ão:- Não apoiado., que pam esses hn leis ci,-is pnra íJuoil-os, e não 
. de.;honmr com elles as fileiras do ~osso brioso 

O CARXEJR·J D"- CüNHA:- Apotudo. exercito, mas qne estão no CilSo de serem recru-
0 Sa. c .... "TXo:- E tão certo e que por essa. ta,los aqnelles que, comquanto não sejam crhni

nJcsma lei é pertnittido o rccrnt:tmento !orçado, nosos, tod:wia não tem occupnçiio alg-um;J., nem 
'[1\e c:~:pt·eswmcnte tletcrmiua ella que, emrtuanto pl'Ocnr<ltn trabalho nlgnr11, entrcgantlo-se i\ ocio
n~o se rlr.ct• o Jlrímeiro sorteio, eontimmriL em sidadc, e n~ fileiras do exercito, Sl\jeitos iJ. disci-
...-igor o recrntomentv. plina n1ilitar, se podem regenerar. 

lli7., porem, o noht·c deputa.do que a in terprc- Ei5 ~ !11>\SS>t recrut.1xel à que se -referiu o nobre 
t:l(·.üo 'lnq se tem tlat.lo á lei, não é :1. que e!IC~. ~Iini>tro. E' em gel'al sobre e;;tes que o recrata
t.leve ter, pl)ri:;;o qne o legislador não po•litt co- mento tem sido exerciuo. 
gil:'tr de 'tnc eon1 14 nnnos de existrmci:t des:>.> Alg-nn> al·u~os se pode!'ão ter dn.do n:t execn<>.ão 
lei, :dnth não so tiYesse procedido ao sorteio, e desta medida, mas, certamente os nobres deptüa
pclo conh·ario nin•ln se tenh:1. de nppelhw p~r:t o dos niio quererão toruar respon:;a.vel o nobre 1\ii-
\'CCl'lt t:1 monto làt•ç:tclo. nis tro. 

Si o tegishvlor nlo cogitasse de 'llle podin. O uobt'e tleputado ainda nlludiu a uma con-
d:tr-se o c·•so de niío ;;e proceder ao sorteio im1nc- tru.dic~ão, que o honrado deputftdo pelo Rio de 
dia t:tmente, c sim der•ois ele a.lgum tempo, e poP- Janeiro,que encetou este deb<tte, pretendeu achar 
t~nto set' necessario prehenchel' oschtros do ex:m·- entre a maneira porque~ enunciou o nobre Mi
cito com o volnnt,u-iado, 011 com o rocrubtmcnto ui>tro rlit Guerrtt eu maneiL·n porque o fez o nobre 
forç:tdo, nflo teria inclnido n,\ lsi estes dous meios Ministro da Justiça., dir.cndo-que o primeiro de
para sub,•titnirem o sorteio, emquanto nii:o l'osse cl•trar'\ ter mt~ adat.lo pó r em pr;t tic:J. o recruta
Cote !'e>llisaclo. mcnto, c o Ministro di\ .lnstiç:<t clissern.que nüo o 

.~\.não SeP :lssim, n"J.G. dir:to éntão os nohre.s jle~ 
pntados porqlle, e pal'a que o legislador determi~ 
11ou qne o v-olnnto.ri,.do e o recrutamento tambern 
fossem empre~dos? porqne, e pa.m iJ.Ue cogitou 
destes dous meios p:t.ra organis~r o exercito! 

Si deSlle a promulgação dtt lei, como diz o m
bl'C rleputado, cc:;S.~IS<e o recrutamcnto,então n que 
-viritt a dispo>i~ü.o qne deter-mina continuar em 
·vigor ·o recrutamento emfJ. uo.n to não se ll1.er o 
-prímeil'O sorteio ? 

havi<tfeito po1· sua pn1·te. Ent1•etauto, nenhum~ 
contrarlícç~o ou (\cslmrnlonlado vist,ls exi:ste entre 
estes doi;; membros r!o t;>lltinete. O t!Obt·e Mi· 
nistro r.Ul Ju:-~tiç:t díssaa verdntle, ~nnnrlo nfllrmon 
que.não ilmi~<letet·minn.tlo o rolct•uttmU31tt'l,pOI'l)Ue 
n5.o é da. sua competencia Cat.ol-o,ma~ 1\1\o dl~íill '1UO 
a elle se oppuuha ; o recrutamento n!Lo é bOrv!qo 
que corra, peln SU(I. p:~st<1, e, portnnlo, nlto JIOthtl 
elle determinal-o. Çorre, porém, polu rwu;tn rJD 
nobre li!inistro d:L Guerrn, e ·a este,~ortnuto,~ quu 
compete executn-1-o, e tambem disso R vorthvlo, 
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affirmando que n~im estüva fazenuo. Logo, não I O S1L Plmito Dm:ri:.Xo :- Reform~ n,lo nm'bns. 
h't~ss'' coutr:~dicçã.o, ~ue o uohrc ilep:JL'l.do pol'· O Sa. CAX'l'ÃO :- lgualnndo- as, pondo- :\S no 
curou enxer~;ar·. . mesmo nin~l c desenvolvendo mr,is a il1stl'ucçii.o 

05 n c..lores deputados, que tom:u-.;m ~to ~gora pratica qu:} a.t.; hn.ja tem sido qu~i nenhmn t 
porte nesta. discussiio, irnpot::n~•m ao nobra }ti- neos <s escolas, e o no:•re ucpnb11l•J h .. 't de ter no
uistro ter m:\llda,do snS}Jender o rect·ntamento, ta•lo no di:;cUl·so do no:;re S2Jtarl<ll' Vi>eonde de 
em Yirtuue d~ reclam:•~õcs feitas por algun~ se- Pelotas, l)tM ~videntcmcn te uemonstt·on n di!Te · • 
nadares, cntret:;nto que no Senado, arJtwlles renç:t qne havi:\ entre u nm e otüra escola, não 
n1esmos senadores, "que:n os Jtob•·es tleputt~dos ~ só, qnunto ao ensino, como q tmnto ao nnmet•o, 
rcreri1-am. attribuirnm ~ a<:to do nobre llii- C{)Udiç:õ!s, c vehcimentos tlocor po <.loccntee ma.is 
nistro i~ 'in\er.'.:rencin. uc um elos jornaes neutros eosoal, c ainda l'(lDJllO a cerl,\S ~-~O Lias o!Tc-
tlcst:t capital. A l'et-d:ule, jJOrém, é qna nem os rctirl:\5 110~ u:n:1 e outr:l. ' · 
nobres deputn<los, nem nqnelles illuslr<.>S :.enn- Eu mesmo de.>ta. tril111na ,ji1 t ive oecaoiiio 1lo 
natlot·e;; têm t·:~rii,o p:u•n assim pensar, pois o tmtnt• !leste as~umpto, reclt•mtt ndo qúe cs!.n:; 
noiH·c Mini~tro da Gu~:·r:1 , hr:je mes1110 tlccbron, rlu:ts escol:ts fos:sem eollocu.lns ti 'J mesmo pé de 
que o recrut:tmcnto não csti\ sn:;penso; IJ lle cl\e igrw.ldadc. 
:>peno 5 o q•_to roz foi mnrlnr o olllci:u cnC:\l·r~>g;>dc o S!t. P f.ORO l>F.r.T?~\.o : - C •JtllO Í:\ZCl' e> ;:t 
!l~ sen·rço, y orq110_ lhe co~star:~ qne. ou _pol' rero1•;11n ~ Sem nn"'mento d·} desp'l:>.'1. ! 
m:t mterpret:1ç;w da.~ tnstrncçoes fJ Ue lho hn.v1~.m ~ • 0 

sitio dad•s, ou pm·que elle não conhece:lõen. m:tssa O :->R. CAX'l'AO:-;- c9~u Mgm;tnto de Õ:"s peztt, 
recrat:wel. tínhn. cotn e O'eito praticado algumas sctn :luv2rJO:; e, _n n:.Lo fo;;~ ioso, e~ta :>a Co~:l. 
irregubrid:11les ; e, pat·:t qne est:1s n~o se repe- antol':s:JÇiLO m~!U J!lt\ no numero das ont t'ns. 
t issem, entcn,len S. Ex. pr11dente ~ubstituil-o o S~. PEnao REr.TRXo :- V. Ex. está nesse 
por outro. Por~·mto, 1:cm o I'CCl'lllt\t,lcnto esti\. pouto em tlesacco:·do w•n o nohi'<J ?llini:;tro. 
sU:;peoso, e nem pam isso inllairam os senadores, o St~. CA::sr\o: _ i\h 1mrecc fJUC 0 tlo•11·e 
e muito menos (jn<tlrjucr Ol'!;'ão d:.~. impren;;:t Mi!listr~ não j>ens:t di;-er-snmcn ta. 
neutra. 

o nohre tlepnta!lo notou unw. tal on ~ u:t l con- O Stt. ? EDRO BEr.ntXo: - Pelo ap:wtc •!o 
tr.tdi~,;io no Ol'o;nmento, jiOI' isso t;ne o ,\rsenal de nobr•e i\1\nistr•l, conclui r1uo a r efor nH se f:t·~i:\ 
Gnerra tinha met·ecido mnítos clo!!ios no rol:\ to- ~cru ;<u;mento de •!e.•J>e:>!. 
rb do .MinL~ti'O ch Gnert-:~ , por te!· cumpl•iuo os o Stt. c ... :-.-r.\o : - :~ pelo qne ouvi, me p •recc 
seus deveres, ><tti:sfazendo :t tQ{L>s as t•eqnisi~>Je;, ,1,1e 0 no~Jl'e ?.lini.;tro não p~tlcri Ht7.ct· a J'Cfut
que lhe fol".tm feitas . ; c, cntrettw t o peclc-se mt sem aug-mento 1le de>re~n . 
elevação de YerlJa. para angmetlto de pe;;so.."tt deste 0 Sr... THO>í,\Z COELltO (•ni ,ri scro dt< gr<~n·a):
estul;cleclulento.S.Ex.fez este reparo,sen1 duvida, Nilo S•.·nltor, e;; te assumpto foi cspill:il\lnlente 
por nii.o tct• prestado bast.~nte n.ttcnçfi.O _no p~o- eons:,lerad·:> pela conmlii>.."<io d,, orç:1mcnto, de 
ject o.t'Orqn:mto o a.ugmcnto d:u;;Yertk'\Silaoe l•ll':l rrne a. refornm se r.1 ri•~ sem a~:gmento de ll.es-
0 pessoal OJlOI'3.rio ih~ niHcinas do Msenal do 
Guerra, mas sim nos arts. 17 e 21, os qua~> se jJ! Stt. 
reí'e.:em, o I• '' f,trdan>Gtltoõ e o 2• àscomp:tnhi:ls O St<- P~mto B"r.TRÃo: - Eu :..te :l.p[ll )tvli 
mHit<lreJ. e consignei o "lXtrte rlo nob1•e Minis l1·o. 

Eis o que diz <t commi;;.>ã·' em j ns!ificaçiio do o S!L CA:>'T~o : - \im>\ tl ts <le;i~ot,1l>h<les entre 
:1-tl'•mento de ,.c, .. :,.~ ne:>t<·s tlons §§: il~): e>tas e.;col"s e;t:\ n:t dill'cre!lç.a 1le n~cimontos 
~Reconheceu. en\retauto, <\ commis...;i'LO in!'l is- do~ 1·cspccti •'oo <lirc.::tcJ·es e pt·of~s:;:wcs. Nilo ~ei , 

'\)ens:1vel o t\u;::mento de u•~t)!)Zt> nas verl•as l i c ~~1i:;, como s:; \1<\ssa. iguül:Ll-:•s. ~e,;;~e \lOll tO ~em 
21, pel:o. convlíniencia •le ,;c elo~'tll' (I ~00 o na- nng1neuto ílo r e~pozn, s:\ll·o St dnn lnUIJ'Jm- sc O$ 

mero tlos menores da COltl]tln lu:t dos IIJil'omltze.; vcneimentüs <lo l!iroctor c lentes rl:t esc,,l:\ ria. 
tu-tilices do Ar~enaltle t;nernt ti•• c ,·,tto. o f) 'l i! Ctkte, m:1s c1·~io 'lliC isto nüll far:~t o nobre Minis-
import:u·it "ngm~n lo <le tl:~.opez :~ LI c 'lG: Ci~.;.'30Qo ; t1'0. · · 

e bem :t,;:;im, :~de ser eomplc~o o n umc1'0 rios tia. ~i. pol'óm, :t in t~n~,fu). ti e S. Ex . e somente l'U:tW· 
c-:coh\ di! apt•endixe;; :ll'lillL2it·o5, •!I~Y:'tn•lo-se ilttl' o IJlt:t!todo d~ en>Jno. <le:;e!n-ohen:lo 111'\15 :1 
estes :t 40l), de conformiJ.Inrlc <:om" lei tle thao;·ão in~tl·uc(~1o pl'at\c:t, sc1n nlteJ'tll' ,,; Yon~ialt!~ltO> r)., 
ele f,>r.;as de tcl'l'rt, o qnc imp •rt:u-it nccrc.;dmo peSiitlll l,entiio,poderit realisara l'Cfor·ni<l sem aug -
de despez~s de 16:024~000, . sen<lo S:i24-)000 m\ 111cnto tl~ de;;r'e"''" . _ 
ve1·h.'\ li-(al'<kwccnco- () i::JCO.';OOO un ver h:\ 2! o no'!wc dcput<\(10 1•erg-uol011 qu;tl lt COll\!111-;s•IO 
comf>allhias milil»t'-rcs... em quo t in !m segnirlo pnrn (1. ~:nrop:o o brigml!!iro 

'\'e,port:tnt.cr,o nobre deputado qn~ o (l.llg"lllento :\noorn .. 
ped ido JlilO <i pttl'."t angmantal'- S~ o qtulrh•o 'tos Nilo lhe pos.;o re~ponrlcr, l)i)r~ue não sei ; só n 
ope:a.rlos ; Jllas sinl p~rn. cle~ia·-::;.;J oun1:1~ro dtl·..; ;.ç0 ,~ •. 1~ 110 tem oompetenc!a !t lr.l. i.-;so.; mns~ .rJtL;1f
mcnore;; da. con1pa.nlHt\ .tl\!npren tltz~~~ tL\·lttlC~:i~_ c ,111c1· que s~j:-t ,~~n. (;Omtrn~~:~)} f''.<\ton pf' i~~l:H) \Il~' ·I ·-~ 
~otnp\r> t:u• o nmn ei'O lixado nos oh <).';CO!~ llus ']IIO ni'i,<l tc:n por fim "Lirrntn•· ]W~p :ll'"ttvo~ ]KW:t 
aprendizes ürlil!teiro;;, do :oc.::ôrdo com a let IJ UC gncl'l':l, como l~z s uprmr o no~:';} •lc;mt.tto. 
fh:ou as forçn;; rle to1r1•;t. 0 s1~ . I'I'or.o BELTRXO :-1;; não JlÕtle rleixnr 

O nobre de]mtad~ pcrg-untoa porque l':l<ão 1111 de s"r. um militar commi;sionado pelo tlWtiv<l 
alltOl'i~\l~iio conce<hdn, Jllll~t n. I'0rormtt <h escol:t 1 do Rio Grt\mle clu Sul. 11:lo tem :t condição, qn~ ,[c gneri'il, é l'nra cnso 'e g-ncrm . 
nota nns natr·as r.ntoi·i:;,>çMs, i~to c, sem " u- O Stt. C,\XTl o :-Não 116-le rleix:ll' •lo SCI' 11,r' 
~meuto de de;;pozn. Sem !hl\"lda o ll<r~e depu- ser vi<:os prOJlrin.men tc tla_ :tohn nb:tJ;tÇüll _oln. ;;:tct·
Lttlo tambcm não vrcstcu snu_ n.ltcnç:to pnrn. o J':l, sem ,!n\'ith : mas .nao tY.I r:~ n<l')nH'Ir lllelll3 
liul 1_\esl:\ :ntt~riz;;~,:ün. o qm\1 é t g-n:\l~t· :~ escol:t c l'l'C()~r<ltl•os do guerrn..,r.ois di !OS • fd izmente n~ 
"'-' Uio Ol"<llldc do Sul iL tl:\ C{>rlo : lotnn~ neste momento necess'rlad~ . · 

\' . IH.-:J3 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 57 - Págtna 14 de 15 

258 Sessão em 23 de Julho de i88S 

Pódc bem ~<!!' pnm estu.lar :tme1hor organi
xn.dio 1le escolas lUilitn.t·e:::, de ai13Cl1a.e~ de Q'n~r·1·•l~ 
un'dc qnal~uer outro l<tmo tlc SOl'YÍ\'0 Jlli!i"ltr; 
m<'>> iilSO niio rp1er dizer q ne estejamos Stll• :~ inl
minenci:t de mna guerra, como ;Je lhc!ojulgo 11iio 
e~t::>.nnos. 

o SR. PJmuo íkLTRÃO: -Note-se ([110 roi o di
rector do aro;ennl e levou Jjuclante. 

O Sr{. CAXT:í.o:- n!as is:>o nãn impnrta. tlize:· 
que se fazem prepat•nti,·os para guerra. O nohrc 
deputado sabe qne lõdos os p:dzcs p!·ocnr;nn con
stantemente mel hornr e t\pcrf~iç~::\1' todos o, ra
nloS rl:t nrltninish·~~ão~ e serv~~~ú pnblico~ estn
dantlo os convenientes meios em outros )XÜJ.es 
mais ndi::lntados. 

O S. PEDno BnrRÃo:-y,,j,t si eu não t~nho 
1':1Zl'ío em pedir c~chr~cimentcs, quando Y. Ex. 
pcrde -se ~ssim em COlljcctum;;. 

O Srt. CA:x-rXo:-Eu não posso dizer nn.:.l:t <le 
positi"<"o; 111(l.S creio ser i n!'und~tla a snpposiç.ão 
do nobre deputado, attt·ihnindo :i. commb;são uo 
!rCnet·a\ Ancor:t o 1i:n qnc lhe attribuin. S. Ex. 
referin-se aintla à e;\:lfcl(b, comoj:\ foi CJU:tlirteada 
a Cjnestão militar. 

O SR. BELTnXo:-Rcfcri-me ú. nova questão 
militar. 

O Su.. CAX1'ÃO :-O nohre deputado procn1'0it 
colloenr em conlmdicçilo o pt•oceclimento do nctu;ll 
Ministro da. GnetTa com a solução que tHe o JWO
cetlimento do lll!nisterio de 20 tle .'\gosto Clll J·e
ln<;~'io aos ~.viso;; qnedeL·om origem a essn.qnesti1o, 
e a.ll urlin S. 1::~. ao facto que se clen c:>m o 
major Calclas. 

O Srt. PEnno BEr,Tr.Ão :- A coutrQt\icção con
sistr< em não sel' o procedimento do goT"erno 
acttml, opposto ao ]lrocedimenlo do ministro an
terior : ni1o foi colteren te ])()l'que niTo se. oppoz 
neste assumpto como se oppozem tudo m:us. 

0 Srt. CAXTÃO :- S. Ex. disse '}\10 o mini~tl'O 
rh gnet'l'a. tinh:< reprchendido '' m~jor Gü!bS, 
por ter e~te omcial se dcfondiJo n:\ imprens,,, 
<.!c um:< ~rgnição que lllc foi tlil'i;!'ith P''r um ;;;~~ 
nadot', o 1no o nobre :!llinistro não del'i:\ ter rei to, 
:·~ ,·ist;Hlo ricsfcdto ~ne tivcrn. '' questito milil:u', 
n:t (!ttal for::un appliea<los aviso, consitlct·ado;; pe:to 
Snp~·cmo Consclllo 1Iilitar cmno in·::mlstítucion,,e~ 
C!ll relação ao5 Srs. Cunl!a Mattos c l\latlur·~ira. 

Aqui é qne e:>tú o e~ gano <.lo nobre d~pul;vlo c 
pm·lsso t"io a r.o::Jtrndicç<lo qtw noton. 

O SL~. RA1'b!:ox,\: - ~J:uru:~ram tr~n~ar as 
notas; o> avisos nito [oPam considerntlos inc,Jn
stitncionaes. 

O Sr .. C.\X'J'Xo:- Nilo po:liam m~nd:u· trr<JlC~l' 
:lS no{ns Si OS :.\Yisos llfiO rü1Sen1 c:ons!t_ler·aÕOS 
inconslílnciotw0,;. O nout·c )!ini.tro <ht Gncr·t•a 
nito J'0Jil'ulicnthm o mnjm· Cnlrlas. o qttu hott\·c fui 
o seguinte: o pr,·;idcnl" oln. pl'O\'illcl" do Santa 
C:tlhapinil, c.nue t!ntãll se ach:m\ c,;t~ oiTicial, !'oi 
que lmixon nm:t ot•t\eHl du •lin c,:\L-;.onlt:omlo o ,;cu 
Jll'OCu~imenlo, c o c!llciill petlin 1m·a ~Qt• Sli~mct
tido :-. con,:clM ele g't\C\"1\\. O noum rniuistro o 'JUO 
disse no Scn:ul.o \oi que o o!lici:ll scrin. pnnid<J 
confol'!Uc as leis militares, desde '1 ue h::wia rc~ uc
Tido conselho de guCl'ra. O oett p;·ocedimcnto, 
portttnto, foi opposto ao que tC\'C o ministcl"io 
anteriol'1 pois não fez applicct<;.~o dr';; ;wisos, em 
~ue esse miuistcriQ U;)..>~on os scn~ uc,to;;, ;\0 ct1so 

llC que SG te'' ta. S. Ex. ag-nawla o resultado !lO 
CúDôCllio ;c 'J ne vai ser su brnetti<lo o onicia I, pa.ra 
ú vista tlcllc procç(lct· na fórm:t da.s leis mili
tares. 

Já y,) o noln'e depúta.do que não hr, coutradi~ão 
al~um;t eutr~ o 1n·ocedin)ento do actm:tl n1inistL~o 
c do qnc elle rleviu tet' á vista. do que se derr com 
cs celehre~;. :tYiso;.;. 

S. E r. notou m:r.is qnc o actual g.1.1Jinete estejn. 
pr•ocmlondo co nm mc,lo que S. Ex. qualillcon do 
perigw,), !laudo importancht a militares qua se 
tinh<U\\ revoltado contr<t o govemo ... 

O Srr. Plmrto BF.LTRXO:-V. E~. n[,) repl'<lduz 
o mcn pens..'tmcuto. E não jll)(lia dizer que o 
mini;terio eõtú d~ndo import:mcirl a gcuertiCS 
qnc tem pox· si m~Sfl\OS tod" a iLll\)Ol'üLncin. 

O Sn. CAXTÃo:-•. , ouc~nee'anclo-os t.tó de 
c'Ommi,;sli-~s de confiaJ\~.:t. " 

O Srt. PEDRo Bt-:LTtt:i.o:- Tamt:em u:1o foi 
isso. 

O StL CAXTÃO:- EntiLo o que foi que Y. Ex-. 
,Jissc 'i 

0 St'.. PEDIW llELTlÜo:- Ett niTo p03SO to
mar a pala.Yra.. 

o Sr.. CA:->T :\o:- o nobre dcp11tndo nccres
centou que isto tam\Jem punlm el\1 desaccorcto o 
actualministetio com n lh~ ~O de Agosto. 

Direi<:o nobre depubdo, como jil o tlech\l'Ou o 
llotl.r<<lio :t\Iin ~tro cl::. Guel'l'<\, qnc o proprio m~
ui~tcr·io lle 20 (\e "\g-osto considerou qno denn. 
ser dnrb a.mnistiit·gcl al, c l::tnç~do um >cu S?ll.t'c 
o occm-rido. Nüo se limitot! <t istoaqLtelle :mms
tcrio. foi mais lon!::'e: nomeon ~Sr-. coronel Cu
nha ·llhttos par:t 'um::. eommiss:1ode construc~ão 
de linhas telegt·aplticas Oi\ ]ll'Ovincia <lo Rio 
Gr:1ndc (\o Stü, e nomeou o tencnte-cot·onel ~Ia
duraim. pm•n. inspeceion,\r a gu~rniçilo da pro
,·inc_in de Set•gipe, ambas estas commissiies de 
con!tnn·;:t. 

Ora, si aquclle nünisterio foi o proprio a tlar 
taes co!nmi>sõcs !le conlian~-:~ nos militareo ~ne 
se torn,u~,nn salientes t·cactores con tr;\ aquclles 
aviso;, como qnGr o nobre dõj'tntado ccn>ut'<U' o 
aclnnlministcl'io da g-uet'l'"• pot· t<~m!Jem Cf~lpro
goat' om commissüu; tlc conlían~:\ ·~ outros mrhla
l·c~ rtu.; :tliit:; não se tot·ruram tão stlli~nttJ>! 

O St~. Pr-:ni~o Br::r.TRÃO;- V. I~~. achn. (lllé n 
m\nislN'io d:t gucn•,t deve thW unJa importante 
co1nmis:i<i.o {lO S:..·. m~1.jor Caldas~ 

O S:t. CA.:";T:\o:- Si o majot· Oüdas so1hi:· al!
solYido do conselho <lo g·not·r::o. "i:[ no ,·ai seL' snll
metth\o, ~ue razão ll:wer:\ para fJllC o governo 
tloixe de lh~ <k.r· a\gnm,\ commi:;;:r\0 do cpn
!hnç:r.'! 

Si, jWt'~lll, f,>t' con:lemn.Hio, de certo !pte niw 
ih':t <1r.r·:1, p~lo lllenos emqu:wto estiver c:tm
primlo a s.::ntcnça tlo con~llw. 

O S1:. P1:1•Ro lkr,Tl.'.:i.o:'- Como n.dmitlir t\ hy~ 
pntil~w ele eondclllnnçi\o '! 

O SJL CAx1•Xo:- Estou lig'll!':mtlo ns hypot]Le
sas. Desde IJ nc c !lo e sttlmtcttiuo t\ couse\llo üe 
;;tterm., te~n de ser, <tL:;olvido, ·ou con<.lcnmado, 
nfi.o púfie SC!' outi~L ·,L conscqncnciu.; no Jll'ÍlllCÍ!'U 
caso, o governo não estit inhii!ido de dar-!ltc unm 
connnis~üo de conlinnça; 5i for condcmnnfio, po
rom, não, aom()no,;; cllliJ!l<lllloestivcr cumpPinLlo :l. 
PB}l:l. 
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O qno posso dízm· r.o nobre deputaclo é que o n:\ su~ secretaril\ ou na directvria de olJl'as mi-
1\Iinistet'io 10 ue Março ni'íD ]lode nem deve ser 1itares um plano vara a construcçêlo de um ed.i
mais rcn.listt\ do que o Rei. :leio para. enCerm:U'ia, cujo orçamento e de 80 a 

Creio qtte estes fut·nm. os pontos ca.pil<1e5 do 110 cont~s de réis. Com e:;t;\ pequem. dcs]Jeza 
discurso do nobre deputado; :1quelles q u0 dizem S, Ex. pode prestar 111n grande ser·viço, man
l'C~peito especialmente i despezas serão tom1dos dn,ndo construir um edificio proprio para esse 
na deYÍ>.\(1 consid.,raçl'ío pela commissão de orça- l"l!tster, com a:; accomodaçõ~s e comliçiies liygie
tnento~ UJC3.S ueces~n.rJ~s, tanto mms quanto ~ governo 

Agor;\ "VOU dirigir-me ao honrado Sr. ~Iiuistro applicou a ouh·o estabelecimento o edifício que 
!la Guot·r~ e forlllulu.r o pctlido a que allndi no uos tempos coloniM; fom constraido e destimulo 
começo do meu diSCUl'SO. á cnfet•maria militar. · · 

Rerere-se este pedido, Sr. Ministro, a dons eõ-. E' melho1· e m<1.is ecouomico que o governo 
hlhelecimeutos militares M mínb:c l)rovíncín.: a gaste 80 ou 100 contos de réis, embor~: em dous 
Euferm~ria :Vlili tar e o Arsenal de Guerra. o 11 tres cxercicíos, com a. constrncção de um bom 

Qu:mdo eu vim da Jlroviucia, no mez de Ja- edificio que reuno. as convenientes accommoua
neiro do corrente anno, a enl"ermnrh• mUit~r n~o ~.Jes e condiçõe.; hygienic.'LS, do que estej:t cons
pudia nchor-se em cshdo maics lastimoso 1lo que Lautemcnte gnst:mdo COI!J mudallç<IS e· obnts pnr 
se ~cb:tv~. visori~s em casas particul<tres, e sem lll'oveito, 

Essa enrermari:J. esteve ate certo tempo em um por isso qne sempre O>tari\ '" enrcrmarh mal ac
ctlificio construido expreSSi\!Uente p1\1"J. bl fim, commochdi!.. 
e que t•ennia, portanto, todas as accommodaçiles Em tolo o caso pBÇ0 :1 V. Ex. qne recom
c condiçües l1yg·ienicas necessuri~s; mas, lw. al- mendc ao c?mmandante d<ts :1rmas, IJUe, segundo 
gnns annos o goveruo entendeu wnveuiente pa;- me tl.l.rece e a quem pertence, qno trate pelo 
S<lr pm·J. esse eclíficio o i\rseo:ü de gt1erra, que menos ele ac:eiar a enferm:uin., ]lOl'qne,repito. atê 
ent<lo estn. v a em uml\. parte do nntigo edificio <los :to j)3rtir d,, pl'ovincb nii0 podü se~ mais t"c·iste 
religiosos Mcrcenarios, estando M o·.ltro. Jl.•rle a nem mais lameutarel o estado daq_uelle e:;ta
alfandcg~, afim de ser todo o etlHicio aproveitado belecilnento: mettia horror, nilo obstante as íns
para a mesma al[au:leg-(1. C0mc~,on desde então, tantes l'cclmilaçües feitas não só Jlelos medico> 
isto h a. t.alYez 15 ou 16 anuoB, o. on rermarir. mili- encarrcgfl.tlo; do ser,·ico da mes:n~ cnfermada, 
tara aud<tr de Herocles pam Pil::l.tos, e já tern como tambem pelo deleg~<do do cirurgiiio-mór 
occnpmlo quatro ou cinco C..'1.S(IS tle propl'icdll.des do exercito, as quaes nnnco. fol·am attendidas. 
rarticulares, inclusive a~ue!la. en·, que está, sem- Qu:mto ao arseu~l de guel't'a de minha pro
pre mal colloc.'1.da, com f,tlt~ dês nt~eessarios com- vincitt, ta.mbem peço no nobre ministro que dis
modose condiçues!Jygienicas, gastando o governo pense }liU'<:I com elle a n.ttenç~o, zelo e interesse 
mttito U.inlleiro, 11ào ü> com ns mmlan('.ns, como qne te:n mostrado pelos serviços tl<\ sua pasta. 
tambcm com as ohrll.S que se tornam necess:~rí~s "\.qnelle e3tu.bclccimento merece alg-llnl't im
nessn.s cnsu.o prtl'<~ nelhs poder ser lnstallad<\ (I portnucitt, lJasta tlizer que clle desempenha tres 
enrermal'i~, obt•os que nlio podem dei::~:a1' de ser especies do fl1ncções: tle intenctencla, de officiuas, 
conoideradas provisorh1s, e por isso mesmo mal e tio estabelecimento militar. 
foitas e de pouca durar;iio, mas ~ue, n1t.o obstante, Gomo intcndcucin, tem ele fornecer o f<\rda· 
tem importado em não poncos coa tos de róis. menta ufio só para. a guarni\'âo da pro;iuch~ do 

Act;:ühuente, cmno disse, qnundo vim em Ja- Pará. como p:trn. a guar1lir;ã.o dns provincins do 
ncíro, a enrerm:lria lm vh\ talvez dois ou tl'es l.l:u·anl!iio, Piauhy e Amazonas . 

. annos que 11iío se cniavl\: os qum·tos mnito uca- Só por isto se reconh~ca a nece»idade da sur. 
nluulo3, os mictor-io> e latr\n,1s elll um estntlo consfrrVJÇ<iio e do des~nYoll'imento que eleve ter. 
insupport:n-cl, ou melhot· insorl"iveis; a botic..'t Por ontro lado, como omciuas tlesempenlm 
em mn pequeno qa:trto, nt1Ü nccommodadn, os mnit~s olwns referentes no;; qnat•teis, o outros es· 
remeclios em geosscit·as prn.teleíras sem port~, tabelecimcntos dns mesm:•s QUatro l)l"'OVincius; e 
nem de mudeim, nem de vidro, do IJ.ne resulta como cstn.belecimento milit:n• tem nmtl companhio. 
grande cstt·:Jgo elos medicamentos, não só pela de opcrarios militurcs c n111a companhia de r.pl·eu
acçito elo tempo, como pol'([UC 03 ratos jogo.m :~o ~li.zes artífices. 
chão os \'id1·os, que assim se <1ualm.1m, e dalli Enll·etaoto tun csh•b~leciment,J desta ordem 
11rovén1, não só haver militas ver.eõ f,tlta de me- não rem1e ns necessnrias condições pam de;etnpe
dicameutos necc»arios, mas :lin<la não pe~ueno tlllur a sua missfi:o, e pr·eci;a de muitas obras no-
"[lrejuizo para o E;tado. . . . vas e de_ reparos 1mportilntes. _ 

A tudo isto acc!•esce . qn~ o ed1~cto em que se E' :tSoim qne o> apre_n<lizes meno~es ~stao collo~ 
:-.c1l:\ a enfermaria. estn Sltnr.tlo .JuSt:uuente de- 1 catlos em um lJal'l'ac:to que proTisormmeute fm 
fronte ele umr. cocltcirü. pe\'tencenttl a. uma com- feito no p;tlco do eJ.ificio, o qual lhes serve de 
panllia tlc bmuls, o q1.1e se tornn. muito incommo- quartel e dormitorío,c ahi estão rnnla~"llhados; 
<htivo e mesmo prejudicial ao trat,tmcnto mcJico " enfermaria está col!oc;.<d:: !ttmbem em um" pe· 
e i• cxistencia do~ polJres enfermos, que nlli são qttenr. st<la,sem os me~os extgulos pal'll um estaiJo
rccolhWos e para liL vão por nüo terem outro re- lecimento dcst<' espec1e: 
curso. ' O actnal Jirectol' do eatíl.beleçimQnto, tommta-

Não preciso cl1c~t·ecot• !"I con"l"'enieacia c a ne- cor?nel_Fr_ancisco .Jose !eixei.r:1, <l!le ~ um otncial 
cossidade mesmo ~no lm de dnr-se uma hoa cnrcr- mtn!o clistnwto pot•sua nltell:gcucm, JIQl' su,~ Iil'o
mal'Ít\ aos otnciae~, e aos ]WO]ll'ios solLlados. O bv.htle, e rrnc tcul rlesenvotv!do o mni~_l' mio pos
bo\n tt't\tamm\to no e:.tso de moles\ias. o bom f<n·- ;;lwl Jll1r:• cleva!·oestabe!ecnncut~. n:.oao ,Jonto 
d:tmcnto e :1. bo:t n.limentação collcoi·t·em mnito '' t]t!e tleve set· elevado, por.1ue pat'''· isso não dis-
1tão s& para lev:mt:.r o mor,tl do so:dado, como põe dos nece;;s."\rios recurs,os, mas a que póde sor 
par::. tno.nter a disoípiioa. clev,<do com os esc<lSSos metas M se~ ~lcnnceideve 

o nobre :Ministro da Guerra b[t. d~ enoontt•ar ser nproveit<1do 11elo nolJre mioistt•o, e nux~ ial-G 
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com o que . esti \"C~l' de sua J:l1rlo em ~cueli;:io \':l - se um:t ct:tp.t supc t·iol' o. 800 reis :is pr.tÇ:IS de 
d:tqnclb cõtcbck>ei~lliHJto. ['I'Ct da. g1nrniç"'io . 

Creio IJHe foi cre:t•h ulti:nnrncnte uma oftlcin" ''~'li n •· côrto costuma-s~ <hu· ,zrandcs renci
de :I! faia te; mas niio tem podido funccionnt', p:1r- mentos :t todos os empreg<ltl•JS, !lÚla r:,zão,-. se
qae falt:\ um log:w npropt•i !llo. E', poi$, <lo gun :o ::;e a!le.:;a,rlc r1nc a vida. "<Jlti ê muito d\l'il, e 
gl':l..nllc ne~illadc um~ sal:\ para. es_t:\ omcin:t, é preciso llOt·t:mto d:1r ao:; fttnccional'ios um venci
:t~tm cou1o a eorl~tt·ttcçao do um depos1to l' lt".i\. o.; me11 t..:> c~ :rn qnc J'os;:u.1n occon·eL· às su,ts rlc5pe7.i.\5 .. 
objcclos m:t~1 tll:•ctn1':\(1os . e p:n-:1 con;e:Taç·'ln e Enl!'ct :ntl), ~ nd:.. ua;; pt·ovínci:\:; do Pttrú. a Ama 
!:U trdn. de nuterias p!' illla~. zou~s ê muito mais cu~tosulo q ue :1.qai n~ c'it'te ; 
' Jit veiu t m11!en1 rcmetti!lo ao l\línister io <h . mcs1no r<Jrermrlcrme :t et:cp" do;; militnrcs,qnuudo 
Guer rtt un1 ot·ç.'l.lllento vara tl cmhtrnCQfiO d~tu.l :1qni n-1 cót·te se thvo., co'11o tiQr exemplo se deu 
oficina, e tambem p~n'U um modc,;to 'JUarlel p .ol':l uo semestre p:lSStt!o, 500 réis <.liarios, n:t pro-
GS ~pren<Uzes m:winheír <>S. Yincia do P<ll'it thtV:t-se ROO réis . 

O .:iR. lhTr:>no:s-A :-Por qnem t'oi org~ni:~atlo 1 Sr. pre>_itl.eate, e tt não rlesejo 1\J.tig-J.r mais nem 
o Sn. . CAXTÃO :- Foi ot·r:-~n i z:1Jo pelo <l irector o no: :~-e ~IuHstro nem os noi.J1-es dr.pu~'Vlos qtte me 

Jas obras milital'e:> dtl. pl;oçincia., que núo póue té m !etto :1 h.onm de ouv1r-me; por ISSo term.iuo 
deixM' de ser p:u·a isso comnetcutc. ~ppellnmloalll~,l nm:\ vez p:u~t os I.Jous de$eJO~, 

o armttzem ,to Almoxarif:Hlo está b~stMte :u - p~ra ~ dctllcnc:a?.~ par~ o zelo 91~e o !_}ObJ•e Mt
rnitt::do, tant:l o telh~tlo COIIIO as parede; ~,;tiio mstl''-' tem nuul •!e:;tu~o n :.~ admlin~tr:t~.a.o. cte &J!O. 
dn.mniJic..·l!los, c isto c:tUS.'\ {:;t' nde.; prejnizo:>, por· tJ :t>t1 , p:t1·n. que se d1g·ue tom:tr em c0•1StdCI'<lçUO 
que es•ra""a.m-se os materincs que r,str\0 nel\e.;; o qul: acaho de c:~: por a. respc1to <h\quellcs <.lous 
gu:u'<ladof . esta:Jelecimento~ni!it:tt-es tle lllinha provincia . 

Slío rep:tt·os nrgoentes; ma; CJ.tle o zeloso o probo (Jlwto bem, •••tt•lo bem.) 
tlirector não pô1le r eJliz<ll' [!Ot''}ne uão tem o; A di, cussüo tim a tlbtht pol:l hor,l. 
meios nec~.>m•io;. Seria com•eniente que o noht'c 0 " p .. . -•: . . . . =- _ N • 

Mintst1·o nã.o dcl~e cs:;e; . estraf!'05 ton~n.l' !11:\ lores 
0111 

~~'~to R:~•:IDENTE: uu. 1'·\r.\ ·1111.\Jlh,• a. »e.,nmte 
pl'Ojwrç.Jes, P.<JL'que m:us t:trde se1·ao t'tmbem e du 
precisas maiores de.>pczas pMa reparal-os . 2• discnssrro tio orc,unento d•tS despezas do ~H-

Ha muito temoo estão Yil.g-os e i11terin~me1\te llbterio da Guern . . 
occ:np<ldos os h·~~n'es de olficinl e mnt\nuense J., A·s 2 l/ i ou ante:;. 
s..ocrct .. ría dess~ :~rseual. O otncinl, h•l, t:tlv~z, 
tr-esou qnatro :moos 1-eti1·ou-so da pro,•incia ,10 Co;llinu:tç.iio <h 2• di::;cuss::1o tlo !!.tL 2" tl\'pro
P:trà P'll'<t a $11<1, como doente, e uunc:t mflis la rost.~ do g-ot·erno, co:l t·ertià~ C:JI projecto de lei 
volt.)U. Eu n :to preciso mostra1• os hconve nien- sobt·e IJ-"UlC03 n.gricolt\S . 
tes q11e 1!:1 na interinidade neste;; Jogare; . ~\o Le,·;ull't- se a ws&l.o ils 5 l:or:1s tia tar:.le. 
nnbre '.\linistro, port::mto, )lCC.~ que tome nm:t 
pl'ovidencia, oa aposente e.;te o:ficial, qnc lt"l 
quatro aonos não tem tom•<lo cont:\ do seu log-ar, 
Mve~ ['elo SGU mau est:tdo de St\ude, ou di
init t;J.- o. 

O Stt . T no>uz Cor-:r.no (nrinisuo <lil r;uem,): -
Nilo Jl;t dtn·i..ta., V- E:.:. t em maita razão . 

o SR. CAxrXo: - O <liJ•ector taml.J~m [li!de no 
scnre!;t-tol·io au;;ulCuto de etapa ]J :ra o; apren
rlize;; lliCllOre;. A etllp:t C}U<J ,;e dú. In é tlc oSó 
ré::S, seudo õ:?O r·cis r•wn. alinrcnta <;ão e 100 1·éi.> 
J•tt·l\ Car<.lamerlto, <:al\•ttlo, la vag-elll \le roupa. 
ect.; e isto '!'''-' ntlo as ptw;a;; •I e fH'•' t tem \lllHL 
c t:qJ<t snperto•· 11 SOO rei~. \1 •lir·cctor r ech rnon 
C}l1e s~i ' ~l<l\':~<ht e;;,;:.\ di:1ria :\ v~:> 1·&is, ~Ciltlo 620 
r êis ptt.m etapa. e 280 réis para c.d~~u.lo, rat'tb
mcnto, <!te .. -lclt :, justo este peclitlo Jo director·, 
p •rq11c nã.o e rossi vel "liment::\t'- se nm<l pr.:ç:a, 
a inJ;\ ~ne m~l\Ot', CO!U 520 reis ll<VlUel!a pr·ovin
<lÍ:I, ne:n tão pouco H\0 réis por di:1 acttrlii·-s2 ás 
de.; pczn~ exill'i<lns pe lo ''~~tn:nio, ca lcado. etc. A 
vida no. província do Parit ~ muito C.'\11\ ; pelo ')ne 
foiconced id:1 <lOS otlicin.es C)ue scr ve·n H:1~11(• lla 
gui\rniçi!o o <Htg·meuto · I~ etllp:l, sendo es t.l ele
vada a l$800, pot·rtne foi reconheci\lo não ,.) pe lo 
f."'Ver·no, co:uo por e:>l<t C:lm~r.t que não e~a. i'OS
sirel que u1n olfi<:i:l l porles;e :d li sustentar-se c a 
~ua t'amil ia. ~rn~n Le com 1$ di;~ rios par-~ sm1 
Clil ['lt. 

t:.u jú tenho tid•J oc:asião de ilir.er, qui! 11 11 P:u·:, 
e Alll:lzonal;, a etapa <le uma I•I':If<a lle pretehe!.'õ\ 
:1 iier sn pel'io1· ;, cto.;n :.lo um oficia 1. &;te facto 
s.í por ;oi mo;tn qno.n to é ca.r,\ :1 viu o. mHtuell,IS 
tlu"s pr·ovi!lcias; e q11undo se Java. Jl"'" urn 
aprendiz menor 520 rei; para ~tapa diaria, d.:t-

1.'"RESlDEXClA UO St~. 11,\.UÃO DE Lf.JCEXA 

SUl\Y...-\1\lO. -Cii.llJ)t't.!ll. - \~e\\ur~\ \1~ at\.3. Ob~ruçii.:.l d l.l 
Sr. Jv .• «JUim ~..abliGG . .A Jt;,rov;~r.ilo.- OcciJn.;: :to do !Sr. 1~· 
:tiJ(Ilolu I! 1\IJUI~:\~-.ti~ d\1 ÜCI~U \:\çã:a.- E :ct•!tlJI.tsr11.,-l1:t.r'\lcOI' 
n (IIH\)\'!~tll' l ' ' · 1::!1.- H.tt iJU~ ri iJIJ!!:L r).; olú~ Sr6. A!rUIUtl l!"U IJ:\ o 
A1full.SO C\lbo. A•IHt:not~ ltJ.- Ot•s'l! rrnt.Vi!S J. ~>t. S r> . Jva.qllim 
N;;t!Jucv IIJ uwn,u t.:~ Jupaor. Jh.,{UO rúac:oi•J Jo Sr. Hodn;:uo.i 
Junior. AJ i.tlUout.u .- fl biC:t \'.'l Çúci dü$ Sr.i ... llc,l tirp' " S~to.s 
o tffit.:. fic rl)ira _( ~lfi,tl<llv Jo l lltpo:ria ) . - Ouur.:.'l ltv ~lA.
Conltuuaçã., th~ ~~ llisc u~:t-~ãn lto or\~ll ll CMI.o J:J. _;.;uurra . lh::i· 
e11r.•o t1v :)r. J!e,•ru Ltlh. !~mcud.1 . Ui.ocu r~u !lu Sr. t•M~u:'l. 
llrr;mJ..h ,\.li..ruuulv.- Contiri U:l.~:i iJ o"' :!:.t. Ju cussão J.o 
."L tl. '2 1 ,j.) pNjCd) 11 . ~:! St}lm: haru:os de :reJ.:lc! rQ.tl. .Di!
eur~ll ,Jo St. ~nJrtuJ e f igucir01. Adr:uucoto . 

.\o 111uio tli:L f'az..;;c " ch:tnuu.l~, i~ qml z·e>I>On
d~m os Sr:;. P:1.5sos :11-!lrotn•la, Chrindo Cl r:t
ve . .;, Cantão, Crtt~, l\fancio Ril.10ir·o, Co;t:t Agnittl', 
Le itão ~~Cun!llt , Sll,·a ~Iaia, Dias C:li'!Hliro, _fti
I.Jeil'O da. Cunha, Coelllo tlc Rczml tle, Jayme Ro;o., 
,\lcncar .l.l'•lripe, 13ariio Je Canintlé, t-:odrigues 
.Tuniot·, .r Mé t.>om jJ(:m, Jag-ua1·iue Filllo, Alvaro 
Cnminllll., T:trqli ill io de So1rza., João 1I:tnoel, Hell
riqutJ.:, Sodano ele Souza, Pan ln I'rirno, ThooUO!'O 
da. Silvll., Joaquim N~buco, Felippe t.l(! Figuei['()a., 
J uvencio tle A_:;ul11t·, I:Ienrirrue ~bu·que:>, Ba.riio de 
Lncena, Aleofor·,ldo Jnllior, Bento !{::unos, Gon
ç:t.l\e; Ferreir",\, All'r·cdo Gart-ei:~, B. d~ Men
donça Sobrinho, Luiz Moreira, H:tri:.lno d<\ ~il113, 
Lou~nço ue Alhuqn·et'·lue. Olwnpio CamO<E, 
Coelho e Campos, ~·r·cire de Ci'u·vnlho, l\Ii!Íon, 
Anrcrico tl~ Sou<,l, llar·ão ele lTaremoabo, Jtrn
rtucim c\yres, r,'tT II:l !ldC~ •.ht Cun!U\ l>'illlo, i:IL'\ttoso 
Cumm·o, Costa Pereit·<<, Fc1-reir'\ Viaaon, Fer-
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nanrlcs llc Olivch·a, Lacerda \Verneck, Andt·a,le 1 
Figueira, Lemos, Pacillco .i\I<.l.scareuhus, ).!omã~. 
Henrique S:l.lles, Barros r.obr<J., t'lyrr.pio Valia.:. 
rmo, :\!ontnnuon, Pedro Brandão, Carlos Peixoto 
Elias Ch :ves, Rodrigues ~\Ives, R.odrigo Silva, 
Dnm·te tlP. A7.P.'iMII, Coi•hrilnc:>, Gcr:lltlo de 1~
r.ende. Delfluo c:ntra, X.avict• da Silra, Marcon
d1is· Fi;.(ndra, E~peri liiio lt!arqMs, Bwão do Dia
mantino, Visconde de ~:~.c~ r, Fern;\ndo lillckratlt 
Pinto Lima, Paul i no Clwvcs, Se v c N:war·t·o Si !"v~ 
Ta.nwcs o Mirandll Ribeiro. ' 

Cnmp:necem depois de aberta n ses:>i\o os St>>. 
Custodio Martins, Ro:lrigucs Peixoto, Cesnrio 
Alvim. Afl'onso P~nna, Mu.c-Dowcll, Pedro Bel
trão, Barão tio Rio uc Contas, Cnrneiro da Cunla, 
Joi\o Caetano, Ped1·o Lníz, Rosn o Silva, Domin
gues tht Silva, Castrioto c I~ I pidio l\1os1J.t1Íta. 

Fti.ltam com Cl\usu participad,, os Srs, João 
Henl'ifJllC, Btlrão tle 1\rtlo;-ag-y, Ba.riio do Gu:thy, 
José l\!<lrcellino, ,\ranjo Pinho, João Penido e 
COiulc do Pinhal. 

F::IJtr.m sem c~ma pm•ticip~rht os Srô. Gomes 
ele Castro, Coelho Rodrig-ues, Torrns Portng·" I, 
Ratisl,ona, Theophilo elos Santos. Lui~ F•·cil'e, 
Oliveim Riheiro, ,\ranjo Góes, l::mna, Bulilões 
Carvalho, Bezamnt, Alfmclo C'h;wcs, Canclitlo 
D1·mnmond, S. :!\Lsen.renhas, Cl!t·isti:Lno clfl Lu~. 
l\1;1tt.~. Mrwlmclo. All'<tll~o C:cl,o, Almelrln No
gueil'i\1 Alv·es tle Araujo, Maciel c Joarlllim Pedro. 

A b1·e-se a sessr~o. 
E' li: la. a acbt da sossiio antecedente. 

O Sr. J oaquün. Nab1.~úO diz que, 
peloreg·imento, qnm~clo hn, na publicação dos de
bates, alg:m1 J>Onto lllCOl't·eeto, o oro.dol' a quem 
se :lttrihua e;;s,lulcorrec:~.ão deve mandar á mes:t 
a emenrla que cntcntler necessat·i:~; 

o 1·esnmo do diseursoquc proferiu hontem con
tém :J.l'g'ttmetltos tfto inYerostmeis e tiio ahsurtlos 
')UC pede licenç.i. tt S. Ex:. pam, de num vez pot' 
tod.lS, protestnr contm os resumos CJUO o ])iw·io 
Officin.l Cn1. dos s·õus <li~cm'sos. 

O S:<. P:u:s!J>:,:-:1'1': :-0 nohrc clopttt:Hlo man
clar·it á mo~a a reclirka~:~ , p:U':t ser pnlJlicaila. no 
Diario Uf[ici,(/.. 

O Stt .. k.\QUDI NAnr;co não prctcnclc m~nd:u· 
nm:lmmn I·c>clilica~ão; !'::4 r'p()n:\.; um pt·ot,..sto. 

Nit~gnem m:l is l\tz~ndo ob,et'l'aé•líc>, é dadn r:or 
npptovarl:l a acta. 

o SR. PrtE5lJ)F.:<Tg ;lcclnl'.'l. que so vni omciar 
ao !rOverno, por intermcllk, do Sl'. :Ministro tio 
Imj)ario, pedindo a ,]e;ig:wçf(o dtt hom c do log<lr 
em que d~ve comp;trecel' :t doput,.çiio desta i\.n
guzt• Co.mur:l, :dim rlc felicitar '' ~u t Alto''' !tn
pe!·ial Regente no di o. 29 do corrente, pelo SNl 
annivol':'~t·in tw.t::licio; e nomeia p:ll':l. compor <1 
l'Cl'<lrid:t dcpttta,·:ío o~ St>:>.: Dnnt•te de Azevetlo, 
C:tnt<lo, P::~sos ~1Íl'anrlfl, Ribeiro <la Clmk•, Ro
drigues .Tu:üot•, Tnl'~uinio ;lo Souza, Paul:\ 
PriÍllO, Theodoro tht Sih·n, B. de :'t1endonç,~ So
!Jl'i;tlto, Olymj,io C <mpas, Frdt·e de C<l.rl':dl:o, 
1\laltoso Cam:~ro., ~·ernan<.les t.le OliYcirtl., Rodri
gues Peixot0, PeJro L•1lz, Lemo:;, Olympio V<tl-
1a:l5o, Mout'ilo, Coclm<ne, Geraldo de Rezende, 
:S.:J.\'ier ,]a. Silva, B:~t·i\o do Diamantino, Visconue 
de Nacar e Paulino Cluwos. 

o SR. 1• SECI·:l':TARlO r:rocedc ,:, lcifurn do se
guiuto 

Ex.f>E lENTE 

O!licios: 
Do it!inizte;·io da Guerra, de li do corrente, em 

l'csposta ao otllcio n. 130 lle 21 de Junho ultimo 
.!cYoh·cndo i_nforruud'' o requerimento em c1ue 
D. Mur1~ rle l'\azaretlt dos P;'IS:l03 p~de que o meio
soldo fJUe percebe pnr lb.llecimento de seu marido, 
o lll<~jOl' rel'Ol'lll:tdo :lo exercito Jofw dos PassosNe
)lomnc~no, sc,jn ca !Cil bdo '(>e h tallellu de S de 
Fe,-cren·c: de 18/3.- A qaem 1\Jz 'll. requísiç;\o 
(co:nnussao ll.<J fn.1.enda. ren;;ões e ordenados). 

Do mesmo ~Hnistet'io, de 19 do corrc::tte trans
mittitldo o reqnerimanto em que o alfet•e's do 10o 
lJ:üalllila de inLm taria. João lgnncio da Si! vn pede 
dispcnsn de eYccrso de idade Jlflr:L se m:ttricular 
em argnma. das escolas militares. -A· cornrnissão 
t!e m;ninl~;l. e guP.rra. 

Rcq ueritnentos: 
D_e Domingos ltncolorny Guanab:tro. Ferrcim, 

pedtndo p:tra. ser-l1~e _nbon~tlo o soldo por i1lteiro 
~'' patente rle C..'\]ltt;~.o, v1~to ter sido refm'm:J.do 
dor dec:·eto ue .18 tlc Junho deste anno.-A' com
misslo de l'<l.Zenda., pensõ~s e or·denados. 

Do porteiro e continno; da Inspcctorht Geral da.s 
Obms Pnt:lic •s, pedindo que seus vencimentos 
st~iam equipcn·auos aos dos empregados de ígua.l 
categoria. cb Secretaria de J·:sttulo dos Neg-ocios (la 
Agricnltura, Commercio e Obras Publícns.-A.' 
mesm:t coll1rnisslo. 

E' lido e, posto em discussã-o, sem debate !IJl[lrD
;:.do o seg·uin te 

I'AREC8R.-N'. 122-1888 

Isc>!í"<o ele imposlos em [avo1· rl(i esc~la domestica 
de Nossa Se,ltom do Amparo, de Pet1·opol~ 

A connnissiio de fazenda, pensõc~ e crdonidos, 
'' q ne111 foi presente u. petiçlo do director <h Es
colu, Domesticn. <le No>Sü s~nhor:t elo Amparo, pe
<lindo iseação de i m po~tos utJ lierttDÇ<tS, Jegit•los, 
trnnsmi,,;iio de apo!ice; e qunesquer bens ele raiz, 
fJ 11e lhe ven h~tm a pertencer, p!'ecb<1 de oscl:t
t'<lcllllclltos do govc•t·uo p:u·;t poJer deliberar, por 
isso ti tlc p:u·ccot· qoe s~jam poiliclo3 asse~ cschl
t•cdmentos por intetmedio do Wnistcrio t!n. Fa.
zcnda. 

:-':tht tias scssues. 2-! de Julho tlc 1888.- A. Fi
vucira.-F. Dias Ó'lmciro .-João ]>Ianoel.-Uou
;·,ro. - Sc!J~sti·io H"'•ca~C>1has. - 'J.'heophilo dos 
Sanlos.-Pedro da ('wJw 13cltJ•üo - .. L O. Goouu 
de Castro. 

Suo lidos, apoiados e post s em díscus :;[o os 
seguintes 

R~q"crimentos 

« l~e'llleiro se reqni;item do governo, pelo .1\!inís
terio d:t ~\tzendil, as seguintes in tlmnaçues : 

<LNfw ju1g-.l o go1·cruo conveniente tomar medi
das acel'M. d:c cunh:lgem de [trata, visto como o 
llept·edawe:lto ,]e:;õe met•ll excede ue 2J 'I• do 
p'<clt·ão esL1.be1ecido peh legisln~iio vig-ente I 

«Sab d,ts sessõe>, 24 t.le J•Llho de 1888.-.'!Q'o>lSO 
Pcm1a.• 

Adiado por tet' pct\í.tlo ;c pt<hwra o Sr. Pas.>os 
:\Iiro.m\a. 

« ltCf[Uei eo que, pela Minístet1o tlo ltr;perio, in
forme o governo qual o mo ti v o por quo nüo foi 
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defer-idG juramento ao Dr. Domingw ?\!ar i 1 Gon
.ç~lves, que po~ c:wt" de 18 do cort•ente nMm•a
lisou-sc cidadii.o brazileiro e apresentou-se pi'll\t 
cumpl'ie aquellc ]Jreceito. 

«Sah das sessue;;, 2-! de Julho <le l8SS.-"lJ.7oaso 
c,zso . .. 

.'l.dittdo por ter pediu o :1. pal:::n·o. o Sr. Passos 
1oliranda. 

«Requeiro qlle, pelo 1Iinbterio tla Fazcn<l<\, in
forme o goYemo : 

(<Qual a qmtntia ultimamente emittit.b em Jnoe
d!IS de pro. ta ~ 

«A es~a emis;ão tem correspondiuo umortizJç•iio 
de igual importancüt de pa~el-lüoed:t ? . 

«Por que noi:o propõe a moairica<;ilo do m•t. 2• do 
decreto n. 1'\25 rl~ 28 tlc Jnlho de 1849 ?-
«Hc~ quanto tempo lm intcrinülado no cargo de 

director lhe Cnsa <l<1 :\IoJd.:t! 
«Sala d<tS ses..<õe~, 24 tio Jnl110 de lSSS.~A.ffMso 

Cel~O.» 
"\diado por ter pedido a pnl:t '1':1 o Sr. Passos 

Miranda. 
«Requeiro que, p~Lo 1Iinistcrio ch ,\gricultum, 

p1•eot~ algumas infol'llla~ões o govwno itcet'ca tlo 
destino qne tomort o credito de 18 mil COIÜ03 para 
construc~.iio ele estr;ldas de ferro estr:üeg-icas no 
Rio G;:-a.nde do Sul, Ct'e•lito repntildo, lm menos dG 
um <1nno, p~lo parlamento, de nrgen le necessi
d;1de. 

«Snlr. das sesSiJes, 24 de Jtüho tle 1888.-A.ffonso 
Ce!so.» 

Adiado llOl' ter ]Jeàido a p::ll<Wl'Q. o Sr. P~1Ssos 
Miran<ht. 

«R.eqtteiro que, pelo Ministerio ch Jl!~ti<;a, 
Jlrcste o gover11o inrorma~õe:; so])re o des:~cato 
jlr;l.ticadopela policia d,-, Par;tl!Ybtt elo Sul, de qtle 
foi victirm o Dr. Sil-ra Jal'dim. qu:1nclo; l10:uso 
de um dit·~íto garantido p~l~ COIJ;titui~4o, reali
~::t\"<1. uma confereneitt puúlie~ naquc!l:t citl:ule. 

«SaL\ da~ ses,;õa~, 24 tlc Julho de ltlSS.-"1/Jo;•<o 
Cel.so ... 

Adiado POl' tel' pedido a pa\•lYl'a o Sr. 2\Iomão. 

O Sr- Joaquim l'\aln1.CO (') ]lediu 
:t p::ü:wm ll~~·~ mandar á mesa um:t rep1·esenta
~iio, qne lhe fei tlirigicla, afim de sm· cn tr~gue a 
~sta "\llg-ustn C:cnm~,,, po1• tres ttistinctos auo
licíonistt~ tb citl<ttb do Recife, ~olicitmtdo 'lllC O> 
liYros <h matt•íctllo, !Nt'ai dos csct'<WOS do Im
jlerio sej:un cnnceflndos ' on iuutilisndos, de 
lnodo <lUe não llOS>~llU m~is ter log·n.r peditlos de 
intlemn iza~rto. (.iJJ oiado,<.) 

O oril,dOr se :tS;oem n. este pedi elo com tunto mttis 
convicçoiio quanto, si os escr:wos tiwssetu sitlo 
dc~:1Jll'Oprindos pelo Estado parQ seu n;;o, uevio. 
elle chlr uma indemniza~~io; mQs, como o · [)l'e
.iuizo resnlt.'L simplesmDnto de nmn. tnodific:,Ç•ilo 
d!l nos~a lei, si puss,1ssc neste ca~o o Jll'incipio ela. 
iltc.lemuizn~fio, teri:1n103 de iudemniza.t' todos 
uqnelles intcres.;es que &ão modificados por cada 
t~rif:t que votamos ott )JOr cada alternçfio quo fi1-
zemos ll:J.S leis do lmperio. (liiHitos npoi<vtos.) 

A 1'epresen taç,:To 6 a segaill to (t8) : 

AU!jUstos e Dignissimos Srs, Dep;lt:tdos :i. As
scmiJlén Get•ol Leg-i~LI ti v~. - O Dr. Antot1iu 
Joaquim de Bm•ros Soln·inho, Num:t Pompilio c 
Joflo Ramos sentem-se profultdamento oJien-

(•) ?'<ão foi revist?pelo or~llor. 

tlidos nos seus sentimentos de homens e úe 
ci<h:tdãos beazilci~os, por ver. qne a itleia iuleliz da 
inüemr:.ização :\os ex-seuhoreslte escravos, ::IJlOZal' 
de muito nntipatllic.:t •i g~ande maioria d<t ).lOPu
La('iio nacionll.l, encontrou um csí'ot•çado deteasor 
pnrlmnautflr na ressoa do Exm. Sr. B>l'ão ~lc 
Coten-ipe. • 

S. ~Ex., sem receio do severo julgamento d:1. 
ltistoJ•ht, jú tr,lduziu em JWOjccto apreSP-niado na 
C~llla[';\ Yitn!iCi<l :JS Í!lqu::\lificaveiS )ll'Cte!lÇUCS de 
imlhidnos que d~;urrasoadamente se julg:tram 
urejwlica(los nos seus interesses com :1 IJl'Olllnlga
Ção du ch·ílis<tdorc. e hmnanitilrio. loi de 13 de 
~\aio do 1888. 

Jl extincç-.iío u;t escraY•ltura n[ío Yiolon 1lireitos 
d0mitüc,t~s ele pe;;:ooa alg-uma, pol'qne em nosso ~e
ct\lo uen11um homem ciY\lisaclo e cLLristão se po
d~l'Ú dizer impu!!Cmeute e sem deshonr;\ p;·opl'ie
t~t·io de sen semelhante. 

Só dove ser inclenmizado o que so1Treu iujusto 
prejtüzo, c neose C:lSO estavam ns victimas de !t'es 
sccnlos de c:tpti•-ciro e priucijlalmentc os <ttrJCa
nos ituport:ltlos tlepois da lei de 1831 e seus des
Yentnr::\llos descendeu te,:;. 

Estiro os pcticionarbJ se;;m:os de ~ue o p.ltr~o
tismo dessa ,\ng-nsta Camur,, unpol',t ao ülud1do 
V\'O.iccto '' l'CPl'o>açiio que ell~ merece. 

~la.:>, infelizmente, a politic:t <lo nosso pn.iz tem 
exh•,tot•Jín:tl'hs sorpl'~zas, e niio se sal>a o r1ue 
SiH'ú a Carmm ri!1doum, sr os proprie!ilL'ÍOS L'LI
r.ws tl.'iumph:n'Dm n:\s eleiçõcs,fLb:<ftcndo, ~elo nu
mcm dG seus reprasentantes, a opinião at:\iantada, 
e no caso .i u~tissima, d::ts ~id;t\les do littoraL 

Nessn duvida, Yem os sup11lic·,tntes requere!' 
l"C5pettosantente -~·L Augusta. Gtulla.!\:t. tempor~-ria 
qao ~~ dig·ne logishw, como ,jlt3tn, medidn de lll'e
Yeuçüo, que os li1'l'o3 d •s mutriculQs de escravos 
do to(los os nnmicipioõ do lmpcl'io sejmn c:mcel
l<tC.os ou ímttilis::ttlo;:, Jl:tl\1. que em tempo algum 
poss:un set'>it' t!e base ús ill,licatlas pNtcuções. 

Cett'\ co!l1o tlere estm• e>Sa "~u~::st:\ C:tln<U'<t de 
qne « rtülad,\ iademní<.a~iio seri,ttuo contmrb ú 
holu'a do lmpo:io como l:üal :i.s ,jit dc~orgo.nis.vl:ts 
lln;m,,:G pnlJ!lcas, cspc~am o; supplícautes dcre
rín1ento .. 

I,. l1. M. -Dt'. Antonio Jattquim ele Ban·os So
bdJJW.- .:.Yttma Pompilio .-Jo(f.O n(!ií'tOS. 

Vem iL m~;a e 6 re:neltid:i. á commissilo de 
COllfiitni\'Ü.O e legi~hwiio a repeeseota~lo em que 
o Dr. Antonio Jo.'tqnim de B•ll'l'GS SolJrin1lo e 
otltt•os pt·ot·~~lo.m contr.t '" pretendida itulen:mi
zaçfio " ex-seuhor~s rle escrtwos e pedem o c,m
c-elb.mento rlos li n·os da m<~otricnla dos m~s-
lllO$. 

O Si·- ~ndJ.•ig'\>.0!!; .Yu.n.ío1~:- Sr. 
)lrcsitlGnte, ns nllser>nçü~:; que rer. o nollre depu
t:odo pelo 7° t\istricto uc minlm pro\'iucia., em um:t 
elas sessõ~s )1:\SS~<l:ls, relalivC!.mentc à emigt'<tção 
tlc comprovinciauos nos3oS parDo o Allli\7-0Das e 
Pará, e as pro\·i,lench1S que s. Ex. pediu a. go
Ycmo, no intnito de facilit:'tr meios de transporte 
ao> qno ainca rpüze.>sem cntig·l·ar, detel•nünarnm
lM a vir à trlbtma solicitat• informnç·iles ~\0 go
verno sobro a.ssumpto tfio grave pnra a provinci:t 
que en e o nobre uepntado temos ~;lwm•a de t'c
Jll'esenhtr. 

Si e ee!·to, SP. presidente, qno e'isa, cmigl-n,"io 
tem assumido ns lrtrg:as proporÇ\~, QUe fomm 
aqni desm•iptas p'elo llonro.do deputado, o que 
•tli~s ni\o contesto, esta circumst..1ncia só por si 
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denota. c demonstra :.\s sérias •liUlculdades e111 que 1 cumstnucias Mtunes da província, ó d~ maior 
s~ ~cham, sinão todos, ll<llo meuos, um<> íil'anctc _gt~wido.de, tanto m•ti~ qu r~nto ·a san populi\ção 
parto do> habitaules cb nos;<> pro•·inclt. , éfil Jncta com as m<l.iol'eS à ifficu!da.dcs o Tê-se n:~ no
consoqncucir~ da. escassez de chuYa.s, u.- est ação cessiuade extrema. de emigrar . Tudo isto, repito, 
propría, que no Ce.'lr:\, como se sabe, ó nos mezes é grnve o l<l.menta.vel. E, para que n5.o se ·-po"S!\ 
de Janeiro a Junho. dir.er, qne emg<H'O o:> declamo, ,-on dirigit> lL 

St agora, quando estnmos no meiado do o.uno, me1.n um requet·imeuto, que espero será appro~ 
pnrto da popuh~çiio cln. pro\'i!lcia, ii falt:t. do tr:-_- vado pel<1 camara, e não :vliallo, alhn de que 
balllo e peh'o~cnssez ou cm·estic. do:; gcnel'OS ali- fi~ttc em evidencia a ;or;\cido.clo do; r~cto;; nllu
menticios, jit. l'(!COl'l'e,em lal'g,~ esc:tla,n. e.;te meio <lidos. O requerimento, que vou tet• :-. honr<'. de 
cxtt·emo c sempre angu>tio:;o de emigrar, é de submet ter i1 C:l.mru'f!, é o que pa.;;so a lc~ (tê) : 
Jlrever, é illlJlHl:ltionnYnllllente certo, quo esstts <r. l~equeh-o ~ue se peç.nm :10 go\'erno, pelo nli-
dimculdades de dia pa1·a dia !ll~is ir'âo se ag,(,'m- nisterio elo Inwerio, ~informações segu!utes: 
YiHlclo até o temro (h\ nom colheitn, que, iu í'eli~- ~ Si tem conhecim~nto d:~. emig-ra~üo de habi
meute,não podt>r.i vi.t• siniio em M>tio on Junho do t.1tJtes da província. do ~ará pam ao do Paril e 
anno proximo. Amazonas e tlos motivos que a tem dctcrmi-

Em ttles cit'Culnstnnchts, Sr. {lre~idente, J\l.'l.rcce~ nado . 
me que ó ovrig·nç.:io do governo avcrigaar, pro- ~ Qual a lei do orcn.mento que om regula a 
c;.~rJr conhecer cuidado;;ameutc por to(los os receita c des··eza. daquell~ 1n•ovincia, e o motivo 
meios n.o seu alc:mce, a5 conuiçiles Yerdadeiras (h por que a as.;ernbléa províocinl este aono aio(}a 
p1-evincin, a.fim IÍe fH'OYideuciat• em t empo e de uii.o ...-otou novo or(allleuto. 
motlo a . não ter nuis tarde de lt\tar com difficul- «Quantas yezes este anuo a pr-esidencil\ da pro· 
dados ma.iores e em orclem a prevenir de:;astres viu ela já designou dia 1Jam r~ união d~ as~>emlJl én.. 
possivei$, que seriio pu1''" lameut.w. e, q:utnta;:, 0 por ~1ue motiYo;;, t em si(lo adiada. 

Esquecer ns lições uo lJa.ssado, de telll)lOS não •Sl tem co1il1ec11uento uc que o presülente <la 
remoto; principalmente qu!\ndo se é ad•erticlo, é ~ro..-inci:J. cleTcu, ultimamenta, de 1:200$ ::t 2:400$ 
niío só um erro, m:ts t:.1.mbem ç:r;we ft\lb da.- os orden.ulos elos protessores do Lyceu ; de ha >er 
quel!es que tem '' resp<lnsa.llilichule im:nediata dle cre!\do t\ cadeira de historio. sepnt•ando estn 
1b governação (lO Estado. E essa ob1•igaçií.o ma.tel'ÜI do. do geogt':lpl) in c uomoCt.ndo _Jl..'l.m el\(l. 
do à-oYerno é tanto m:ü.; rigoro;n, quo.nto e proressol' ; si s~lJe haver o mesmo pre.ndent e or~ 
certo que, pelos seo.s delegados U;l. provincitl. tem denndo obrus no~·as no P:lsseio P ublico c\ :1 capit:.\1, 
concorrido dircctamente pnt'!l que cila, no. me~ 0 uem assim 11ual a importauci:\. de tnes clespc7.liS 
dili"'\ de suas fcn<ças e recursllS uii.o tenha até hoje 0 en1 que lei se fundou o jll'esiclente para auto~ 
removido parte das difficu\llades com que nctnal~ rizal-as. ~ 
mente .Juct..1., decretando c promoveudg mclhor:-t~ . Venham, Sr. presidente, quanto antes estas .:u
mentos, que aproveitem i~ su:t. popala~:flll mais ue- formações. A Can~'l\ e. o pn.iz hão de conYen
cessitada.. com certeza, ella jti. o tm·i.'"l feita, si cer-se. 
JlOrventttra dur,mte seis me~es deste ~nno, cinco 
vezes desiznailo o dia11:~r.1 i rouni:io t!e s ul\. ;\s~ 
somblên, por igun.l nnn1ero Lle >ezcs nii:> . 1i.-e.sse 

0 Sn. ALYAl\0 CA~il~ltA da lllll Up:tt•te. 

esta siclo :ulia.dã ! 
F:~cto cxtrnordinnrio e.;to; nnu~:t dantes vi.>to, 

a sun. renlizaçiío est:wa r~<;erv(\():1. ptwa o g;\bincte 
10 di.l !\ln.t•ç•o, que, alitis, tem como ·pt•ogt':l.mtna 
ttm~ poli tic:t denominaca de repara~ii.o c ·(le 
;unor. 

DC5SCS tulh\nwu to;; suc~h,os dn ,\s:;emlJlc}:~ 
rc.;tt ltt\ l] tte, ht\ sete mczes, a província e~ ti\ sendo 
goYcl'll:ttla di~et•icionari:• e rlictatot•ialmantc, co
l!mndo~sc sem Jci impostos que nn actuatitl<lde silo 
os mt\is gt'<WQ.lOS c vexatorio.;, especi:t.lmcntc os 
que incidem sobre o dizi..tn~ e ~xp_or~u;Jo do. ~tado, 
que no corrente anoo ha_ ele dm~nm~· const~er.\~ 
, ·eltnente pot• f:üttt de l1.luuentn~~lO. E. mt1.1~ amd9-, 
fazendo-se de.1petas que re[Jttto sem J lt~ltfi_cac~IO 
piausivel como, por exem]Jio, C?l\l a. cre:tçuo de 
emprego> novos, inteiramente dtspcnsavets. . 

o Stt. Jost~ I'o~n't~u : - São actos iiljttsti!lc:t.vei$ 
t),, prosi deu te. 

0 Set. RODRIGUES J UXlOR: - ... e COlll O nug~ 
menta de orden:W.os a tunccioun.dos que est<l.vam 
·devidn.mente romn neraitos. 

0 SR . RAT!Sl\ON A:- E' pnrn isto e Jl.'l.l'l\ outras 
co.ts:ts qne serrem sempre os ndinmentos. 

o Su. : .ALENCAR An.ARIPE dá Ull\ apnrte. 
0 Sn·. Rom~IGUllS Jm;'!Oit: - V. Ex. tenlta pa

cietlci:l.; ouça-me . .1" ainda com oiJl':l.> luxuosas, 
incumiJiu.Jo~.;;c a S tl rt ü XCCl!ÇÜ:O à imli\'Íil.llO UC 
lllOI'ttlidude muito tltt>ido;a. Tudl' isto, UM cir-

o Sa. RoDRrouss Ju::;zoR: -Para isso é que 
faço o requerimento 1w.lindo informações. \"~ 
nhum elh\s quanto notes. c, l'epito, n. Cum.wa e o 
paiz hão de convencer-se plenamento_de qu~, em 
vcrtlade, t:tti condiçüos actu;tes thl .. ,n·ovinct"l. do 
Cen t•:i. não sflO not•maes. mas, pelo contraz·io, pre
C.\tia.s c criti~\S ; c da hi ~:;n. cmigra~Jo, en1 h.\ r~"' 
e;;c~.h\, de r1nc Jalou o illu;;trc dcputndo [!<:lO 
7• (UStl'icto; ~ ainda de •tu~ . com cfrcíto. ht\ ~etc 
mezes,"' provincit\ .~st.\ sen<lo gover m\dt\ discl'ic!o
nnl•iamc:nte, como .111 ci!SSC, 1:egul:mclo snn. rece1b1 
o dcspez;\ pot· mn orç:;1mento roduco, vota tlo em · 
1886, em círcnmstttncil\s muito diUcrentcs das 
n.ctnaes. 

o Sa. Ar.ll:s-cAR. AR,\t\I!'li! :-E' ~~·eciso notar 
que o president e <l<~. pro•inci:t não tem nenlmmn. 
culpa. 

O St~ . Romuouss JuNtot~: "7" A questiiu dos 
adi:\.tnetltos un "\ssemhlctt fico. p:~r;\ occnsiii.o op~ 
porttu~a . Sobt•o ella e~til ann1~ncit,dn mna intel'
pcllt\Ç'l,() ao Sr. Pt•ostdento oo CollSalho. Por 
tSto não posso t\ gum discutil-(l.; fica. rcserv;1da 
p:\l':t quando o uobt•e Pt;giclet1tG do Conselho 
tlesi aunr-llle dh\ e hom. Ht\ de fic.'lr proyado que 
ne!'S~s :1.diameutos o presidente o pt•oceileu contr:• 
a lcttrn. expl'essa, d:l. l~i, (nao apniados) e, só em 
detrimentó dos in tcresses da província. · 

Qmuulo tiver ~s iofon uuções pedid;\.S 1~0 rn~u 
refjuerime.nto, hel l!e mostrar que~ p_roccdttfeu~o 
qne tem t1tlo. o prcs,dent~ . c~t p~~vHlCtn. do. uenrn, 
em rclnç.i\O<~ despezas, o IDJUSithcnYcl, cli~uo üe 
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censura; porque, achando-se .-.. provinciu em 
condições criticns, não pórlc ser oppol'tuno, nem 
con,·enientc, a creaç.fio áa emtwegos~ nem de~ au
g-mentu de ordcn::tdos, e menos a n.utol'iz,lçiio de 
aespez,\s luxuosas_ 

Por tudo isto, Sr _ president<J, cu campro um 
deve)1" recl!tnln.ndú a n. ttenç:i~l rln governt1 p:~.P,1. o 
estado excepcional em que se acha "' nünll<t 
yrovinci<l.; pedindo--lhe qae n.eonselile ::to ~en 
aeletpdo mtis reflexão, mais cttlnut, mais pru
de11cb, na g-estã.o de seus negocias. - _ 

O Sa. M,Y,\M CA>!IXJL"-:- Niio pôd<õ ~c1· mais 
"Prudente. 

0' Sa. RomuGu~s Jux!OR- _- c que se 1\CCnpc 
m~is com os interesses ptlblir:os do qne com o; 
dos partidos, 0:as condições e;n g uc se ~clta o 
Cec.U'á1 a athninish•o1QÜO pPocisn. cst•n) n1uito 
&cimo, dos interesses partidurfos. sobre tu<lo tt'<L
tar dos melllor~mento.; d,l pl·ovin~h, zchw os 
saldos, que enconteou nos corres. 

Tenho cumpr·ido o meu de\·ee. Sr. pre3:d<:mte, 
e espero que o governo cuurpra o seu. 

0 SR. ALVARO CA:IUX!lA diL um ::<parte. 
O SR. RoDIUGtEs JvXiot~:- Vo11 mn,nda\' it mesa 

o me~:. requerimento, esperando que os nobros tle
ptltados não procurem eml!araçal-o, petlintlo a 
pn.lavr<t p;lm que fique ntliado, porque as intor
mnções que peço, são par;:t. c;chmlcimento da 
ve<-du.cle e pal'<L cou·i~uc~r á Cam u-,, tJUO mvh• 
exagero. Fi7. simple;;mente a exposicflO ex:J.Cta dos 
factos. 

E' lido, allOiallo e, posto em discussão, adhdo 
por ter pedido a pn.lanoa o S!', Alvaro Camiuln\, 
o seguinte 

« Requeiro que se pecaru no governo, pelo Mi
nistcl'io do lmpet·io, as in ('ormaçües seguintes : 

Si tem conhecinJento d<t emigot-a.ção de h:lhi
tantes da pro;·incia tlo Ccarit piem ,ts do Pn.rà e 
Amazon:lS e dos mo ti r o.; que <t têm delertn i-
nado. . 

Qual ;t iei ÚO Ol'VQnlCOiO I(UC lll';L l'~t;llla 'L 

receita c despeza llaquellu. pt'ovincia, e o lllOlivo 
por- rtllC a asseml!'êà pr•oviuci:tl e~tc <atuo :ütda 
nfio \·otou no,-o ol'c:uuen to. 

Quantas vez~s este n.nno a vr~o;;i•l•mcia da pr·o
vincia .ii\ dcsig-nott dia p:n•a t•eunElo d:t n,;semltl&a, 
e, qm\ntn.s, e por qne motít·o~, tem :sitlo Mhvb 

Si tem conhecimento de que o prcsiúeutc, d:t 
província elevou, ultimamente, de 1:200$;>. 2:400~ 
os ordenados dos proi'essore3 do Lyccu ; de ha.>-ei· 
elle creado n. cntleirtt de histeria scp:u-n.ndo esta 
materia <la de geog-rnrlüa c nomea•lo pam ell:t 
proféi<50l' ; Si S'llJC h".\"ét' O lUWllO ]WCSid~.nto 01'
d~lUMO ou r~ s nov-as no Passeio Palllíco th\ c:1pi ta.J, 
e bem assim qual a importomia de t:ws t1espe~~s 
e em que lei se rundou o presidente p<tra auto
rizo.l-n.s. 

S::tJa do.s sessões em 24 de Julho de 188S.
Rodrigv.es Jwtio;-. " 

O Sr. Heu:r-ic.1ue Saltes •- Sr, pl'e
sidente, uso dn ]'alan.,, 'JUe V_ f~;.:- se tlíg-n~u 
conceder-me, n~sta hot•a de>tin::ula pelo regl
mento a leitura do ex pedícnte, vur-a dirigir :ll
gumas Jlergunt.'\S ao govemo. Hem poderia. ror
mulat-a,; em rerju<wimeutos, cOJJIO tt.u) t'üito •J\Itl'OS 
collegas ; mas como desejo as H plicaçues. que 

vou pedir, e tenho ccrtezn de qtte os mens rcqtte
ri:uentos scr•iam votados ao oll-ühl, pela, fol'tl1nh 
-peç.t a palast'<t- <leque t:1nto tem abusado nm 
ílO'$ iHnstl·e:-; lewlct·s da 1_naioria, O llO!;Pc dei.ntado 
pelo Am(t.zon:ls-~ pref<~rl esta outro :11 \~itre. 

Nii.o ve,i<J pl'O->ente o l:onrnJo S1·. ~linislt•o do 
rrnp~l'io~ _qrw rwa, :1. qncn1 dQsej:'lV~\ dil·igoh~-mê Lle 
prúlet·~ncL<t. 

lch Ccl'C<t do rp11tl'O lllC~cs. Sr. j>J'c~iolente, nne 
a provincia CLe I~Iinas est~L. sem :.dnlíni.~teM:ãÓ, e 
nacL.tjnstiliea. o g·o,·ot·no fJOt· nâottW n.nnc;.vlo ;.,tó 
hoje.pl'esidente p;ll'aaquelLL pl'U'IitJda. (.1poi,vlos). 
V. l~x. .:ompr~h011de ~ne, n;;s actuncs circum
~Utnd:1.s Uo l'a.!;.: , ncn.umM. ])J·(wincú pid.:: cstaJ· 
por muito tempo sem admini.o;tl-~clor, o nmilo es
pecialmente a ele ·;.,iina$, 'lue tleye merecer· :~ 
maior- a.ttençw) e sollcitud~ !>OI' varte do ~o ver-no, 
poi:;, e cet·to ,.;:;;,, complicmlos c cumplexos os pt·o
iJlema.::; 1'12-lttti,-o~ ú. transr~n'mação porqne Jlfúi:>iun 
suns induotriõ\S _ 

,\ccresce que ;tctmtlmcnte funccion:t a asscm
ble" pt·ovillcíal·, e V_ Ex_ s<1be qne m-gentes me
did••s sii.o ''ech\m;vhs pelo Josenvo1,·imento e pro
g1·e~~o da pro\.~in~i:L; urnus de c;n·uctcl~ g-0-r"ü, ~ 
co1·to, outr<1S, por.!m, •.lo cat;tcter pur:mlente Jtro
v·ü1éilL V. E:-=-- t~iií) ig·n.or~\ qtl~, :;i ~\ iWOvio.cia .. 
tives,oe atbninistraçJo, o preoitlente entender-se-h 
com a assemi;\é;t peo,·incial, o racilit:tria a ~do
pç:ilo das medid•ts !lcc~s:ctüs ú tmns!ormação do 
<tue f:tlloi . 

E' cct·to fjU~ o no:>t'e Prao;i<le:lte do Conselho 
di:;se no Senar1o, se~nndo li em u:n (\iscat'ôú i•U
l;lica\lo no Diltrio do Parla•nelúo, ']110 só <t<J go
vet'no é dado :w::!i:u· tln. conveniencia o:t iu~n~ 
vcnbmcin. d:t nome,,çiio dos pre,ideutcs de pro
\"ineio~- .V. l'~- ,-~,porém, f]U;In\o é pnr:tdoxal e 
ralsn, semelhante proposição. (il;Joiado~-) 

Com-enllo em C(Ue ao g·ovot·uo i11cumb,t :wuliar 
tl:l convenienci:< e OJliJOrtunidado n<~ sttlJStituição 
de unt presiden ta de provín~i:L ; !l1as <h nomcaçib, 
não . .(Apoiwlos-) Deo;•1e 'JUC ~c :.clm, V:tgo o cnr;;o 
de presitlente tltt pt·o,·ineia, u l!l'p-ento llú!lleat' 
Cfuem o exet•(:a, ou então o c"r;;;·o ti Ji~pcns tY~l, ~ 
illlrlil. Esta é a r ,•rtfa(lC. 

s. Ex. t;ual.•~m l1:t ' Jn6lh r:í:c:asi:i:o pt·omcU•!ll 
nos hotlt';ldo,; sern•loJ'<l$ <la minl1:1- jll\)t"ill~i:t ü a 
n•n illn,;tt·c I'C[Wescnt •nl~. d••· J•l'r.,·inci.t !lu ltiu 
Grande dtJ Snl. ' llh3 tlOt:lV:l <.L itlt:Ou'--t~l\iencia ~h~~c 
::clwr pot• t:\nlo trmlpO Y::\;_:-:L :t pt·úsid.md:~ de 11\ll;t 

das prorinci",; tmls Ílllpot·tunt..:s do lmp<H'lo), rl<tl' 
nre5itlont<: ú prOI"irwi>L tle ~Iiu:ts : olt>OI''<':I!Jtfo 
:tpCHils •1ue não rn:u-c.:tm pt-:t:;o f:it<t[ para fa
ze l-o. 

Ora, Sr· _ pre~i,Jen te, são p:\ss:.dos cet'Ci.\ tl e 
:3C rli3-S •lcpois dGstn. declarnçrio .lo honr:vlo 111:
ni;tro e, entretanto. não ~c lhl\:1 n.hsolut~mente 
tl:L no:ne::t.çlio de fl!'csi•lentc para Mi n;ts. nãD lrn 
nem mciitl\o um c011#<• '' e~to respeito cpw nos 
tranq nillisc. 

Eu, port.mto, dil'ijo-mc ao honratlo Sr·.l\1ínhlt'o 
do lm perio, fazendo-lho <t seguinte pcrgun t:t: 

Pnra. qu:uulo gur.rda S. Ex. a !Jomer.ç:to de 
]ll'esid~nte pn·a a proYincht de ~1ina~ Gerao>~ 
~ã.o ach~t ::3. r-:x. lll·gentt::: e:ss"· nmuea\.:ilo~ ngo1·a 
que e~ti; funcci:,nando a :1SSemblth provincin,l, tia 
qn:~! <lepenrlem mer!Íil~s de go,·erllv, que só j>O
dem ~er in•lic:;da!; e promovitlúS J!Clil presidencia 
da. pl'OYincb. t 

Oit,íjo. :t segunda, pergant:t ~o men illtr;trado 
mr:stt·o c ltontwJo amig-o, St•- 1\lini,;tt·o d:t Ju;;tiç: .• 
Desejo que S. Ex. me íuforme si t€:n conlteci-
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mento elos actos ele selvageria praticados na ci
dade el.t Parahyba do Sul, quanc10 alli, em umn 
casa pal'ticnLn>, or,wa pacificamente, no exercício 
ele um direito, Lczenclo a propagamla ecpnblicann, 
um illustre cidadão. S. Ex. deve ter conheci
mento deste úccto, porque forf1.m .pul.Jlicaclos pelos 
j0rnaes clestn Córte telegramm:ts proeeclentes 
daquella cidade, nos quaes se affirmara que, es
tando o Dr. Silva Jardim na c~sD. da Maçonaria, 
no meio de 300 ou .100 pessws, a fazer· uma con
ferencia no sentido elas icleas que f1.clvog'1, ela í'Ltn
clrtção elo systema republic.rno no Beazil, fo: a 
.casa apedrejada pehc policia ... 

0 Sn.. CUSTODIO MARTINS : - Apoiado ; pela 
policia. 

lei, vindo do SôDiLÜo, por prazo mabr do que o 
designado no nosso regimento, sem trazel-o com 
pareeee, atlm de ser J ido e enil':il' na ore! em Lln,s 
lt'aiJ<tllto3; o ao lwürwlo SI'. i\Iínt:>ti'O do Tmperio 
peço que me informo se ô <belo ao governo, tetHlo 
nccibclo o procLtm:1do a coincnir:neia de nma me·· 
dith no Senado, convi t' CJllO as com missões elos seus 
amigos a Yotem ao olyiclo, tr<mcando-a em suas 
pastas. 

l{eflro-mc, Sr. pt'esirlente, ao peojecto de li
berchtde de cultos. ( Apo iaclos ch Sr. Joaqttim Nco
buco .) Não 6 n,bsolutarnente re;2·ular o que se está 
passando na C::unar\ê em relação Q este projecto, 
que foi Yoütclo peb m:1is illnstrJ corporação do 
paiz, p2lo Se1mclo, e com rt drclamçi\,r) do honea,clo 
Sr. Ministeo elo lmperio ele qur ,julga.va a medich 

O SR. HGNRIWUE SALLE.s :- ... t::wto qne um util e convc:1iente. 
illustre monarchista e conserva·:lor, q118 eu co- Pois bem; eu perg-unto a v. Ex. si permitte 
nheçJ, e cujas idéas pódem ser attestaclas pelo que tal projecto continue ali:1f,trlo n8S pastrts cln 
homado elepcltado pele 6° districto do Ceará, que respectivn. commissão; e ao St'. i\'linistro elo Im
com aquelle i !lustre cidadão reside na, Parahybn. perio, si s. Ex. já não reput:1 hoje de alta con
do Sul .. · venicncia a dccrctaçiLo da medida, couticla no 

O SR. RATISBONA : -E' um mouarcltistf1. con·- mesmo projecto. 
victo. E' a minha ultima pergunta por hoje. 

O SR. HENRIQUE SALLES ... indignado com os O SR. PlWSIDE:\TE :- He.'.p.lnrlo ao nobre de-
actos de Yioleneia, arbitrariedade e verdadeira puLulo o qu0 já l>ot1tom rc.spo:1:li a ílm seu col
selvagm'ia praticados pela policia claquella ci- lega: a commissi'í.o tem ouvido ns rcclacn:;çC'es 
clade, convidou o orador prtra sua C11Sf1., onde teve aqui feitas e lia de cumprir o s2n clcyer. 
Jogar a conferencia, sem que a ordem publica 0 Sr. Cost:~. Pereii·:t (lllinistro do i,1 •• 

fosse então perturbada. perio), tomando em considera<.: lu as oiJ;;ervaç.ões 
Peço ao meu honmdo mestre, Sr. Minbtro da ~ . ele nob1'e deputado que opr'ecedou na tribuna, diz, 

Justiça, inCormações a respeito. DeseJO saber si que 0 prGsident._ chc pr,Jvincia de Mimts, Dr. Horta 
S. Ex. tem conhecimeuto desses fttctos, e, no Barbosa, ap3D<L3 ha do:1s nwze:-;, deixou a nclmi-· caso aflirmativo, quaes as providencias que tomou . nistmç:ii.o, a qual se aclla entregue a um c l.Va-
para conter os exc2ssos tln, polwia, e evitar que lheit'o di!.!.'UO de toda a conflanç.1, 0 Sr. Barão ele 
ele futuro se dôm factos semelhantes. ~ 

! . f Cttmargo3, que, pelos seus precodentes honrosos, 
Sr. presic ente, devo dizer que não e t5.o iüal merece a estima e considcraç'io não só de seus 

ás instituições monarchicas a l)ro]mgamla pacitlcoJ. d d ' , coreeligionarios,como os os proprios ncl versar i o~, 
que e,~t5.o i'<1zenclo illustres _cidadãos, propagan.cl:t que fazem a clevícl.tjthtir:t ú,; sn:n, distinctas qurt-
ql!e so ?olhera. psla evoluçao J~atural, como o e a !idades. ' 
Vl?lencm pr~tlCrtcl~1. pelo pr~prl.O, governo 1210nar- Não vê nioti 1·o prtra a l'eclann<;ilo externrt<.!a, 
cln,co. A, Vla0~,~no~H~ cl~termum_:a .a. r.':~~?~~01 l~or [por rtquelle nobre deputado. As circnmsbncias tla 
par te cl?s Pv1 ,,eo ~mio.;, e eu nao sei 31 ".dll v a~ província não são n,norma%, a ordem publica não 
o e·ovet,no 1Je~1 1;1:J~lraclo, _P!:_'O~nrando, e!1l }aes foi alterada nem f1.'11e:1 ~, l sel-o, 
mews a :oalvaçao d"'~ mstümçoes monmchwa... O actual pre.,;iclenta interi:w nn;trou, ainda. 

O SR. PEDRO Lurz:-V. Ex., como monarclüsb, não lu. maito, as exc3llente.; iDten:;õ?J que o 
faz bem em reclamar; come repnblic:1no, d<?vict animam com o prestígio c con:3íel,~Tp.ção de !]ue 
estim-:1.r até tfne o g-overno lanÇas;e miLo (b me- goz1·, cot1COlTenüo p:JCler·os:cmc•Jt<) jnt-:1lt n'moni,aJ· 
cliclas ele compre,;são. os dou.> grupo.:: em qtto se rli,~idh :1 a:'.somlJJ,~a 

O SR. HENRIQUG SALLEs:- NiLo se trata, por provincia.l. Por qrte, pois, tanb i:npaciencia ~ 
ora, elas minhas opiniões incli vicluaes; e eu reclamo ,\ pGqne:u tlemo:'a, rJ ue tem li 1 vd. >, n f1. non1eaç~w 
porque as nossas leis políticas permittem a mani- do substitnto rlo De. Hurtcc B rr1>o ':t pode ri:<. 8p3nas 
festação ele toLlas n,s opiniões. Quando me eon- traduzir no facto- e vem a s<er rpta o governo n:!o 
vencer ele q:te não é licito fazer' propag-a.nch p:1- S3 precipitana.s nomeil<;õ% de presJClentes o pel!l 
cifica, entã•) cctbr-me-ei; mas, em quanto não revo- contr~ario prc1cura f,rzel-ns com ;;c.el'to. 
garem as leisactuae.s, het de fazer cle~taSJ'2c.Lumt- E,n proposito,lomlll'a f1.0 no':n'o_<l:Jpntaclo que, na 
ções. porque reclamo pelo bom Llieeito garantido' pmpei t província de qne é S. E\:. digno repre
pela constituição e leis do imperio. sentrtnte o Si'. conego Sant' An:1a o:cnpoLl interi· 

nrtmcnte, rquello c:trgo por Y<\i'Íls vezes, sewlo 
O SR. JoAt,iU:~r NABUco:- Neste ponto os repu- em nnn. clellüs durante sete mJzG.:;, e o nobro 

blicanos siLo mais felizes do que Ol :tbolicionisüts, deputado me:;mo estoYe clnr.rnt~ trós mezes na 
que nnnca tiveram a pretenção ele razer prop.l- :rtlmilJiSll'ação cless~c peovinci'. o Cfiie S. Ex. ast:\, 
gancla na província do Rio ele Jtweiro. (Ha cmt1·os coniil'manclo. 
apartes.) Por conscgnintc, pe1'gunb c> Ol',ulor: qual o 

O SR. I-ItmRIQJm SALLES:- Ag,w<t, SI'. presi- motii'O ch cxiganein, f'ormu larh pelo nobre depu
dente, para terminar, a mesma psrgunta será taclo ~ Estamos em pet'igo '? OccotT8 rtlgnm nwtivo 
dirigida ao mesmo tempo a V. Ex. e no honrado ele S<1l vaçii,o publica que exij 1 n. n:>tllU'l·<:-ão jic o já 
Sl'. Ministro do lmperio; .. de nm homem ele talentos StlW't'i":·os para aqll'Jlla 

Desejo saber ele V. Ex. si é licito a quaLqtwr f1.elministr'ação? Ninguem o clirit. · 
das commissões ela Camam abafar um projocto de Quantn ao projecto cleeogatol'io ·lo nrtAo da C»:J·-

V. III.~ 34 
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stituição a que o nobre deputado se referiu, o Óra
dor limita-se a dizer que deelarou-<l como contí
mía a declarai-<> conveniente, m::tS niio urgente 
pot' maueil·a qne toma~se compromisso de f:\Y.el-o 

.··"{wssat·, e muito meno; com pretet•iç,ão da.;; lei> 
l\uuu.-.s e de ~repostas e pt·ojecto~ impo:·tautes que 
o governo a.pt•esentoa G pt·etende :qwesr:ntor. 

Acct'<'sce qne. em relaçiloá urgenci:l da. tlíscus
s1o do dito ]Jrojecto, " Cam:\l':\. mnnil'est011-se lta 
poucos clías do um mudo muito explicito, ue:.;:m
do-a qu:1ndo :t reqne:eu o .... •·:·edcputado pelo il' 
lli~tricto do Rio tle J:J.neit•.•, depois de \·ehemettle 
discurso de opposiç;-w. 

PR!MElR.\ P,\RTE JYA ORDEll DO D~.\ 

S. Ex., como membro do Gabinete Hl de Ma,rço. 
(Apoiados e 11iJ0 c.poirulot.) 

O orJdar passa a occupar-se do; negocio> da 
guerra., ,tas reform:1s p:\rciaes solic:ta<Lls pw 
~. g:c c aceitas pela llonr:~d:l. COIUmls,;ã.o, e coll
cluc d<J:; termo;; !la ~utori mção, que não eram 
essas as J•eformus radica~; promettiuas pelo go~ 
ver no no seu programma e nas :;u:JS deetarações 
pern.nte o Senado. As repartições publiC1lS, diz o 
or;ulor, não tem organização uniforme, o.> , ·enci
nt(lntos dos empr~gados ::;ão muito desiguaes; pa
~ecia, [lO!;;, accl'e>;centa o orador, que o g:1binete 
deYel'ia. :;olicitar. uma autori.sação p-~r-<~. a reforma 
<le todas 1\S secretilrÍils e repartições :onneJ>aii. 

~·oi um recurso de qtte lan~otrant mão o pa.rla
mento italiano e os ministro:; que '' Hi clirigitt,m 
as IIMn('a•, pam conseguir ecotJOntias. O om!lor 

Continú(l. •t 2' •liscu:S:iiío tlil proposta <lo
8
,.o\·erno, rn<lnife.)t:t~e cont.r-.1- ess.'l.S autorizaç.ces amplas, 

cotwerti<l" no J>rojccto tle lei n. s:-., xnndo a sem ao menos tmzcr..,;g M corpo legi:llttt ivo as 
tkspez:t. do !llini.;terio d .. Guerra Jl!\l~t o exercício bMes d:t.s reforma.~ e vot>tt!os :\oonas com '\ limita· 
d<.' 1889. ~ã.o· de nii.o se <\n:,"lnentat' a cleáper.à. 

(Enll 'a ;w ;·~#il!o o S.·. Jli"nistro d<t Gt'cn· .. , que !\(M, cst;~ resll·icçiio não tem impetlido qne OS 
oc<:t<jUt o •·espccti.:o lo!Jar .) minlstJ·os augmeotem a.s <lcspe~ns, e, jUU'<l exem.

ylo, o or(l.Jor cita o que s2 <lctt com o eorrGio, no 
O Sr: Pedro Lui.z diz que nii' pód~ qn:1l a de.>peza. poderia ser elevada a t1GU:lS a 

deixar de litzm· :tl~um;~s I'Ptlexõ2s em rd:l{:ão à 10 •t., ~ :~ttingiu no emt:wto, õl mai~ de 20 •f, 
propo:;N •lo or•;<t:tlento do 2-linisterioda Gucr1'a c l'el:t. no'''\ reforma,. 
n r"sp·;ito do J1:1NCer t.l.t i lhtstt•;l.(ln commi:>s:io. O orudor refere-se i• retnt.·tn:t d:t~ e.~niM mili-

Antes, por~m. tle f:t7. rJl-~;;, explic •. t'ti. um •warte tares, e :~Ilude ao mesrno inconveniente, que as
,,ue deu, ao o1-a.r o nobre \tepntado pelo i• dis- sígna!ott .na a.utoriza~ão para ,,. Norgnnizaç-;io 
tricto, refcPente iL entrada uo no!Jre ~finlstro para d~ .Secretaria d.'t Guer·r;t e reparliçOes auuexas: 
o go,binctc lO ,\J l\I11rço e o, (!efoza que s. EI. não dJ.remo. commissiio c o nobre Ministro cooh&
fez no Sen :do, eon~dera.da por um dos illuslres cimento á Cam~m dàS bases geraes que derem 
representantes tb. B•thi.:l, completa e b!'illl.'l.Ote. servir á reform:\ do.quelle;; est.'l.belecimentos. 

Não n cou;,iiler:< ,;ssim, diz o orador, ao coa- Occup:t-se ern seguHi>L da tàllo• deex.ercicios que 
t1-a.rio, mane<\ e t':tllm: ba~ta atteuder qne o nobre se nota. uo nosso exercito, nilo fazeuuo o;; no;sos 
!llioi;tro não s~ sor~·iu, :;cguudo asseverou, da sold>tdos cxorcicios de tiro ; o orauor lembrnr-,i ao 
circular do conselheir•o P<tul iuo,reco.·muen:ln.ndo-o IJ.ooro.do Minijtro a. conveniencit~. de dar instruc
no C• districto, como caudtdato ao.loga.r de depn- ções ao; eomm:1ndantes das armas de provlncfu,s 
tado, em nome d,'\ resistencia il. nboli('ão; mas onde acha-se coo~ntroda. maior força., atim de 
SOI'viu-;;e posleriormenlc <lemna.circulardo rnesmo que regulanneote o~ soldaclos se exercitem ]'l<li"J. 
illustrG chefe ~u:;t2ut..~ndo :. resi.stenllia eLU um~ t\dquir•ir pr:t.tic:~. e aptidão DO manejo d:>.s arm:~s 
elekUo senatorial, à qual concorri:t.m, cão uuica. e poderem ser utei.:s qu,,odo o pa.iz recl:t.mar delle3 
u1eute os eleitores do õ• districto, mas os de toda. servlQOS de guerra. 
n província. O orntlor occupt\-se em seguida do rect·utamento, 

Port;<nto, não tetU valor e e improcedeu te deelar·Jn,lo que propala-.>a n'esta cid,llle o IJ>Jalo 
'' defez.L qno a<.sent'l. no fu.cto ((I) uiio ha'l"cr o de que a ver1h\deir.1 c.t= d~ sa11 suspensiio foi 
uc•I.Jre :Ministro ~:-:pedi•Jo :1 circul:-.r, por que elle quer er o ~ovcrno vir em auxilio dl\ indu~tri:J. das 
lanÇOu ruilo t'osle!·iot·mente de outL<t nos me~mos bari.'<II.JUit'illas no Cunpo t!,t Acclamaç;.1o, qn& est~ 
termos ou :linda lll<'l.Í~ aecentu~da.menle de reais· vil. soffreuJo mt\:to com o reerutament?, <)Ue 
tenCi:-. !lo que a_ pri~lleir:J; relativa ae!~i~ã.o de delta; aftl~.en a.v-.1. os ft'P.gue~es. Nii.o.dil cr~dito 
deputu,do. Isto..:, dtz o orador, S. Ex. <hSpeusou a e::. ta e:cpnc'çã~: no contn<no, :t.eredtttl. matsna 
:t J·ecommenda~lo nil. el ição de deputll..dos, paro ioflueneh di\ \tnprens:l uelllm, que cont:M elle 
conseguir os votos <:.holicioni~to.; de CDmpos, n.ra.s- reclamou. ?tlostr••, citaJtuo o decreto n. 2171 de I 
t:~dos do oen co~1p~tidor o Sr. rtodri:.:'ues Pehoto de M::t.rço de 185B, r1ue ~~ü.wisou a public.~cilo das 
por lmvel' e.;te, :\ reclamação de fuzeudeiro3, con- instruccões para o recrutnmento, que todas as 
seguido do Sr. conselheiro D:mtas a remessa-par(). pro' i11cias do imperin t!evem fornecer recrutDs 
:~.qnella cidade de um contingente de linh:l. lu- para o exercito, calcul:.mlo prevlnmenta o coo
fere-3e, pois, que o Sr. Ministro, enc•{\'lndo :t.sua tino-ente qnedeve t.ocar a. cada uma. 
circui:LI' com a do rollselheiro PauH •• o n:t elei~ão Niio se est'l obsm·mudo i~; to, diz o o1·ador·; o re
í\Gtl ;\torial, !'~1-o poe•tue não conseguiria. eleg-er-se crutt\mento niio está. sendo feito em todo o tm
SI'm e:;ta, recommend~ção, por to:n~r pa rte na perlo, 1nas apenas em algumas zona, ;, e isto 
elei~ão totlo o eleitorado <l • provinci:l& apreseu- constitue uma gr .. ve injustiça, eontN :1 qu<'l, na 
ton-.>e em nome da, pnlltiea. anti-aboliciouist.'\ qnlllit.!ado defluminen·se, o orador protest.J. e pede 
pré~•.\:\ 11:\ circulat· do digoo chefe llumincnse. que s·J 11onlto. termo. 

(Hq. apqrtes dos .S;·,,, Ban<o do Rio dll$ Comas ' ftê o nobre ~lin:Stro no,·a.s instru~, obser-
;,.,e..,io <le Á!luiar.) mudo ilellll'l" o principio ue .quo todas a.s provin- · 

:\Ct-edita, diz o or..<lot•. h:wor evideueia.do a. 1m- cias !levem ll0tlcor1-er par-.1 :1 formn<:~i.o dn e xercito, 
procedencia. e a ínlprestli.bilid:ulo tla dote;zn. feitn. o procure comp!elitr o nosso exercito, que, sobre 
pelo nobre J\Iiuistro •In. Guerm ptjrante o Senado, :;er dimíuuto, não póde c,;tar desfuklldo. Cita a 
no tocante á nov:< ]Y.>Iitica.:~brnçlw\ e seg-uldn. por OV\Uk'io de nutoriúade competente contra. 11 lei da. 
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consctipç;ío militar:'_em Franç.t, e mo~tra os seus 
inconvenientes no .BI'azil; persuadido, entreta.nt'l, 
que ella nunca serã exenntada no e:>tatlo em que 
se acha o Bra7.il, e :A .vi; ta. do3 governos ft"aCo;. 
que >3iio iucumlJidos de dirigir os ne;!OCios pu

. blicos. 

El!EYD.~ .'\.DD!TH"A AO PROJF.C'rO DE 0 1\Ç .• Uli!STO D.~ 
D~PEZA D~ )UXL~TEP.!O D,~ ~CERRA· 

Accre.scente-sa : 
Fica o governo atttori7,'\do :. cre.'r uma. escol~ 

milib.r ua. cida.dc do ltecire ou de O linda, d<\ pr.c
viocia de Pern:\mb\\CO. 

S•~lo. dos scssõ25, 24 de Julho tle 1888.- Petlro 
da Cunkc. Veltr(io. 

Lembrn ao Sr .l\rinistro d~ Guerra que n;proveite 
a di;;dplina 'llH agora. nota-s~ rio exerci to e a.~ 
aguas placid:~o> e ,;erena;; em que na vci{a S. ~x. 
para levar a etreito a. reforma do exercito, cuja;; · · 
b~s foram pelas Camaras ~ot:ula; na ;;o.~o do O Sr. Passos ~.lirntula., t endo 
anno p:1..'>!i3.do. :~.pena; meht hor.1, não põ·le dei:.;~r \le s~r muito 

conci~o n:\ 1·espost' ~11e V>~i dar ao uoiJro depn-
Diz qne, á vista dt;~.; contliçu~.; do no;;.;;o exercito t..>do pcl :~. provi nci , do Rio de Jàneiro, que &c

e <l'l no:>.>n. nnríoh:l., po;t:ts en1 evidenci:\ óJ.O di:;- cupou por ultimo ._. tribnna. 
cutir-se e.:;te orçnnento, con$l(lera inclefeso o rm-
perio. O nobre uepntado, como seu co:nj)an hei ro tle 

deputação, iniciou o deba.te llo orçamento •h 
Fil.7. o.lgumM reflexil~> su;tenlando a. con ve- guerra discutin:lo :~. pe.ssoa •lo nol>re Ministro. 

niencia d~ orgaoizar-s.~ um\ re.;ervn., pa;~antlo, r;ntende S. !lx. que o lwnraao )1inistro da Guert'.l, 
para. formar eõte _contigente, por c~rto yra.zo ~ represeotante d" província. do Rio de' Janeiro, nü.O 
solda.tlo:; ttUe tennm:~.ra:u o te:upo da Set'VtG~, olm- podia tilzer partoJ de um !llioi.;terio qae tin~a. lli'
gaado-osa exet'Cici•) M m~nos du.:lii veze;; no o.nno . vor,Hlo a. ban:Joir;t do aholício<~ismo, qn:tndo 
Lambro. i>to por entender que o GoTorno niio aquel!a proüncht f>~zia politie;\ de r~.sistencia a • 
póde coot<w com a g ml.t·da na.ctona.l, r('l'llH d>l. e"- omwcip3Qão do ole1nento s~rvil. 
clusivam:~.nte de officiMS, seoo soldado>. 0 honrado ~Iioistro da. Guerra. jà S<.! ju~Lifico'a 

Occopa·sc em. seguid;L ~o credito Jl1l':l. erma- tão brilhn.nt,rnente desta. 1\.C"-U~~çiio, qu.e o or,\dor 
mento, que cont1 Clúa em v1gor, faz.endo lll'e.>pel~O julz:l co1rveniente não insis tit ueilu, mesmo l)tlr
considerações J•arere.otesctto a;rmatu3nto doexerc:- ~ue·, t er.do 0 Sr. presidi!nte declarado que ur10 

··. to lembrando a coiiveniencia. <le não S9 Jll'2Cipi- perrnitll\.L mai~ que os o_r;tdore; se afa.st.'\Ssem \la t!lr o governo n.t e;;colh:t do me:>mo, pois dhu•ia- matel'ia. do debate, não quel' ser, como m~ll\bl'O 
mentll esti\ elle sendo eliectuado. dtt nl~íoria. o primeiro a <l~betlecer às ol·deos 

Pergunta si o Sr. geoer-J.l Ancora não foi en- tle S. Ex. Vil.i, port:J.uto, cingir- ;;e MS J)onto; \te 
cru.-re"ado da compr:.L da nrmamento e que quase occ•liJOU o nobre depuúdo, e q11e silo rela-
iDstr~çõos fot'llru dadas it{luelle milit-lr. tivos ao Mínisterio· tla Guerra. · . 

Termina fazendo consider.\Çü~; a respeito da O nobre deput •do principiou o ;;e11 diõCtltSo di-
. • d J · ze01lo que o nlinisterio, tendo se npras~ntado ac 

politica, que est it sendo feita no rbo e an~t.ro! "!triamento c')mo rerormador e regeoer.tdor ' 
com 0 fim da destr uir o p:1rtido cooservndor ; :~.Ih "' t 1 ~ 
estão sendo demittidos coOS!n-a.dores pnra serem :lind•\ até hoje nã.·J tinl1a apres~n ar o re orm>\ 

1 oeobun1a de elev:.d:~ ímport<wei '• limita.udo-se 
nom~dos liberacs p<r:J. os C.'lt'!S'03 'P0 iCiites. Lem.- apenas a apresent:~.r reformas p:trciaes, rebtivn.s 
brem-se os nobres Ministro;; da Justiça. e d<t MS serYiços pllblieos q11e c;>rrem por este ou por 
(}uerra, que ainda . hrto de se Mhar no os- aquel\e ministerio. . 
trocismo e eotilo nãO cont:lrft.O com 01 recur.;os o or:ulor 11:tc. com:>rehende tem :~ propo3içilo tlo 
do pode; paro tri u mpharem, mas uoic:tmente nobre deputado. S. E :r. quer que todas :\.'\ l'e
com as rorç~s tle>te p:trtido, flUe lloje pr.'>Cura.m p\rtic;ucs ou serviços_ publicas :Sêjnnl regidos ~e 
desmn.ntela,r. u1n mo:lo uniforme, Isto ~. que tod:1s M rep:>.rtí-

0 ora.riorrerere-se :ta QU~ se -pa.ssott !l\ eleição ções gun.rdem o mesmo lypo . . 
do 12" distrícto, onue mafíistt.ldos, CU\ nom!l do Ma.S Isto é impossível, diz o orod.or. 9a.d:l. re
,.overno tom·ll'l\ln MtiV•\ mtervenc;ã:o no pleito, 1~'\rl ição publiet~ apr~nto. o se11. pro.)ecto_ de 
fu:zendo promess!\S e • meuç.,s, no intuito de ~e r- rerorma de l\CCot·.lo com ns nece5:~ttl:tde~ do >el'
rot:~rern. o cMdid,•to couserva.dor, quo nedlt\ a "it;e :\ elta. ioherentes · 11or conseguinte, nã.o se 
eleiçã.o em nome d>t itldem~ização. O g'OVerno ~;~ã:o pó:l& "nr.rd>lt' uma uniformidade completa., desde 
recua. dinnte mesmo de accordos com ndv~r~~rr.as, ,que sg tr.1b de reparti9'10>_ differP:ntes. 
diz 0 ora.dor, ct>mt:J.nto que vaoç!J. o candtd!i-to Apl-e!iando " autorlZ:lça.o pe<hd:~. pelo no~re 
Uber,, l desdtl qne e.;;te vem. votar co~tra a. m- Mini,;tro da Guerra \)ara t•efor-mn.r a r espectt,va. 
demni~t>.ção · eis es:plica.da a guerra f1tta no C;J.n- secretaria, o nobre deputado mostrou-se mutto 
didato consérnuioc do 121> dístricto do Rio de reeeioso tle que ell:-. viesse onerar muito o:. _cofr~s 
J(lneiro. pllblicos, cit~ndo,~ pat'll. exemplo, a auto~tz~ç:.o 

conceditl• 11~ .sessuo do a.noo p!!SS!tdo ao Mmtstro 
Termida :mlientaodo a. po>íçiio cs~uet:da. do u A"'ricultura p tl.ra. l'eformar os correios, decla

nobre Ministro da GnerrJ, qne p:l.l',\ .Iusttfical' 0 rmdo que 0 nobre Ministro da Agrtetlltura. ex
seu conservtttorismó · nii.o n.p~ell.a mais para 0 cedeu os limites da autorizaç-ão, despendendo 
eleitorado coo>el'V!!dor ela proVIDC1~'--qu.e 0 elevou com ess-:~. reforlll:\ mais do que aq1tiHo que tinh;~. 
ao Seo:tdo, em ap po;;lção ~o a.bol!crontsmo n. q~e sido cor:sig-uo:do no orçamento . 
S. E:ot. serve agora; llláS perle a tla.nca ~a rnaiorn\ o orador lê 0 0 !'\,:unento do .rumo pa.ss:tdn solll~~ 
dest.... August'l C•tm:u-a, e coou este ~ttestad_o eSS:\ reform., , e diz que, qo.a.ndo o nobr-e ltúnistro 
pro~ur:t .fustillctr· a. sua pooiç>.o esquerda 00 m•- roi interpell~do,;obre este a.ssumpto; de.chu:ou ~ue 
nisterio. · se tiolla re:;trill$ido :>.os t~rmo• da: ::tuton7.aç;w. · 

• - .• :. E' li <la, :l.j>Oi11dll. e reme\tida ;, commissiio de Nessa. ll.utorizaça.o se perm1tte n& 'bbmstro go.st:lt' 
orçnrnonto a seguinte mn.is 1 O •/. <Lt consignnc;.1o da •'erba. 
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írat:indo da refurm't da Sect·ettrh\ da Gucrm 
o no h~ dcputoclo quer i<fLIJcr ll:i bases em qne es$~ 

"l'el'orm~ é feita. E o orador rcspon\lc 'lLte na .Jtro
·paõta q11e se di;cute !i está consi!rnt<do este prin
cipio, isto é, <)lle o ~Iínistro · t<iio pode despendcL' 
com a rcrormtt mni;; do que '' >erhtt consignadt\. 
De~·e o nobre depnl'\clo compreheutler o fim destas 
antOl·izaç-ões. De ot'tlinnrio l'lljlOtlsam ellas na 
coJtfian<: '· cpe aJ l\!inistros insph-:un ao parla
mento. 

A rcopcito do roorutamento, tllz o ot'ltdor r[ue 
o :1ol,re depu t;tdo fez ,;ever~s CJ'iticas tto honmclo 
lllinistt•o d:t Gttert'~. 

l\!as o ltonratlo Ministro sobr~ este as;umpto 
foi hontem muito claro, quando respondeu ao 
nobre depnhdo pelo 7" districto do 1~io tle Janeiro. 
S. Ex. declarou que tinha man(latlo fazer ore
et•utamento for~ndo; t!is~e mais 'quo paro. isso não 
precis~va de autoriz,wiio legislativa, porque ore
crutamento está chll'<llnente detel'minado na lei 
de !874, que estaueL~en que emquanto uão so 
n1-e5~e o l• so·teio os claros tlo exercito seriam 
pt·eencllidos pelo recruL\meoto.-

~os a flter-se no e:cercito,'pi'incipalrÔeote quanto 
<t armamentos, respondem pela ~Ull, conservação, 
para que o hollrodo Ministr!Y tenlta os meios iudis'
pensa Yeis ús reformas qm" pretende t'eitlizar. 

Quanto it reformn do exet'cito, (\e que tumbem 
fallOLt o nobre deputado, .o ort\dor está convencido 
d~ qM ltonrado M~ni~tro, logo 11 ue a tenha feito, 
vrm apresentai-a a Camar;J. dos srs. Deputàdos. 

Em o!Jedieucho ao regimento, o Ot'<ldor declara 
11ue não :1compauho.rá o nolJl'e depntado sobl'e ;tS 
su:~s appeducõcs <i politica do n.w de Janeiro, c 
ternün,L o sc1t disc11rso tteclaro.n~o ter respon
dido :is oiJ>ervaçvcs que fizera. o nobre deputndo 
com respeito aos negocios referentes ao ort:.a
mento úa, guerra. 

Fica a tliseussão adiada 1•e I<' llol'a. / 

SEGUNDcl. PARTE DA OJWE~I DO DIA jf / 

JUXCOS DI': CREDLTO !Uli..L V 
Gontínlm n 2• discussão da pror,osta do go

verno, con vertiu<\ no projecto de lei n. 42, sobre 
bancos de oredito real. Mas disse o noiJr~ tleputado qne o honr::ulo ~n-

nistro mandou fazer o recrut<ttnento, e diante dos (Entm no ,·e cinto e occttpa o •·esjlecti·~o wyar o 
ch•ll10t'es c'.e CGrt;\. impreusa neulra mandou Stts- S1·. PNsitlente do Co>1scllto .) 
pende l-o, sem se importar com as considerol)iíes 
feitas ne:;t!l. camal'>\. o honrado Ministro respoo- O Sl". -~l.dl.·acle Fi,g;uei1•a. impedido 
deu p~rleitamentc :1 este ponto, d1zemlo nao ter por· 08St~culo mvencm~l,de CO!Upal·ecer no. ~e~sao 
maJJJ\ado susp::ndel' o recrlttamento, e o nobre de llouterrt,nlloteve o pmzér de ouvir o discurso do 
cteptltndo aincht hoje insiste nestP. assumpto. illust~~ ttevutado pela proviucia de Pernt\n1buco,. 

Occnpou-se o nobre deputado, diz o orador, de que disc1ttiu o ::t!'t. 2. • ; como, porêm, esse clis
uma aubl'iznç:lo que e.;tà uo projecto, que se dis- curso se acl1a publicado em resumo, guiar-se-i 
cute, comrel c~i\o ils escolas militares, acl~:tndo pela pt!l!liea~;ão quanto aos pont~s capitaes de 
que ess<• a.utorizaç.ão era itlcotweniente, por terem que S. E:t. 3~ occupou, sentindo prof,mdamente 
$ido r.erwmadas . 11~ 10 a unos ... E L'esponde que ter perdido o ·desenvolvimento que naturabnent@ 
tmsta considerar-se o tempo dessa. reiorma l~'<ra foi dtLdo ll. o;ses pontos. Si o extracto publicado nã() 
se v~r que, quttndo"~ tr~h Llo exercito, que todos cor•respondeu perfeitamente ao pens:tn1ento que o 
os dJ:tS I•l1$i;a por ,·rmros · tJ•,msfolmaçOe;;, (JUer nobre deputado manifestou, rogv.-lhe o orador i\ 
quanto ao armamento c ·mais toclos c~ses mei()S mercê de reclamar, l~!t\ ser de prompto attcn
empreg-mtos na. guerra, o argame!lto de que n re- dido. 
fo1•ma !'oi feih ha. 10 ~nno> pro~~~ bem t'!Ue e;~a 0 nol:tre deputado voltou á diseu~s:1o·dn.materia 
reíornHtnão pôde hoje ser uma cou~a. perfeít~. >encida n.,. discussão do ttrt. 1' . Começou uir.eudo 

Acct'e>ce f(Ue o Sr. Vis· otH!e de Pt:lotno, que <: que o presente projecto aã<:l em mais do que a lei 
io~nspeito ne,;ttt qnM:lo, declnron 110 Senado sez.- quo veiu do Senado enl 1875, on u. q11e roi dt> Ca
necess trkt estu. rcrormn, julg:mdo S. Ex. conve- maN no n1esmo ao no, a res11eito d~ orgnníznçào 
niente refot•mar toch\s as e,;coln~ militare3, pttril. de Bu.noos de credito real. Para s. Ex. o pro
que todas guardem o mesmo tn•o, para. que o en- jecto em discus.;ão é o mesmo ~ue foi pelo go
!'ino fo;;;;a n\ethodísatlo, \'}ar\\ que se déi;so nos veruo apresen!Rdo :i Ca.nutm em 13i5 e substi
ulumnos das escola.:; milit,ue., conhecimentos mais tuido na oulr<t C<1S!l do parlamento. 
praticas t.l~ que aqnelles que ate hoje l'eeebem. O nobre deputado u·~o COLlS~guitt proyar o sen 

Qua.nto a censm''' que o noht•e dopnbdo rez pela usserto. o IJroje~to,íni~iado peh\ C<tlll<U'a em 1875, 
f,üta de exercícios constantemente nas e;;col<IS garanti•• o c>~pital de bancos tcrrito>·iaes <\ fundar 
milit~res, al1i 1•esponde o reguhunet\to ; e ;;i os no lnlpet·io ; o present~ Jll'Ojeeto, no a.1·t. 2•. que 
~tlllmnos nlLo fazem exercício a culpa. seril dos se discute, não garante capital aos Bancos por 
dir~ctore.;, rJUe deixam de cumpt·h· o seu de;e\'. crea.r, m~ sim os títulos de ol:trig.1ção q·.te. elles 
M~s o no~>re l\Iioistl'() do. Guel'l'a declara que bs emittirem ::>oba denominação de letras llypotl!e-
alumnos r,11.e1n exercícios. cadas, nn fórma da legi.;lação d& JSM. 

SolJre a reforma d~ iutemlooci<1, o caso é o mes- Esta diiT~rença e capital, \)Ol'~Ue, bem se 
mo p:trn a re(ot'Ul>'- da secretaria "cln. guerra ; e a comprehende, garanti!' o Ca]lit:tl d~ um Banco é 
Cil.l1\ül:a nii:o póc\e dei~a-1· de lev,\l' nncito em conttt desintere~sa!-o no desenvolvimento dn.s opera.çüe;; 
$l. capacidade do Ministro. ·Não se Jlôde di.;cntir hypathecarias ; urna vez que o capital do Banco 
a<IIli a refoL•ma de uma repartiçüo. e é por iSio seja g-armttido, os accionist:ts não terão outro 
que se a11 õriza o Ministro a fazel-.1-, quando este in tercsse $iltã.o operar sobre a sommn garauttda, 
tem c.'tpucidn de, como o actnal, c me1·ecc a con- ::to pas.o tjue, quando a gat""Jntia se estenua aos 
fiança. ilo parlamento. titules emtttidos pelo BilJlco, esto terit interesse 
. . A respeito elo credito consi,lerado na j)l'oJ)o>ta ex.tretllO em alargar as suas operoçiles, emltttudo 
actunl, oomdor ,diz f!Ue Yem da sltuo.l}ão liberal let1·as ltypothec:tri~s, expanuíndo, assim o cre
e foi o. unno pasSRdOMfui reproduzido. Nãoéin11- dito, visto que o seu lucro ostil cxactatneuto na 
til esse cret li to, por nilo ha:verem os antecessores ullTerença dos 2 •I. entre os 5 •lo n pagar ao,; por-• 
do nobre Ministro· usado dGlle. Os melhoramen- tft(lores d~s letras lt)'[>Othecarias e ao 7 •;. por que 



Câmara dos Deputados- Impresso em 03/02/2015 11 58- Págtna 10 de 15 

sessão em 24 de Julho de i8SS 269 --

se otrigum os _respeetiV?S devedores. Ve..se, por- r uma. qnotn de J(} ' /,.incluídos juros. de~pems e 
tanto, que a dtfferença e c~rdeal. I amortízac·ão. · · ' -

Não é tambem_o pt·ojecto rileide 1875. Si bem - "_ . • 
qne elle se inspir,tsse no mesmo pensilmento de ! Ora, des~e qtte oe~tabelec.ul;l·mto produz o ''/o, 
gar•1ntír as letrns ltypotheca.ria! e não 0 ca.pitnl,\ como elle ',ale o dolJio .da. dtnda,. te t-e~o~ como 
todavia diiferencin-se daqnella lei em pontos c~t~s.e~ue~c.a CJUe a._ln·o~ra estara. hal,lh~'td<t a 
e~;,enciaes. O nob.~e deputll;do por ,\~ug6 :tS, ao I Mibf;zer o se~ tlelltto,_ p_or•J.ue o e.!;al~e.lectmeuto 
dtscuta· o art. Jo, .Jil sumtn·trtou cs&'l.S <hfl'et·enças, que nao ,rrodl!~ a r,e~da llqmd~ de " /o de_ seu 
e o or;~dor ch 2a vez que f:tllou tm·nou-ns b·'m valo~ nao pode ~e: hypotllec:ulo, nem 0>ta elil 
patentes. ' ' • ?OJ,!dtç~es de s~r con~r·~-~clo pell) s~u propril;t<~ rio, 

A di fferenç:tl C<'tpi!nl é que 0 Banco cre:vlo pela !~'~ na o tem 1 ~~~d~ sttllJctente ptll'a. occorret· ao~ 
lei de 1875 deYia op81'(Ll' SOIJ1'0 elllissõeS. gamnti- "e b COlllprO~ISSOs. (..!pm-te.<.) 
das pelo Est:tdo, ]leio padrão monet<u·io'de 'Zi di- O Ol'ador calcnht no mínimo 5 •;,, e diric qne 
nheiro~ stcr\inos 110!' mil réis; o~ eontr tos hypo- ,não ha ainda hoje Bauco alg-um que·'pos;;,L op~
thecarJOs-deviam ~er l~itos pelo mesmo padriio rn.t· sola·e um e3tabelecimeuto eom l'ellda int'el'iOl'. 
as onnuidades deviam ser satisreitas peh 1-nesma ll~rq tte. um c$tabclc::cimeuto n~sta~ condi~ões 
l'róma, de maneÍl~t ~ue ficavam os mutua1·ios quo nao pode· suppor~aJ"emprestimo.s lt ypothec.tl'ios, 
c?ntr:ltassem com c B.tuco obt·igndos por um pe- quniquer que seJa a taxa do .in:·o e a ,tmorti
rlOdO de 30 annos, rltu-ante o qnal podiam se es- zaçao. 
tender os con tructo~. a essas oscillaçues de c:tmbio O nobre deputado por Pernambnco enxer"ou 
Yíolentas," que csti':_~ujeito o nosso mercaÇo mo- 1mste arg umento tle qne o oradot se serviu t.i'ma 
netarto, en:qu<tnto nao trat:u·~os tle_ c?nS?ltdal-o. resurroiçilo de (l.rgumentos prodnztdos pelo tit1<:Ulo 

A gnr:mtl: {lo gove;no e.>taz•t:t_ suJmta- as mes- conselbetro Bun.r,1ue ue Macmlo. 
n1us OSCtlh1çues, e assm1 todas ns tr<tnsacções da- . . . . . 
riam Jogar a e:;;sa l> g-iotagem, tlc que com raz[io O orad~r, porem, leml.>r:or;~ aoülustrc d~pu-
arrcceiou-se o nohro d<:[lutado por Pernambuco. t~do •rne e elem~ntar na let d~ 1864, no seu N~tl-

0 proj_ee~o actunl, porém, li lil<liS moclesto, por- la~ento,,.. n~~ dtscus~e: dl~quelle tempo, ?O pro
qu~ >o. Jnmta a operações que de>em rcalizar-so P[j0 _ ~!"am~mo de.tes e~t.~b_elec;~e~to~, . que 
no p·\tZ pela moeda corrente sem coo·itu· de I elles n.to poden; ft~ze~. ~mprestu~o, smao na me
attra.hir clirectamente capitaes 'cstl'allgefl·os, mas tude elo Ya. lor 1mmolnhsado; esta_cla.:_o qne. para 
entretanto sem excluil-os. co~hecer qunl t1f[uoh de amorttz~çao de q~e o 

_ Jú- vê !)Ortilnto, :t Cam•trt\. um dos IJOntos cu- O~Jecto hy~o~~e~do pelo devedor é suscepttv:_el, 
pltt\.es emqne o projectodiyerge dit lei: de 1875. ~ouvem Jecua~I ,\ ~ua renda,.e para. base desta 

Outro ponto ó quanto ú cre<tçiío de Bancos re- attendar :J.O valor por que e hypothecado. 
gio_naes, qu_e aquellit lei só admitti<:~ por excepção, Como o ill~stre ~ep~t:tdo. por Pernambuco 
e mnd~t as~1m com'\ cbusuln. de convertm•em-;;e lemb_rou, o pet•1go_u~U1 nao esta. em q_ue os Banco;, 
em um B.tnco nnico, logo que <\S circnmsbncias ar aliem as propriedades por menos de seu iusto 
pcrmittis;em. · · v<Llor, mas em que o e:mgcrem. ' 

~utra d~iferenç:tê quttuto ú clnrae<io dos Bancos Si att~11dermos uo valor da.tlo pelo;; estabeleci-
c n ~n!'llçuo cl.?.:l contrntos • . mentos de credito e o compararmos com os dados 

A let de Jg,., ma~cava. o prar.o 1uaxm\o d~ 40 qne temos, a proporç;io não será de met,.de, mas 
annos p1r:.1 a rluraç·ao destes Bancos. O !)rQiecto sim de um terço 
actn<tl, tendo de s~ tisfazer a uma nec~ssfdade. . . ' . . . 
como é n da J'eoJ•ganizaçüo do tml.r.tlho nacioMl; _ pe mane1r~ qn~, com u rcnd<t mtuto ~~~f~rtora 
calculou quo 30 uunos seriam sulficientes para a8 " /o, o .PJ'oprt~t<u·to llcredor poderil Sll.bslazet' o 
1~n~oros urgenchts ~1:~ l~Youra neste intuLto, c son debtto. 
ltmttou a. responsah\htl:lde do Estado no tompc• o illustt·e deputt11l~ insistiu, em ontrn Jltlrte do 
que fosse pnt·n isso precisnmentc nccessario: o:; sett di:;cu!'so, em f]Uc o peojecto 11ilo se limitrtw. ~o 
B!ln co> qne o pt'Oj<lcto actn:ll crea (levem oJ·gn- prazo da 20 <Lu nos, mas llescia uo min imo de 5 
nil.nr-se, funocionar e tr.rminnr ru; snas operações r~nnos. O Ol'adot• jit tem occasião do considerar 
dentro do vcrio<lo lle 30 annos, pnrque somente es~\ ol,jecç;.i.o. 
durante este periotlo peJ·clurari~ aresponsnb!lidnde O projecto i'lltera a lei de 1864, lmbilit'tndo os 
do Estado poh\- gM<l~tin cladn no> tJtn!os h~·po- Bàncos (1. enlittiretn letras hypothooru·ias sobre 
thecarios. contratos que exce<lerem de 5 nnnos, 11uando 

Nesta. eonfortnillade, er.t JteceiSal'io limitar o n.qnellttlei exigia o prazo rnioimo de lO 
tempo dos contrJctos. Desde qne os Bt~ncos só po- Para isto concorrerMn duas ot1eceões : a l • é 
rleriam operar, ele-vendo resgnt<lr todos os titnlos que o ·pra-zo er.L muito curto pnriL que o Banco 
emittido~ n'um período de 30 a.noo~, er(l. ne- emittisse lettr-J.s hypotheco,rins ; a. 2•, e qne o 
cessnrili natur.•lmente que o prazo dos contratos prazo era tambem muito curto, ~ru-a que os de· 
que o Ba nco tivesse de celebrar· com os mntunrios vedares pudessem pl:lg-ar suas divtdas. 
fosse restringido a um tempo me11or: marcon-se o O ora.ctor, porem, respondera qua· o encurht-
tempo de 20 a.nuos. rnento tio prazo em r ebçã.o aos Bancos é no in-

Este ppazo é ou não ,; o sufflciente? E', sem du- tuito de favorecei-o~; porque como ha devedores 
Tida._. O orado!' uão sabe que· possa conYir n la- que t;eríam levados a Jttzer contrõ'ltos hypotheca
vonra ltypothecnr por tempo mais longo do fJUe o rio:C-por·mei}OS de lO an.nos, si não houvesse o li· 
necessario c-s seus immoYeis ;· (l questão capital n mito dos 5 annos, n cense(!ueneia seria prí••ar·os 
attender são os·recurso;; com CJUeeU~ possa contar Baocos,sem necessidade, de uma classe importante 
par(l. S<1tisfazer .os sens debitas. de freguezes. 

Um ~eriodo de 20 nnnos, com o juro de 7 o f• ao Quanto aos devedores, desde que se lhes marea 
'mno, 2 e 1/2 par.l.atnortiz<Lçiio e l/2 •Jolmra por- o limite entre 5 e 20 annos, hão h~ razão p~ 
centng~m da administração, daril em re.>nltado impedir qne o proprietario ·que precise de um pe-
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qu<lno emprei;timO. mas qne t~nha. recurso~ rmro 1 11iio podem s~r :10 ntesmo tetupo , ·mas 'deve me
pasnr amortixa.~.ão .<leS, ci O e 12 •Jo, lique inhi- ltliar nm cel'to esp~ço eatre mna e outr.t ope-
blao d.; d'Jr garantia:; aos s~us b2ns. · , ~~~;Io. . · . · · · 
. Desde tpte_ t~ disposiçàa ê volu~tl.ri~, co::n·il'ia ' TMnl~em () nobre ue1iut.ndo o a.rguiu por 
ll1~!1.g'.1r ,;t o mtere.>se do l>aoco est.:l em Jo.tzer :tb<tndonar oTe;;ga.te <l:lS lell'\1.5 no alvedrio <.los 
;.~.~tes contracto a curto ou a lou:;;J prnr.o · Ban,·os e não tt·:üa.r de re::;ul;t!-o corno cumprítt, 

. Ora , o no!.Jr e 1eputado, I'JUG Cvllltece o> ;oec."l- pelo systema da lei de.! SG4. l' ' a inda. um outro 
m~!JlOS d:;.;ses e~t>t~lectmento3, h\ de conv~:· que equivoco do 1iobr.3 déput."'lllo que convem esel:t-
esta na. convemeuc1a de \I e;; cel ebr-o~.t cGotract_?s rccer. ' 
1\.lltes de lt>n~o que de em•to P'" zo ; o~ !mucos s:<o , . . . 
obrig-:ulo5 li amortizar su:>S let ras )1ypotheca- , Respondentlo .1!-~ noure derut.atl?,. pelo ~sp1r1to, 
l'i:~ u:~. m?o1o do ma.lor o_u ~eoor pr:~z9: quaoto :sa.nt?, que .!mv1.1 calcu!a_do o re.Pate da• letra::; 
!DltiS. violcntn. ê n. n.morhzaçao da (hn ln. tanto ~m ;3 /o do""n valor, d!_SSen.S. !!::~:.que não se 
nf(üs neces,;ida,Je tem um •lJanco 1!e r~timr da J!Odta. esulnlecer relaçu.o .alguma. 
circubção lett·a~ hrpothac~.l'Í<t o co t'l'CJp~ndcotes O r esgate dtt> letras po:lía ser ~up~rior (L :J "/ o 
tiO seu valor. ou infe1•io~. Por essa OCC.tsíiic disse t.l.mbent que 
T~ nto isto é v~r.lwle que llOS r~~n.ment<JS por o r esgate d~ letras UÜ.O podia gua.rdar proporção 

a.ntecipn.clw de anottida.de, que n. ~ct .tlc 1854 pel'-linteiJ·a CD:rt o re>:;n.te do; nloNs ou com a q11ota 
mittc, O$ banc<J~ de cred1to re,~l. mtereo,.'ldos en1 da :uuot•tit.açüo. B'I.Stl\ :~ttender n. qne nma. 
man ter n:t cít·cul:t~lo ~s ;;uüs letrtts l1ypothe- letm hypothecaria d-: um coatrJ.to d~ 5 :mnos 
cari:'ls, costum:\m impor uma multa áqtlelle:; ql!e tnm um~ amortb.>1ç-âo m!tilo mais violen tn. do 
f.v.em p:•gamentos antectpados por ol.Jrig:tções! que (lo de um contro:to de 20 auno.i, e entre
JlBSSOaes, qne fazem niJ:,timentos uos seus dG,e- tanto a letrn do contr:tto do,- <-• :l.nnos v:ü con
dor<!$ quttndo "'~tec'.p•)nl os pa,;amentos. Aqui, corJ·er par.t l'esga t,lr le!rn,s llypothec.ll'ias áa. 
porém, .. rl:i-ii!l ··o_contr:trio, porque ll'>~iõ p •g>t- respectiv<t s~J'ie . 
mentos •. deterru1 ~Mdo ~~.:tte a~terJ!'?d.o _aas Em st>guudo tog<1r, lem~w<~ 'lue nüo póde b'.I.Ver 
letr-as htt>at~ec.ll 1•15• pel lULV•1111. o. op<.nJ~,Oes do aind:t essa correspondencirt qtie s; pretende para 
banco. Nau e pOl'll;nt:? ~e rec~tar quc_o l.!anOD, com os pa~mentos a.ntecip,do; elas pr·ostações 
pod~iuO . fazer op~taCó;" por -? ~ 0?0·' ns r,:c:~. que sa:o nut'óri?Adas por lei, com un1n. lig~ira dit:.. 
por :.J. h.to depende d;\5 _cJ rc.l,mht:uma~_do de~ e- rcrençn. em beneficio do bnnco etllissor, pela 1~1Z<i.o 
ao r . Ulll •. gr;tnde _propr'et:-'n?, que d!~poo? .~ de já (h1dn. 01'11, os pag-.imeotos :tlltecipados são des
~rnndes !.;cu.I'SQ$,po~e prec,su de tttn. ernpre.;l\mu tinados a resgatar lettr:ts hypotheca.r ias corre-
· c!~ 40 ou~- contos pr•' pa.g:.u- ?-~ cmco n.ooos e. spondeotes, que se acliam em circu!aç;J.o. Log~, . 
ua..o hn-rnz:10 algn~a ~~e o ~tn ,.,ue lt fa.7.er uma. não se póde P.Slàbelecet• corelaç-.;io entre n nnnut
bypotbet"& por m:·u~ deo~jll':l.t.O .'"' .. . o• dado c o; titulo> a resgatar. Por_q.ue.a quota da 
. ~ _no~re der>u_:;tdo fez lh~ a!,uma:; a~guiç.!Lz amortiz·1çiio é à e 3 •/. nos con.tr:rctos de 20 :~.ono3, 
IDJU"t~, de qt1e oe . dev:e defender porq~e. lo~o 1m não se segue que a quota. de 1·esga.te das letr:ts 
porta a derez:" _do proJect~·-uma dell.u; f->t quo seja. de 'S •;.; porque, celebramlo-se no mesn1o 
o Ofador . e~11U1u a propo~o qc _ q~e 0 B:taco ro- anuo, contractos em epocllasdiversas e com nmor
dem\. emtlt~r letras ·byP_Oth;~r,a..; ><>lJre em~r~: tiMC{I<ls diftorcnte;, de .lO, 5 ou 4 anno~. va~iaoclo 
st~o u .curte prazo •. ~ )J()ooJ>el_ qu~ O or.~dor ~ ª-m.!tm, e;t:i. claro que toda;; as _lettras eJmttidas 
'es<;c d:to que _ _ o P_l QJe~to eot:51tl:t-n.va.ue l~tl,o nesse anuo pet•tencem a ~serte, e hão de cor
pr~~o o. :mp~,~~mo, :1. me_no, ~.~ 10 anil~->~ a. responder no lot..'tl aiJuillo que f<\e p:~go por conta 
ffill.h c!e 5, m~> nuo !~m con~r~llCM de. hn-~t dtt~ ch nrnortizaç;io, mas não n'um:~. raz:i.o d:td:t. de 
que_ o, B1\DCOS pude,;;em ennttlr letra, h~pothe 3 •j como queri:\ 0 nobre depu tudo. 
caru\;; sobre contrato3 de eur•to p r:l%0 . 0

' 

O SR . • 10.\Qimt NABlico: - Eu IIÍ\0 di ;.o;e i;e-

melhante cou;a,. 

O Sn.. A:\' DT\1\Dt:: Fl!WW\..-1. r esponde que e>jtÚ 
no discm•so de S: E .t . 

A seguo•la. propo.,iç:1o e que o i)rador lm.vi'' sus
tent.Hlo que o re;g:tte d:1s letr.ts oil<l ~oiucidia. 
com os p~tmeu!o5 dos d~•elh>re;; . Com e/feito, 
qu:;odo r;tflou peh primelr' Tez, conle; tou um 
aparte do nobre deputado, de que o re;:g.lte tl:ls 
lell'a5 devia coincidir com o pagamento da.;; annui-
dad~. . 

Lembr-.l a S . . E:~:. que, p~ht legi~bç:to de 1864, 
não pó:le !lar-!lll essa <'.oincí<lencill, mas ~im corre
spondenciu, o que· é eonsa muitodiver>;l, entr e o 
p:t.g,.mento uas l"lnlluidades é Oresgate das l etl'<\5. 
Lem.bra. a. disposição d:J. lei, q_ue mrt nda que o p:l.
ga.mento dns l\Dnuid~des sPjrt combioa.do de mõdo 
-tal que 1\aja. lemJ>O para. cob~l-:>.s e com ellas 
reS!;a.t:lr as letras. Jsto qn~r dizer- que ha corre
spoudencía entr<)um<~. e Olltr·a oper,•çli.O; mas não 
ccineidencia. Seria. coincideuch s i ·as opera~.ões 
se dessem ao mesmo teo)po;m~s como, pela lei,as 
letras hypothecari:l:5 de~eUJ ser r~"ll.tl.das col:Jl o 
-prodacto das a.Dllllidades, o. coosequencin, 6 qne 

O~R... Jo.\QU!lt N.-I.BUC) rhi. Ull1. ap:wte. 
O S!t . A:>õDRADE I."JGliEIP.,\ dec!tu•a. rtne o seu lhn 

toi destruir o ~rg~;mento capít,l l do no~re depn
t:Wo d<l que h:\VÍ:\ corrcspondencia exo.ch entre 
a la:m . ela "nuuid<tde para :\ :unort iztlçiio rl:\ di
'i d '• c a rell\<l'io do resgate d~s letras hypothe
c::J.rias. NC>ste IJOnto uio ha netn podia. ha.ver. 

OStt. JOJ..QUN NAnUCO uil.nnt ~>p:l.l'te. 
(:) Sa • .\Nl>RADP. FIG-UEIRA. lê ,u; propri~s j>ah~o

was rlo Sr .. loaquím Nnl.mCIJ, pnra tir-ar to-ia :1. 
UUI'ida. 

O nobre deptll:i.tlo por Pernambuco, dando ao 
art. 2•, que se discute, o alcance de renovu:r. a 
materia tlo ·Mt. 1•, voltou naturalmente á. dts
cu;são do destino do· capital soei.tll_ O oro.dor uão 
1l6de <lemorar-se multo n'uma discussão era que 
j:i.. p~r ci ims vez~!$ tomou parte. Limita-Se, por
tanto, n. ponderar ao nobr~ deputa.do que, con
forme se acha no projccto, con(Orlnc se acha na 
lei do 1875, não é o ca.pita.l do> b~ncos que .ha. de 
ser convertido crn apollee$ t\..""1 tl\vitla. public:L plra 
:prnntir M g"veroo o. l'espGDStlbiliru~do que ello 
toma pelo juro e amortiJ-1~ tln.s letras hypo
th.et<~.r.ias. o que est:t na. lei de 1875, eomo no pro-
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jec~~ . é que os ban<:Os_ terãa de depositar par oc
castao de ~~d ~ CIULS!l"O !O o{' da. mesma e;n!;;~~. 
Itar;L coustr!un· essa g .• l'án!fa. Qu •uto ao cavital, 
CSti~ 110 rrO,]CC!O, como e5ta 1\U iei de 18i5, C'(lle 
ellc servira Jlara acobal'br· a l'espo~l;a!.titi•h •l~ do 
Esti1do, üu _e.;teja repres·~.ntamlo am ~·nprc~timos 
hypotltecariO&, ú t\ na cat~ • r.lo;; bancos, ou em 
cmpr·estímos sobre cauçilo e a curtü pro.~n ;;em 
'imOl"ll1.a"\o, como a lcJ per;mtte a. be.; est <hele
Ulciüo~. Qa"L1ner q_ne scj<•" fut·ma pm· '11" e,ti ver 
mpre;;entarlo o c3]l:h!, el!e t•cspo:Idc int!~"t':d
men te pel' gttl\tUtía Jo l~tado. ~lus a l~í de 
1875, co_m~ o projecto actu:d, determina ~uc rle 
cach enussuo se reser·v;~sse lO 'I , a:in1 deSCI''"ir de 
Wll'1tnt h atldieio11al M E$h\do. 

Ji~ "~ vê ~ue 'lll•Ü<[!lCl' •tne ~i•t a itlt•>l
ligcnein we >C ue, o ~al'it;;l Jo tnn~o não 
p<idc [icar em apolie<!S. Os l!;mcos de credito 
real não p~den1 funccionn.r eo;n <emelll' rlte 
doutr·inu .•. p~rq11e é exprcs,;o <jue _uüo po-lem 
f11zer e tmssao d<J letras hypothecarms, sem lJUe 
o 'ia1or <lelln; uão e;;tej·t re1trese:1t •de. etl\ ~1.\br 
~~~-!IOthec tüo; com semelll•mlo lloutt·ína., o bmco 
nii.o pvtkrÍ<t ~Onl.,ç;l.l' ~UM O!l<ln1 Ç(l38. 

0 StL .!<1AQonl N.\.llll"CO: - E·n \875, O St•. 
\'í:;(:onde tl!! lnl1omirim dt:.;e que o b:~nco não 
poJk\ lll1littir siui"Lo uepois elo> C0Dtr~<:t05 feito;. 

O SR A:->DRAin FrGU}:IHA diz 'Jile depo·s 
tlc cmitlir, pode:n estas oper;•ções ir a.té ao 
lle1:n rio, rnns pr-imiti\·,unente h:~ do ser rorço
snmente empregado o seu c~ pita!. 

0 Stt. ARAUP Gô~s : - ,\poiRdt>. 
0 SR. JOAQUr.>r NABUCO '-Depois ue C mtm

cta.do o emprestimo. . 
·"·n si. ANDRAllll FIGUiintA •liz l)lle o S,·. Yiõ
conúe •le lnhomirim co:J~f~uott no ~en projecto 
n mesm11 dispo;it;.i\o que esta no pr•)jecto em 
tliscussilo, isto é, que o bünco llzesse ~ deduc-
ç:ilo r!P. !O 0

/ . 11m c,v!ot e1nls;ão etl'ectn(l.d<•, 
c si disse qne neohnmn. emi;;são se pn~ia. J\,zcr, 
si não depois tlo con tn1cto r~itt) , e:; til. claro que 
o Sr. \'iscon~e t.la In homiritn nito pOtlh di$
pcos:tr o eapit-tl tlo.1 lJ:tncos de>se detl03ito. 

O Stt. Lota~~~ço IH~ Ar.nu..,ulmyui!::-A ~uestão 
ê outl•n.. . · 

O St~. ANDl"IAim Fttlu~:ut,\ •liz (1uo esta qne o 
nollt·e detmtlttio l<!mlmm não ti ~~~e~tão: em cnso 
nlgmn, o C:Lpitnl lia h onco tlco~ imn,obilis~tlo eu1 
"P"liees; lle,, empreg .• do em r~ndo. de i'/ ... em 
~enelicio d~s _oat1cos, tl <i rJ:thi ((ntl, multi[tli
c!m~lo " ean;S~~o e 8"''1lhawlo lO •;.,, chega no 
hmtte m:Ixomo. 

Si o b •nco tive.;s:J de i•nmoLili~«l' o seu Clpit;d 
em "police~, co•n•> pretende o nobre deputado, 
além rle não poder operat·, tinlill ile re<lnzit' o seu 
lucro de 5 •(,, por qtttl <tei:\:ari:t <.!~ aufer-ir O> 7oj0 
a lllle tem dire1to o seu cr•pit:\1. 

O Stt. JoA.QUDI "X.\B"Cco dá um ~parte. 

O Stt. A~Dll.Au~ ftGU>:I!tA tll~qne o alc.~nee pr<l
t'co é nullo, e o que està na lei del875, o qua està 
no prqjdcto é a mes:na cot!S.l, isto e, não se manda 
d~positar o ca pit;tl dos IJancos, mas si rn lO •;, Lle 
cmla emiss.w, •1té completar o capital sociaL A 
gar~uofu cl·• B~tado ll.e;, a. cOberto em ambos o.s 
c:•sos com a I otalidade do cap:tal social do banco 
o m~is peln qne o (lr-.tdot· chama cnpita1 addicí()oa.l, 
de que o Estado p<ide lnnç •r mão para fa?.er face 
a qualquer C\"entualida de para sett reembolso. 

o SR. JoJ..QUll! Nmuco:- Mas não e ga1·~n
ti:J. tu1dicio3al. 

0 SR: . ...\.XDRADE_ FIGUEIRA_ d~lara que este 
po!lto Ja constotmu um>t o~tecçào apres,·ntada 
pe1o n•.•br-e ~epuwdo ~or ,~lngóas, objecção a que 
o orador re,pondell. vrctouosamente. 

S!lPponha·se qua todos o3 tleved.ores hypotlle
c?-nos .t>roccdeon dG modo a. de~apureoor a ""àrau
l~a do l!llmon?l h)"[>olhecndo ; m~s, si o ~,~\·erno 
tn·er ')trtllqner re;:(lonsabilidade, elle ti~~' com
pletnment~ a cobc~to, porque a ess:l. !'eS'Jon;;abl
lalatle res~ond~ iutegralmeate o c-pit:a! :ioc\~1 do 
Lo:nco. Tr<~ ta-se _de hypotltG;e de 1\lll:l. liqtlida
çao. Qnand.o se dh que a garantia. do" "Esh~do ·fica 
<L cob8rto pelo C:.1ll't.tl social do ban,a, não se 
tmta d:L'> con lit;O~." {!l'tlin·< ri~~. (,tp,n·!c'), 

Em to~~ _cas?, o c .pitll do banco liett inte)!ral
m~ut? su.Jerta a ~;.o rantiu. do E~tado. B' o ponto 
[lPltlCtpn_l; c>, qu:tL"ill~t· quesejtt a intc lligenc'o. ']Ue 
se lhe de, o r~sultutlo é S(lml•re o mesnll1. 8•n outra 
ol's~n;são o Ot'atlot· 1nostrn.~it ns razOe~ flUe lhe 
asststem para sustentar esta iutclligencict. Pa.s
s.tr>i. a. um outro pauto. 
. u nol1re deputa•lo, t1. quem re:;ponde, occu pou-se 

at11ua de uma que,tua, rerer·ind~-se uo :trt. t•,
a? papnrne nto do.s enlprestimos hypoth~cat·íos em 
tlm·,etro oLt em letr-as ao par. PeJgtmtoa ::;. E,;. 
o que emr:_J. letras hypot!tectri:J.o no rmr. Letras 
h ·pothecan:ts ao Jl:lr s.t.o a.que!Lts que o uevedor 
l'rceue pelo set1 valor nominal. ~1r.s, ll\r. s. Ex.~ 
~i f!-S letras estiverem .abaixo. do p.cr, como se 
lar:\! Nos termo;; tlo pro.H'.l'.to, a escol~a do mti
tu;~rio. Elle pôde receber o emprestimo em di
llheiro ou em l etras ao par, qualquernne seja o 
e;;tado da praça. Si estiverem as 1et!~os a c: ma do 
pttr, e um beneficio pa t·a o mu tuario, porque si 
ree~;~IJO as !etr,, s hypothecarias !lO >a lo,. rle H10$ 
pôàe obter por ellns 110$ ou 120$; e a vantagem 
que obtiver servirá pari~- fner f<tce M pilga.
mento do _jtu•o, dirninuimh:.o a taxa de 7 "/• <J. seis 
a tanto. S1, no coott'ario, a letra estfl·er <.>baixo 
do pttr, o mutunrio sõ as l'~ cebe si quiter; mas 
nilt• e 1nlpossi..-d qu~ um deYetl.o~ rea!\"r.am!o um 
ron tracto bypoth~c.u·io, queit':t receber, p >rte em 
dinheiro e [)arte elt l letms pura ~ednzif-as " di
nheiro no aot1o ~e~uinte. Em vez de razet" J.ous 
coutractos, queiro fazer um sô, recebendo letras 
hypotll.::carÍ;\S que remiam um juro , pôtlt! bem 
s~r qne pretira, medbnte peque:1<l r.!i fi"e1·enço, l"e
cebar logo tttdo, p:ute v1n letras, parte c:u di
nheiro. H~\ completn. liberdade par 1 o rnutaario 
nos termos tlo projroto. 

O nobre rlepulado acloou que isto toi'Jla ,.a iu
exequi\'el a crea.çào dos banco;; lllaô, desde que o 
Estado dá essa gal·.,ntia as :etros hYJ•oth,·c •rias, 
não póde deixar de C<JnSÍ"D<lr estadi:>po.ição, que 
ali~ nii.o é nom na legi~la~. O or:.ldOJ' recorda 
que essa disposição e d't lei de 1864 e do respectiYo 
regubluento. (Apoiados.) 

tts Jm.nco.; de credito ren1 Cl'eados no lm perio 
tlevlam conte1-a nos seus eot:.ttutos e o orado,· não. 
comprehende co.,_ o o governo póde -appro,•ar es
tatutos que não contivessem a mtlSIIla disposição. 
Quauto aos do B n1oo do Bta.zH Jà. se aclu textual
menta exarada •I mesma these. isto il, os em
pr<l.itimos ;;OO feito> a dinheim ou em letr,•~ hyp~>-· 
t)lecarias ao par. 

Or•l, si esta em a nOS:lalegislar-.J:o antiga, e 
justlftcaàn. pelas razões. que o oz:-.ldor deu, é da.ro 
que hoje, qu~ndo se trata de garantir o pag<J.mento 
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Jo5 im'os e n;nnOl·tíz~ç;'i.()lk'\5letea.s hypo)lhe<:;o.t·ins mas todos por menos d·~ ~o. r1ue 11iÍ'llevu.m, jaros 
em henetlcio do U1Utu~rto~ n:1.o se púÜe e~Qil.CCC~ t!e 8 nJ()· 111:1~ SÍlU c1~ 12 ~1j.;,. que nii.o lCtt~\111 an1or
CSt.n.di,;po~ii:JO q1te é c::m\e:tl w rcgimen ll~·po- tiz:tção menur- do que ;tqn~na. ~UJ o pl'Ojeclo con
thecnl"io. ~UgT;l, lll'O~Ill\llll Cll~OIÜI';U' 110 lllll3111D pr,:jecto 
·o nobre.depnt.ado por P~l·n;\.ml:mco !'a ao 0!'<1- r,sto vicio c~pilal: 1•, úe 011cu,·ta1' pr·:~zos, (H'eteu

(lot· uma. in\pllta.;ito que não c c:wat:\. lt~spo:1:- dcndo que ~cjn.m clcnJ.'los a 30 tUlilO~; 2', d.; in
denrlo rt ~. liL 1 O oCa<lor ila.vi:l dito lj\lC estes ll'oduzil' C.;la ;li;po'!~•ão, qno ::lias nt'lia )Jat•te un 
bancos não ope1-nm t·e;üi7~Ulttn log-0 to:lo. o S':ll ca- leg-islação. 
pital; reJo c\lntt'n.rio, o $etl inte1·e:;se estr~va em !Jnanto aos pra;:o3, si :L lavottm n.ct11nl l)ne 
inte\'11\~dhr :!,; f[llOhS de I'f!::tli>;li,,LO t\o C:tpit:tl COntr·ac:•m coim l!~SüS l•a.nco; tem l"t.\ido pugnr 
eom ''~ emi;;;0~3 h_,p:lthec:lri<ls. ,~ssim, serú ,um- nmot·tiznçúc.; muilo supcriOI'·~;; i1.quellas ~uc se 
ci\ que um b:mco dC'sta nntnreza se Yeja. sem ca- oxigem,' com tt olcv:1rla titxt1 <lo .int•u com qu·a são 
jlit:J.\ p:w:l r,u~l' emprestimo3 \1ypotlte~!\l'ios, por- r~ito~ os ellt[ll'e~timo>, c;ú elat·o que mellrot· p:l
qn~. ;:o n12-~mo teon1po qne raz uma. cmíssã.o., elle tlerá fa.:r. .~l-o 1.1'-~r.lç t]ne tin~r d~ p<"i.g;lr sôrnen te o 
nalk1 ntn<\ eutrad:l.,tle modo que e~t:. S~lllpt•a 11:!- juro dú 7 •;.: <'• qna;i mctnde. 
hilitado para em sens contractos [[ttendee aos pe- Qn:uJto il tle:;pcr.:c co:11 porcentDg'im.O de ndmi
dh!os dos mu\u:ll'io~, d,HHlo-lhe,; tlínheito üu bt- nistL·;~ç5o, o p1·ujec:o não nHII'C:i o 11~aut""'·· nem 
tms eonrormeprelirttm. e1·a JJassi\"<.!l lilz•:l-o e,,, uma. lei, porque i;to de-

O wado>' niio tli~se. como ll1e :ltt!'Ílinc o nol,l'e pene e •h i:nporta.ncia da circutllscrip~iio teJ'rito
f!epnt:ulo em ,en •liscnt'stL 'J11~ e;ses h:tncoü3 nilo l'i:\l dos lhncos. 'lo ca.pit:tl destes, rlo Jmmero dos 
]XXlinm oper:<.l' r~:tli"'-11Hl~ tutlt) o set1 eapilaJ: o qne co:ltn1ct0~. rlo Y;llor delles. emflm (b círcnll1~tan
di>,;;e i'üi qne elles n~o L':trhn tüo man neg·O(;io, ciit> qne não ,e podi:1m t:IX.ül', e '' propl'i;t lei de 
pois. rlo:·,;de qllB o lucr1.1 delles está cxactamente IS74 não as tnxo1t. 
lla ditrePeJw.a entL~c a t.n:il do 5 °/u1 qn~ p:l_g:;tll ~f as n;t ot·g·üniza(~-:.:lo l10S ·la1ucos rtctna.c::; ha 
:lOS por·tadores d;~,; letl'tts, <l a ele i ·•f,, <)Ue lhe cridentemcntc mn :.Jmso. C•.l ll~t:t no orador que 
p~g,'\tn vs nmhwri:1s qnc com elles contl'actam, mn d,:Jie; colm< 2 ''/•. al:jm dos S tl' t.nxa. do 
elle5 t,'m intC1\;35e. 11~0 em renliZ!ll' <le nnHt vez jnro; tlll1 outro l 1.'2 •;... O B<HlCO ,lo 13ra~il 
toL)o o sen c .. ~pitnl~· ma.s em il-o re.lljzando po1· nunca c:ornpl'•J;t m~l.is lb 2/ lO 0/r; nos empl'esti.mos 

··quot<lS e fazendo ellli~sõ··~ hypothec:u'ia:, porem rnl'nes e 4/.10 • '• no> lll'!Janos. 
uunC<t ''ponto de J'ealimr to~lo o e_lpit.al, por~11e Re~po:uléntlo · a nm :qJ:ll'te. do Sr. 711<\ltoso, 
ó t:unl.Jem dn sw\. com-~nieucta. ter $e;n~re di- tli• o Ot'õl.dor q11e a r!tl.Jtn exigida pglo Banco do 
nheiro par<1. fazer os pag-,unC!itos em moeda, sem- Bt·a~il, Jlel:l. ~xpcricnci<~ do mesmo /3itllC01 era 
pre que o;; mtütwrins o J1I'-3li,·an1. sutfici3nte pa.1':\ ocooi'I'et· com solJe:\S "s desrazas 

Esh disposição do Jl!'CÜN:to é eapitnl, JlOrrtu~. rh ;;;~w. <:•tt·t~it>:~. hy])Otllec:wia. M;~s o prQjec~o .iil. 
desde que 5e deixnsse n.os bn.ncos ~. f<tcultltute de concede que SG c]e,·c a qnut"' ;\ 1/2 •/o: a, llttl'e
f:,zerem'l!'estínws em leti·~s hrpothecn.rias, qnnl- Nll<A cheg:\ de so1trn, si os l>:tncos tiverem do 
quer que fosse c s·,u v:~lo~ n.~pr:~ç•, n. co:1Serp1Cn- oper:w cot\i nlgu111a li!.rg-ueza. E:mtim, este 6 um 
ci~ Sel'i<t rtne, etn "'~" rh g.1m.nth •ln Est1l1o J:n-o- deb.lhe gue fi~ t n·.•tnrnlmente pnrn os e;tatuto~; 
J-ecet' nos muluarios asseg-llt>a.udo-lhe; o juro a l~i pão o·poderht contei'. 
de 7 •(., acontecet'ia :1qnilio me.il!lO qtw hoje>~ cor,tina;\n<.lo ,~ t·:'spomlm· ao (U5ctmo do nobre 
pruttca, isto ê, emittirc:n os bauco:; le!i·:t.<; h~·po- depntado pot• ['.;ruaml.mco, tlir. o Ol~.cJ?r qne .exa
thccat•hlS ao p:w o dosoont:1rc:n-as nn. jn•.\çn os ct;;men te UI) la rla~ v.Hlttq;en3 do pl'OJCCto c lm
mutnnrios a 60on 70 "/o, o 'JUC ÍlllllOrta l\lll ,Ítli'O, pe(\it':\ nq\litbç:to tln lnvo:lJ';l, Si co;n efi'eito o 
não de 8 "/•- c0mo os iJ:wco; est.iptllatn e~n s~ns !W~jecloih i• lavmm•. t:lnto one~•ada c?mo dos
contt'"cto;, ma.s de ll ou 12 ''/.>. l'a•·a. oLdttl· a oncrwh•. et• renr~o .; ,]e cretlito de queella'<:\trece, 
isto, o c.?r'p:J legishtívo tem dir·ait·• jlel'l'eill>, Jo>. ;'ie aqnellá q:tc c>l;t cmçrnrh p.tra.lt~gm· ns SDas di
que e:n;•enha r.raspO!EtlJilid;1.cb do ~:>t:Hl~; n<:nl vi•Lis c ha\Jilil-tJ·-:;·, <I'~ t\e.,enve>l>"er, aquella que 
é po•;i\·d a gm·:tuti;1. ,[o .~overno sem côhl e>lit Jc.•Jner;vl:t i'"l'a tnt•\,;l'w;n,~r o; seu;; e~ta· 
clausnl<i. tntos, r:romovendo ü scn an,:!'lll''nto o ll!<?lhora-

A 'l'Icstão q11o o; nobN,; llcp;\t·,do; potbn le- nwtto, C•1:110 e 11 uc o p1·ojecto. t~nrlo este infuito, 
vt\nbr', c le,·atüou-a. o no"'" dcepat~1h p:;lo pu:!~ Jli'.:!cipi t~r·" lí'1nitln~ão •.l:t la vourn. ? E' pelo 
Eopít•íto-$anto, é si css~s tibb.õ se po·.b1·i'(o c )ll-! cc~:1tr·ario n:n l!leio qn~ S·l ,];,, p 1m qua e\la teoha 
sei'''"" !1'\ pr-.1ç1 ",o pat. . . ll'e~a,·,;.')s p:u·;c p:l!;!'.\.1' n> s~n' de ui to;. 

O Ol":l_{lor ~tCl\~(ht:t 'lue~ me~h~tnt~~ ~L g·~u·a~)tía 1lo O f}Ue h1. •te e;:;U·nnllaVül (.!:ll f1ne o goveJ~no; 
E,;bdo, -::.;!e t'C>!tlt'''.l'l se \'O'Iet••• oltto:w, o s"m llltc 1 n.ttent.t a rtt 11o1 tht l<ti'.Jm·a ilypotlleG<\lh, lcv.~ate 
po:· i~to erê 1n emc ,c;,, tldh. SÕ111()nte ~:ml c»:< 1\ not·o~. c.>labc1ecimeuto.; 100:11 :t me;nu li1cilidacle 
~arantia potl~mos o!Jb!l' na con!ian~-a pu~,Hcn e;~~G co·n •Jne po~lctuo; con~Jrt/H~ {:ste,s ~pt~ ~:dstt!in 
g-rmt de cretl~t.l <le qtt~ ao; le.t:·,,~ h~·potll ~car·Hts 1 r~u·:1. snl ~·,Jt· o >eu cl'etUo I ,\ cpw>tao e :11 I ncra 
CMCC<'!I11 pal'a. lllttntel'-.;c a.o jl'.ll'. H'1Yer ;'). ;;em da· I OI! nno com est~1 crw,:ão. Ül't~. atam de 7 °/o 
\'illt1 úSdlhl•;.Jn. olbs po:let•i'to l.l<Üx:n· a•illB::\ doj l:o;nl;inada com a. taxa usnnl rle jnro ~ne pngn. 
J~:tr. c:o!lliJ \)<11.\r:i·ii~ ('ler:• r-se :ccinu d0 Jm· .. c:n- ~. llo>st I[L>om•.uper aos [1011c~s esta!Jclecimen~os 
·(~1rme ;1. smt r.l t· tdade ou a. :su:t n hnndancu1. no d~ ct:::(lito real ~ue temos, r11tei' ;1o:; s~us c:lmnui
Jnerc 'do ; mas o ponto e.§~~~'l~i~1 é nlantel-~~s· .S:H'ios ou corc~spo:l{h::at~s~ "h!3p::.ntle-nos sn.tisfa
sempre j)roximas ~" pnr. Sem isto n~o lia h~nen- lol'i·1mcnte. 
cio·ulgum jJ<lHt a lavol1!'a, porqa~ esses lnncos o il!ust1'e •leputa1lo In de r.n~ontrat• 11111:1. diffe
fieat·ía.m al'!n::rdos com os direitos, <)nc· o; ::dn:.tes re:l~··' não dil'ii de m~t,,le. m:~s S'g-nra.mente de 5 
hancos te:n. de l'e~r.er contr~'"!os de empre.l_imo .?uG"f,, ora, ~i :1. tax:t ·~o l''''),icctoo;de 7 ''/ :. i'~liz 
•.JUC, t'oz:mdo '" tnx:> d.; S •; .. , 1mp:Jrtlm llllt .)Ur<.1

1
.~ o lavr.odo1• ~ae ol1te:nJm'•» :1. 12 •.·. o eomrelor-

re:•l (le 12, .1 S o 14 "J o. ma <I e seis meze.;. 
E' ~xt~<>ot·dinario <pu es;,;s c~taJ:elccirnento~ 1 . Oi Ilustre depntn.do .Ji;:;~ '!11•~0~ hnn.~o> procura-

<Jue nao ·Jazem CQlltl';lctos por ma1~de 20 ;<nnos, rJD.m pl'OillOYer·ns sna>ex~cnções .. :\'iLo re o orador 
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ra~ão_ p:>ra. ~sto, porque o~ freguezes _a~tuues I Si -à Cnmara. ,:,sJas>eur meios de cNdlto aro 
deoteo ~ancoo que se achatem em cond1Çves de pa""J.r os •"l··r1·os "Uem - . - d- d • s pd celeu t . t - . _, "' " , '1 e o pre,1u tca o ! em u-

rar c~n !'ac o~ com .os 11ovos estallelect- nela o lavrador ; m>ts tnmbetn 0 trnbalhador . 
mOI)t<:s, o laro.o com .vantagent propri<l e sem Por consequenciu a bem da. causa ubiica a b · 
prCJiliZO tlo~ actuaes es_tnllelecimento3 de credito, da prosperidade 'da lavoura a bln do ' e:n 
'l t<e receber~ as sna.s dividas. · .. liberto, o governo oiL a arnt'icaçãoa m:ti/fe~f:'~ 

A e_xe~u('ao por!er~a f~~er mal ao proprietario, mais fecunda l\. este f~oaõ, que, ~mn isto ser ia 
~ne. fadna mpa

1
.liqmdaçao forç.ada, mas tambem necessurio da.r-lhe um outro ctestino que 0' nobre 

HLna e pr~JU( tear os bancos. . cleputado não diz qual ' 
. Esta. conslder.,ção por si só conteriL C>S estabele- ' · 

cimentos, qmmto ao receio que m:1nifestou 0 nobre , O nobre ~eput·:do unes-ou tambem que para 
deputado ·da adjudicação forÇada; os bancos e~te ~m~do tmhat~ soncorrtd~ ~odas a~ c.lasses, e 
a ctuaes. nada ter·ão a perder _com a creação dós que se~! a duro e I11J nsto perst?tu·e_:n os =postos 
novos bancos, e darão ·ao contm1~ 0 recursos parn c:<::' do, para. o funrto de emanc1paçao qu;J.ndoa abo
sattsfa.zerem os seus debitas àquelles que esti- ~Içao tmlta S1do dec~et•tth~, devendo, f'Ol'tu.nto, ces· 
:rerem em comliçues de fazel-o; e, relativamente sar a cGbra.nç?' desses Imposto~- Mas o omdor 
aquelles .9ue o não pudere m fazer, 09 l~~ncos lem~_ra ao _n?btc_ deput~1lo qu_e_S. E!, p><rece es· 
actuacs nao te11'io inte!'ess~ em precipitar a liqui- quemdo do> mt~ttos_com que lo.t creado o segundú 
daçiio, porque está no interesse de aml~ ns fundo de emat~cJpaçao, o da 1~1 d~ 1885, qu..; e o 
partes aguardarem n,elbores tempos. q~e a\>'ulta hoJe; 1;orque o primetro fundo, o d~ 
~assa o oratlor a considerar a impugnação que let 4e 1871, quasJ .. qu~ de~appareceu, porque a 

o •Ilustro deputado por Pernambuco otrerecen ao qua.st totalulade de:;se IIU]JO~to em lanoada sobre 
art. 2• do pro.jecto. ~_prormedl1do. s~rnl, a qual ~ssou com a extin· 

Cen5urou o nobre deputado 0 projecto por ga- ça.o da escravtdCLo. Ora,. n~ ~·~n;;são ela l ei de 
rantir o c:1pital dos bancos._. 18~, procl~mo~-~ o pr•tnctplo de que a redem-

Mns o nobredeput:u.lo engn.na-se quanclo suppõa pça.o da esc_ravtdao n? Brazil devia ser f~ita. á 
que todos o;; reenrsos do art. 2• devem ser em- cu~ta d": soetet.lade. Era uu1 aeto tle humamdade, 
pre~dos em Iettr:1s. o art. 2• contêm tres partes qu~ devtn. honr~r o pa1z; era um melilor:ur~ento 
tlist'i'ucbs. A pri1ueira. cooslltue um fuudo, u•u:• SOCial que m~e_r~ssu ~a a l<:d"·' as clú>ses; a, por
dotação p;.r,\ s~tisülçii:o do compromisso que 0 ~ao~o. o sacr~n?10 necessa~10 para. obte: este re: 
E~tado tenha [>Or g«r,,ntil' juros e amortização >Ult<~do, de'na.,erfeltopcr toctasas classes. E ate 
das lettras 1typoth~ca.rias. Destina p~ra isso as s': ent~u~et~ que a parte lesad~, q~e era a lavoura, 
quotns e rend•tS Yotudas para o fundo de em•Jn- nao devltt •:~ ;lc;J.nç•~d.a pelos Impostos_ que se 
cipaçã.o, inclusive du,,s tercas partes da quoto. des- creavam\ o~"' lo ado!tc!ona~s a todo~ os In:po3tos 
tinada pela lei d.e 188,5 p:\['(1. es;e fundo. e,!~beleCttl os pela _leg;slaç,.'l?,. ~~ter1or, pms q_ue 

Este recurso podera o.mhr em 4 m1l contos por for~1m exc~ptuarlo_~. o, artr,o~ . de exportaçao. 
anuo, sujeito a alteraçües para mais 011 para Q~z declarar;-se ass1;u que esta obt·~ :l't r~dem
menos, conforme fór a renda.. pçat) elos capt1..-o; tm'a ~ r.'lmctar de so!tdar1edade 

o art. 2•. contem uma outra. disposição· m1n- O>~CI~n~l, de f,·aterm'l~ao dê todas as ch~s~es, de 
dando apphcar 0 nctual fundo de emo.neipação; sacrt_fici?. de tod.1s ellas em bem de_ ~m1a 1déa hu
que de'\"e nl'Ç(II' por 10 mil contos, Se"'ucdo 05 mamtart.L e em bem do futuro do p.uz. 
dados otnciaes; mas que, quando entra~ esta Lei Oro.\, si fui este o alc.tnce da crMçã:o do fundo 
em m::ecnçiio, deve andar por 12 mil contos, des- de emancipação da lei ·de 1885, com0 não se póde 
tinado a primeira emissão que os bancos fizerem. contestar, pergunta o orndar : podera haver urnn 
Esta. disposição é efficacissima pnra ci fitn qne se applicação m:tis util, móis consenhnea com o 
tem em vista, porque, si o ~overno fica h~bilitado fim d:t creação desse ruo do, do que a.pplical-o 
pum. empregar em lettras hypotheCI\ria.s 12 mil para sanar os m<tles causados peli!- nboliçã.o, para 
contos, cam isso tem se assegurado á lavom·a um compensil-r, até. certo ponto, os proprietarios, no 
concut':SO de 24 mil contos. . . interesse d>\ producção nacional, pelos cffeitos 

A 11ltima varte do artigo é uma autorização no daquella ll!edida ~ De certo que não: Portanto, 
governoJmm emp1•egar permanentemente 05 di- qualquer que lü5se o intuito com que se creou o 
nheiros e c<wtas origens, afim de acreditar as f'undo de amanoipaçii.o, a. applicnção que hQje se 
lettras hypothecarias. faz desse fundo estil mais que justificada. O no-

Quauto ao pl'imeiro ponto, o ncbre deputado fez bre deputado poderil enxergar n~stas palavras 
um:1- cx-itic• geml, dizendo q:le se de;;viava. do seu qual~uer outm conce(';ão ; mas o que 11ão pôde 
destino natm·al o fundo de emancipação, que seria contestar é que, fe~t'\ a abolição do elemento 
melhorapt•lie<ldo em asylos, ·e IllGSlllO d•1ndo a servil no Brazil, não se põda deixar ele procurar 
entender que devia ser distribuído pelos libertos reparar o> males, que, ntt opiuiao dos maisexage· 
a quem pertence. rados abolicionistas, llno 'de resultar forNSnmente 

_Ora., nada mais .nna~ogo no fundo do emancipa- da abolicful 
~.ao do que a a.pP.llcaçao que delle faz n. propost:l Si o pl'Ojecto actual não serve, aJ)resentem 
d? governo. ll Sl n~o, d!ga-lbe o nobre deputado; outros, porque nem o golverno; comojâ declarou o 
SI. ()S Iav!'lld(ores ~ao hverem recursos para 11a- nobre P t•estdente do Conselho, nemnenhnm mem
g•Ir &;.lnrto; aos lll:>ertos, ~uem os pa.gar-..1-'? Pois, bro desttl. Camarn que mais se interesse pelos di· 
aeredtt_a o nobre depu_tado que busta libertar reitos d'' clOS8é agricola, póde f:1zer questão de 
200 nu! escmvo' ~ na.o dar recursos par'' se meios A questiio ~de fim ; e si este pr. jecto não 
llle5 P''f!".ll' os Si>.lar·tos ~ _ _ _ . nttende. its neceSSidades a. .que o go..-erno pro-

Port:tn to, o fllndo ·de. emanc1paçao. nao pode cura , pro\"er de remedio, <tpreseutem outro. 
ter .o dcsti_no p:~.:a. que foi· creado, tem um Mas o or••dor não cess~r-à de repetir que, feita o 
destino mlllto mms fecundo que é assalariar o abolição do elemento servil, ·.esl'l Camara nãi 
trnbalho livra. tem o direito de desertar, setn ter procurado • 

v. Il!.-35 . 
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meiOS de reprtrar· OS m:ileS CltlUS<ldO; JlOi' aquclla [ Sub~Í>te etn Stta integriuatle; portanto llÍÍO ha:yj(l. 
medida.· (.1poiados.) r-a7Ji0 ll:ll'n. esta celenm~. 

• ~sto não_. é um beD_Bf!cio i' ltwou.t•n, é út.lll.Jene- \ N.iío salJe st ::timla ln algttm ponto das ohser
ficro M p~1z. : \'<l\·ões do nobr<J deputado a que deve t•esponder. 

Q nobre depuf.ll.do voltou aind..1. :, these <.lo orwl~t· o orador tem tocado nos ponto; C(l.pitaes úa, >Wgu
Ue r!ue neste pa.iz ::~ htvom:a. e r1t1e produz., Pill.s ment:1ção Jll'01uzida pm s. Ex., SQgumlo o ex
o Ol'adorrepete-•~ ;undt\ liltltS umo~ vet.. Du<"\> ter- tracto elo seu discnt'SJ. Deve. poret>l, l'e5ponder 
ças p::trtes das C'l.rt,.ir:ts do, haneo.; DC~t;J. C6rte ,, u:11n- objeC\"Ü-0 feit;\ pcn· outl'Oo omdores, que 
1\ií.o COlJStt\o ;;inã.o de titutv~ <lr. .. l<wonm.; c o.om- tli;;cntiram o n,rt. 2', pm• o3CM\[(o 1.10 tlellate do 
dor esta iuform::.do U.e IJUO- o masmo se d<e ent ~rt. 1• · jttstu.ment<J 'j contrario do qne !'ez o 
toans ns provincias ltnperia.P(Jr!:~.nto, :~.pa:rtem-se nobre deputado, qne "l""oltou a. considerar o art. 1• 
as itleas. O fundo ~e enl;:n~lp;lça_?, q:1e o nolJt'e por occasmo llt\ discu;;suo do twt. 2.0. 
dep11~ad~ pt•et~nde SU.(:_tJl'llll_lr, !-lao T?de te~ ~~1:1. A objec~-:to é a segu\nla: que o artigo que se 
npQhc~a? n~a1s au;.ü!J_,,, a,o 1ntmto de >Urt. Ct.a~"f· dhcute é aneg;;~ç1o formal da promess·~ de que 
lllll.l5 patr~ollca: . m.'\b fcc;nnd:.\ dr.. IJllC aquela ,, g.u'ilntht do Estado sel'ó. nomir!al, ta.nto que 
que lhe d,t o prqJecto. . . se -procm•a armm· 0 govemo co~ recm-so> pa~ 

Quanto, po1•ém, ú seg~'.n:la pnrte, 1_1a. ::'ltt ?~1! üzer f<to.J no p:1.gatnef1to do~ ,Juros e. :t.nlot:tt
recur;:o podet'Osa 'Jne,aux,l•.atlo das g::>.t<mtJw;,_ wt zação da.s .lettras hypothecarn"L'l, _d,e CU,Jail enn;
eleYtU' a. le,ltl'a h~·pothecar1a "·um grau que u de sõ~s 0 Estru:lo assnmit' a respous·,tbthdatle. 
e.>pel'ar qt:e seja, ao y.ar • P~lo me no~ C! ora<lor. tem n projecto não podia deis:ar de armar o "Oveí·no 
plena c?nt.a?-ça, e nuo duv tdar;t S~.l~Itm•-.,c ~~ ex- d ·t u.o- "' recm·sos indíspemM•eis par'\ co"nse~nit 
per1enct::t E um t•ecurso que hob1llta n. lmotm.t e 0 ., ' d ·, é "'•ar 
at<\ 24.000:000;;· 11;;0 ê ;x\r<\ P".rdel-os, mas par<\ •> c_lcs!(luow,;• qtt~ s: ~H-&ten. e,_ bto. : pr~c~a,' 
ellll'"e"'al-o•em'titulos \lrivHe<>iatlos em titulo~ u1et~5 de cwht0,1'ecllr,o,, l!apltM~ par~ ,!1:n o.nln.l, · "~ ' - ~ . "r . ' . .. to me•lr<tnte uma. taxa de JUl'O I';tzo:nel, qae e a 
pam cn1a sol:lçao tem as ,altnl w.~ com 6:'. c.~u •· pos.·n. p1o"'" et~nl.ndo ll'Ta isto uo conceito pu
l~s _dn.lei de lSC\4, e ~Olllp1'611ende-se que J•t ~ y~r !Jlic~ 0 -~l~'e !l.a:lett:·a ]I~].:Ottedarb, qne é o in
s~so um g-t•nucleso~·nço, e_ne.lht:_m~,~ut.r.\ 0<Jec- strumento ll<l denlfa;;er'girar o capitnl,.e, vor
<;a.~ fez o.~uh!·~dP.p.tt.ado l)..t,mto .t ,e,nt.tla. parte tanto, attl~lril-o p~ro. _aquell<\ ~ndnstri~- Sendo 
de.te artt., _ _o· . ._ , assim, qu'Ü'Juer qae s•"J" a. wnMn<;:rt, Ja 1•:' e!ll-

Quant·o· a nlt11na _parte·ilo.~~u dhcur,o e~11_ qn~ \ ct\C. ia tl~ g:wantia, .):> n:> s:m nommn.l!.dade. ,n<Lo err: 
o nobre deputatlo nao fez l~US elo que segmr o, possivel deJXiW de armur o ""JYerno de recnrs~" 
ora.dore~ prec~dente;, ist~ e. que qnan.~o ac_s f<t- que fall;t;;seln :l. im~ginaçãoâ LIJ.Uelle_s,.pte consl
YOres com. q~e ~e preteD:d•a soccorr~!. u l;nour~ •:lernm a lettra hypothec1.lfla. uesacre ht<Uh, e d~s
eram eneessiYos; e cl<1hJ, essa. al11tV~ao de letra,, 11c1'editaLb nll!itas vezes )YJt'<lfJHelles qne fi emü
em troc9. dos depo5itos COII!l~do~ .a. honra c <l tiram. D'alii<e disposição do projecto .. 
guar<h1. do Eo!"itlo, d<:hi_ ~e Jlodet;"' SUJet~<\~os b~_n, Aind11 quAndo sejl\ perfe:t11. u. cou;-ioç.-úo, como <i 
depes~oas m1s~rav.e1;; a :1.<;\~ota~~m doo m\DC?o e a. do orador, de que. a garantiu. do E~tado serà 
ao esjl_;ritOJ?elc~n-Il que o,_doJ~tn~,11_l~é~ab!~O~ nomilml com \1ma uníca clnu.mla, a; tle havel' 
ou~ DUO Se 18á"D01'<1 que, OS dmhe~rn., do~ G. plt.>Oo d' . ··t· Ç~O nonuojj~s . ~-ta'•ojecimentOS ., d - t d~pa-·10 · u l<ma a ll1lnl> n .'!. "'l • ~ ., '!~. . . 

·foram rnn1_1_ Oo "conver er ~;u • '1 , • •b e, et_ baucJI'io; 0 rec:uso de que ~e trata e lDl~resmu-
to::l!lS as lelo dB o,çament.ol ?oi:ra \lryJ ' 81 .~a~ ·iivel, poi·que ó preciso comba.tel' as prsvençlles 
tor1zamlo o govertlo a. rep';H o ><lUsa o, p,,.,an ° .t\e e:ili;tem contra as lettms hypOtheootiii.S · e o 
atl.iffe~enoa, qual~do f!ii~ chegue, ou empraga.udo-o 1overito, pai'~ garuntir-llle~ o. valor. qu~ 'ellas 
lla8 deo pezas "Ol'dl!lat'la. • a e vem n1Cl'8C~l' 

1 
de Te estar [m,b!li tado1 SlgUi!'icaudo 

O SR. JoAQUDJ NABl..-co:-Empr_eg·<!do o s.1ldo isto um aux:ilio il.lavouru,porquefa-:.till•t~ohten
emletras ao p~r, depois de deprec1ll.da5,_ a dlJfe- ~'ío de l'ecur;o;; de que ella carece. 
rcnç:~. e para o ;;-o>erJJo ou ra~u as Ofjlh'.to>. Em s2gumlo logt1r, o f,1Cto, de ter o gover.no ~e 
. o. SR. A::I'DRADE F rGvEIRA diz que o E' tado cou-. ~=rr~1• ao paga:nonto :los Jnro3 e amorttz:çao 

tmua. fi gaJ>antlr; o que o,governo faz e em vez hs lettras dG cn.Ja. em1ssão o E'ts'!-o assumir <l. 
de applic:1r aquelle l;n.ldo as despe~as do Est,\d?, 1 responsabilidade, em certo e cleternmw:lo ban~o, 
a applicará. a este fim, >porqu~ ,iulg:t ser m~:s nfi.o de;mente a proposiçiio (le que a gar~ntla é 
util. mas ,, re;ponsalJiliàad~ do ~st:W-o '' re;tl- 110111 ina.l, porque o c.\so de impontualidade de um 
tui,.ão do peculio dos orphãos contmua a :nesm~. ~woo e nma cons"1 e o rm:juizo do Estado é on
N~o pócle havel' nenhuma duvida, n? P1'~.lcct'?, e tt·a.. Ne,;s;t hypotlw~c, o e!ltabelec.itnento póde 
aqnelles que estudHram ltermenenttca. JUft(hc:t, ;;.1tisfazcr o ndt<>ntamento que lhe llZ~L' o E:>tndo,
lendo este artig-o, n1i.o Jlodent CO!llllreheuder :j:'i .. com 0 clcpo.;ito de JO 'f,, ~ 'lne e olwig-:ldo, já 
011tr-a- cousa; o Thesouro coutin(t'J. respon;;avel com o capital com os luct'OS qlte :J.dqnirit· dos con
pelas entrada~ c~ mo à'antes, e o~ orphiios não t1·~tos q tle nler, .F~ por to(los os meios 1ici\os de 
podem ser p>:eJutl!cados. que ~ispuze1• •. 

0 SR. J OAQI:.!Ill NABUCO dit U!ll alJal'te. 
O SR.. A'SDR.~DE FlG-UP.lR.~ dir. r1t1e é cxacta

melite esta. a autoriznção que se dit ao goveruo. 
Saldo! quer dizer a difl:erença entt'C a cntrad~ e 
~ s.1h1da. 

o SR. JoAQUI~l !hm;cco :-:Mas o estadQ é obri-
~alloa. restitui!'. · 
:o SR.. J\SDRADl> FrG-UEIR.A re>pondc qne sem 
duTid~, por<ltW n respons:tbilidade_ do Estado 

Esta ~al'an tia, podu.nto, não deixa de se1' no
min~l. vor tene torn:l.t[O l'e~l. Tão nominü é ~~ 
g·nran tiu de q n8 n·~o se fez uso, como aqnella de 
•}ue se l::t!l(;.Ott n1ITo, tendo logae o reembolso. 

Tem assim pt·ocaraolo responde!' Ú3 obser~açile~ 
S(lbre O art. 2' U.Q projecto, em ril.vor drJ ftnal TO
tari~. (Jfuilo óem, muito. bam); 

A di~nssilo fica..tJ.diada: peln hQr:l. 
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0 SR. PRKS!IH;:>:'Il.~ dit ]l<tra. n.m~nh;;. ;1. segul11le 
ordem do tlia: 

Continuaçito da 2" discussiio do nTL ~· Lla pro
posht tlo govemo, cunvm·tida em 'projeeto de lei. 
sobre h~ncos ngr·icolus. · 

A's 3 llot-as, ou ante:;, contin\w,ão da 2" dis
eus>ão do orçamento ilus despezas ·do :Ministerio 
tltt Guerra. 

J.evant:t-sc ~ scssii.o~~.4 ltorito tl<l tm·deV 

~::-

~~L\I::L-\RlO.- Cit!una:l•J.- Lei tu;·., da ôl~ta.. Oh~ur'i":l.ÇÕe:; ciO 
;:.:.r. S. ~[~C;t.TC!llt.1,;. Arrro1•açrr:o.-- E.:o>.l'~llH:Z'Iil'Y..~ I~CtJmti
Hlt~ntos dU:l !]r:i. Pi'!tJro n (liLriio (! AO:J m:t r.t:bo. Adia.melliC .. 
- bt~rpclla~ão tltJ S!·. Putiro 1 .. a11..- BCfJ!.lCrimcJlla tlc ur
go.1-cci.:~. ·pelo Sr. ítoolrigo :iiJ""'"·· O!.ltscrva~c'ir.:s üo;; ~~"3. Pt·a~i 
dent:), AJr.on~o Colso e A~cr:e_u· ArJ.I'ipc. B.etir:-.Ja t\•) r{) rplc
rimc:•l;) cl>) ~t.ltoLi ri:;·l :Silv:a. lli~t'.al 1'.30 t[() S:- 4 JClãu ;\lf'rc•IO 
( lJ;·e:~r.:ltnle d'J CorutlJ.~.,j.", QucsLLil tll~ tJrrt em.'ullicrn(:ÜI!.5 do.s 
Srs. M:l.Git.d. An:lrouia .Pi~Ueí!'a e Aff•lnSI) ~lso:- JltJ~:;:Lo ~1c 
eonfbn9n poio ;i;1•. _.\mlnul~ :fignl!ira.- Rc1H<!I'ÍU'II!U~~1 •le 
urgout::1ã p:clu S1·. Atu.l -: ;u.lc flõutli ra..-~..!llc~t;io tle Orlie~•
IH.I~.cr ,·tt~t)G~ d tH Sr:;. G•Jnl!!~ t.l u ea"' tl'O, :\ n•l raUt!- Figu eil':! c 
P rc.siílct!.lc.- ,\pfli'O\•açã(J do rc qtl ecbl~t~~o t.Lo ur;cnda. 
01Json."'.ç.5"~s doJ tir. Bcum;lt .-lll:iGm3ir:;, J..~ mo~:ãv . IJís· 
c:ut·~o dvs Sri~ GI')II\C$ t.le C;vLro, J()("i:O Alft·etlo (JlrC!iid.trtltdo 
C.:enudho), G~mes tlc C:nLro • .T v ã~~ Alfrcu.lo (lJri::.Ed.entedo Cc.lPi'$J
lho ) t! Lo•ucn..;o t,le .AIIH;qnl!rqnc.- OlTid o drJ Sr. 1~ 1 i n i~tr o 
da ~uct·r;~.- J)~Ci!ilr:tç:b tle a•liamonto pelo Sr. prcjitlcut LI~ 
- rlc.1tH~rimento do Sr. Ant.h-:l.lit! Ft.oucluJ. • .Ap]li"O'(\l.ÇàiJ4 

Rct[tl.Cl;rn~nLI) rto o_neot-r.,."ml.!nLo pc-Ir~ ~r. ~\.mujo 1;~05-. 
ApprO\'açao. U!!qt~ct·tr~~onto .(lo 'till..1Çã[) 1~0u~in:1i p~lo ::-it•. 
Z:w;a. A{'prov-:1\-:'ilJ, Decl~ti'C!C.ii~" de '\·oto peio-;. Srs. en~~r!o 
AI\'Jm 1 Jo:J.qtllm Nabncr:~ c Elpltlia :\lc~([Uila. Y(l\U"'io no· 
minai. App rovayão d >\ .. mo[.ão. · 

Ao.meio-dht li\z~se :1 cll<1.madil, il qmtl respOil
tlem os Srs: Prt~os :IIit·and~. Clal'iuuo Charos. 
C:,utão, Cruz, l\fail.cio Ribeiro, Costa A!<ni~t·; 
Leitão d(l. Cunha, Sil v:\. lrhin. Jo~o HenriQue. Di~s 
Carn<liro,. Coelho de R~zemle, Alencar Al'.il'ipe, 
Bo:wito de C•llliudé, José P.omp3u, Jhti~hom, J,\
gu:lribe Filho, Tarqninio ·cfo Sonz:t, João l\hnoel 
Henl'iques, Sorhmo de Sonza, Feliwe de Figuei~ 
rõa, Juvencio de Aguiar, HOlll'iQM llhrqnP-5 
l::larão tlc Luccn<t, Alcol'orado Junior, !{os.• J 
SHv:\, Bento R~tiuo~. Gonçalves Fereeh'<l, ,\lC!'oda 
Corré.~. B. ele l\lendonç:1 Sobrinho, Luiz i\Ioreim 
Loueeuco de Allluquel'que, Theophilo elos Santos' 
Luiz FL'eit·e, Olympio Campo.;, Gceil10 e Campos; 
Freire de . Can'alho,.l\Illton, Am~1·ico de SnUJ.(t1 
Ar,tujo Góes, Il:\rüo de GeL•amo..'Lbo, Fet'n:lnde.' 
da. Cnnha. Filho, Zann, Elpidio ~!esqnita, i\httoso 
Cruno.r-a, Cost;,. Pereira, F~l1l'~h·tt V'ii\lltln, Fer .... 
nancl~s Llc Olireir<1, Bnlhue3 Cur\'[\Jllo, Castr·iolo 
Pedro Luiz, Bezamat, Alfredo Chaves, LacerLl~ 
\Verneck, Andrade Figueira, Lemo;;, Cnstoüio 
I\Iartins, Pt\cirlco 11Ius1arenhC~s, Ctis:wio /1.\vim. 
8. i\!(lS~~renhas, :Monrão, B:m·os Cobm, ?.lort~ 
t~~nllon, Pedro Bt•andi'io, J o :to Caetano, Elin.s 
Cll:wes, Rodrigues Alves, Rodt•igo Silya .• Duarte 
de Azevedo, Cocllraue, Getaldo d.:l. Rezende 
Delfino Cintra, Xavier (lt\ Silí:t, ~Io.rconcles Fi: 
gueirt\, llarão <lo Dh\mantino, Visconde tle :'iilC<lt' , 
Fernando Hackra.dt, Pinto Lima, Seve I\,W,tl't'O, 
Si! v"' Ta :v•u•es e :MirallLl:i. Ribeiro. 

Comparecem depois de aberta ~~ s8ssiio ao St·s. 
Juuque.Iea, Ayr~s, .h1?:n1e H.o ~:t., Uiu.c-Dowall, 
Gomes. de GaStl'll, RO~l'Jg'U~S JuUi()f, A !V;ll'O C:t
mi.nha, Carneiro da Caoh"', P<ulla Pl'in1o, Joaquim 
Nabnco, Th~odoro da Silva, Pedrv B~ltt·ã0, ?.la· 

riuno d1~ Silvn, Oliveira Ribeit'o, U.<rão do Rio 
de Contas, Bepnnat, C~.ndirlo Drummc.nd, Alfonso 
Penna,Olymplo Vallnclito. :\htt:c ~hchado, Carlos 
Peixo;to,Afi'onso Celso,J<;spGritlliio lllarrJilCS.:\!aciel , 
Dmm?gues da Silva, RiiJeiro d~ Cunha,' Coelho 
Rodrtgues, Al CPedo ClHwes, Rotlrigues Peixoto, 
Bul~l~S Canalha, Ca.stJ•ioto, Hcorir1ue S~lles, 
Chnstmno <~·~Luz, Alves de Araujo, Pa.,tlino Cha
ves e Joaqmm Pedro. 

1<':11 tam, com cunsa p:trticiJtau~, os Srs. lhr[o 
de Araçag:y, Bat·;:io do Gualw, José Múcellino. 
Araujo Pinlw, João Penido, Lacerda Werneck e 
Conde do Pinhal. · · 

Faltam, sem caus1 )Jarticipada, os Srs. Torres 
Portug~l e Ahneid<t ?\ogueir3. 

Abre-se a sessii.o. 
E' lid(t a ~c ta ua sessão antecedente. 
O SR. S. i\L\sc,utEYHAS (so/!,·t lt actql: -

St•. presidente, . llot1tem TesponLli il cl!aÍnruln, 
do ÍllJ\l Jogar, entt·etanto ·m neta, figura o 
me'l nome entt•e os que ful~~ram sem cn\li;.'\ 
pnrticip(l[}a. O SP. 1• s~crebrio, hontem, n~e 
fel a cl!a mnda com taut(l. predpi tat;<i.o como hoje, 
n<lo vejo portanto mzão pilr'~ qno o mmt 
n ome niio !igur;tsse entre 03 do> depuhdos pre
sentes. 

O SR. PRlWD!i:XTE:- O nobre deput~l:lo res
pondeu it charuad<l, ou vc itl depois de aberh a 
sess~o i 

O SR. S. !IIASCA!i.E~HA~:-Re:;pondi ã chhllladt\. 
Não havemlo mais CJ.nem fizesse obset·v~ções, e 

a acto. a ppl'o\·ada. 
O S1~. 4' SE<mET.\Rio (servinclb de 1') pt•occdo it 

leihll'it tlo segulnlê 

EXPEDIENTE 
O!llcios : 
Do :rv!inísterio elo Imperio tle 21 üo cOt'l'entc, em 

resposb. ao o:licio da 15 tlo cot•ronte, tlevolYmuio 
iuforlll:\dO o requerimento em f]Ue os gnarclas dtt 
Escola l'olytechuic,t pedem equiparação dos sen>; 
veucimentos ao~ do> bctleL'l das Fa.culdrules (le ll!e
dicin't o in;;pectot·~ do · J:;xtern:t to do !mperiu.l 
Collegio do Pedro 11.- A quem rez n r~qnisit;[o 
( commis:;ão ele f,tzel1lh, pensües e ordenados. ) 

Do me:;mo ministerio, du. me>ma·.data, em l'Cs· 
posti1. ao oiU)io de 15 do corrente, :levolvendo iu
form>\do o t•e:]l\erimei\to em que os i11spectores do 
Asylo de :!.Ieuinm Desvalidos pedem Qne sej~m 
elev,ulos sens venci:nentos.-A quem fezn reqní
stçiio ~~ommif~ão de C:<zcnd:ts, pen~üc~ e orde
nados). 

Requerimento tlo Dt'. Climaco Bwbosa, pedinJo 
autorizu~ão pat\1. oe~ni7.n1\ no Impet·io B!lnco~ 
de emissiio.-:1.' cotumi5;;ão de r,\zenda, pensões e 
ordenndos. · 

Sfco successi\·~m~nte lidos, apohulos e po;tos 
e1h discusstlo os seg-uintes 

Jie'.J.l !é: í~i-mt:H.!OS 

«Requeiro que pelo Miuisterio lh Jnstic~a. iufor· 
me o go\ret·no si tem scienci~ do.s gra. ves occur
rencias qu~ se dão no presídio (le Fernnndo de 
Noronha. 

«3ala das se~siies , 25 tle Julho de 1888.-Pcdro 
·tia Cwlha Beltrão.~ . 

},.diado pór ter pe:ldo '" pl.!nn·d o Sr. f()lí~pe 
ele Figueirlia; 
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<Requ~iro que,pelo Ministerio da Jttiltiç.'l., in for- E' \id;t. e fica sobre a mesa, jlara que opportu-
me o goveruo: . . n:l!ne:~;e sej o-~1 .marcados ditt e hora para sim/ 
~i continú:t como subdelegadode poüci:~ tla villa; disc:u.ssao, a se,'"ltmte . . _ · 

de Leopoldiu:l- em·Pernambuco Pompêo ,\:p•cs do · · ·· / 1 ~ 
NMcim&nlo; do~t·\or e criminosJ de mol'te no . lnterpeUaçüo ~ 
termo de Patos da pro,·inciú. da Pt~·rahyb:t. 

d'or que nã.o procura 0 go•erno !!'nr.•ntir ,. viela <Rertueiro dio, e hora pari1lnterp8!l:u;o Sr. Pt·e., 
d 

· · d ~ d L sidente do CO~\ll() a. respeito do seguinte : .. 
e a áutol'ida e do JUIZ municip:• l o termo e eo- l.• Obti>eram ,,5 companhias Est1;,da. •le Ferro 
poldina, de Pernambuco, baClJ:J.r el Manoel Fer- Leopoldiull, PnncilHl do Grão Parà e Macabé e 
reira E..~obar Junior,} quaiso~ as mais terrivei: Canlpos Mtortr.aç•to do governo F·" transfe
am~t,;as se acba l'efu"tado n:t fazenda de Pnrn:1 rit•em o~ seus d're1to· e obri"a"õe' a compa.nlli:l.s men·•m · . 1 o o ,. • 

'~"l ·d .... ,.à, ~- ·' J \~ d 1"'"0 Pedro 1 ·gtezas ~ 
~<." fl ~s se~:~•• "<> v.e u 110 e ooo.- · :t.• Sendo provinciaes a.s con~ões tlessas es-

c/4 CunM. Bell• uo.,. t rad,•s. po'lem os seus direito~ e o~ri.,.~ções ser 
Adi:~do por ter pedido a pa.ln vra. o Sr. Alfredo trunsferi lo• seot pt>é•·i 1 autotiza<:ã<> dos poieres 

Corrêa. · pro,;lnci•les que as decretar.uu ? 
c Requeiro que, pelo Miuisterio da. Marinha, in- 3.0 No caso rle ter Si<IO dada. autorizaçli:> -pnt·a t<tes 

forme o A'CJVCt'no qu:;.l ú numeró de empreg,ldos tl'l\llsC-et•encias, -procurou o governo ~u:~.rdar os 
addidos:i~Contadoríada ref~rid>J. Repn.rtiçáo. interesses e as couvenienci. ·IS da$ províncias e 

cSa.la da;; sessões,25 de Julho de 1888.-Affonso dos seus habit.'l.ntes, e de que modo . 
Cetso . ., - · Sal:i. das se~~s, 2.'5 de J.ulho de 1888;- Pedro 

Adittdo por ter pedídi> a palavra o Sr. Passos Lui~ Soa-res de So,.;a, » 
:Miranda. 

«Reqlleiro que, pelo Ministerio de Estrangêiros, 
informe o governo que providencias téru sido to
madas ultimamente no intuito de se regular a 
que>tão de limites do Dorte do lmperio com as 
-possessõe> d<t Republi(l!l. Fra.nceza.. 

•Sala àilS sessões,25 de Julho de 1888 .-Affimso 
Celso.,. . .-

Adiado po1· ter pedido:~. palavrt\ o Sr. Rod1'igo 
Silva.. 

c:Reqaeiro que, pelo !lliuisterio tle Estrangeiros, 
.informe o governo o seguinte : 
· «Que -providencias têm sido tomnda.s ultima

mente pa.ra·se cobrar <t diYi<Ja úa Repuhlic.1 Ori
ental do l;ru!!'uay ao I!llperio, a qual deve as
cender a mo.is de 18 mil c.'{jut.os 1 

«Têm sido pagos os juros de:;;;;a. dhida ~ 
c:No caso neg~ti't'o, porque nã.o promon o go

verno esse Jlngamento '!. 
4Jà. >e ,·eoceu '' ultim;\ dns letras a.;.-;itas pelo 

go;ervo 11ro~isorio da Republiet~. do P>\r~guay 
r>ehs transacções re\n.tivus ~ Estl"'dn. ue ~·erro 
de Assumpção, let:-as cujo. responsn.bilidnde foi 
transrerida ú !lrn111. TraYa:Ssos, Patré & Comt'· · 
em vit·tude tlc tlesp:lcho de 23 de Set embt'O de 
1884 ~ 

«Que destino se deu ao dinheit'O recebido -pelo 
consul brazileiro em Assumpção, proveniente do 
pagamento das letras autetiores, pots nilo se 
encontra uma <mica pa.lan-a a respeito nos ul-
timOi' balanÇoo; do Tbeoouro 1 • 
~Sala das sessues.25de JL\lho de lSSS.-.4ffonso 

Celso. ,. · . 
Adiado por t er peui·lQ a palavra o Sr. Rodt•igo 

Silva. 

O Sr. Rodrigo Silva (••tinist•·o dos es-o 
t•·tmgei•·os) : -0 >lL·. P resideu te do Conselho, Mi
nistro da. Fazenda deseja vir hoje á Cam·•t•a nj)re
sentar as bases accord;l\Jas coru. o &oco do Bt•azil 
P•W•\ ernprest imo á la. vonr-~. 

Vebho, pois, pedir ~ V. Ex. que consulte a Ca
mar·a. si concede urgenda paru. ua p-rimelrll !tora 
S. Ex. apresentar as txiSes de$C necordo. 

0 SR.. AFFONSO CELSD : - 0 re~ucrimento do 
nobre Ministro e contra o regimento. , 

o SR.~ PEDRO I,.w. :-Apoiado. Ao menos a.t
tend:un ao regimento, não é pro_llrio dos· milli;;tros 
seretn os primeiras a violal-os. Estamos no re
gimen J as sur pl·esas. 

O Sa~ R.OI>ll.!GO Sitv,\. (n~ini.st;·o ~os •S!ra>i_qeiro•): 
-Peco aos nobre;; deputado; um po11co de attenQã.o 
(opowlos) ; quem terá. de decidit si e regimental 
ou não o meu pedido ê a mcs,,. 

A&"ora., Sr. p1•esidente, constn-me que o Sr. 
Presidente do Conselho <tcha-se n:~. C.'l&'l. V. Ex. 
dir;\ si elle póde.i:i. apre~ent:w-se pe\'ante a Da· 
mar:~ . 

o SR. PRI::Sl!)l>!(TS :-'- O requerimento do nobre 
~1íni>tro e:;til. no~ termos do regimento. 

o <l.l'l. n dispôs : « ~'indos ·os tre:; primeiros 
quartos de hora ,la ses;iio se .. conw~''rà logo a 
t ratnr d::. ma teria, qne estiver . destinada. p~r:t a 
ordem do dia, lendo o·l• secretario o que se tiver 
de discutir ou votar, DO caso de se niio achar im
pres;o. Os p·treceres, projeet')S, indicações,loter
pellaQOes, actas e reque,•ime!ltos, que se não ti
verei<~ li o o tlc:u-J:o pal"J. n. segninte !le>Siio. » 

c. Requeiro que, pelo ')clinister-io do lmperio, in
forme o govet·no (!I! e cmnmunka~ões tem recebi•lo 
sobre a invasiio do choler .• - morbus nn. R.epuulie t 
do Peru, nas visínhnnçns das pro\·incias do 
Amnz~nns e do Parit, 'e . que l'rovldencill.s forui1:J 
tomadas para. preser,·ar d:\ epidemia .ll$ mencio
nadas provinCitlS . 

c Salà das se3ST'JeS, 25 de Jnlho <le 1888.- Affomo 

Diz o r.rt. 73 : « A ordem e~tabelecid·1 nos 
addith·03 antecadenttlS só poJerá Sllr al terad:t. ou 
inteiTOnl].)ida ; 

\ . • No Ci\SO de urganciil, sal v o a. disposição dos 
at·l;. 76 e lOi l"Ll"llgrttphos unicos. . 

2. • No Clsode adiament o.» 
Logo, admitte a ttrgenci:~ requeridâ. 

O . $1.·. A1l'ouso Cel so : - ó ·a.rtigO 
·por v,· F;x. invocado, Sr . · pr~idente, não tem 
appllcacãO ao c •so. · . . , : '· Celso. " ·. . ·.,.. · . . . 

Adiado por- te'r veql<lo a 1):\la Yl~\ o. SI'. Leitão di1 
Çnnha. ·. · , ·· ,. 

Na. · realidade o regimento determina. "que a 
ordem do dia só póds ser íntl3trompidr. llOS ~_9 
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de urgench ou de adiamento; mns o a.rt. 75 de- _Neste intuito des{lendi t empo, e só ha. poucos 
!l.nindo o que e urgente diz (lê) : d1as p1trle ehegt~t' ao rcsul t.<do de> qn .J ,.eoho da r 

c Urgen-te p:rm s~ interromper a ordem do dia conhecimento à c .. mar;(rlos s;s. D<put:tdos, re~ul
sô se deoe ellte>vier aq,collc ncgooip, c1~0 resullado lado que aludt~ não é definitivo. Pa.!'a proceder 
se tornada í•ullo e de ne>vll-1•11 effeito si deixasse de dell;litiVl\ment.e eu não podia prescinrlir de auto[·i
tratar-se !mmediatamel!te. Nao se dmulo este caso Stlc;;tiO leg1~btn•a ou de um voto !lrévio de can
a n-pprovnçã.o ch urgencia. de o.br:igu.l:' a · que ,ui fi.,_nç' lle>t~ tmgust.l C amaro., a.pprov;tndo 1\ minha 
sessao segu~•te 5eja o negocio t1·atado <le pre{erencia oonducto.. · 
a _ gualqi•••· outro.:. · Com este tim apresento-me hoje e tenho a 

O Sn.. P-aEsiDBNTE :- :i\1<\s oão"ba uecassidade honra de communicar :. Camara que entendi-me 
~~requerill!eoto, porque e na. bom do expediente. com o _Bt~uco do Bt-azil sobre o iiSOJ!Olpto a que 

mereliro. _. 
0. SR. AFFONSO CEL..<o : - Qtlalquer que sej-\ o . - . . 

accordo em que o nobre lliioi~tro da l?<tzenda. pro- A preferenc~n. <Jue det ao Ba!J-CO do . Broztl tem 
tenda _entr-~tr Cl!m o Banco _do Brazil. é claro que UI_IJ~ exphca~o natuml,;_ ~XI$te ~es-le 18i3 um 
elle DU<J ''e1xam de lJI'Oduztr 0 seu etrelto si não accorllo etl~te elle e o .,o~erno para. o me,mo 
for dlSClltido hoje. ' I banco unxllm~ 3; la.••out", ha~endo então se obri-

0 S P ~~do 11 con~tttlllr un1a c;wtetr<' hvpotheca.ria. de 
R. RESIDENTE :. - Mas o req aerimento ê ~. 000; OOU$000. • 

lla.ra os Ires quartos de hora. • 
. ora, estando esta. c:J.rte.ira rerluzida em suas 

O Sa. AFFONSO CE~:-Poi~anto, o r~qu~n- appli~ç~es a. HJ.OOO:OOO:S, convenci no Banco d~. 
mento me par~e _q_ue nao podu1. sel' ac_e•tu .~1:' couvenieuci:~ de completal-:t, cessando ip.~o f" cto 
V. !'!l· porque tnti'lD~ expr~unente d_tspo_;tçaa a. mulkl. em que iucorre!'".l. por .não ter empre-
regtm~ntal. Sem emoo.r~o, nao !lle ad-• u~.r-~ qne gado em etnpre~timos il lavour>t o maximo tixrulo· 
elle ~J" >ot~do pela mmotia, "I" ISto como nesta e ao mesmo tempo . prometti que reforçari~ 
questão de aJustes com o. Banco do Drazil . desde aquella. cartelrtl. com outt•os 6.000:000$ em pres
o com~ que as~usa.s ten~ nl<\rcltadc;> complet:t- tutlos pelo governo; ern pre3taçõe; de mil contos 
mente fora àos_en.:os. (A.po•wlo-9 A' ~vi.Sta d;>S pre- cada. uma, a proporção q11e fól' e 11preg~da • . . 
cedentes que Ja IHI_ ne§~_questao nM sera pnra · . . 
extr a.nhar que~·'Hinda. contl' 1. tllsposlcão do re~i- o s~. PEI>R.O. Lun.- Com que J uro empresta. 
manto o nobre Pl:'esideut& do conselho aprese~ te V· Ex.? · . 
sua. proposta a Cama1'i\ vote o bil! de wdemni- O SR. Joio ALFRETh~ (pre.oidentn do c~nselllo): 
da.de pelo qual S. Ex. tanto anceia. .· · - .•. afim de qne o Banco pudesse emprestar até 

. Fic~rà, entretanto, este meu protesto contra a 12.000:000$ á h\vour;l, a juro de 6•/o ao auno, 
f para as suas necessidad~s <~Cluaes. 

~;:~~o~e dispos:ção tão ~1~<\e ~o positiva do ·convindo qU$· ee dispensc1sse:n as difficuldades 
da. hy-potheca. e ainda. do penb,o;· agrieola, sem 

O SR. ALENCAR. AR.UUPE (pela ordem) ·;- P.<i.- e:tclnlr entretanto estes meios de emprestimo, 
1-ooe·me que V.· Ex. ni"t.O pode dei't:~r ae. aceitar o ·acco,-damos no seguinte (lê).: . 
rerduerimento. O requ~mmento permitte que a <t AS orer.•~es desta secção (credito agrícola.) 
f?. em dediaseja_al~eradil por urgencia. e o uoico cotnprebenolerão as deemprestimopol:' hyvotheca., 
JWZ destf\ urgeneta e apropria Ctlmara. Portanto, por penhor ogricola, por cau~ão 'de títulos d8. 
apreseut:tdo_ o requllrimento dB urg-encia,_ V. Ele. divida publica, ou de ncções de cc),11panhias ,.,""a-
não pode de1;1:a.r de o suornetter a constfieMçii.o t "d 1 E t d 1 
da Camnm e, si esta a ttfJprovat·, a· ordem do_di;t r•m I as pe o s a o, e por etrasr.om duas th·- ·· 
d mo.s, pelo me no~. de ln vt•ttdore~ :,bonados, o•.1 de 
eve ser alterada de couformldnde com a. vo- mutuarlo lavrador e de outra ~esso:t. abonada. 

ta.ção. "igor:mdo. ne;to. pn'le, aarlitrio do Ba.oco, tü.o 
O SR. RODRIGo SILvi (mi•}isn·o de estr-at~,qei- Sóweote por um a dons ao nos. 

••os): -Eu retiro o meu re<Jllerunento de urgench (( Par~ as . operações de llypoll\eca. e penhor 
visto como ·ach:•-se preoente o S1•. Presidente do agri.co\a.ser.i. ndoptadaa conmoorreote, po1• trazer 
Co~selho, que temo direito de pedir a pala:vro. mais fucUillade :w mutuario lavrador. 

c. As OJ>eraç\ies de hypotbec.'\S serão pelo prazo 
·o Sr. J oã.o. Alfredo (presidetlte do maximo de dous annos, as de penhor pelo de um 

conselho.) (mo,imemo d~ atte,çiló ·; p•·ofurn:lo si/rn- anuo e ns de letras pelo de seis mc1.es. As de hypo
cio):- Sr. presidente, já tive a honra de decla~ thecas serão restrictus aos ca;os em que os lavra
rar a esta a.ugust>~. Camara. quG. eu, attendendo dores ns preílrilm. por não poderem o!lerecer a 
às conse~nench1s da lei de 13 de Maio, a qnal de garantia -pessoal da segunda. firma ou do peuhor 
certo influiu nas condições da \a;voúra, cuidava agricoln. 
ao mesmo tempo, não só de organi~.ar o cre•iito c Nenhuma. hypotb~ca se f<trá ])01' S<'~mma. me
r~&:! e bypothecario e o agrícola de modo defi- nor de 2:000$, nem rnaio1· de 2v:000$000. Para 
mttvo e P_ermanen te, como tun.bei"I! de acudir I as opernçOes de penh_?r, corn~ para os empres_tl!llOS 
com remedios prompto~ a etfica2ej as urgeoci-•s. por letras ou c:anc;<~, ser:t ndopt:\do o m1mmo· 
actu~es ria mesma .lavoura, que nn.o podem e>pe- de 500$ e o roa.xuno de 20:000$1100. . 
rar por _essa o~.1.niz:•ção, sem dunJn lentu. « O juro seci par:~. todas de 6 •f., esta.belecid:t 

Déctnl:'ei tambem que "taes rcmedios, de nntu- a móra de g 0 /o na· f<tlta de p.1g:J.meu to. 
reza urgente· e· temporaria, depellc!iam de achai' o . c o &.oco do Brotil o~riga-se .a in novar os 
governo um· interme<linrio em ·ccindiçOes; ja de contractos :hypothecarios de . sua nctuo.l· repar
responder pel:~.,resti tuioão integral do dinheiro tiçãO de hypotheca~com os mut•iarios, cujas con
.empMistado peloThesouro,Jii. de fo.zer justa dis- dicões . de solvabilldade dapet!dam··de . pra:zo, e 
triuulção dos.auxillçs pelonanndores que delles cujo~ bens· olrereçam as preci~as ga.raritla.s e con-
neees_~tassem. . lll!l'V'em '(ll'ela.~.. . . 
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DepoiS disto; o prazo p.tr<:\ as opcm~s ser:~ O nobre Prcsident~ do CrJnselh~. como (\eclaron 
de qu:ttl'O·l.nucs: um <'!lllO para a llquUh•(~to; e a. ex pli ci ~lmente, nito vein m:1i~ do. qne fo1zer com
Jli'Ot'Og"<ll;fin possivel do mais um ttuno, si,~ lirtui- lllnn icn<;ãoá Ganmt'll, das.J.l',u~s de nm a<:t-ât•do ;t · 
lbç-Jo ,;e não fizet· no .tempo P.stipular!o.. que tmtou de chegar tJ01ll o Bauco tio Br;t:o:il, ;;fim 
.. Como .iit di$Se, não chi \'lth\!'h assumir a respon- de ol;tel' .reem•sos promptos para a~udir its urgen-

S;\\)i\id:tdo tle.;te acto, attentt\S as cil'ctmistanch~s ci;l.~ do momeuto, c no meõmG tempo decli\rOtl o 
· em que nos ~ch;tmos, Yindo depoi~ sulJmetter-mP- nobre Presidente do Con,.elho (jUa, . e>abendo-llle 
~ decisão d<1 Caumm dos Sr>. Deputados. P<we- emliot~ a. facnl<.l.Wc ele tomtu• :t inicin.tiva desse 
ccn-mr<,. entNt:\llto, nn\i.s C()nvcnientc e mais ac:c6rdo,vindo pedir;,. C.~l11<U'ill101 óill de iwlem~!
sig-urticativo do meu rcspeit<> ao P:u·tamcnto, !lrv.le, l'est<m t-lhe bmlJtlm o recur>a, que prefe-
Yil' r~dir it Cillllara a smt nppt•o·va(:á~ pré,,iJ, a rin,<ie vir communíc:1r il Cam!lra, as bas~s em que 
sna a:ttorisa~ão, <lfim d~ 1'3:tlizm· e;;t a. l)rJVidcnel:• . entl'\1.\1~ em <lCCÓI'do com aquelle eõlabelecimento, 
ni\o só n~t zoa~ em que funcciona r) &ioco d<' Bt'.t- a11tn de obter a ·a.pprovu.çã.o de seu lJrocedi
l:il, romo ll<\$ rlenuis pro,-iocias, que nace:;- mento. 
sitem de iguaes :l.llrilios. (..J.poiaclos ; muito E~l:t commtmiea~í.o do go'C'el'OO não . podia se1• 
õc>a.) · f~ila smüo uos termo:; em que foi, porqae tt não 

E declaro qne a;n;tnllil f:n'lli ~ ma~rn~ eommnni- ser nssim, ter[;~ de cai'rer o> tm·uos !lo regimento 
caç.ão ao Semttl<~, p;•est;\~ldo aosinlre;;peito e ho•nP.- c>tt\ cli>CnSõão nest.1. e na ontJ"<\ cas:1, e os recursos 
no.gem áquclte ont1•o rftlM do· poder lcgi~h\- scl'iam demomdo.,.· qnanclo sü.o elles de ;n-ani.le 
th·o. mom~nto, e a resp3ito dos qmtes nrto 11:.. tUa r~ a~ 

E" isto, St•. presidante, ~u~ venh~ communicnr que nil1 se onç«,por plrte dos bancos (la oppo>k.ã.o, 
i1 Ct\lllm·~ dos S!'i!. Depntndo>, d;\ qunl·esp(!ro·um:r' -a; m,ü,;· v<:!!•~men te; censm~ts ao. govet·uo, c hoje 
tlelil.~e:·ação qu:•lqttet· no :>enliclo qnc indiq t\el. qne o g-orarno se mostrar solicito, e de:v.eudo me-
(lliuilo bem; muito bom.) t•ecer pleno npoio úe.;h jl;u•te, nü.o devia incorrer 

o Sn . .111-~cr<:J.:-Peço <\ pnl~'' ~'" · uQS ~mur,,s ~n .:l começ:muu t1. ouvir-se .. Nes>e 
~ seuhdo, acudmdo ao · recia.mo do nobre deputado 

. O :SR. PRE~ro:E:stt; :-Tem:\ 1':\lavr:t·o Sr·. :.\I l\- pelo !tio Gl'anue do Sul, pl~J[Jõe o oiwlor_llln;, 
étel. · m()Qit.Ó de "pprova.çi~o no p•·oea.Ilmeuto do uobr~ 

Presiueotc do Conselho,-que se mostrt1 s~licíto em 
attemler its llel!essid.trlestht lavoura, c sobre esh 
motfio correri1 '' discns;ão, c dar-se-<\ ao goverM 
a faculdade conv~niente l~\1",, tt'atar com o Bauco 

.O Sr. ~:[aciel:-:Sr. pt't:3idente, eu real
mente não · co'nJ·r~h~tHio '' :léetH\ que c;tam.os 
pre~enci<~nilo : não sei ~i pos:;o .f:tlln.r sobre Q com
.muníc:lr;<i:o qne o _nohr-e ?resi.le:t~te do Conselh3 
. acr.lr.t ile fazer, prirrgtc uito tQmos nm l'NjUCri
mcnto, umv. propost(l on qm\lquer dess,,s fórnl<'LS 
e;;cripi;Js ~ne se costnm;'- :l. ['!'eseutar, pnt':\ soLt•e 
c Uns atTir-'se disctl~tio em nome do ministel'io. 

Niio sei quaLser;.~ o dês tino ttess•• discucio,. si 
ui;;éu;;s:1Q abriu-se, vl;;to como nfio . -vejo aS>;tn1f•to 
sobro que a Camo.t-o. d~ ·\1!11 voto. · 

Pecli :l. pn.Iusrn, flill'<\ pc:lh· ;, , . • E~. ~~ lli:me 
declarar, si ha discrJ;.';ân ab~1·u• sob1·~ a cÕm
municação feit:l pelo nobre Pt•c;;id~nte (lo Con
~.elbo, ou par:t. conse;;·n ir-:;~, ~ c::·ei.o qae .iil ti.;til 
co:lse~uitlo, q ne al).!HD~ úos hom~tdo.; üc'tlnl;tdv~ 
r.li\ lll<Üoria aprt-;;eute qmdqum· metlida ... 

0 Sr:. . A<'FO:>~O CEL>O,: - Qu,üquct• b~se. 
0 S R. MAClEI. :- ... i1ll:tl~.tt1L' la :;), niio digo 

trã l\1. pur.t notar-se rle:;..to .la , lll<~S r•n·n. ~~~~ o 
!lC•Ll'e deput.1.do pelo l l• clistl'iclu 1lo Rio tle Ja
neh·o, n. quem e:;t:1 cntJ'C;!II<l n. d,.r~sa. dcEt:Ú Jne.;
tilo tiO$ llà_ucos. apresente um.'!. moção, soh:"~:· q:1e 
s;, abra di;;cnssão; e rleYo act•c•líhn· qne S. 1,:~ _ 
Yiri s~pprir a rleti~i~nci:t llo t•eqner imento a que 
me l'<:!u·o, c po1· lS>O cedo d<l ptd~·..-ra pam 11ne· 
s·. r::~. a to1ne.. · · 

0 Sf~ . A:>:DRAllll Fll~vJmu:-Pe~o a palrtVl'O.. 
O SR .. Pl{EsmilxTE:- Tem a pn.hn-ra o Sr. An

draue Figneira. 

C? S>.·. A:n<lrw::le l." ig:uoira. dlz fJllC 
JlOdm· :\. P,'\l:l.\•r••, m:üs sobre n. !)neslito de ot'<lom 
•tne o nohre d~tmta.do pelo ltio Gm.n!le,do Sttl 
Jll"OCUI'Olt: ahrit•,.Jo truc :;ot•re a matcria de que o<;
Cttpou-se o nonre PresitteiJt('. do·Conselho. 

t.:nm vez que S. Ex. couvido"u o omdor, . com 
todu. :.~ gentil~l.j\ •. n: fornm l:il· f c propo.st<\ svb<'a u. 

. . . lll~tetla., acudmtlo ao tX:chruo do noLt•e deput:tdo, 
v~1 propol· tuna Jllcçiio '' re;;p~lto d.a. <!1l<li a Ca-
11llll'a se ter .i d~ pl'Ollunc!Q J'. . · 

do B1\1Zil. : . 
O nol)['e.Pt·esi•lente tio Conselho · tlecln.ron que 

posteriormente lev:n'à o assampto. it outrn. c,'\S., 
do Pttr-h<mento e ai li pos>:l ôbter a ·approvação (\t\ 
mesmt1. propostn.. Isto nii.o ' dispeus:~. o ex.lme p05-
terior; " ttentlendo-><e a .qtt~ Uãfl. se trota do .peilitlo 
de um bW de índeninidade. . 
O S:~. ·AI'l'oxSJ' CEI~~o: - 1>" pt•ovio . 
0 SR. 1\:XIll~.\!IE FIGDE11L\ tllz que a ppl'Onl O 

pt'OCZtlimen to do governo solll'e 1-.•>es cou he
drlas a 1lc rptc rletnoilltccimento i~ C::tlllt\l'l\ o nobt·e 
l:'l·esitlonte do ConsdllO. 

i'\eote s~utirlo o or;HlOL' conttt <Jll~ :t discussiitJ 
~ert't. lmwe, como pede a n;.tnrcl.c\ do n~smnpto, o 
r. tu•gcncin. •lns n~.c~><irl:vl~;; sobro ns quao.; :t op
llO.Si<;;1o tem slrlo '' !H'i:llCit':\ t\ !'eclamar com in-

i:S tP.nci '· -
\':ti Cl\\'i:tr í1 UlCS:t :t. mor;f10 a. ·que allmte. 

(.11Hito bc;a .. ) · 
0 Sr.. A fr,):;~o Cm.s:~ pede .,, jJ:t.ltJn•,t pcht 

ordem. 
O Sl\. PRllSinR:>rt::: - Sõ posso c:>nced~r :1 

p:tinvr~ l•el.t ordem p:n·a. eucami uh ar a. tliscnssão. 
O S~< . Al'l'OX.>J Cr.r.so : - Poi..s ó ju>tamcnte 

J?fil' a. Í;;.';(J , . 

O Sn. PJWSHlAxrr: : - · M~s 11iio · ha nad~ om 
d!ocu;;s;.io . 

.· . - . 
O s~·. A:tron,.:o Cél"'o : - . Eu quero 

apell!\5 lembl"d.l' a V~ Ex. que n Ca.nlàra niio C()n- · 
cetlen m·gencia., de so1·te qu~_em poucos minutos 
devemos,etJtr.n· mi:; · matet•ia:; da. . ordem do dia. 
Per;.:" I• to, á visl.a tlL.,;to, a v. l~x .. s! "t1iscnssã.o d:t 
LUOI):i.o l(ll~ tiH"mulc~u o nobt•c deput~do pelo l'tio 
de .!.anwo ser:·L aniplll·. ou deverb. limit•tr-:;e ao 
tempo m:tlS.IJ<1C ~~c:;tr·lctó do · rruo podcmo•.disf!Or, 
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;Lté iJ. hora n:HtNada para a prime[rjj, patte da· O ~r. -~utlrade I~igae; 1·-~ ()JeTa .m·
oeàem di~. (Cru~am-se apartes .j <!em) drz que, no apre>"1)1ÜUt' a. moçoi\,~, eram jiL 

Eu dasejo sahe1· si V. Ex:. consi(ler,\ limitado o hnrlos Ol. tt·es q1t:1.rtos de hot·a do expetJ;e1ita (eon
tempo par,, a discusoão ela ma(.'tt.O, ou si ella ~~~l«r,De., rla oppo.•iÇ\'io),- e uevin-se entt•at· immo
devet•á s~r hrga, intel'i'ompendo i\ or:!em do dw.tamente-na ~rtlem do di:t. A s~s~fto :tLrlu-se 13 
dia· minutos \tepois do nieio dia · por con'""uintrJ 

O Stt: PJtE>IDH:>TE :~ Ficarei adstricto no r~- QUando o ?ra_rlm• npr~~ontou ~seu requé;iment~ 
Qimenio. (Cont.inaam o.< apa•·les .) de urge nem., .Jio Cl'IL!ll findo~ o.; tres qtm·los de 
- _ .. , , . ., . · , ·• . , _ . hop, e nestes termos 1)odi~ o mes•no ee~ueri-? SR: A_Fl'u~~o CEr.,o ·-:- P •. u. pr~:enu e_:>tA \ mento sot• admittid.o, tnnto mais, qnanto~ discus
hyp_otlw,e e qn~ eu pellt .• t Jl;1lttv!a, :J:tim _de nn- ;;ii~, que se Ü\ itlicí:tl'. niío era de lei·annuu. 
pedll' que o reg·;mento seJa vwlado, thscatmdo-3e , · _ 
a. mo~ão aom pt•ejuizo tla ot•dem do üi:t . ? Stt. Z,\)I,\:- O orçuneuto da Guerl'a. nao é 

· · !e um umt ? · · 
1,;)l.SR. DEPt:TAD~ .:~ Pede-3e urgeuci~. 

O SR. A:-i'DMDl; FI<:!UEIIU respoiHle qnc o orç:t-
0. Sn._PJtEsmE:>."TF. :~ Y · Ex. consinta 'lue se n~ento da Gtterr<t está u,. 2' parte da orclcm elo 

leia a moção (r1partes .) · <.ha, com hora. 1lx<1tl>"t, e o artigo do regimento não 
O SR. A.l'FONi>O CELSO ,_·Estou pet•foitnmente pt•olnl>e tl'.ttn.r-sc rle otttro nsmmpto sobre cn.i:t 

na ordem. (1>1te;•)·ttpçãQ ) · nrgeuein. a. Camara. se pronunci~. clestlc qne sa não 
Rm tollo caso, fica, demonstl'll'clo que a minhn pr0ju<lique a d!scus&1o tlas lúi~ n.nnua .. >

reclama~ão ê mnito JH'oceden_te, inspít•ada pelo ,, segun<ltt oli.jecção do noht•e clepntalla é (jue o 
zelo d~t fiel ouserY<l-!1~U1 do regunento. (Continuam assnmrto tb. moção euvoli'C despezlL O ot·ador 
os aJla''tS.<) far:\. um!\. tlistín<:çlo capital. TNütt-se d~ moção 

O governo que outcnl1a os seus bills, mas que, de ordem politic,\. ( .4.ptwt;s c ;·eclamaç;je' .) 
no menos, respeite as formulas .l'eg-imentles. O orador pede aos nohres deputados, que o 

Yenl ft. mesa. e é lida. a s·ógt<ínte conlcst,,m, quorcspcitcnt-toilQS (lS opiniõe3. 

Jloç<TO 

/ // . -· Tt•;l.tn-se lle moç:to rlB m·,l:~m 11oliti~n, .appro-
< n1.ndo o pt•ocedirnento do go1'et•no em }lrocurar ~t

A Camnm appl'OV<'I a soiicitutlt! do g·overno em 
~~cndil' ils ur&"~ucias n.ctuaes d:t lavom'(l., e p~ssa 
;1. o retem do cu t • 

Salauas sessões, 25tle Jnlho de 1888.- A. Pi~ 
!JlAOi,·a. 

O SR. ANDRADE FIGüP.lltA (pela orclcm) requer 
seja consultada a Camnrn sobr·c si com:crlo ur
gencil), pa:::a n. disetm~.o dn. moção que SJ:bmetteu 
ao seu conhecimento. ( Reclama:çOes ,) 

o SR.. P.trtl.SIDE:>--rll:- Vou submetter a votos o 
requerimento. (PYotcsto s cZa minaria, Va1·ios Srs. 
Dcptttados pedem a l'"l""'"" pela o•·d.em.) 

O Sr. Gomeo;~ de Castro di7. quenüo 
tem interesso nenhum em q uc urro se discnta a 
mo~.ii0 arresentltda pelo nobre· t'Cpl'2Selltante do 
11• tlistl'ICto do Rio do J11neiro; mas é de i!l!eresse 
(In. Cilm~rn manter o regimento em to,lns ~~s suas 
ll!l.rtes. 

O nobre presidente sabe a docilido.de com que 

tender ús nrgenci<ts d:t lavonra . Q1nnto nos :;ncri
ficios, qlv~ ü acto {lo g·Ontrno tiver de itnpor ao 
Th~som•o, isto set•it trazirlo ~o conhecimento <.lo 
Coq>o Le:rislatívo, que on>il'Ó. a re;p2ítD a· s11 :>. 
com missão ele fc< zemh on. de orçMlento, seguin
do-se os dem~is tnr11os l'eg-inlentMS. Por ng·oro. 
trata-se a. penas de um:l. moç~o de appro;-ar;ão a 
\tnü conducta, qu~ a c,unm·n posteriormente t<n·a 
de e )o:aminar e diimttit·. 

O r~querimento de m•gencia., portalll?, está no.> 
tal'ntos do regimento. 

Vo~c:s: - Votos! Voto; l 
ALGL':I'S SRS. DEPUT;\.DOS :- Pela ordem. 
VOZE:S :- Voto; t Votos ! 

O Sr. Presiclente:- Attenção 1 

Niio tenho escl'llpnlos em snbmetter it votação 
o requet•lmanto elo nollre rl~pntnllo pelo Rio lle 
.Tanei!'o, pot·quc comprehen:h súmento 11 1• parte 
da or-Jem do rli~ ("P"imlns), em qne se nii.::t trata 
lle orçmnento.>, m.\S sim <lo proj~cto sobre B:rncos. 

o Sr:.. BEz,\:.rA.T:-Pe~o '' pa~.:t na pela ordem. 
\'om><:-Votos l Votos! 

o orador obedece as suas determinacõe>, mo.s o 
regimento é expresso; diz elle qne iniciadas as 
discussues das leis r.tmuaes, nenhum~ materin. 
serit. dad~ . para ordem do dhl, salvo fts indicndas O SR. Prn:smE::JTE : - Vou ~uhmetter a YO-

nQ art. 107 § uaico, o os projecto ele iniclativ,; .de tncão o requerimento. 
deputados parn. os quaesa Camar-,• •o!e m·g~nc.ut. Consultada a Cam;w:t, ê 'lppPovado o rerJn,;ri-

.A materia. que ora se apre3enta. nM esta m- menta do Se. An(lraclc t>igueh·ct. 
cluida neste n.rtigo do regimento, nem pô:le ser 0 sn. Pr.F.mJF.XT!l : _ b:~t;'~ em rliscus.;;iío a 
discuticla nos tres quartos de hora. mo cito. 

Esta. moção que importa em encargo put·a 
o Thesouro, nüo pode por isso ser discutlda sinão o SR. B&ZAXAT :-Peço a paht.Yra. pela. ordem. 
depois do parecer da com.missüo d~ orç:tmento .ou O SI{. PRESLD~X"l'B: - 1r p:-.ra encaminhar n 
de fazenda. . . discussão ? 

Limit1-se a ~:;lns palanas. Decidn. o Sr: pres1- 0 sro.. n~-.MIAT: _sim s~nhor . 
dente como qmzer: o orarlor se re>ervm•a o d1- ' 
reito de.pedir u pala>ra. sobre a moçtl,o. Os~- PRESwEx-rE : - Tem a jt.tlavra p~la 

O ~R-Pl~EsmE:>1'll:-'- Nü.o pos~odeix:w de su- \ordem· 
jeit.tr o requerimento. ú appl'OVa<;f.o da Cilmara... o Sr. Beza~u.a"t: ~ St·. ]n'asirlente. eu 
(RecU.maç•lcs·aa OJ'Jlosiç,<o.). lni'•o po;;so betilcompr·ehc~dor Q alc~n"c <lo, medrr~il 
' YozRS:'- Peln. ordem. J que o ho11md~ Sr._ Pr~stdetlte <):o Come lho vem 
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pedit· a C'tnm.ra, não só pelo qne ouvlr.í. S. Ex., 
Coa<O tamOOill peh\ iote!Jigcnci<J qne 3. e)l .. detl O 
honrado deputado pelo li• districto do R\o de Ja
neiro. 

Pareceu-me ter ouvi <lo uo Sr. Presidente do 
Con~elho que S. E:c pretendi:L obtet· do Pa.rla
mel'lto auto1·ização l&gislativa pilta entt•ar etu ne
gocl>tÇiles com n Rtnco do Br.tzil, no sentiJo de 
l'en lizal' o accórdo, que C\Jm elle hnvia e;tabeie· 
cido. Ao fll(:$mo tempo, porém, S. Ex. dis.~e que 
esperava obte1' d<t Cam:.tra um voto (te conôançt, 
que sigoirtca~se nutol"i:m~ão p<tl'<< enmtr nesse 
acc6rdo. 

O S&. PR~:>!DN~Te::- Le111hro uo noi.J~e depn
tado que esth fallo.ndo pela. ordem. 

O SR. BEzAlLo\.T:- Vou mo:;tear que e;;toa den
tro da or<.letn. Peco a. V. E:~. l)lle não me inter
rompa, por~tt' ])eh de'lu~ão da.~ miuh:J.s idén.> 
isto .-ai clarameute m:tnif~star-s9 . 

0 SR. PP.E>I OENT g:- Estã fallr.udo fóra dtt 
ordem. 

póde ser concedida 2iniio por lei. E', porém, um 
bii.t de indemnidada %:!le não póde ter por objecto 
sinão urn ucto con.su1uado~ 

Duvida o go~·~r11o do. maior i~. que o sustenta 
nesta cus't? Não ha um facto, não lia uma. cir.: 
cum:;taocia qne justifique sernelhaute deocon
fiú.llÇ-<1. ; . o oeste caso, porque ;,e não pede urnâ lei 
dando ao gov~~no lilm·,J.ade de acÇão para. acudir 
it l'l. vonra no momento a.ngustioso que ella 
n.tra \·e5sa 1 

.Não .salJe qual é a eff!e:tcia deste voto. Si é uma 
autoriza~.io qne o gorerno quer, eHa deve ser 
dada por meio de uma propost:~ e deve seguir os 
termos do regimento; :;;i é um bil! rle indemnidade, 
não ha. motivo, não h" olüeCto qne o justifique,• 
porque o neto não está. c ·nsumado. Parece ao 
orador que daqui nü.o hil> fugir. 

Depois de outras cousidel'<~Ções, conclue dizendo 
que sente haver tomado tempo à. cama.ru, mas 
1•estct-l he a eonsc,leMia de cumprir o seu de~·er; Q, 

Cama.ra resolva pois como entender em sua sa
bedoria. 

O 5!~.· Blll.UL-\.T:- Y. Ex:. Y<l.i vel' que não. O Sx-. João Alfredo (presíde»l~ do 
c) J?Ob!•e rleputado pelo Jlo_clistrieto do R:io de conselho):- Sl'. pt'esidente, 11ão podta. ser maior 

· · ··.rauc.ro ~ec!•n:,, que o yoto que o nobre Pre;tdente o desgosto que me ca, tSOtt a manifestação do 
vem pedtr" C;llll<\l'>t e um <"oto lle con1lança po- meu uobre ami~o deptttado pelo Mt\r·tnhào · e 
litic;\. tendo como consequencia autorizar o ~h~' si sou.be;;;;a que"' s'. Er. andava deseo~tente pel~ 
sou.["() a"tomar o~ enc~l'g_os ~ue ~bre elle :tilY~raa preterição do;; grandes princip~os, qu~ va.!em mais 
do .tccó •. tlo, que S .. Ex. ~:<! celehLar com o Banco do que as pessoa~, ha muito tertacorrtdoaS. E:x .... 
(\o Bt~tzll . O S G C W · b . 

Como V. Ex:. vê. não se póde hem anp1•ehende1' R. o:uEs DE Asrao:- a.o ou1·t em. 
o sentido e :t ex:tensio do voto que a CatHara é O Sn.. JoXo ALFREDO (pl"esidente ao corue-
ch~m,tda a dar. lJ•o):- Repito. Na.da me é mais dolo!'OSo do que 

Como quer que seJ•>, porém, Sr. presid"nte, é o modo por que se manifestou o nobre depuhdo 
irrecusavcl que desta tJUtorl~.o.;;;ii:o, qcto o honrado pelo Maranhão, meu h.o.nrado ami<>o, Si. pudesse 
Pre:;íJ.ente llo ConSi"lno snlí~íta. : lldVi[d.o enca.rgos pt•e-v~r _q>1e est;i:ram sendD .rreteri8os ou violados 

_._para o The;;ouro. Estes eni:'Jrgos estao e:\:pressos !Wínctplos, que, valem. mats do qtte as pessoas, 
nas bases que S. Es:. leu à c,tmar;~. razão pela qua.l o nóbre deputado se dí.:;tancl,va 

ora., a :trt. !53, § nnieo, do ·i:egilnento cliz de mlrn, lw. muito tempo eu teria corri(IO a S. Ex. 
e:xpres;;amente o S·•guinte (lê) : para vedir o.s suo.~ liç~es e os S<?US cons.elnos. 

« Tmlos os U~><ocios tle qne po:s.sa.m resultar pam (Mt<ilo bem.) 
o Thesouro. pulJlico encnr·:;os ou diminu'çiío de o sa. GolrE$ DE CaSTRo:- Peço a pn.luxrn para 
recurs_o~. mncla qne por sua natureza. te?hn,m ~e re;pou·l~t. 
>er suJelto> ao esame de outra commtssuo. semo _ • 
tan11Jem envhclo:> ó. de fazeud.a, ol'çam~nto; ou O Sn.. JoAO ;h"FRllllO (pres·d~ttte do_ conselAo):-
cotlt•tS, conrorme couher, parn. sobre ell!ls iutel'por Mas, Sr. presJàent_e. esta mamfe>tru)UO do U(\bre 
ll~wecet'.» deputado é paru.mtm Utna. so1·preza, q~1e me doe .e 

Pnrece-m~, po1· f:on;eit!Jencln, Sr. pt•esidente, CJ_lle ~ deve~•\S ln,!Jlento. Qual a mz:m qne t~\'e 
que v. Ex. uf>o póde S!Jbmettet· :t moção do hon- S. b:o.:. p:~.ra assmt rn•oooder ~ Tenho commeltido 
rado tleputudo a dbctts;ão da Camar.1... a!gnm attentado cont~:t. o systonl'l p~t·lamental', 

. . _ _ oontra ns b tses f•Jndnnwntaes das !105$'\S in$\Í-
vozEs:-Ja esta em llJ~U3StlO. tuicões políticas? ~'ão, senhores. (1Ut<il~& apai<VIos.) 
O SR. PRESlDE"TE:-Atleoção. o Sa. PEDRO Lu1z:- Seguramente tem. 
O Sn. B&'IAMA.T •• sem que sobre ell:t tenha (.4poia o.•' e Mio apoiados. Ha outYo.~ ~pa~tes.) 

dito a. re:;pectiv•• commL->&1o, como é espres,>o no o sn.. JoÃo ALFtlEno (presidenlo do c.ai?.selho}:-
l'egimento. O bill de indemnídade é recurso extr-.lol'dinario 

o SR. P[tJ>5LDT:::-õT&; - Tra.ta-se de um~ moção p:~ra cireumstauciu.s extrnordi!larias. Nem co
d.e conl1ança e não de utn pr-0iecto; .Por con~e- nl1eço a theoria. de qtle este bitt deva sempre ser 
flllêllcin não tem :~pplica<:M a disposiça.o do regi- posterior ao acto urgente que o go~erno pra.,. 
1Mnto cimda pelo no~re deputado. u,~. independentemente de todas as rormalüjM.es 

1 s G d c t lega.es ; não sei onde elt\ ou onde repousa seme-
Tem tJ..1li\ ~vra. 0 r. omes e as ro. lhaute di~tincção. Sei que o biU r.le indemniàade 
O Sr. Gome,.: de Ca:Sot<"<> diz que é é remedio pu.rlamenta.r p\\ra, c•so3 nr<'entes e 

necessarlo qu~ a Camat-a s:tibn, o qne quer o go. p~rn. hypotheses em que o gúverno necessita pre
verilo. At!: hoje, lltn nosSQ system qlll.rh\mcnt~r, terir os trn.mites commtlns, de or<!in;~,rio mo-
oonllecbm-3e atttorír.a<;ues e bW< de indemoi- r~IB e dítl'iceh. · 
dwle. A !Ilação rlo illtl~tre tleput,trlo ~elo ll' dis- Encontr()ome justameute em uma dessas hypo
tl"icto do ltio de Janeit·o o ~ue e 1 - E' uma au. tllc;cs, isto é, o gov0rno C<"Lrece dB um recurso 
to~i7.açào pat•a. que o governo poss<t fazer urna extraordi aario, e este é o que aco.nse\11~ o paria-

. til.! e. d~terminada operaçiúl de credito ·1 Ella. não meatarismo inglez, o qlle e de praxe em . toaos os 
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pnizes regidos ·lJelo sy$tema qlle (l.dOP.t:unos 
Jlnl':.l aeltos muita5 vezes prati()ildos em presenca d~ 
parlnmento,·qttando se torna. maiol' a ur!!'enck'l <.las 
circuplStancías. (Apoiad<Js .) ~ 

Niio comprehendo a import~ncia da distinc.;ão 
que o noht-o dêpn1ado·i]uer· f~zer. E111 substnncü o 
();150 é o lll~IJlO. Ou a próviLiencia l> lflo iostttnte 
que o governo a. ndopl<t e Yem -pedir immedia
to.mento depois o bílt de indenmid:tde, ou 
o governo tem n.penas o temllO necessario 
pttt'a. vir pedir n.o p~wl:tmento a. sull. approvaçiio 
pré vi•\ em relação ao Mto qoe vai pratie<tr. 
(Apaia.c/o.•J A substttncia é sempxe a mesm•t; o 
l'eC~l'S0 não se altem. pelo modo de sna appli
cncno. 

Deixei eu de su\.omettcr o mett neto ao par
lamento 1 lkitei o voto e o julgrunento <lesta ca
mara ~ Le;ei a e!fcito alguma medida ;;cmclhante 
úctuella CJUO o no\.ore depnt.1do Jemôrou, emto
ciando-se com um:\ Cl'nohlade qne ~n nuo lhe 
merecia 'I P~lo contrario, en, que poJia podit o 
bilt de indenm idtu:lc llor:1s ott di••s depois do 
neto praticado, Yen h o. na. imnúuencia de neccs
~icludo~ indecliu:n-ci;;, · pedir q ne me concednm n. 
nntN•isação, de que o governo e a la voara não 
podem prescindi!'. (T··ocelm-se div~r$0S apartes.) 
. Dei, siqmn·, '~ Gutender que dispens:wa a lcga
lisaçilo do meu neto ! !:\ào, senhores. Eu conlJeco 
os precedentes dos bilü de indemoidade entre 
D(>) . 

Quando o 11ohre Visconde de !tnborahy, sob o. 
press.."í.o <hs necessidftdes da guerra do Paraguay, 
emittiu p:tpel- moeda, niío est<wa reunido o parta• 
mento, e ~lte veio depois pedi1· uma lei q)le regu
lnrir.:tSSe, que manti>esse o seu n.cto . 

Inspirando-me nesta norma de proecdor, com
metto _algU111 a ttentado contra o qual o nobre depu
Indo :;e de,·a levantar-? Não, porque apenas inverto 
a orclem, qtle S. Ex. entende ser tiUb.>tanci,\l, mas 
que nuo e siuuo uma qn..strw lle mé1·a. ro,·mali
d:we: em vez de pedir o bitt de iodemnidade de
pois do Mio ]'l'ntic.• do, peço-o dias ou horas antes. 

Eis tod<l a di JTerençn, acerescenllo fJ ne o meu 
procode1· e ma.is uma prova. elo grondG l'Gi>
~ito que eons:.\gro o.o pa.rlamento. (Tl·ocanw:: 
r/i ~cr.<os a}lal'tc.< .) 

indÜrerentes ·as denomina;ões e ns pel'sona.lid:~.
des. A. essencia do 111eu procedimen to, como ho
me!_ll pé>litico, são os principio;;, os qu;J.es, repito, 
esta.o ae:ma. de tuú.o. ( .-i)>OiOiiot. ) .. 

O Sr.. PEnRo Lu;z : - C01uo para nôs. 
_o Sa. J o :to ALFREDO (l>r~J.Sidc>~te <lo con<elli/J):

Nuo_ accuso a ulngue:n, mas não JIOSSO ouvir, sem _ 
queixar-me, :1 incre[l(l.ção de q11e o ministcrio 
nctnal ''iolo_u lll"incipios; n em eu, que selllpl'e 
recebi.~ hçucs do m~u J10nra.do n.migo, me resi
gnare! " censura lOJijStn que dceprre das sua.:$ 
palavras. (A.poiado.• . ) 

Sr. presidente, seja comQ fôr, o c·:íso à este: no. 
opin iiio rle amb~s ns opposições, de um lado e 1lo 
outro, liber.1es e conservadores dissitleutes, lia 
nece.sidnde indecli11a.vel de attender à. la.-oura. 
(ApoiadoL) . O governo tratou do ussumpto conr-" -
todo o empanho; e nss2vero que, a pó; estndo 
accurndo •. diligenciei or~i\1! i7~'lr os 1neíos de prover 
us necesstdt1.déS urgentlssunas dn occ~sião . .. 
. Tenho prompto este trab~lbo e venho pedir 
a. Camara que nppro;e o men acto, aindt~ nao 
cousummndo, porqae quero pmtic~l-o com are
spons:J.bllilh1.de de ministro cocstltucionn.l . 

Não <1Ceito, pois, ns novas praticas, nem :1 o.c
cnsação de que sou violador dos principio; fun~a· 
meota.es do ll03So systema politloo . 

Tenbo concluido. (Jiuitosapoiados; 1;111ito bem.) 

O Sr. G-on .. es d e Cn.st1•o pede \lCi'
missiio para re.;ponder ao Sr. Prestdeutc do 
Coasclho • . 

Tem o. honra de_entreter relaç\ies com s. Ex. 
lla l:1rgos annos;' e ao mini~terio g-lorioso, do 
qual em presidente o finado Viiconile do Rio 
Bra.nco, de s:tudosi.-ssim•\ memoria, do qual fez 
!Jt\rte S. Ex., o ora[\or prestou nlg llns pequenos 
sm•vico> como membro da maioria, que Ojl'Jlava 
aquelle miuistel'io; mas, qual o ueto do uobN Pre
sidente i! o Conselho, sal YO o presente, que 110-
d i:t- e.;tabeleoot• auta.~onismo eutre S. Ex. ~ o 
orador! 

Jti t eve, por.-ontnr;1., a hom·a de ser ini
ciado HO> segredos uCI poli tic.'l. do sell ga
binete 1 

Senhores, ou uiio vos entendo, on tenho o ttes
gosto de \'OS en tcuder IJast:ULte. Bem sei que de 
um Indo niio vosso espernr ~inü.o um:o oppo:>ição Faltou ã co~ fian~.'l. depositn!la no oradO\' o a o 
t :to doloPOSü pa1•a mim, quanto int'allivel em to- uo1Jrc Pre.itl.ente,do Conselho, pol'Yentura, algum 
!lns as circ.nmstanchs; ele Olltro. e uma opposi- (lia. :>. solicitou 1 · 
c;;:1o n<Ltural ; ella tl~via vir ; nüo me queixo. Si O accôroo do nobre Presidente do Conselho com 
motivos de 01·dem esrecia.t mo <Lp;noximarmn tlos o Bt\.llco <lo Brazil vai servir a. toda tt htvoura. do 
Hberaes nr. questão do olen\ento servil, S>\bem os imperío, ou Y<Ü apm~s .soccorret• os ])rivilegiados 
meus illustres a<lvm'Sários que não os requestei d;J. zona Clafeeira.? 
ucm li1es pedi a.poio. Depois dis.;o eu cont.-wa com O ncbr<l Presidente do consel ho Si.\\.oe que é . 
n sua opposiç[o, Clamo a mais signillcativtt detl"níç-.ão ponto c.'pital eõte, pois parece que na acttt'llitb.de 
dos o ossos pt•iucipios e das nossas escolas poli- o. hwotu•n, que de lllais urgentes auxílios carece é 
t!cas. (Apoiados.) a. da canna . . 

Aind(l. mais:· no tocante ã OT•posi~.ão conser- A C:unm·a: vai d<lr Ulll(l. autorisação; m:ts esta. 
vauor<L tenho tudo que l:unentur; mas, Sr. presi- não tem effic.'lci:l porque niío e>tà em lei. Si é 
dente, na pllrase do meu honrado collegn.. o bill de iudemnidade, tol'Ua-se mister que o neto 
SI'. ministro da j u~ti ç::t, isto 11tlo t inha ~olt11. Esta se consume. 
opposição, ou tam o espírito ttnt i{lo que ClOnheço,. l\!as, d iz o or!'dor, tudo l1oje esta. nn1~ado. 
ou tem cau.;;<L uctua.l, que deploro, sem que me Aquillo que ant1ga.mente era. Unl(l. usurpa~ao ào 
~j1\ po.sslvel remedi:.l.l-a.. poder, hoje à u1~ tLC\6 de.z enerosi<lade do mesmo .· 

Q•tem fnllt\ assim é nm homem <.le quero nunca podet·. . : . · . · . 
poder-se-ha. dizer que collocou pessoa.~ aclm:' de O Sr. "V1sco:1lle d~ lt.'\boraby ..-elu ped1r appt'O- .
pt•incipios. Não; na politica pal':\ collabor<\1' com o vaç:lo do acto dlct:>tcrial pela quól.l o seu goYerno 
mau pl?.rti<io, ou com ambo~ os partidoa, eu uuuca emittíro. cedulns; ;J. Caroara votou a. lei, legalison 
olhei ás pe~sone ou aoJ 11misos. p;uo:f mim siio o neto• O nobre Pret~ideuto do CQaselho f!lll o aon .. 

v. !IJ.- ô6 
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tratio, o vem pedir iL Catnara ''Pvroro.~ão do acto 
que aind,; não praticou. . 

A lllO')iio do nobre doput:•do nft.o pódQ ser appra
"'tda pela maiori:l. eon;;erv;~dor•~; ;;eri1~ um pro
testo contra tudo quanto tem ella dito e__féilo nos 
temJ?OS de opposição; $erit~ cha.núr .. sobre o set1 
partido ~ cotldemna~.iio, !J ue lançou sobre o :lcto 
praticado pelo gabin~te do Sr. Mar~ttez de P;J.ra
n:.tgua .. 

Fazendo um pa!'a lello entre os dois <tetos, diz 
qne o St•. :!l!,u·queJ. de Pm·anagui~ su;peude:t a l~í 
por teleg-rammn ; ern um attentado que leria.~ 
Constíh•iç-:io c o Acto Addicionul, mas qu•.• tinl!tL 
umajtt>tirlc.1tin\, J"t'ac:• embot~t, pouco glorio&\ 
perante S. Ex. Mas ,, de que vem <htr conheci
meu to ti. Cama t•a o noure Pr·esidente r!a cau1m-a é 
mais ~n1·e: S. Ex. vem o.nnunciar que vui pra
ticat· um neto, [lllra o qual lhe falta competeucia. 

Com esta m~.ão o governo não pretende outra 
cou~a sioão a. cumplicidade dn. camara. ; mas o 
de•·er constituciGnal della é s~r juiz e não cum
plice. 

o ol'o.dor ~be <).Ue est;\ clamando uo deserto ; ~ 
moção h<t de ser votaua, apenas la meu ta. qu~ o 
Sr. Presi•tente do Conselho ,-eulta lot'ç'<l.l' os seus 
amí~os a não acompanh;ll-o nest<l. merl.ida. 

E' desnece~sat·l.-. a moc;i\o, por que o acto não 
estit consummado, a. camara não o cotthcce e elb 
não póde a pprovar v que desconhece. 

jo.rdineiro e forçava-a a tom(ú' a direcção das 
outras. No Senado o tinado cousclheiro Zachariao 
contestou :l. exh>tonch de5ta ala-meda. O orador 
não ]Joude •·erificarsi ellaexiste; mas um colle~ 
que lhe serYia de explicat!or das imagens ao 
nobre ~li11~tro di;;se-llle ; -o oradQr refer-e-se 
aos mi11istros; todas elles sevue11t uma certa di
recçiio. Venham do Norte ou do SQl, do poente 
ou do na~ente, .-. direc~<lO é a mesm.1 : e agora os 
factos vão demonstrando que o jardioeiro ainda 
é o mesmo; •• escõla perdura e t.alYe7. pe~dure 
ainda por ontl'OS ctuareuta annos 

O !Sr. Joi"l.o Alf'~edo ( p>·eside11te do 
conselho): - ?e<;'o descu 1 pa, a.o nobre deputado 
pelo ~1aro.uhão si o meu tom lhe desagradou. 
t'u levantei a Yoz porque s. Ex. não ouvia as 
rn inh>l$ p<lla v r as, e até reclamou qne f,>llasse 
mais alto. 

St•. presidente, coutinu(l. a minh:t. magoa. 
Não cornprehendo hem hoje o nob~e deputado. 
S. Ex. proclama-se discípulo do meu honrado 
co !lego., o Sr. minístt•o da justiça, mas observo 
que nesses tempos saudo;os em 'lue o nobre depu
t>J.,to estav:\ commigo, eu tinha a infelicíd.tde de 
estar :separado do metr honrndQ collega.; e hoje 
que o m~u honrado collega está comruigo, o nobre 
deputa.do ~epara-se. (Riso.} De modo que a con· 
clusão nnica e (pe S. E~. niío se impirtJ. nos eon
selb.os do meu illustr.\do comp:tuheiro de minis
teria. (A.poiados.) 

E' este o Lmico ob~t,eulo,qtt'Õ resolve o O!':l.dot• a 
negar o seuu.poio ne3te momento, e S. Ex:.jà deve 
saber que o orador sempre foi um po11co indisci-
plinado e ui~it?ulo doei! do nobre Ministro d, Jus- O SR, GOMES DE CAsrao <lã. um apat·te. 
tiç1. · o sa. PEDRO Lmz:- Então o Sr. ministro da. 

Referindo-se ás opinlues do honrado ~fin istro jLtsticot foí quem converteu a. V. E:t. 1 
da Justiça, <1uaudo accusant a Coró.t de íuterre- 0 Sa. JoÃo At.FREDO (presidente do co><~elho) :
rencia noo negocios pttblieos, dir. o or~u.l()t"-. qtre Sr. presidente, t:lmt.eJU? nobre dep(lta.do, a!lu
uesta situação consenwlora, qne subia· tão cheia dmdo ao temi.)O em que Junto~ vrvemo; nas !118· 
d~ esper~n~ ~ pro~1ess.ts e com>t~ntns ~esponsa- lhores ralaçiíes r.le coufiançt, di;,e ~ue en · nem 
btltd.ãd~·.-~e t~u qu. o acto de!_. de Ma1o,_ qne 6 t- m !to· e lhe pedt con-elho-
sem contesuwao um acto que honra a. naçao un- en ao ne ~ ~ ~. 
zilei•·a. foi attribnido ~ iuHrmoçií.o directo. da DistingamGs. Cons~l11o.;, peçe>-o3 sempre a todos 
Corôa, e nã.o roi ;;ôattribnido, foi com~rovado palo os meus amigos, 
p~op~·ío go>~mo ~ a C~m:•~ v_e t~o; o:> ~ia~ o o SR.- Go~!Es r>E c.~STRD :- Nilo n mim, qne 
.Dttmo Officurl cheiO r\e relrC!tuÇoes ;,t Serem~sJma n.un.ca tive eSS'J, honr:t. 
Prtnceza., pot· [lf[Uelle neto, até de g·ove1·nos es-

0 
, J ~ /.. .d. l !1 ,, 

tt·u.ngeiro.s. ~R. OAo ALFR..'~~uo 1P~"~S1 ente c~ cm~e w,~:-
0 nobre ?xe3l•.lente rlll Conselho recnrdou um Todos o~ _meus am1go;; tetu <:on~~~go l1be:dade 

cliu. a tradicção grega, a qualrel'ere ,1110 Vei!-us .• .P:~~~ ma.ntfest:u-~?m as su~ ~~~ L_ntoe~; e nao_ha 
te Den;sa J,~ belleza e uo a.mor, desc:en nm <lm ,1 lll •• .,uem tao doCil par., ace tnl "~• co.uo ~u, de.rle 
arena on•lo :>a .batiam o; lterocs c fJUC so.hio en- cgm rueconv~nço ·ua verd(l\\e. 
s,mf,nlentada. E' certo, p01~m, que recentemente nii.o pe<li 

Ora, perg·unt'' o orat!m•, como é qnoJ ~e h:< de conselho:,; ao nobre deputa. lo, mas declaro que 
estrMlmr que as queixas de todos !\que!le~, fJLle se não o.s pedi n ninguem. Qu[Lndo ft1i cban1u.dorpara 
julg-am e.;~oliauos, r<!S\·~t!ern c.lo Ministe~io e ylio o!'ganizar o ministerio, ·nas círcumsto.IJcias em 
tocar nu. pe:,;so:~. considet•,,da inviolnvel c sa.;rad<\ '1 ue me v~io o enC<:I~g_o, ]l<IS<~ndo_ to~a a_ ruinh~ 
Qllando uao go\·erna, porque, quando o r,lZ, e.>ta J'esponsabrltdade, gulet-me por mtm so; na.o fu1, 
sujeita á critica do publico~ p:m~ a organi~aQiio tio g(IIJiuete, in:;pir(lr-me e!!! 

Eis o perigo •!esta doutrina, cootr.1 n. qual o motivos de a[eie<'io nem de desalfeiçiio; não ruz 
nobre Ministro da Gnerr,, se leY<Ulbva. lo•los os pr·ocura.r ::t rnzão geogmphica, nem a. razão 
ttilts pa.ra prote>t·tr. Esta almi\ Nten'lpem•ln por arithmetic:t dos votosquecadll. ministro trouxesse. 
e~tudos serio3 e l'Or uma pmr\l:lclà mert\taç:to d•~s iApe>iados;( ProCtlrei orgD.tlizar o min!sterio ~m 
nos~as cous<1s chegou. U\ll di<t a de;crer ties!a sn- os ca.w.lhetros que me pareceram mats proprros . 
prema conquista do systemc\. repre$entativo. O par[). ti±Irontnr ao; dilllcu!tla.des drt silll.tlÇão e o 

·nobre. Ministro , em urna de sua ; excur-~~es hy- emprehendimentD das reformas. 
g-ienica.s, descobrin no Jardim Bot:wieo uma ala- ·or·g;cnizado o g•tbinete e rormnlndo o sen 
meda de arvores,que o ll.rtlineir·o o\Jri.~an\.no ~~u 'programmu, apresentei" me perante o partido 
bracejament() a tomar uma certa dil'ec<;ão. . conse~·v~dor, >em passttr por nenhum~ chancel-

Dizia S. Ex:. que, IJUamlo uma c:tnqnellas OI'- htrht. Não pedi votos a. nenltnm tios meus (lmigos, 
vores qtteri•\ seguit· a ou:l. direc'Ção natural. ·vul- t•epito ; e meno;; os pedirh aos ·meus adveJ•sa
t>\r-3C p<tr.t a;; <>ttracções do sol, vinha u re,·oz •·io.;. (Ay,oi«<lo')· 
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Quer ii!to~<Íizer qne não PrO<' .. UI'ei allicia.r >tpoio 
de nmguem, e me >tprosen tei, com os ·meus 
.boorndos collegas, di.>J)o>to ~ r~b6r o apoio da. 
Camam ~u a d_ene;;r>l~o deste ; mas isto no ter
l'eno··mmsleal, rnalsthgno em IJtleSe possa estar. 

U)t SR. DEI'lJTADO:- Foi de um do:s direclol't!S 
do Banco Hypothec •t·io . · 

( ApoW.rlO$.) _ .... 
Nilo quer o nobre deputa•lo Que eu me rpteite 

de S. Ex . . ? ! Pois c()ntiuii.o l\ queixar-me, porque 
lloje de~nheço o seu ca r,1cter justo. S .. ~., por 
e::templo, me nttriuuiu 'PNposiçües que uuuca 

·cmittt, co.~cei tos que não me pertencem. . 

O SR. Jo.to ALFJtF.Do (presiáenu rio coil$a/J~o):
Qna nclo perguntel no ~i rector de \lln dos estn
l.leleciJ~to.':_toa b~:>ncari_os dest~ Córt~ qual era, em 
sua opmmo, a {jUan l!a manma. necessariu. paro 
acud ir à hvoura, reôpondeu-me qtle a dc, S a. 
3.500:0()0.~ .. Isto não passOJ.>~rle nma opinião que 
t ransm1tt1 :to Camm'll, mus nao era nem podi4 ser 
j uizo definit ivo do governo. -. 

E' nsstm que eudecla1-ei achar-:;c o tl'itbalho ser
\'il ha muito dcsorganiz.'ldo ; mas niio disse que a 
lei de 13 tlc Mu.io o orga.nizon. Não ; dis.>~ qne n 
lei de 1:3 tle Maio ti~ V<t M t l·.\b:1lho desorgani
zad? o CUI'íj.cter d'' ~to e d~ lula, tpte o tornava 
per1go:;;o ao f<tzendewo a a ~ociedo.tle. 

E a este respeito m:J.í.> um~ vez tttllrmo que a 
l ei de 13 de Mt\io, c lll >ez de ~~r mn ma 1. í'o i um 
bem. · 

R.ecoohee! acnso, e declar~i c1ue pnra o tmh.t
lho, isto e, a. .. ctua.l colheit.\ e o preparo da fu
tura, uão h<Lvia uece:,~ldu.de tle nlgumt\ medida 
e:ttr:l.ordiu:\ri~ 1 Não, sen hore-s; :Sempre affirmei o 
contrario, e:tpondo lealmente, em tempo, a. !Wii.o 
por que se demorar.tm as pt'Ovideneias, no que 
ella.s depelldtam da<~cç:lo do govel'llo . (.4poiados.) 

Vê-se, .portanto, que S. Bx. attribuiu-nw de
clnr:tções que nilo u,., e creio que, reconhecida. 
o. injustiça., 6 meu direito quei~ar-me, como é 
clever. de. S. Ex. r ectilicnr ns suas as_S<!l'et't\çi)eS. · 

O Sa. GoMES DE CASTRO dil. . um a[lnrte. 

0 Sn.. JOIO ALFREDO (presideme elo conselho): 
Disse o nobre deputado, com imn l iojtHtiça, que 
eu· tinba. asseverado de scillncia. proprio, como 
o-pinião minha., que da actunl colheit11 não se pér
deri& um grão tle ll;tCi~ . Isto nfw é exacto. 

Quaudo, rM)lon<lendo :"L intet•p&llttçii.o do nobre 
ueput.ado por ~tiuas, me refel'i<<o ln~ueriro que 
tinha leito uo proposito de instl·uir- me 1mr~ po
der tomar pro~·itlencias mn i.; ad~~natt,s, tleclitrei 
qu& homens respeita'Vtiis e m•üto conbece<lores do 
commerclo e da Iavour:t, CJ:n a qual estão ~m· 
coutD.olo, me tinbnm dito : - • Tmnquilli.>e-se, 
que nem um grão de ca f~ s~ ha de penlee. -. 
Mns eu não dis;;G que aceitav:t como factos :~.v.r 
ri~ados est<l opiuii1.0. 

O Sa. Go~fES DE i:AsT.<-'1 tl :"t un1 aparte. 
O SR: JoXo AL'FRED:> (p;·<:;ifl~ltl.e tlo clmselft.o):

PerdOe o nobre deput<ldo: um~ consn. é dar Mnta, 
:~.inda qne ra.pid:tmente. de ior,,rm~çoes colhidas, 
pàro. que n. Cmnar:i podessl nvr.li:tt' do trt~blllllo 
qué eu tinha · feito, e outra é (Jol'filhar esse 
criterio a mim transmittido pol' p2ssoa~ sem du
vida da maior competencia . 

Disse o n obre dep,lt.Vl<), ~~nip t'<l com ú. meõma. 
d61e de injosti<;-•:" Como.; que o n.ctu tl pr-..JSi
dente do con;e!ho, · <jue hontem no; dizh que 
tres mil e tanto3 contos b.!Sl>\t~am rara. auxilill.t" 
:l. lavoura, vem h!>j e P'dirqunntitt maior· ? ,. 

. Senhores, 1>eferi-ma :\ opinif10 ue um dos \r.lnco>. 
O SR. P EDRO Lut;.: -Do propr io Banco do 

B: a<:il. . (lia <iutros apatl~s .) · · : 

• O S&.· Jolo AL1i'R.JID9 (pre$Í!lM.tc do .coJiscll!o):----: 
p~~ que me dei~'em oontínuar. . . . . 

O SR. Go~ss li E C.\STRo dà umap.wte. 
. _O SR, •. roxo :~LFR8!JO (pl·eside>~e c!o co;Ís~Uw):
St s. E:c. nao qmzeese d<\r ~ esta. inror
m:tQ~lo o cmtcter de uma opinião que me per
tence, nii.o lAYttntn.J·ia com tanto c:alor o ~rgu
mento 1.in. coutm.dicr;J.o em qne julga· hn.ver-rne 
encontrado. 

0 SR. ÜO)!ES n~ GASFRO dá um Upt~rte. 
O SR. JOÃO .'\.l,l'lu::oo (presideozle do conselho) :

Senhore;;, ei.; :..hi em qnc cono;iste h oje o meu dc:;
go:>to. P11.1'ece que o nobre deputado fez fel!e de 
toda a b~rva, accumulou tudo quanto est11v~ a 
sua mil o, p:lra descarreg:n' sobre o p.-i!,idénle do 
coosellto o pe>o de nma. re.;ponsabi lid:uie pu
r>Jmente Imaginaria. 

0 Sa. Gol!~S Dll CASTIW :- Creio que Dito P\ide 
trar.er p:J.t.l. o parh•men to esta e~pt•e;;>ão - feixe 
d.e herva ; não sei si o nobre prosidente da Ca
ma.ra estã ouvindo. . 

O SP. JoÃo AT.FIU-:r>!l (p1·e.'i<lr.n!e .elo . c<>mtlh.o) : 
Não ha o Itens:\ nisso. mas esti1 retirad:\ a cx
pre;são. Entretanto devo dizer q11~ é uil1.' ex
pressão qu ~ tenho eocontrru:lo 11os classlcos, e de 
uso corr~n te nns diséu;;sõ~ . 

, . O S11. GO:Ili::S m: CASTII.o: - Quilro qne fique 
<iomo re;po;ta que e11 ( iV,O feixe da.~ nervas qne 
v. E.t: tron:te. 

O S~:. J oÃo ALr'ltWO (presirlmtc d~ c:om~U•n): 
- Na. oceo.si:i.o em que eu acab:n·.1. ti ~ declara!' 
(e aqui e:itli. t\ mittha. queixa) que ·me parécia 
n~o ter S. Ex. ll''J:U. commigo aquell:~- cordia
lidade de ontro> tempos, e, o que é mais, oão 
conseJ•vat• rr. ~uella. benevo!enciu qne t:ulto o r·e
commen'ia a todos nós ... 

0 St~ . Go~ll::S DE CASTRO!- A C<l.marn. ó j uiz . 
O SR. Jo:i.o ALFitl~oo (p•·e•ident6 do conuUto):

. . . no n1omeoto em que tt Calll!U"l\. acaba>a de 
ou\"ir que o go,·erno não limit:tt•ia. os r~.uxilios de 
que se tr:1 ta. :\ wnn. cafeeil-l, !llas tt\miJcm os 
este11deria ,., ontrns pror.luccües e provinciM, o 
nobre llepttta.tlo nttribue-me tllll pbno r~tricto , 
de ~lcl\Jsão pt•oposital da zona n~suc.'\reim ! 

O Sr~. Gom:s D~ CAsl'Ru :- E:u perguntei si se 
limitanl ú zonn ml'eeim, e os nobres deputados, 
que me ouYII'.LIII, podem dar testemLmllo. 

V<l7. r.:s : - f>ergunton. · 
ú SR. JoÃtl Al.~·n~DO (pr~tide.úe tlo cf>'Alelho) : 

- Por mnis quo p1'0euro o fnndn.nNnto d11 distlnc
ç;1o, em ()1111 o nobre deputnolu insi-te, sul1o'C " 
mo(lodo u;;ar~ do bil/. de in:letlluidt~tle, nlin f!MSO 
encontrai-o. 

«.O pa.l'laméuto desce d.t ~n~ po~icào tlii juiz 
p~ra torn:)r-se Cltnlplioo,. ~unu•i~ j ulgn prllvl~
m!)nto da. u.rgellciu. de Jltll uclú " . au~oritlll n Slll~ 
praticil, inde~endente: dns rorm:llidadlli ltga41. ! 
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(lis;;e S. Ex. M 1s uão f!~.tt\i cumi)lice, '111'1.1\do teal ,1,1\cisbs lilJ ~l' .\C>, 'p1•esta-se llornenn.g·am ao Chef~ 
J_e :tppl'•1"\:' um :1cto rr,\t!cad::. n;~ · mos mas 'i do &tado, <~ttribuinúo-se-lhe _o; u~oeticios. · 
Cli'CUlllSt:\UCJ~, :t SU:1. completa l'.)Veh~ ~ 0 Ss.. GOl! E.~ os Ch'T rtO:- A l'C3p03la. ~gol'll. 

O SR. Go~ms DE C.u>-rrto :-Nesoe caso é u!ll não é"' mim . · 
jtJ.lg,,meuto . · O SR. Jo:\o Ar.FR.F.DO (iwesidenl~ do cm"'el.ko):-

0 J - , · .- . , . ,_ . , . . I E;te~nhari:~ :tlgaem na. Uberrhm l n0 b terl\1 tfUe 
O Ill<l.l$ que se .pode lhze1·, no C...'lso em que n1e : ; . ~' . .. . ' ~=- ~ ~~- ~ ~, . ( .. 

S~- O~>o ALI'!ti·.DO(p,·vsu:«!nle do co"''"'~) . -

1

loth n.n·l~.áo ou·a· na""•s e~tJ~inzeir;.~s enviass•m 
acho ê qn' a camar;\ te·n lire'to " t odo· 0• ,\ ~ .. a,oh •• fcllc~~t:Jes por (jlt tlqu.1 acontecnnento 

' . '-' ' ' ' • t 1 ~· . " > fel! Z d;) $ 0 1! l'el nauo ~ 
e:;chll'eCl~nentos p:u~:.l, rorma.r o seu JUlZO. Bm Cr•io :anhore. [119 o '\l'"llllO'ltO Jo nobre 
5u.bstanctn,_ o a elo lb a.pj>I'OV;H,>ão ~ o m~smo, <lell'tb j0' niio est-\ ~" altut:a "dA' -e~ t alen to 
:>eJa ]lJSteriOr ou nntertot'. (.1-po•a:los.) • ' ' ' ' "' · 

o SR. GO:\!ES UE C.\Sruo : - Disto não e v. Ex. 
0 SR. Gom:;; D~ CA.;l'lto;- l'illllC:\SO su;tcutou juiz, e o ll3.iz . · 

isso. O caso é de nutoris:~çii.o. 

O Sn. Jo.\o Ar.nl.Et•> ( p>·csiÚcilt~ elo conse
lho): - N:\S Stln.s reconta.çoes innocentcs 1 Cl'eio 
cn, rins opiniOes das ima~ons do 1111e se se!'
vin outr"ora o men honrouo comp:wheiro, o 
Sr. ministro ru.~ .i ustiç~, o nobre depntn.clo chG;
gou cln.t'••monte l1. esta conclu;;ão: • Tudo est:t 
perdido, tudo estú tt·anstul'mulo ! O regimen 
\)3-l~lumen~r no Br ozil nã.Q Yale mai~ nndil.. H(lje, 
como outr"o1-a, h>\ utnt\ Só vont.ttle; tudo 5e abate 
diante dessa vontade.:. E a. proYi1 , que nos foi dada 
por u:n taiento da orde:n- uo nobra depllta.tlo, ti 
que o Dia;•ia O{ficial e>tâ _jlttblic••ndo feli"itações 
que de tO<ta a p.·u·tc são dirigidas it itezentc do 
lmperio -pela. lei de 13 uc Mt\lo, !c: crn~- honm. :1 

.Nn~:.,'\o Br~zileim, e lhe attr-..1.hin o respeito er~p
plausos de todos os povoõ civilisudos. ~fas, seaho
re~, jú hot1ve alguem qne .. uega;r;e ao Chefe <lu 
Est<u.l.o, sejn. qu,ü t'ór ~ · fórma tle go'l"et·uo, 
o_<:;p.-acter-_.de .primeiro, e m:Ü$· o.lto l'ept'C3ent.ihto 
rln. Naçi10, '" quem. se diri~em de p•-eferencin 
os Yotos (Xll' n.contccimentos feliz.c; ~ (:l.po iaiQs 
da maio;·iaJ 

O nobre <lepnt;::tlo, qoe é :uh·ogado rti;;tincto, 
salJe ljue uos autos o tratamento que ,;e diL íL; Re
in•;ões e a.o Sttpt•emo Trihunn.l de hlllh;1. é 
Sellllor, Yoi>.'l. ~hl{je;;t.1de Imperial . .. 

O SR.. JoX.o AT.l:ll."OO (p•·c~ídea'c tlo conselho) : 
- Sr. pt·esidente, limito-me a esi:ls oboervaC(Jes, 
para não tt•mar m:tis tempo .~ C:~mara do:;'Srs. 
D~put:l.dos. (.1luito bem.) 

OSl· . L cn u.·enç o de A.ll>uqneJ.•
q ll.e diz que e>identetnetltG ll'10 Se trc1.t:~ 00 (IUXi
l!OS a hlVO:tr~.,uem de l\111 bili tle incle,mzidadc i 
que o t\m <lo miniskrio e n.p3nas faze r utu:J. escu
sa.1n o5tentaçã.o de forc;~. mostr-:~Mo que db"jlõe 
tle grande ma.ioria; e tanto assim ê, que o nobre 
deputatlo ]ISTO ·wo d s J:melro, Mtot• rltt lllOCiiO, 
d~ch\rou com lou nwel ft·anqueza que estt\ dis
cnssão ü tla ordem pollt ica. 
N~ se trata d3 bitl d~ ind<'llmvla!le, porque, 

ape7A'\1' de tO(los os esforços, nib conseguiu o hon
rado Prc;id~nte Lto Cousdlto leY,Lr t\'.l espírito ~>t 
C:tmar;J. a eom·icçao ue t(ln pó:le mmlh<tnte bit& 
SQ.I!r2 . a.cto> a iu([a. nii.o pr.1._lic •cl'J.;,. simpte~toente 
pro.)élct;ulõ;, eonfo o cont<':l.cto, euj.'\. lcit!lra a Cu
IUnr <t O!\'l"in: Parece Qtt" .o governo nilo qne1· 
tnm'JCm um:\ autoriza~iio, pJrqtte ~>ttt, n oito. sn· 
Je nn.tnr~7.;\ muito · es[l~ei .-\ o, t!osconltccida, só lhe 
podet-ht S:lr eoneo:lidil. jlOr Ull1'l. tc:;o q:te elle prc
tentb e, como optimam~nte disse o nobra dcput~do 
p~io Mttt'>\nhão, a ctun~'lieié\Mé t[;, Cnmarn, <f ~nc 
por 11111 \'Olo p:Jlitico o autorir.emo;; ;t rlratic:ll' 
nm:~. ill~gnlict;ule. . 

Co:npt'•:hcatle o Ot'.u.lor •pe, enccrmdo o 11arla· 
O ::iR. Jo,\o AU'RED:I (p;·e•idcnte_do con1.:Uv..): - htea to, cit-ctlm;;t;mcit\S u•·gente3 o'J11guc:u o ~::ro-

Estou desagradando ao nol,re depntudo 'I vemo a ttt-.üic;u· actos, que nilo ·~~jam dG su:\ 
coulpeteuci:~; CO:lljJroh~nd~ q n~. lhuccionttmlo 

O SR . GOllE> m : C.\.smo: - R•3almenteL .. 

O S~:. GtHil>s ·DI~ CASTito : - Digo '}UG l'~:tlutellt•J mesmo o poue<• legish•ttvo, :l.>:;um"' o miuiste••lo 
o argumeuto proce<le.. . . $emelhl-utc re;;von:;.'\bilidade, tjmtndo se trata tle 

O Sl~. Jo~o Ar.Yitl::oo (rwe.ir.kntc <W c'ns~f/wj:
l'rooeüe, siu1, pnt'<l mo>trm·que o facto de figu .. ar 
o Cl1e re <lo Est.,rlo como anto1: do bem q1tC ,;c p~n.
tica. em \\111 p:• i~. não qncr <lizo:· que se i11 verta a 
org:mi:w~ão politicn ,·que se pretiram rvrmula.~ 
constitucionnes, não imporln o aba\imento do 
~)-5lOlll>l. parltl.mentar, (:!poiadas .J · 

Si não fo ;se assim, ':1 .i11 sli~1 . qn~ esti1 acima (!e 
todo; o; potleres' da tel'ru, Íl ii.o scri~ p~ditla. á 
Corü'' e_d!stribui·Jo. em seu nome. (A·l'~iados-) 

0 SR. Go~ms O F. C,~:;-rll.o:- Mas i:; to~ r::.c~rdn..o 
<;iio <lo regimen nntigo ; pel:v Constitui<;ão nlio se 
devia conserra1• css:t tommla . 

ne,s-ocio gr.we c •JH() s~ maito0 rarill. com ;L pu~ti
eidade <lns til seus; e>es. 

A:;.;im <i 'l"e II'L l ng·l:\l~ t·t·a BeaC<Jnstie!J, esta nd•1 
.~1Jet·to o parlam~nto, comp:·m1 ~s ill.l<;Oes uo cannl 
de Sucz e. logo depois, comn1t11licou o flt.eto a Ca
mara doi Cómmuus, da qu:tl ohte\·o um bill de 
iwle,;midculc; mn.s, ~iU&In nfiov-~ ~uc , oi o·estn
di~t:~. iogler. nnuif~Jtnsse o seu daStg-nio, pedindo 
~utor i r.,,ç\io, o ne!l'ocio ntt:o ~e r~alitarin 1 O C!\Sl, 
de qne ngot>a se (rata, ó muito dilferente, poisre
fere-se a, umn llrovideneia,cnja necessidade foi pre
vistn.e recollhecida,h11. m;ti~ de dous mczes,peio Sr. 
Pra~idente do Ço_nselllo, :t quem, LlOt'tnnt?, sohr<ln 
tempo para ~cllc:br dM Camnr.1~ a pt·ec ts:~. nuto
l'izaçful: po~ .is>o, o Ot':1tlOI' não :qlpt·o~·nrii com o 

O Stt.· Jo:\o At.Fn.ÉD) (p•·"i lm!c do conscllw):- seu voto utmL illegnlid,ulc que, podendo ter sido 
Seja como fôr , . o nobre depatado snbe perf,úi.:J.- evit.~da, signitiea f:tlla d~ l'e'S(leHo á Camara tios 
meute que,ua 01)iuião ~os tm:is nclianttdo::: tiher.1es Oel'ntAdo:; . Si n:i.o é um bilt· ,te iluwm,~&ilar.le , que 
qu~ têm e~~ripto sobre n ragime11 mon trcllico- o mini~tel'io vem p!:ldit·., poi.; .õtinda. não. rol as
rcpl'esenh~li >o, todo o bem à nttnllUülo a Corü:~.. sigaado o con tra.cto co1n o Bftnco· do Bril.zil ; si 

·&,'ta, · é . a. ~ouvençã:o,, este é o princi~io ·aceito;· não é t:unlleUl uuw. . a utorizao;:ão, fo.,s_, u.pcoo..s um 
-de mo:lo que; d~ :li'...Córdo com os melhore;; pn-. e;~u>aüo •oto de·COnfla'lirjã ; ' coma e l}ila o no!il'e 
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Pr;;;;i.lento do c .,nselho \'M p3tlit• 1\:n!l.:'ihtí, so - voar·n- o e .;t::tbsbcim~nto de rabric:.~.s centt•::e> 
·gu mto dedarou, :1 ap~rova~'ilo do Scnn.do'l Tcr·i• c n çonstl'uc;:ão cll C$tr<:.chs de f:;r·ro cco
porventtlrt\ a outra. C:mlll.t·a. o dir~ito tl3 ~ ot:..r nomic.'l.>, ondo foreat ncc:~;:;:>l'i .•S· Tu<lo o milis 
Hle>o;.Ue.; de censu~-a ou de confiauç,a1 ~!elhor ser·:, será iu·Jffica.r., como :1 ~xp3d~ncin mostrara. 
que o~overno mw p~çn ess=-: npprov:v;:lO e t.!eixc Eoter.de o Ol'a.•lor ~ne05 fhncos d~ creililo rc~l 
9ue o ::;ennuo tenha conhecunento do f<lcto pelos niio ;;.prove~t:trão it !al·o:tr!l. : f:Lr: ,, e>to respeito 
Jm·na.es. ·. . la.rgll.S con.;vlel':lcões e COI!clue dtzendo que e:;..."eS 

A un1 ap'}rte do St'. At,~UJO Goe.> t'~5pontle Bancos ni:Ul ;'!).!em pm•:1 :L <1gricultotrn utm bo:t 
o or:tdor, qne o honrado Prc~ttl<mt~ do · Con~elllo clluv~ c;.llidu a tempo; qae ante> o "'OI'ct·no 
faltou de ap-rrovaçi\o e .. nü? do·commnnic.tçflo; manda:sse os,>.\lho.\t· p~ltJ.; !:J.vrador~ :; a_,; tlllXilna.> 
que S. Ex. c•t•\ presente e nu.o_ coule.;ta. tlo-uom lullMm Ricoráo- ; que i:>;o fora melhor 

.0. m'ltdor reconhece a _bó~ mteo~i'ID •lo nohre qtt~ i!ht<lil·OS com v''!L~ e~per,\OÇ<'\S. lh~tcos t.!e 
:Htmstro, sa,he que el!e nuo firmou o contracto em emusao, cõtr!l.•Jns ue lúno, etl "enho:; · ~~utr<'W3 
horileongem à. Caroflr:\; mlJ.s, dil'il. a. S- !.':>:.que e;;coh!ió J.H'IIticas ,te ~sr\culttwa~ apro\'citnment~ 
homenagens desta naturez!t nü.o elevam, aba- dos rios tia~CS"<\Veis c unmigracão : l llllS, S~io no 
tem. penM.mento 110 or-.1t.!or,os •n~lhot-es cm:>.is s~~uro:; 

Estando assim pt>ovatlo que niio se lrtltà tle um auxílios, que o got•ver~o deve prestnr ;, lavoum. 
btl! ac imle>ltnidadc e multo menno de mnct auto- E' lido tuu ollicio do Sr. Minhtro tla G•rerra, 
riz;tçil.o l egislativtt, o orador nccrescentnr:\ que d:>. tll.rlo de hoje, commnnie!l.11do que por lucommo
niio se trata. t:~ombem de au:-.:iiios i\ lovour.\. .\. do de saude nã.o pode corop(U'ccer ã. sessão de 
necessidade de taes auxilio3 reconheceu o go1·erno hoje, lltim de nssi~tir :\. 2• (liscussio do orça meu
c t.!ecl:.rou-a logo depois que foi ; ot.lila a Lei de to da despc.,;a do resp~ctivo mloistel'io para o 

· 13 de M:l.io ; e, seudoelles nrg-enliss\ntos, sô ngot•a e~ercicio de !889 • ...:.... Inteirada. 
~?~ sa1• prestadO!>, !stoe, dep~is que ~~-f~lt.~ (l~tl~ 9 SR. PaEõxo~~Te declara. que a.discuss.1o fica 
J:~-e ~rde~ uma:_ bó.\. pa.r te d.t_colhetla , ~ .. ac0t'' adtath\ peht hora; e, etll vis t:ltlt' commutliCa('<lo, 
~~o ser. pt-esta.d~, qu,u~~~ os l.m·:~lor~~ .J .~ t~~ qu~ ac:>.ba de ser !ida1 tio St· . .i\linish·oda GuerJ•a, 
xe.netttdo ao raetcado .,1.:_ude q_u,llJt)(lru.te t!e ~l_~ nu dar a ordem do ut(l pm·a umo.uM . . 
e, conseqnentemente, e;;tao mms ou meuos. Jm';tl!- · • . 
~i.t\os a. recebe'· do> commiss,\r ios os recu~50s in' O S~. A;.;llL\ADE l'lvUElR"- (1>eie> _ordem) dt.Z 
(li~peosa veis pare\ o atu•o.,eittuneut<) do resto da qm .na o podcn_d~ te~ Ioga. r a dtscuss<co 'lo or
colheita.. . Ç<'\JUento do 1\lullsterlO Ut\ Gnen·~ . [.101' tJão com· 

A!?I'itdece. eutret•lnto no nobre Presidente do parec~r o respectivo Ministr o, r~qnel' !l.O :Sr. Pt-e· 
Con;elho a decltwn~.ií.o d~ que tacs aux.iliQS _oft:J sa sidct:te, qt\Cl. oous'!lt? :\ Can~tr<l. :;obre si quer que 
lii,iitar-:io ;, lãvow'lt tlo Sul, serão t\ra~m om- conbtlue a<hS\'lus.-;;•o ·ob mo<}tu:: - · . 

· plhuos i\ ltwom•n do Not·te; e o fc\icit ,-.. de !lave•· ·Consultuda -a Canll\l'.l, e a.ppt'OI'tl.tlo o r equC!'t· 
mudado a ·este respeito \le re,olnr;.i:o. Assim se meuto. 
exprime po~qne o nobre .Ministr? de !lStmn~eh·os, o Sr:.. Aru tuo G<it:; (pela o reZem) :-Requeil'o o 
quando nos commuuicott o prOJecta.do coa tracto cncet't'llmcnto da di.;ettssão . (0•·.,~~ m-~G '>ttlito.• 
com o B~nco do Bl'<\?.i!, disse que otin1 desse con- ap,o·tcs.) 
tr:<cto er~ f!lzer emprest!mos nos i:~oVT .. uloms dru; d · 
provincias do lUo, S~ Paulo, Mims Gerues e fs- Gonsult.c :1. !l. c,un~r••• c appruvatlo o t•cqucri-
pirito Santo. Ouvindo isto, o or~dO!' perguntou meuto. 
em •~l~t.rta :- ;t. tavoui<t do uorte Jl:t.1tL v(l!e '! F e- (.U'uitos Sn;. ctep!<l<~lo;; JICclcm a Jl<ll«o•·,~ pc/a 
lizmente nüo 5(l fará tüo o:lios11 e~cln:ii.o. A la- onlcu•.J 
v out'l\ tlo Sul tom um monopo!io m~tut•al, c•tl t.ivt\ o SR. Pui:>SHJJ·::STt;:-Tem .- palavm t~la or-
o cal\i, qua w prospcm ctn z.om1 muito limitaW.L : tlc:n o Sr. Z.'\ma. 
o Brn.t,il :linda tem p•-epontlemndl\ no mcrc•1do 
tleste genero; a hwont·:t d<;~ Sul diopoz po1• maitos O Sr. za,na (')(pela o1·d~m) não prccis~ 
anuo$ da ct\rteit'il. hn>othecarin (!n Bnneo do IJ.lltl o.; nohres depul!"los daquella. bancada (di,•i
B:-azil, que só para seu auxilio foi cre<'tdn ; c J>.\l'a !l.ilvl o-sc á áepuw~,w pcr.u.mbtle<014) chM\le01 uo 
o trattõtlOr·tc tle sen:; productos tem excel\entes dever de t•espcitat• o 1·cg-imenlo e a. pesso:t do Sr. 
e.;tm.d:lS de ftH'ro. Mas a liwotu•;t. tlo norte n:iü presidente. Pot· muito ignot·ante ~ue ~cja, saiLC 
tcn1 gozttdo de tn~s ~:llltngon> , Q lll'OYinCiQ:; lK\ qn~nuo deve peuit· a J>nl~Yl~t par;t,nos tcrmos ·tl~ 
muito pro:luct Ol':t';, como a d!! &lt•gipi:, que não rllgimeuto, pt•opor o modo ur. votar e;tn. t1nestl o. 
têm siqucr uma c;trnd.'\ de ferro ! Deix:t. tle_p.1.1'le o que se passou ltoje: porque ·31-

Ert\1'-~tn.nto, pcns:t. o or.tdor <JU~ o~ tntxilios sng- ,:~lll\1 (li:\ :t ltistoria deste ]xüz lm .. dc.iul:;ar1· deixa 
g orldo.o pelo go\·erno nito conseg1tirilo snb·n!-os. <te pttrte,·e deixa (\e to~at' uG li<Hmto {oi wje fc
Ha nas l'l'oYindas do tlo t·tc falta d~ eapitaes, llll ;s r ido de lllor te o sy,;tem<t constitnciona! . (Cr,.;cim-
o nolJro Pr~;i t.!cnt~ tio Conselho s:~bc mnito L~m se n~uitos apt10tes.) · 
qu:> ;llli a crise procede principnlnt~ntc tl...'\. hai.m E' inutil pensar que com gritaeias lhe a1J:tfnm 
do pt'<!,,o. '' voz. 

F.m Scrgip~· e A\ , g.:m.s o a;;;ul!<u· s·.• "''i' Silo muitll3 o; ~ov~t·nnllot·c ;; nesb\ ~:t.so., ().ua.ntlo 
Y•.mdcnuo :1. r~mi.o clQ 700 c 800 . réi~ p~r 15 o orailor •l~j:wa ~uo (OS:;P. um sõ; que fosse o Sr. 
kHos. · pre:;idente o unico ~ne tizessc re;;peitnr o regi-

Ora, c Cl'ioloutc <tuc este pr~-ço não 13 l'cmo- mento, o explic:.1r a aqncllos t!cpu!.ndos-IJUC ouiio 
net•Jdol', não cobre m~:>mo t\; d<!sp3za;; uo ü1- ti ve;;:;·~m e:;tuuat\o; (A)>a>·tes.) 
brico. · N:lo saue porq•1e, 'JH•lndo se levnnta um m~m

. :· Naquell::s provincillS eultivavr:-s;, n_ canM,_ por-. . tro.tla _op~ição, par.l e;:,tabel~r o modo por 
que uão havia outra t-o l\S:1 e!ll ~uo O'~cupa_r os

1

_ ____ _ ... 
t l'abath;\do!'e;;. ~:>cravos ;_ (\go_r:J,; qu~ cst<A.. ~xtrpct11 • ,. . .::-. · 
a eõcraYitlãó, . ~o ha um n1e1o de sal va.r· est~ ·la.- { ) Nuo foi r eviSTo pelo orador. 
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que se deve fawr utua votaçiio dest.1.s, lev,mt~-,;e 
. Ut.maolla. gritaria. . 

O orador pediu a palavra p:tm l"e'lnerer que a 
· vota~-:t 13eja. nominal, afim de que fique con;igoa:

do,nome pol' nome, ().llaes as prn.ços que se consel'
vuraro firm~s no seu \Josto de susteut.u· o ~rover
uo, governo que Mé 1oje tem vivido em bonança, 
c quer o.gon\ tempe:~tades ; porl.1nto, J'cqner que 
a. votn.ção desta. consa, que estiL u,, mesa, seja. no
min•tl. 

Rodrip;o Silva. Dtwrte 1lA Aztweclo, Càehraue, 
Ciet•aldo de Rezende, Del fino Cmtra., ~aviet• da. 
Silva, :l\lal"condes Figuei:·~. Es(>eridiiio Marques, 
Bitrii.o ·do Diamantino, Visconde de N3.Cll r , Fer
namlo Haclu·adt, Pinto Lima, Pa ulino Clntves, 
Seve N IVil.rro, Silv:\ Tavares .e Miraucla. J{.i
lieiro (iO). 

ltesponrlem niio os"""Srs. Mac Dowell, Domin
gtleS lLl Silva, Gome(· ;de Castro, Dias Carneiro, 
Ribeiro cl:l. CttuiHi, Coerho Rodrigues, J <Lyma Ros~, 

Consu.ltada. a. Camam, ê appromdo o reqneri- Rodrigu··s Junior, Jo.lé Pompen, R.atisbooa. Paula 
meoto. P1•imo, Joaquim Na.buco, Theodoro da. Ska, Pedro 

tlellr.w, M~:riano da Silva, Lourenç,>de AlbuiJuer-
~ Sx-. Cesa.~·lo AIYim .<i pela ordem)! que, Theophilo dos Sunto.;, Olh-eira ltibeil"o.Za.ma, 

pedi~ a p::l.l:"I.V l~\ p:na. uma exphca.ç.w pesso:~l. l Elpiclio Mesquit;1, Bnlhões Ca1·valho, Castrh,to, 
A' vtsta. do atropello. qne ~am. havido na .dts-t Peolt·o Lui •, Rodrigues Peixoto, Bczamnt, Al
cussãll", o or:1dor ;e Julg<ma d1speosado da ex-i rre•lo Chaves Lemos custodio Martins, Affooso 
plicação que va.i dar ; m.\S, eu treta o to, tendo In-, P~nna. Pacidco Mas!:aren\~M Ceso.rio Ah·im, S. 
te•·pellad~ o goveroo a respeito das medida> .de 1 Ma;carenhas, Henl'iqne S:lllé5,' Christiano 1ln Luz, 
que c.trec\3 a IM'Olll'll. par" _ assoberl:~<~:. a cnse .\!ontn.udon, Matto. Machado, AO'onso C• ISO, Ah-es 
com que luta, e, tendo na sua mterpella~ao lnst;~do de Ar~•ajo, Maci~l e Joaquim Pedro. (40). 
por medida.s provisor ias, t~ té que o P"rlnmonto _ • .. . , .~ 
Totnsse definit ivamente,, é ouvio que carecia clizer O SR. PRESIDEN !E ~e~l::m app o~a,ta, ,\ m01!ao 
algnma.<; pnh\ vras pnra .Jnstidcar 0 seu vo_ to. e ~~~a orde~\do rhn:_ ~~u ,, ;lma._nhií ~ ~ '!ne rora 

Tendo, porém, o g oYet'llO co I locado a que.'\liio deol,na.d.\ p.n ''a sess.o.o de hoJe, a saller. 
no terreno da contia.nc-.:t. ])(llitica., apez:~r de en- Continuaçt1o d:l 2• di,cussi o do art. 2.• d<~. pro
tender que o go•ertlO pod.ht pe<.lir á Camat·a o que posta do go\'erno, c::m vertirht em projecto de lei, 
hoja quer alcançm• atL·opellnd~mente, vota con- ~obre I;!ancos agrlcolas. . 
tra. a mo,~, um•c ve;r. q~~ c lia, _com_? disse, · roi A'> 3 llOrM, OI\ a.otes, continuação d~ 2• discus
eollocada no terret:o. poll~co, pots , na.o tem con- são do orçan1enfo das de>pc:r.as do l\rinisterio da 
fianç.~ no actual Mmtster10. . Qnerra _ 

. OSx-. Joa.qubn. N"••bnco (peútot·dem) Leva.nt:I.-SC 
diz que depois da.s ~lavra;; do ~u hO:J.•~tdo a.rnigo tarlle. · 

n seSS<\o às 3 horas e 3/4 do\ 
/ "/""' 

deputado por Mim\S, que ,decla.rou ,votar contra, 
porque a m~.ão foi collO"..ada no ter1•eno di\ eon
fianÇ& politic ,~. o orador dcclm'!l. que vot:\ rontra. 
não ~ta que~tão de eoufian~~ •. mas, po~que a sua 
approvação Illlil(Jr\<t auxlUos a \nvoura., que não 
quer tonHlr· a l'espoa:>:1.bilidt\de de prllot.·u . 

O Sr. Elpidio l"Ie~qu.ita (}~ela m·
dem):-Desde que o gabinete colJo~ua qnestiio n't 
terreno da conti;IIIÇ·t politica., t em o me11 voto 
contra, e a.ind•t o pre.;taria. porque os auxilias de 
que se trata. não se e:;tendem á la.vr•ur:l do not·t~ 
do lmperio, a m:ti> decadente de todas. (Apartes). 

Procede·se il. \'Ot.aç'io nomin:~.l e ~von
dem. si>lt os Srs. P~ssos Miranda, Cl:~.rindo 
Cba.ves, Cantão, Crur., Maneio R.ibeiro. Co~ta. 
Aguiar, Leitão da Cunl1a.. Silva Maia, Joiio 
Henrique, Coelho de R.ez;ende, Alencar J\ra.ripe, 
Barão de C>mindé, Ja.gu,cribe, Al varo Caminh~t. 
Tarquinio de Souza, João Manoel, C:\rnnil•o da 
Cuolia, Beoriques, S •ri<cno de Souza., Felippe de 
Figuciróa, Juvencio de Aguiar, Henrique Mar
ques, Alcornr:vlo Junior; ltosa e Sil vn., Bento 
Ramos, GonQ"lves Ferreíra, Alrredo Corre..'\, B. 
de Mendonça. Sobrinho, Luiz Moreira, Luiz Freire. 
Olympio C > mpo~, Coelho o Càmpos, Freire de 
carvalho, Milton, B~rão do Ri0 de Contas, Ame
rico de Sonz.1., Amujo G~s, !3;u'iio rle Gere
moa.bo, Junqueiro. Ayres, Feroa.ndes d:c Cunha 
Filho, M•\ttoao C>1tU!Ior<t, Co•ta. Pereira, Ferreira 
V1a.nnf>., Fernaud~s d~ Oliveira., C.>ndido Dru
monil, Aodra•le Fi~eira, Mouriio, D:crros Cobt·a., 
Olympio Vallo.clão, Pedro Brandão, João caetano, 
Carlos Peixoto, Elias Chaves, .!todrignes Alves, 

(") Não foi revisto pelo orad~r. 

/ ./ 

PU.ES!Dk::.--CIA J)O SR. BAKÃO DE LüCEXA 

SUli\IM\10.- CAa<IIM~.- Leitor. o ~ppronc>o do •ot•.
~n~ol~i\TII: - V;Httt~ros apprO\'&dO.i tu. i23 a 1:3.- Roqoo· 
rhu.emu · do Sr. Afrun . .;o Panna .-\ppr•l\';aç;i''· - B.0~U.oiÍ 
meo!o; dll Sr . .\ff••D•tl Cci~O . A.dh.moolo.- Pt~:dido do 
dht.canu. de· mambrus d:as colt'mi~üti ''' m::ui .. lla e guerra 
o d" f:L ,Orulat p•10.s6~$ e ordoua.11os.- Obsçr"4';açt'ios dl)s Srs. 
Amuj;,~ t:ôtl$ • .AIT.: u~l> Puuna1 CiJ!L& Poroira. ( Mir1~ero cl~ Im· 
ptrU; I, Ja:::u:uibo o TortC$ ror .uga.I.-IJ11 0!Jt I:J I.IIA. - Con · 
r.im~Ut~â: o d 1 ::!3. dueoss::i' do ;&.f l. :!o 110 pNj~eto jObrG banco:;; 
de. c ,o,Jih rui.- SuspuAsilo e ro:.hl!rtura da :ll!Uão.
DiftlH::&O do Sr. Louron-:;o· . d~ Alb~eqll~rquc. A\J.iil.monto. -· 
C-o nU ~taa~i·l da ~a. •t is~•~iJiO do orç"tnon Lo .da inerr\L. 
Emen\hu. DiscurJO do Sr. Caslrloto. Adi~~mtnLo . 

Ao meio-dia fu.z-se a cllatn;lda, ti. gnal respon
dem os Sr$. Pass.Js Miranda, Clat·mdo ChM·es. 
Cant~o. Ct·nz, M•lncio. Ribeiro, Cost.t Aguiar, 
LeltàQ ~!li. Cuuh:L, M <c-Dowell, Silva ·Mu.la, Uins 
C:trneiro, CoJlho de Rezende, Alencar hrari~e, 
O•tráo de Cauind6, R.odrigues Junior, Jnguartl.Je 
Filho, AI varo C:Lminha., l'arquiniú de Souza, Jooo 
Manoel, C..'l.l'neiro da. Cunha, Soriano de Souza, 
Jo·tquim Nahuco, Theodoro da . Silva, Felippe do 
Figneirõ:t, Juveuoio de Aguiar, Henri'luc M .. rques, 
B•riio <le Lucena, Alcofoi'ado Junior, Bento R.a.
mos, GonÇ:Llves Ferreira, Alfredo Corrê 1, B, do 
Mendonça Sobrinho, Luiz ~hreira., Lourenço de 
Albuq<lerque, Olympio Camp:•s, Coelho . e Cam
pos, J!reire de . Ca.rvalh!f, Milton, Ba1·;Ln do · R.io 
de Contas, Am&rico de ·souza, Araujo Góes, 
Barão de Geremoabo, ·Jun~tteira Ayres, M~ttoso 
Cama.ro., Costa. i?ereiral FerMndes .de Qli.,.eira., 
.Alfredo Cha.v!lS1 Andrac e Figueir"'•-~n·Oi- C. ob~ 
OJ}'inpfo ValJ.Mãil, Pedro B!"andlo, éat'l()'s Pel-
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xoto, Elia-s Chnves, Rodrigues Alves, Rodrígo 
Silva, Duarte de Azeverlo, Cochraue, Geraldo 
de Rezende, Delfino Cintra, Xavier da Silva, 
l\'!nr~ondes Figueira, Esperidião Marques, B<'rii.o 
do Diamantino, Visconde de Nacar, F~rnnndo 
Hacluadt, Paulirio Clnves, Seve Navnrt•o, Silva 
'favores e 'Mimnda. Ribeiro. 

· Comparecem depois de -abert.-.. a sessão os Sr·s. 
Torres Por·tugal, Paci!1co Mascarenhas, Sebastilto 
Mt\sc.trenll3s, Affonso Ponnn, M"ntan~oo, Ma
ciel, Atroaso Celso, Henrique Salles, Henriques, 
Cnotodio Martins, Jayme Rooa, Theophilo dos 
Santos, Cesario :.lvim, Ribeit'O da Cunha, Lemo~. 
Ferreira Vianna, Mourão, Paula Primo, Ma.tta 
l'rhchnclo, Joao Caetano, Perlro Beltrão, Gomes 
de Custro, Oomingues da Si!vo1, Castrioto, Pinto 
Lima, Joaquim Pedro, Zama, Pedro Lüi7., Coelho 
Rodt'if('ll"S, Marianno da Silva, L;\cerda Wet·
neck, Bulhões Carvalho, Bezamat, Oliveira Ri
ueiro e .<l.raujo Pinho. 

Faltam, com causa participad~. os Srs. Bu•ão 
d~ Araça~y, Barão cte Guahy, Jose .Marcellino, 
João Pêniuo e Conde do Pinh~tl. 

Falt:un,sam c~u>a participada, os Srs . .loão Hen
rique, Josê Pompe11, Rat~.;;\Jon '• Rnoa c Sil-va., 
Lniz Freire, l'ermtndes da Cunha Filho, Elpídio 
Mesquita, Rodrigues Peíxoto,Candirlo Drtimmond, 
Christin.no da Luz, Altneid<\ No:::neira c Ah·es de 
Araujo. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e post<\. em uiscu;;;ão, sem _debate n.ppro

vada a acta da sessão =tecedente. 
O Slt. 1" SJWRET,O.Rro procede õ. leitm•.•- tlt> se

guinte 

Officios: 
Do Ministerío tb. Guerra, riCJ 21 do col'l'ente, em 

m~po:;t..'l. no otflcio n. 116 de 12 tlo cOI'rente, de
vo! vendo in!ormarlo o requel'imento em que o;s 
empregndos da lnteodencia e do Arsenal tle 
Glle l'fa th\ Côl'te pedem angmento do vencitllen
Los.-A qnem fez n l'equis:ção (conunissão de ra
zencl•, pensões e m·rletlD.dos). 

Do Ministerio da Agt'i.cult~ra, lJomrnl•rcio e 
obrtls, de 24 do c~t·reu te, em resposta. ao officio 
<.le 26 do mez findo, devolvendo ittfOI'tnt\,do o re
querim<mto em que divet•sus cidadãos residentes 
em Part\oag·uit, pro'\"inem do Paranil, represen
tam contra a sup11ressão da e~cala daquelle porto, 
nas viagens realizr.das pelos vaporeo; tht Compa
nhia Nacioaul de Nt~veg,,çã.o.- A quem fez a 
l'Aqnisição (commissào de agricultura). 

São Sltccessivamente lidos, apoiados e po~tos 
em discnssii.o os seguintes 

PARECERES 

N. 123- 1888 

All.(fl>te,,to de ucnciMenlo$ aos empregados da 
Impectoria Geral das Obras P1Ablicas. 

A eommíssão de fttzen!la, pensves e ordenados, 
a quem foi presente o re~nerimento do pnrteiro e 
contínuos dn Inspectori • Geral das Obras Pu~licas 
da Córte, pediOilO equipi!I"JÇii.O da seu~ vencimen
tos aos dos empr.~gados de hlal cátegorin. d~ 

0 Secretaria. de Estado da Agrict~tura, Commercio 

e Obras Pu bticas, requer que seja ouvido o Go
verno por intermedio do Ministro dessa reparti
ção. 

Saltt das commilsões, 2f> de Julho de 1888.- A. 
Figueira.- "l:loz<nio.- Sel>astirlo Mascarmhas.
Joao Manoel.- Theo philo do~ S.:mtos. 

N. 124- 1888 

./li cio soldo a IJ. Am1a Coc~M rle Fig_ucircdo 

A commissão ue (azenda, pensões e ordeaados, • 
a quem !oi pr~entG o requerlmeniv de D. Anna. 
Coelho de Figueil'Q~o,-viuvo. do capitão Joaquim 
So.1res de Figueiredo, pedintlo que se lhe mande 
pagar o meio soldo completo a que se jul~ oom 
direito desde o fallecimecto de seu ma.ri~o. é de 
parecer que sej<t ouvido o Govemo, por interme
dio do Minister1o d11 Guerra, e por isso requer lhe 
seja envia.tla essa. [Jetição. 

S>tl"' das commissoes, 25 de Jul11o de 1888--
A. Fifll.lili~a.- Mourii.o.-Jo!lo Jfanoet.- Sebasti<lo 
Ma$Caw.Juz.s.- Theopl••to dos Santos. 

X. 125- !8B8 

Reuoyaç!Iodod•crelu n. 3274 A de 1886- pet!çl!o 
dos operarias do Arsenal de ]farinha da C6rte. 

A commi.osíio de fu.zend:t, pensues e ordenados, 
a quem roi presente o requerimento de uma com
mi~o de opet-arios do Ar;eanl de Mtlrinhn. da 
Córte, pedindo n revog-J.ção do dllcreto n. 3274 A 
de 12 de Junho tle 1886, é de P•lrecer seja a.rchi
vado, pol' se <lChar prejudicado em face do art. 5• 
P•'~'''gm)JhO uoico da lei n. 3349<Je 20 de Outubro 
Je l8Si, que decretou essa. revogação. 

Sala dus commi>soes, 26 de J11lho de 1888.
A. Figl<eir«.- •llourão, rel-~tcr.- Jo4o Mcmoei.
Seba.sMo .Masca>'eiiAas.-T!teophi!o dos Santo.<. 

Silo mccessi vamen te lidos, po>t~s em discusoilo 
e sem d~J,ate appro\-ados, os s~guíates 

Regt<erimentos 

« Re~ueiro se rer1uisite tlo governo, pelo Miais
teria ua Fazenda, :tS seguiu te> inftJL"1Jlaçães : 

«Nota cil•cumst;~ncia.do do emprego dado até 31 
de Dezembro de 1887 à quotn. doi 5 • I• addiciona.es 
creatlos peht lú de 28 de Setembro de .1885, des
tinada o.o se~·viço ·ue colonização, discriminando-se -
a desp~za por pr01-incias. _ 

<(Sala das sessões, 26 de Julho de 1888.-Affo>!So 
Pemm." 

E' sem debate approvada. 
" Requeiro que, p~lo Miuisterio da Mariaha, 

pre~te o go vamo in formaçces sobre a seguinte 
noticia ill>erta n'O Pai:; ·cte boje : 

« E' sempre com certo constrangimento 9-ue nos 
occu pnmos de assumptoo relatiVOS a admmlstra
ção interna d<t Escola Naval,· que dE> certtl tempo 
a esta parte mais de uma vez tem merecido re
paros po1' parte da imprensa. 

11- Somos agora inrormados de que o alimento 
fornecido MS aspirantes é de mil. qualidade, n.lém 
de rliotribuitlo;; com parcimonia. , 

" Re[Jet~m-se as reclamações CJ_aünt~ à falta de 
aSSt3io corporãl dos ai umuos, vt.to nao lhes fa
cultarem os meios de tom.1r b.tnllo d'agua doe~, 
apezur ue l!a.-er 1r,1nheir~s ap1:op~iad?s. no esta
belecimento e ng-UI\ CllD\\Itsada a dlSCriçao. 
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c Não e EÔ M S<'. Miui$tro d:~ ~lnt•inha. 'lllCJ t\ csh•:id;\ de· ferro ecntrnl, não podel'ú. obter 
endercç;~mo> c~tas reclrumlçõe>, mas ao Sr . vice- renda pnm f'azer l:tce á garantia de juros, a exo
almirante Elisi:trio Bu·lJor;~, digno dh•ectot• da uet•at• o "E;;tl\(lo ele sem!llliante onu.>. ·"(Apoi«'.lo•.) 
m~~m:t escoln, pois é convicçiio nossa que ignora . "\ occasião o.~·or.~ nrro me pn.rece oppot•tun<~, 
Clle e3S..'t5 C OUII':J.S irregularidades. · 'i lUCSillO por nãO estar presente O nobre . .Ministro 

c Aproveihntos a occa;;ião l'U.rtt lembrar ao Sr. d:J. Agrlcultllra, e JlOt'tunto me . rcser>o po.rt\ em 
consellleiro Vieira dtt Silv:~ ([tte o t•eguhtmento preseuçn lle S. Ex. r.1~er n demonstraçiio desta 
daqnelho e3coht marca para 'l'"ice-dil•ectal' um ca- th~se, solicitando ig-ualmente r. CI'CO\~O cte·nuiileos 
[Jitii.o de n1::~r e guet·r~ e nito um cnpltito de frn.- coloni•leõ, não so ao lado da estr.\du, de fet·ro cen
gatn.• _ ~ral, nos fertilissirno3 t~er·cnos. uu Oro'\xJ, como 

• . "Sala elas ~essoe~,'2ft de .lu H1o de !SSS.- .4ffomo tgualme nte no ponto hoJe te1•tmna.l do prolongtl-
Cc~o. » · mento ch estr ad;1 de r,.t-ro, 'J.Ue é o uberrlmo e 

_Adhdo por ter pe:iilo a pahtYm o St•. Passos rico mnnici~io d'' Villa. !'iOV<\ da Rainha. . _ 
Miranda. Sr. Pt•estdente, lamento que nesta S!tunç<Lo 

"Requeiro que, pelo ?.iinistet•io da F:tzellÚ<I,iu- nada se tenlm. fe:toem hene!icio da immigraçiío 
forme o governo 0 seguinte : par.t a provinch• da B."lhia. {Apoiodo.,). 

Logo que snbiu o miniSterio 20 de Agosto, 
· • Que aptllicaçã.u tem ticlo o ull imo crupre;timo entre as medhlas de economi •~ sobresahiu a da 
e.\ terno de .t 6. 000.000 ? extíncção (las commiSSõ~ de med!çfiO de terras 

« Qual actuahneote o St.ldo dispo:1iwl úess.'} n<1 p~ovinch da Ballía; tiYc occasmo de quei-
qunn tia? xar- me de8t!l. tribuna. de semelhante iojusli<;p, 

c Qual a imporbncia da. di vi<!<\ 1luciunn te 1 porque eJ"a i:;so renuncit\r à minima quota. da l.m-
~ Sah dasse;;sü2s, 26 de Jlllho cie l SS..'l.-.4//~;tso migrac:•to que tanto se desenvol>e nas pro'l·incias 

Cel.<o.• do sul do hnperio . 
. Adiado por ter petlido a p:~.la•·m o Sr- Pt\:\503 E nüo se diga que ~ Bahia e ina[lta Jlll't\ isto, 
Mira.nd;\. pois nã.o só temos o e.xemplo de uma fiot•esceote 

~ Requeit'O que, pelo ?.lini;;tet•io de E>tt•;.\ngeiros, colonía, que é ltoje um districto qttc pt•odnz muito 
informe o governo que providencias tem ~ i :lo to- ett!c, a colon ia L~OllOlJ.ina, pet·tencente no dis· 
ma das pam obtet• do governo d:L Repu bllc,\ do tr·icto >HJUi representado pelo . nohre deputLtdo o 

·p,n•aguny o pagamento,· pelo menos do3 juros, Sr. Ot•. Atneeico de Souz;\. como existem no inte
dns apolices emittidns em Yirtnde do tratado de rior ([O paiz terrenos ubérrilllos, clima igual no 
9 ele J~\neiro de 1872 e d.e que siTo pot•tndor·es de quusi todos os paizes tl:t Em•op~. 
grande numero de subditos br>tzileiros prcjnLli- O interior dtL P'.'o\·incia da Bahia, pr oLlu r. o 
cados pela invasão. tdgo, pfmluz todos os l'ructo~ da Europa, está 

c Salu. das sessões, 2G de Ju1ho de 1888.- ~m ele'l":\~ão snfficiento jl!\l'IL allri9nr e o1Te1·ecel' 
AtforiSá Cel;o.» · v::~ntngens de permnnench\ aõs cotono·s ltollo.nos, 

Adiado por t er pedido n. Jk'l.!avt•J. o St·. Rotit•igo he.;;panhoes, portugueze>, nllemlíes, em fim de 
Silva. todos os paizes. (A poiados). 

o SR • • \.úFRE DO C.ti.\YF.S obtendó n. pa1:l. Vl'i\ pela o meSillO IJUC se diz da "Jll'O\·incia de Mions, 
ordem, pedo di~pensa. de membt•o da coul!uiss~o \le póde se dizet• d:l. pt•ovíuaia d" B.1.hin c JJão ·vejo · 

• t1\zàO jl:lra que o govemo não nttcndà par'<\ o 
ma.nnh<• e guerr;\. estado \la Bahia, cujos interesses tê~1 sido menos-
Consultada~ Camaro, ê c:oncedid;\ ;\ dispcns.~ p1•ezados nté hoje. 

pcllida. Do e.>pirito de j ustiçn. do act u:~.l Ministro es-
0 S ~.t. PRe>mExr!': nomeia o Sr. Ju renci> de pero que:\ verba destinada it immig l';lç;"iO, n~o 

Aguiar para. subst ituir na com:nb-são de nmrinh~ sej:\ exclusivamente upplicn.d:l. em beueticio das 
e guerra o Sr. Alfr(J{lo Chaves. províncias do sul. 

O SR. Go:l!ES DE CASTRO obtendo:\ palavra "<!.ln .-\inda. hoje li em umjoroo.l que se ha.via deter-
,. minado o pagamento de uma. quantia avult ada, 

Ot\lem pede dispensa de membro da commissií.o de por conta de~:>•\ verb.,, pura introducção de ítml!i
!azend:t, pen>õe3 e ordeundos. g r;J.ute$ nnprovinei;\ de s. PMio. A " erbo. csgo

Cousultml\ tt Ct\m:trn, ~ coucedidà n dispensa ta.->e nas provincins de S. Paulo, Rio Gt•ande do 
peJ.ida. • Sul e Santa. Cathurina. 

o Srt . DIAs CARXEJRo , olJtendo "pa.la.vro. peln O resto do lmperio parece completamente o.bau-
o1~leru llecle dispensa de membro dn commissüo donndo (apoiados), e eu não po.;so, como repre
de fa.zenJ.a, pensües e ot-denados . sentnute da provioci~.da 13<ülia, etl'l.bom o mais 

Consultú.tl<\ a C:,mat•a, é concedid~. o. dispensa obscuro (l1<1o apoiados), deixâr de levantar mi-
pedida. nha. ;-oz em defesn. de seu:;; interesses, de>pertr.n

O Sr. Ar;;1.ujo G4ee :- Sr. presidente, 
grande mxmero de 11eg-ocia.ntesd<1 praça. da Bahia, 
incumbiu-me de su bmettor à Camara do; ~rs. De
putados um:~ represent:tcão, solicihu\do dos .po
deres publicos o prolon,g~unento d<t estradu. de 
ferro central, e n. constt-ucç.1o de r;Jmae,, 'lUC de
senvqlvam uã.o só o. pro.iucção da proviocia, como 
igualmente a renda dtL mesrn~ estrada. . . 

Erl ag ua rdo a 2, discussa (l do OJ'Çt\tnento da 
ngricult ur:.\ que se acha pto:ximo, para tomar a 
!Jül:l>-ra. mais detidnmente, e mostrnr n. nooos
~id~.ds d.e semelhante prolQilê"•' mento, sem o '-l_lle 

d.:l a ilttonçiio do g·overno, ~em ser suspeito, por 
rrue todos sabem que eu apoio o gal!inete com 
lbtnque ;m e lenld:\de. Espel'O, portnnto, a dis
cussiio elo orçamento dn. Agricultura, paro, em 
preseuç~ elo nobre Ministro, cujas b<:ln.;; intençues 
eu reconheço, soli~it:J.t· um pouco de 00:1. vo11tade 
pam t\ desprezada pro\·incia d,t B:thin. uma vez 
q!)e ;.té hoje, e sobretudo no ministerio passado, 
pre3idido pelo hont•ado Sr. Ba.rii.o de C'ot.lgipe, 
nrw mel'~ea elt;\ ser contempl:iúa no pl:\no das 
de:or.ezas com o set·viça ih co:ouiz•ção. (Aparte$) . 

:Nomeou-.;o apenas um iltspector com·o orde
n~.do do 500:3 m«n3M3 c (um n.manuon!!et ·creio 
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que com o de 200$, alóm de um engenheiro, 
ven~P.nrlo sei~ 011 oito contos por anno; e ni..~to 
ficamos. 

Or~ . eu acho <:lesnecessJ.ria. a nomeação desses 
funcciomrios, qnnndo nii.o ha mda a t'<lr.er, não 
lm immigraute:> a collocar. E11 (]uero ]>at·n. a 

. provinci<t immigl't.ntes e não empreg>'dos pu
blico.>. (Apoir<dos). 

O SR. An·oxso Pt,XNA ;-Tem totb tt razilo. 
O Sll.. ARAUJO Gor,:; :-,\despe~' qnc .ii1 s0 lem 

feito com esse> (tmcc:on~I·ios, talvez d<i;se mar
gem par:J. a introrlucçiio !le algumas· centenas 
êle immigra.ntes. {Apartes.) 

De f]_ue nos serve ter um impector tle colo
nização, si nilo temos terras ~repnr•1rlns, lotes 
medidos, hospedaria. Jl:ll'.l receber os immigrnn
tes, emtim tudo a~ni !lo que e nece~SJrio pH'a 
con;tituir urn serv-iço t•cgnlar ~ 

O assu mpto presta-se ;t mni~ largo tleselwol
vimento, niio é, porém, occ,siilo aznd:.; ma>· 
jil. que estou na tribuno., aproveito a occe~sião 
parn. mosti•ar 't necessidade Lle um ram<ll da 
estrada de ferro central para as rnattas do 
Orobó. 

o Sn. ZA\IA :- Ah! .1il.1 ~tndoa ,],~ ovinião 
depressa •.• 

0 S~. ARA.U.rO GÓ\7.S:-Pet~lôe-:ne; O que cu 
desse foi que o prnjecto de V. E:c era. nm pro
jecto de goveroo, lJm programma d~ situa!)>"io; 
mas o pedido de um ram'll de 80 kilometro> não 
està no mesmo CiLSo; ê uma· cansa. insignitic;1nte 
ern relo.cão ao prQjecto de V. Ex. Eu. sei '' fonte 
em que elle se inspirou, e que certamente em 
occasião opportunr~ leva l-o-á a e !feito. 

Sr. presidente, q u~ndo se decretou a P.strad.'l de 
ferro central, uma. d:1s raz1ies para o tra~:alio 
então imaginado em oapro>eitamento dos cele
bres terrenos do Orobó, com áretl. talvez superior 
:\ 300 kilometros, cobertos do rnattas e que po
diam ~er excellcntetnonto aproYeit:•dos na obr:1. 
d:J. immigmção. Entretnnto, n cstr~da de r~rro 
funreiona ba mtütos annos, ente h(,Je não se telll 
cuidaclo de aproveitar as terra:s para css~ ~m. 
Agor:J.. a comp:ml1ia CO!lcessional'ia de.s><t estr~d•t 
do ferro Jll'O põe-5l>, pot· in te nnedío elo seu super
intendente e represeut,ultc, ~ue se ach:t a~m mt 
Córte, o Sr. Joseph 1\Iawsou, construir dou; ~a~ 
maes dessa. cstr<ld:1. de ferro, tendente~ não so n 
utmvessur as mutl:<ls do Orobó, como a atting-ir 
os terrenos d& Sincora e !(io •le Contus, onde 
e:~:i~te uo1a g-rande zontt muito proprht para n 
colonização. 

E' p= este projecto que eu desde já chamo a 
attencao do Governo, e peço que no orç.tmenlo ch 
ngricultura se insir<'l uma antorir.uçã.o ao respec
tivo ministro para tom~l-o ern cJnsideL'.tçi'io, 011 
gara.ntindo juros, ou concedendo terl'iiS, ou dtn(IO 
uma subvenção kilometrica, de mo\lc:_ que ~e ~o;;
sam realizar esies dous ramaes,que suo mutto ne
cess:J.rios ptra a prosperid(V.le da provio~in, para 
a introdu-cção de immigt'allles e especr:J.lmente 
para o an=euto da renda d~ estrada, com o qne 
ficarâ o E~tado deso ~erado da go.r-au ti(l. que pre.>t•t. 

São estas, Sr. pre:>idente, as observayc;es que 
por or:t tenho a f(Lzer, e, po!tan_to, terl'l}lllO,man:
dando á me:>:~. a repre•ent:u;;:J.O, :~qual 'i .Ex.d,mt 
o destino cou veni~nte (lO) : 

4A.u"'ustos e Dignissimos Senhores Reprosen
tantes "'da NaQão.-Os abai:to nssignados, commer

v.m.-37 

ciantes tla pmça. da Bahia, vem rcpre;cntar a 
essa augusta assemblell. soLre a necessidade de 
ser prolongada a estr•tla c.;utral desta provincia, 
úctualmente pa.rurta no YO.Ile do Pur:\il'uassú . 

.:Destinada. a comorC<l das Ln. vras Diamantinas, 
conro~me o decreto de sua concessão, essa impor
tante _ f~rro~'Vi<\ fico~ estacionarí~ em logM de
serto, d1stante 90 kdometros da villa do Andu
ralry, o mais proximo nucleo de população da 
zona diumantiter.:. -· --. 

<C. R' de nrgP.nte ncce~~ida.de con tinunr a iinha até 
essa vil!~ ou "té á cidade dos- Lençóes, de modo u. 
realizar o pensamento do legislador flU~ndo a 
decretou. 

«Ainda hoje, apez:xr dll. deeadencia da industria 
mineil'lt, aqnel!ll. região é uma das mais populosas 
do interior da B.•hía. 

«Qilllndo foram de;robertas as minas do Cabo da 
Boa Esperança., que tã.o g-rande concurrencia 
fizeram as nossas, o goverrio inglez, sem prd soli
cito em nttemler ~os interesses da industria, 
mesmo n~s mais ara; talhls colouins, provitlenciou 
prompt~tneote para que a locomoti H\ fosse collo~ 
cada junto as minas. 

«E,ltr<! llÓ3. depois de loogosannos de estudos e 
hc.;itaçõcs, decreta-se a estrada para dei:xal~a dis
t:tnte do ponto terminal, prejudicando na SU(I 
propria rend< ~ e os interesses ligados;~ sua cons
truc<;ilo. 

«Decretou, n 1 Limame1t te, o go1•e ~no que em Quei
maúin has, Iogttr insctlubre,. a ma.I·geul do Para~ 
g-u:.ssu, bifut·c:\sse >t linh:. para ser construido o 
pequeno trecho n.tê Ol\105 d' Agu!l-. 

"'Julo-.'\rn os nbn.ixo assignatlos., de accõrclo 
com eitudos dos -profissíonaes q11e fize1•n.m o reco~ 
nbecimento geral d:J. wna ate Co.rinhanlm., sobre 
o rio de S. ~·rancisco, que, moditl~tndo-se o pri~ 
mitivo ~rojeeto Llu comp,mlli:c eiplo:radora d:l 
couces;ão, pô:le ser considet':'ldo ram:ll o trecllo de 
Queimadinhas it Cha p:1da Diamantina, continmm
do-se (1. lin lu de Olhos d' AgM, con1o principal, 
íJJra. ,;ervir os import,mtes municipios de Brejo 
Gr,tndc, Bou1 Jesus clo Rio de Contas, :Minas do 
Rio de Contas, Bom Ja•us dos Meiras, Caetité, 
ulonto Alto, Rhtcho de Sant'Anna, Cariu:muha o 
o11tros. 

«Elles u.ltrang~m nm~t <:xtensa wnu, upropl'iacla 
âs nHh va.rbdas cnltm~ts desde o trigo e :t vinha 
ató o tttba.co o o nlgo•Jão, totl:~s ;:p~milemente re
muneradorns. 

~Prolongamlop~e assilu a ~inh~. f]_ue _cOl:t:~.rit o 
mai3 not;we\ dtstrtcto nlgodoetro da pt•ovincm, c \la 
servi!"'.i. ~ um::~ população de cêrca de 300.000 ,t]_ 
mas segundo o deficientissimo recenseamento de 
1S7i. A' m~>rgem da estrada rlc:tm terrenos :tltos, 
de ameno clima, proprioJS pll!"'.o. o estabelecimento 
de nnclooa color,hes. 

•A crenç}, geralmente e>palhada, de que. o ~s
tranrreiro nilo se acc\i;nata em nossa provrncta, 
prov%1n ele que as ten·~tivas de_ ~oloniza~o tem 
sido feit~s em terr .1 s btttxns do h ttor«l, nao tendo 
sido :1.provcitml:ls, como con-vi uh~, as terras altas 
do interior, nilo inferiores as do sul do lmperio, 
como se encontram nos municípios de Mara.c:i.s, 
Brejo Grande, S:cnta lzabel, Minas do Rio de 
Contas o Caeteté. 

«Os ahaixo liSSi$no.uos pen3o.m qne o _prolonga
mento da estraoa central, . li!!nndo differentes 
povoações do ioterio1·, destruio'ão a eoocurt·encia 
que ainda so ffre, como nas outras Yias-ferreas do 
norte, do almocreve, abrindo escon.douro paro a 
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producçi!o indígena e nc>os merc:1.dos, t,lcilibmlo 
a. imntigmção em hwga escn.L1, é um uo' mals 
urgentes mclhOI.'llmcntos. rcctum\dos por c;;b 
proyi.ncia, que tem ta.nto 'uircito, como ''s do sul, 
a ser favorecida pelos poJ.ereõ pu.tlíco:>. 

«Bahia, lO de Julho de 1888, ()eguem-se 78 nssi
gnatara.s.) 

Vem il. mesa e é remettlda, á commi;siTo de 
agri()Ultura. a representa~iio em que os eomtn~t·
cirmtes da pr-.:u;~~ da. Baltla. pedem o proloBga.
meuto du. estr:1.·lu. coutt•u.l da tucsma p~o.,.inc:a., 

O Sr. A1fonso Penna pzdiu a va
hrvm pn.m ler um telegt'<Hnm:t qne llon.tcm á 
noite recebeu, e so'Jt'e o qual chama '' ;J.tten,iio do 
no/jre .l\Iinistt·o dtt J ustti ç' (t<V : 

« Hiuha ca.~a, carca..la, dn~.<;; \-ezes consecuth·(t,.~, 
vareja<fu á meia noite. Cerc.'1- derrnbad 1, paredes 
arrombadas; )lomar estragatlo. Tudo ille"'al
mente. F<unilia uterradi~sinm. Peço provitfen
~ias ao governo.-Saud:ulc, 25 de Jttlll~ de l8SS. 
-Pat<lo Barbos~ ela Silva. 1> 

Si não tivesse re~ebitlo tão tarde este tele
gramma1 tel-o-ia Jogo pas~ado uo nobre :.'llin!stro 
th JmtlQa. S. Ex:., porem, aca.lx\ de onnr a 
leitura dell!l e darã as providerrcias qu9 o casa re
que1·er. 

O Sr. Costa Pereira, (miaíslto rlo 
i•npcrio);-Sr. presi<lontP, m ses;;IT.o de ho:ttem 
o nourc tleptttatlo pelo 2Ü" tlistdcto de ~nmts Ge
l'<les '1presenton um requerimento, em que in~ue
ria qnnes as comrnunicaçõe3 qne o govcmo títüta 
recelJido sebre n. c:->istencin. elo clwlct•a no; limite:; 
das pro vincias do Pará e Amazonas, e ns pt•ov i
dencias que tínhn111 sítio tomadas parn. itnllCdie a. 
invaoão clesse thgello. 

O SE.; AFF0:\50 CELSO:-E Vi com a m:üor mr
Jll'GZt\ sel' adiado esse requerimento por lmxm· pc
(lído a palavra. mn rept'Csentantc tle uma dessas 
províncias. 

0 SR. LEITÃO D.\ CU:-IHA : -E a nilo ]1otli:t dci
X:~l· p~ssnr essnrcqucrimcn to sem mostrar CJHO ao 
rr~iclente nilo foi iuúiffereutu :\ noticia.. 

O Sn.. _Co~l'A PgrtF.IRA. (milli5ti·o t.lu intpetio), .. 
cnmpt•indo-llle neste intuito cntellller-::e com o 
pt·cs'tlcnte do ,\mazonus, que <!~viu oslnr lle pas
sagem na cidade tle Belém. Ao rnesmo tempo uiri
gi-tne no no;so ropPdsentantc na. ca.pital do 
Perú, pacUil(lo-lhe itlf'orm,tçüe:;. 

O pl'csitlente do Pará respondeu-111c logo nos 
s~guintcs termos (l~); . 

« Nolich\ ~pparecimento cholern May~mhamh..'\ 
': J~r·ilnaguo~ no Perú foi tl,l(!at~qui pc\ttimpr~n~a 
a Y!St:t de cwt:ts (lc pesso tS ~tlli rcsi<lentes. E' 
só o que const1 por ora. Ch.e;r;ttldo · am<\nhl pre
sidente Anuzonas vort coml:linnt• com etle o junh 
llygieue rn:ovilleneias a tomar.• . 

Reiterei as reootlltneachçües c rccehi. em se
guida este telegl·ammu. com tlat• de 7 (l~): 

"Vapor cncn.lh~do ltontem. Amazonas não con
firma apparecitnento do Cllolera lltt fronteir:l.JlC
ru:tnn. ~ell1 e!llbfirgo estou prepm';\tlo ptwn to
mar 11romphs prnviucncias ,\ simples coufirma
ç:to. Entendi· me com o JWSSideute do Ama:.:ouas, 
que segue umanM.-;, 

O nosso- t•ept·esent:mte no Peru expetlin-me em 
dn.ta de 7 o scgmnte telagrn:nmu. (lJ): 

· « Nad<1. consto\ ar1ui. » 
~his tarde recebi dois officios do prcsitlen te ~o 

Pará, um com a da.tD. ele r; e 0:1 tro com a ([a ta 
do 7, ssudo. o primeiro nos s~g-uiL1 ttls termos (üi): 

<< PaJacio da pr~~idencit~ do P:wá, G de Jull1o 
de 1888.-Illm. e Exm. Sr.-Tet}uo a impr2ns:1, 
deSta cidnde, (101' iufol'tn(IÇÕC5 cclhlclaS tle C1\t'lil.S 
vindas de Iqmtos (l?erú), noticb.clo no dia. 3 do 
corratlte o appareeimento do cltoler~-morbul em 
Mt~yab1mba. e Junia,n1agua. ela me>ma. t·epublica, · 
apressei-me em levar o facto ao c~nhccimonto de 
V. E~. c;n telegt•amnn lleôse clin,, rLfim ele suhet• 
si em exacto, Ci\.~o júestivosse o governo in1'or
m:uio, stdicit:mt!o :\o mesmo t~mpo :tutot•isaí•Üo 
ptU't~ as Jll'o>iuencius " tomut· ne~tl\ c m\ proYin
c!a üo Atu:\zonas. 

« Lo;o, porem, que t•ecclli o telcgmmnn do 
V. Bx. •la 4, •'onf~~·~m·iei ~om o clit•ccwr da. lttnt'\ 

·•le liygi~~lo c o insjK'ctor <l:\ Snntl0 !lo Porto n 1'1)
spcilo thls mctlit.las lfUC deviam ::cr t,·,m,ubs tlú 
pl'omplo :1 vbtn. tlu tal noticia c o tclcgrannnu 

O SR. J',\ssos Dfm,\:>:D,\:-,\poit,rlo. uu V. Ex. 
o SJt. CosT,\ PlmElltA (•~tini,11•0 rl~ ;,11p,;1·M·- « Ji1 ltaYÍ<l. acD011bdo n:ts Jll'imei!'flS llttJdithl a 

Pe.li n, paltwm immediatam~ntc par.1 rbt· :~s in- ltmt:waconsclltncln;; ]tela liyf,'i~nc, qu(I.Udo foi i:t
lot•mno;ões que o nolore dcpntado dc;;ej,1va. Nüo fornnúa. ]tela SI'. lhtd;o:J, gerente dit companltí:t 
pn:lc, poróm, dcscmpcnh:tt•-tnc pelo inciuenlc ,111 e tln ,\maw!las, qw cr·a :1 pes>oa nltimament~ chc 
Jog-o ~e segu\11 tltt urgencia p:tr,1 as ueclat't:lúéS e'llb do dep:~t'Ltm,"nto tltJ ltJaitos, IJUC ~L li on am 
fJilC vem fa~el' ~ c" ta cas:1 0 s1·, p1·esídcnto do ont1·o Ioga!' tlo Perú não consta1'.1 rt appariç,to do 
conscllJo. cholél!'a é simple3mcnte lt:wi:un se dado caso• tle 

Apresso-me, JlOis, n cnmprir 0 dever r1ne me cltolerina em May<\l:ambl1, o que ll)Ot~l-itm ida a 
corl'e em rcr~rencia ao .it"1 indicado ro11uerimento p:wtt al11 tle nm med1co ,,,tn conttm5S<to leva.ntlo 
cu_j,, 111:-tlct ia ú pot• certo Ílllportnnle, dnllllo n~ uma.,amlmh<oCl"· . , .. , _ 
uol!l'e d~pntmlo o à Camar-,1. ~s íttformacncs cü- <t. Dc1rcndo merec~!' cJ·otltt_o essa wformaçttO cor-
gi•hs. _ roho1wla pelo stlcnmo da m1prcnsa de 1\!anaos, 

L 1. 0 d' o 11 , t 1 • omle toc,J.m totlos O> Yaporc.; d;t naveg·ação entre 
1 

i enc 0 11 i 1 l~.: . 0 corren e. ulll te egmmma _ll~- esta província e o Perú, de on·.lc viera o iufor-
1 c~do nnrr 1; P., nsa dcst..'l Corte, cm .. q~e~sc dtZl<\ m:J.ntc, julguei acel'tado 0_,~el'al' a chegada do 

h,m,er app l<~Ci.lb o chol~r.•. em Juum,\"11?• nos presidente nomeado pal'.L 11 Jlrovincia do Amn-
lnmtes entre o nosso terrttono e o do Pet•u 11nme- fi 1 1· . . · 1 · 
ll'"l"nleJtt~ tlil'i"i' nle , 0 ]lree··• lto l ' . . zonas, a llll l C COlllJlll\l.llllJS lBS pt'Oi'll CllCWS a. 

,., " • v ,., -.. u ~tuet la rn·ovmc~<t tom r -·sto com • · . · l 'O ·• ·. d • · , -
tlo Pat"J., peuintlo inllmnnções a tnl respeito e Ih- . ~ ' ~~ 0 •? 11·\ 11 ',_ncl,t 0 •• m.t:-on~, 
zen<loas mais iustantnntes reccm 11 ndaç·es • pu<.!<· se1 co\n P!'Ovctto_ trp.p~dtdil. a co:umtmtcaç"o 
f[l!C tomasse ns pr~videncias ncee~s;rLtS GafiJRa;1! \ on~rc_ o ~ert:tto.rJO .~Jl'iiZtleli'O c os logares pJt' ,-clt-
evita:· t1 invasiio do fht"ello.. tut ,\ HllcccJOtMdo,. . . 

"' · « Cltegtt!Hlo hont•!lll o l-'res1denlc t!o ,\m>tmna~, 
O Stt •. LlllTXo lA _Cu:mA :- ll ellc foi solicito l'u~ol Yi, de acc,irJo com ellc, espet'ill' uotioias Ulai~ 

enttotnal-a~. (.,lporwlo,.) positinlS Olt conlillttllicação oillck\l sobr~ o appure-
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c~m?nto do c!1ol~m pelo v~cput· da _cGmpanhia lwa-t . O St~. TORRES.POP.TUG.LT,:-E" o contrario disto. 
Zllet~·a que d ;;ü.ll deve cllegae llo.Je, VISto constar I Impera allí o ecgimen U.o teJTor, a política do 
por mformuçoe.; do commaudõnto do Y•lpor Pa.u- m·rocho. 
many s~liido de Loreto a 2G 1b me~ pass·1do, e 0 - J . • . -
cott·n.clo hontcm 11este porto q11e 11~s ilmllerii;1çõca r.> :sr.. A_ou.~r.l?E • -!?<' modo qu.c nuo se te:n 
de Mn.yabambu apenas appm·eccr:~.m ~l"Ulls caso,; 1"

1to udrna ':0 :en~ttr,\ ao~ àCtos d~ .~oLre ]Jresi-
dc dín.rrhén.. " •.e~te <1 pro•;mcw, que recebeu :~ mstgne hom-a 

_ . . t •. e 1~1eeecer un1 buli c onercc!\la por todas r.~ p:tr· 
. « A t~prens~ dest,~ capttal ananuncmcntc du- cmhdf' ''" pohtlil<"ts. 

' ' ltb. hoJe da ·veracidade do facto, pelo qu~ . o SR. ToRREs· Pornua1,: _ o Ped!·o 11 cen-
~gua_rdo U; chegtlda. do ':apor Manúo,t pam da1• ns 1 ]lro~tde~c~~s. c desde .J<t assrguro u. v. Ex. que surou o prcsit cnto ela. provincit\ ... 
sere1 sollc1to em tomar promptamentc as r1ue de- O SR. JAGUAR!BE:-E' -rcrdnde I)Ue tive occ:1sião 
Jleuder_em desta ]lrcsülencin. P•'l'U. impedir a. tru.ns- (l~ lo!' um artig-o da redo.cção <leste i1nport:mtc 
portaÇt'o do lll:l.l paru. est(l. 11roviucia pela via oJ•g-lio ele paiJ\ici(Ltde, no qtlal com todas as c.tu· 
J!uvial. Do que fôr occorrendo llll' apeéss~rci em telas e com tod<L <L <~ttençiio para com o distincto 
commuuicar :1 V. Ex. I!Or telegJ.'t\lllma. presideu te da provinclll. 1\Jzia-sc refcrencio. o. um 

._. D,~us guarde a. v. E:;. _ Illm. 0 Exm. Sr. rtcte> que julgnnt menos acert~tdo, do ucliarnento 
conselheiro Jo>é Fernandes ua Costa Pereil":l. Ju- da :1SSembltô;t proviuciai tlo Cearú. 
niol', .lllínistro e Secretario de Estado elos ~ego- Porem, ? nol;t·e deputado salJe que este neto 
cios tlo lmperio. - J[iyuel Josd de Almeirla Pc,-- roi applttudldo Mê pelos [ll'O[ll'iOS ad\"CI'snrios- o 
>laHtbuco. 1> Sr. scúudor Sil;·eira Martins foi o primeiro a 're-

Na outro officlo Mcresceut;t ú presitlellte (liJ): conhecer que, em vist:J. elas Gxigencüts dos grupos 
pnrtidari,Js, ó pl'esiclellte oiio tinh11 outro recurso 

« Palacio dn. prcBideoch\ cb pro>íuci:t do Parti, a emp1·eg~r. 
7 ue Julho de l88S. - Illm. e Exm. Sr. -Em 
additnmento ao men officio de llOntem sob ll, S4.2ú 03 SRS. TORltES POR.TL'GAL E RODRIGUES Ju-
cnlllpre-me P[l'ticitmr a V. Ex. que o ;·opor 3fa- ::>Iol~ :-Nii:o allo!ado. .. .. 
>Ulos entrado nesta data do Amazonas nenhuma o SR. JAGGAR!BE,:- _salnm. os· nob~ depu
noticin- trouxe que possn ~onfirm(l.l' o app.·w~ci- t.'ldos que deste acto so Jll'OYGJO benefimo para a 
manto do cholcrr.-morhus en1 i\1;wn1Jamb::. e Ju- provinch\ do Ceará, porque as paixões euc,mt.les· 
rimngúu.. • ceules, como estavam, podiam pertníttir que l\ 

« Nüo obs~tLnte estott de sob1·e aviso p~ra tomar retmilo d:< Asscmbléa Pl'Ovineill.l, longe de trazer 
as necess.-..rn•s pro~·iclencbs alim de v~c\..'1.1• :"L in- vr.nbg-em n'unu épocr., que ninth é c:thmitosa 
v:tsüo d:\ molest1n nostit pro~·ineia; log-o qnc te- par:"L !l.quellll. provinchl, pmlcsse oxnll.'tl' lll<tis ns 
nha l"l simples cor1.firmuçií.o ch noticia, lniveudo )J~ix\íes anti~n~, ibmentantlo males, quo a. calma 
tudo coml,imulo com o presidente do All1:1zonas, e a reílexã:o àt'tlgentani. Ot)([rics.) 
qnep~l·aalüscg-rrcam:\llhii,qttttutoàsmcuiclas que Corno v. Ex. sube, Sr. )ll'esitlcntc, ctl devia 
delle depend;nn. t'llZCL' est!l. dercza, porque, lendo o discul'SO do 

Deus Jtnarrle a V. Ex.-IIhn. e Exm. S1·. cou- nobre clepub<lo, qus foi Yimmonte con.;t&~tatlo 
selhciro ~José Fcl'llaULles d:\ Costt\ Pet·eira J uuior. poe totlos nós, en vi ~ne osapmtes que tlolllos, 
i'llinistro e Sccreh11'io de Estado dos Ne~·ocios c:IÓ niio foram pttlilicados, tal I"Cl.}JOL' não to1·em sido 
Imperio.,.-illiyttc? Josd de Atmeicla Pc'''l'ãmúttco. ~ tomados. 

Eis aqui o que consb sol.>ro :\ existencia. do 
dwleo·a nas rl'Onteir:lS do Parit ou do ,\mar.ona;;. 

Em· todo o caso, os pecsitlcn tes clcssu.s pt·ovi ncins 
estão prcYeoülos, tcuilo recebido a.> mni;; termi
santes o~'deus P<l_r!l. tomm todas as prorillencins 
uecessnl'las. (Jbulo bem.) 

O Sr • • J'a.guaribe Filho:- St'. pl'C
sitleote, pedi <~. pala Yl':l s0meute par;t f••r.er tmtu. 
simples reclamaçiio. 

O meu illn;tr!t.do colleg~ pelo !• districtodo 
Ceorá, tendo l1a llOncos dias occnp~LlO <1 trilmua 
parn r.>zel' sentir qtmnto se1·ia incoiwenicnte pm••t 
:t min 11<\ lll'OVÍllCÍ~\ i\ JlCP!llt11lCll CÍl\ do Slllt t\dtt:Ü 
presítlcnte; a~ompanltou n censura (\e lllll't arg-n
mentnçilo, que Joi por toclo; nós contestada, e nilo 
foi mesmo uella acompnn ltado pelu. de v utaçií.o 
liberal da pt•ovíncia. 

Nós então tivemos occ~sião de f:.>zOI' snlicnte 
'lll~.nto t\ administraçiic Li::Lquelle distincto prc
sidenlt3 sel'ia l>ene tlca pnt·~ a proYincia do CcariL 

o St<.. TüiW,t·::; Pol~TL'GAL. :-n~·unest's .. ;inl<\. 
O Sn.. JAGtAIUB~ FH.no:-E asseg1trnmos,~cm 

r~ceio tle SCL' c0u teolatlo;, que a admiui,;tmçlo 
do Dt·. Caio I't';ldo tem inllulda ac tllll modo 
benof_ico. para que as paixões politicas ue minlln 
vrovmc1a se acalmem. 

O Stt. Tmuu~s POR'!'G(~,n:-Pórlc mnntlal' lms
car os nntogm.plto:> c ltn de Yeril!car r1ae não 
Stlpprinti cou~:t a.Jg-uma. 

O S1~. J,\at: ... um~: - Fnço justi~:l. plena n 
V. Ex:. 

Neshs condi,_,õesjulguci de meu dever reivindi· 
c..w tt v~rdadc em rel"erencitt aquelle med distincto 
amigo.preõiilente da nünlla provincin, c ftlí:O votos 

!l:ll'<\ que contínúe n:L aúnlinistmç[o uo Ceani 
10mem tã:o illnstrado, de t\specto ti\!l ~ulmo e re
ilectido, :tlim de quo a mcsnm proviumu. receba os 
l!~uelicios, que lm muito tempo espem do patrio
tico g{lblnctc LO de l\Iarç:o~ alli representad? por 
um panlish d1gllo do m:Uúl' :1]lt'Cço. (Jpo•adQs.) 

O Sr. Tol.•res Por-tugal pediu a IJ<"t
bvro. sobre o expediente ntlm de trat~r tle ue
go~ios d,, sna proviuct.t. -
Ant~s de tudo, porem, s~ pre>~lece. o orador 

do euse.i o, pam tl()Cl:tl'al' que,_ s1 esl!vesse pre
sente n'" Se$são de ltontem, tcrm votlldo coutm a 
moção de confiauç..1. 'lne foi nprcs~nt.~Lla nesta 
C:lS~\; 

Posto isto, S111Jmdte a con~iuem,.ao da Camara 
o tclcgr:;mnl:t qa~ pass,\ :1Ler (líi): . 

"" Cead. 25.- Deputado Portugal. Rio. Denl"t
tiilo g-euro Miranda. Muit05 ume<~çldos.~ 
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Recebeu este telegrn.m= ils <i hora> e lO mi
nutos, depois de meio-dia _ 

0 SR- ALEXC.\1\ AlURll'E :- Ameaoa<lo; por 
quem 1 

O Sn.- PoRTUGAL diz qne pelo presidente tht 
pruvlLJcir.. 

O SR. lAGU.~ttmE :- Q,1nes slo elles.f 

0 SR. TOMES PuRTUvAL di~ q11~ são DIUitos. 0 
nobre depntatlo quer que lhe lembre nlgum 1 Dirn 
J.e p:l5sagcm: não cumprindo <~S ordens do hon
r<ldo Minisll·o do lmper\o, nem do honrado Pre
sidente <l·> conselho; entendeu-se com a facciosa 
LDÍllOri:l (!a Assembléa Pt•o,·jnci:tl, l.luscaudo, r.. 
tot.!o o tr:m>e, sustent;\1-a. 

A's 5 llora.s e 5 minutos Ja t..1.rue r eeeiJeu ai mia 
um outro do Ce.-.rà, que diz ~ue o comn~:wrl;wte 
do corpo de -policir. ê mn do:; .tmea<:-"lo;. E;te racto é muito g t·.,ve, e o or.tdo\' tameul.a 

Quaudo dk-s::, h1t poucos tlias, qne o prcsio.lente qne o n~Jt'e Pt·esirlente tio Conselho não tenha 
era uuut ume:tc;' e.:>nst:tnte i1 ,;egnr.tn(:.'\ índivi- até hoj<l 111:11,1fll.lo dhl. e ho1·a p:tt<\ a itlterpellaç.iio, 
du:tl e i1 ordem pub!ic.1, não o di.>S2 sem fund<t- que lhe dirigiu 0 nobre deputndo pelo 6• !listrict
mento. do Ceará, Mm de discutit· esse enot·me :~tteuo 

0 SR. ALEl'CAR ARA!UPE:- Por Ol'tl. aind:t tado. 
ni"10 se articular.tm tactos. Reconhecendo como l ~gal a mesa dessa. mi-

O SR. Tc.n.Re:; PoR'I'UG.\1,: - O 3Ctual nrlminis- nori>\, tnaudou pagar aos doze depul'tdos que o. 
tr:ulo!' tln Cear-~ não tem :-. circumspe~o que compoem, e, como ojnda de custa., uma quantia, 
devo ter quem exe1·ce o cargo de presitlente: exce . .;sh'<l , porque :tltíngin quasi it importancia 
jact-1-se toil.os os <lias tle que não htt de dd:{:U' o\a veriJa marcad.t no orç•un~uto Yigcnte para. os 
pedra sobre pedr-a, que lm de Moiqnilar o pare 32 deputn.dOll[lle liá ;, pro\·incia. 
tido cottsel·vador, quo tem por chet~ o illustre o Srt • .TA(7u.unnR l"rLno: -Esses deput.,dos es· 
Barão de Aquiraz; e chega mesmo l\ servh·-se d~. tavam raconl!eeidos por nmbt\S as rne.;ns. 
proposiÇÕes, que não devia umnçar, como - que 
tell'l irmão alcaide, e ontrG>. O SR. Toaaru PoaTULHL nccresccnt.t qu l,a pre· 

texto de r~org.,ni7..:ll' o eusino s~cundario,augmen-
0 Sa. A LVAM CAm:-;"HA:-V. E:t. nega ao pre- toa t)S orden!ldo;; do.; IM te:; 11 q_n;1.i>i o duplo, cr iou 

sideute o direito de demittir ~ um'\ c-:uleiro o nomeiou para lente um dos depu· 
0 S:t. TORRES PORTUGAL continuando, diz que tados da. llÜDOI'Ífl. 

!lO c~art\. impel'U. a. politica dareo.ção ,e do terror. o SR. ZA)!A: - Ni\o devio. chamn.r...ge Caio 
O presidente dtl pr·ovlnci.t, porque o Pedro Il Pl'ai.lo ; de\·ia chamar-se Ct\io Cesar. (LUso). 
manifestou em lingutlgem muito comedidn. e 
delicada rt S!ltl op!niã.o contr,\ o t>roce<limento, O St<. Tot<RES Pon.ruGAL diz qne JIÜO é só isto. 
que elle te>e :~. re3peito th As;embléa Pro- Tem Jisposto iudcuittullentc dosdinhoiros pnuli<:os, 
vincial, não podendo rerir o re1;1cto1· em chefe, d:tn•.lo-!hes applic.1ç.li.o que n. lei não permitte, e 
amigo do oroJor, Lui:-. de Mii.'<Hlda, que é um nttenrlendo " exigencia:; 1t que as athnistmÇ(leS 
dos talentos nnis brilhantes da. pre.seote ge• ~oteriores j :tlg'llr,lmllo seu dever desatteader. 
ra.':ão, homem, que, deixando a tend<\ d~ fllt'reiro, O Sa. AL~:\CAR AltAl:.JI'~: tlil um apite_ 
apeoas com alguma in~ti'UCJ:iio primarin, tornou-se 0 Stt. TORR.F.s Pal<TUu.\L estú 11~;ignalllndo 
um notavel -publiclsta e .l ot'tl:~Iista, como atte;;t:lm tt!g·uns racr.~s a.pona;,, A escasser. do te1npo nao 
os seu~ nrtigo;1 bem ~om~.as suas obt•as, Já_~ob~~ u1õ uel·m:tte Jtl:tis. Ha tle tm·occa.;i:lo do Llemons
o rcg1mento oe cu;;t:~~ . Jt\ sobl'e os ~.; crt va.e:>, J<l r 5 - d - t · · 1 
sohre n:•tumlistç:1o, Sell tulditameuto ao Dieciona- tl'al' q'IO ,, r. G:l.to Prn o ll lLO e,; :L a a tturo. I o 
rio Jttridico de Pereil~l c Souza, a comnilnc:io d:tS ;;e r !ll'~icll:nto d • pt·ovincito. (clb<ito.< ••Tu upoiculosj 

· · r ,\ c:uicil':l d:\f)tlel l:t jlt'O.>iUGnCi:.l. 111\0c::t. foi ltLO 
lel.i proYlnciacs e outros tral.tl.lhos; repete. n:lo ro~:\ix:tdn. (~l .. ito.< apcwtc.•, 1,.01cslu.< c •·~:cla ..,a
podendo feri t-o, d~mlttio um genro delle, emr>l'c· ç,;c.<) 1~. 1101 Jll'esidente qno. <lcvendo dat• exem
g:uto D(IS Obrns Publicas. Des·1\Ja.fo l>~quenitlo ~ plo3 editicantee de moralidttde, de cirountSpceoão 
(:Wo «poia,la$ J e de tCSj13ito, j,,:;a, s~~llll<IO !'ui mf01·mndo o 

11 ndmini;tmç.ão nüo dova proceder pot· c$te orn•lor, 0 bilhw ,.m m:tnuas de calllisn ... 
modo : c leve ser circumSJleet.-. " prntleutc. o q 110 ~ 
( !l7. o presidente ? Re:1cçiio co~tr.1 o yu1rtido con- MuiTAs Voz~~s :-Qrn ! Or<' ! 
servador_ O SR. 'foLUtES PortTOGAL • • joga os dados em 
Muse~te tem bastante CJra.gem p.-.r.t suppot•t-tr un1.1. loj ;~ de mo!h,ulo,;. p:\L~\ Yer quetn p~glb 

a reocç.ao- <!llrvoja. (Ri1o.) . 
S. Ex. tent t ~uffoc.tt• us queixas e o~ re~ente- vor.E;: - OI'a ! ora! 

mcntos do p :rtitlo consGrv:ldor, procurnodo abn-
Ctlr a im[>renst; mrts, eng:-m« -'3C completamente; OS a ioaltEs ?oltrUllAt : - ... e eucontrantlo na. 
1\ potitic.1, como <t religião, têlll o seu mart)TO- ru • uma htta de rolha de flt\lHlre;, vti.Si:t, tevon-n 
togio. Q11em tem ct·enças profundas e arraig<ulli.S a pontapé;. (HifA.rir.ladc .) E' um presidente, qne 
lutn eom enthusinsmo, e n5.o v()ltn. o rosto ao uo di<l. e 11 ~uc fez annos, mn.r1dou fechtu· a. secre
martyrio. Um p.trtidn u.ssim roostituido,.não pôde taria ; e porque um:\ gtneta. noticiou isto , elle 
des:tpparecer. IUnt~dou t!ech1rar pelo Ol'g";io officinl, ~ue ;:~o secre-

0 Sa. JAGUAI\IJle F'ILHo: -1\:Itt> é 11red~o ali- tari<l rechou-se mai; cedo, por qüe, nlém rle S. Ex. 
menbr essas crenças, ~m 00;0 nutn paixue,;. cstu•· ínco '""'•dado, nito hll.viu. cxtmlliento t\ dar 

St\hid~\. 
· O Stt ToltttES PoitTl'GAL: ois aht, hnj11.1JilZ n:•-
quelh\ va.r.;t)via ! E:n occasi1Lo oppol·tuna, trat;\l'il de outros ra-

0 pt·~ic<,nte tP.m pmticado actos Ll<l •·iolenci:t cto:>, ~ demonstrará que ~quclle J!:·esidcmte <i o 
e de dicta.dUI-a. E' nm míno~n1ro ti(IS lin:Lnç;l.:'; dn Minotauro <las llnanÇJs do~:\.\''· 
provilleio.. A t:ll r espeito tem tll'ntic:ltlo :tetos O Su. AI.VAJt'J CAlllllll.l. : - r•orque joga . o 
,:;c;md:tlosos. . bith:\r em n~<tngJs do cn misrl 'I 
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0 Sll. TORRES PO?-TVGA.L : -E V:S~. a.ch,'l. ed!-~ _O SR. LOURE:>;ÇO DE Al.:e\JQ\iERQUE:- Hontem 
li1c.":~ qne um_ pre:ndente de pro,·mcta, em um diSSeque me coosidet1\l"~ insuspeito nest:~. questão 
cu , Jogue o IJllliar em manga,; de camis~ 1 . E _de tà.c1o? ;;ou. Tenho interesse:; na lavoura; 

O Sn.. ZAMA :-o s:overno devia mandar-lhe mmlw. f:\!T:lhtl. ó de ugt'i<mltoras e o5 meus me-
um paletot . (Hitarídadc.) lhores :nmgos na provinda são tambem lavra-

O Sn.. PRESU>&'i'TE : _ Lembro no nobre de 
11

_ dore~. Portanto, si· niio rosse muito enraizn.da a 
útdo que~\ hora est:i. tennioada. [> convJcçt\o que ~anho ~o que ~te projecto niio 

0 _SR. TORRES. PoRTt:GAr, : - Obuecando ao ::;r. 
jll'<lSHleute,, termma pedindo-l!te c1ue o inscreva 
todos os chns na. hora. tlo expediente. 

PR.IME:LR,~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

BANCOS DE CREDl'l'Q REAL 

·· .. · ' Continü.t n. 2m discu:;são do art. 211 tio projecto 
,, \ n. 42 sobre bl\ncos tle eredito real. 
~"' ;, O SR. PitllSlDI(X'I't;: declnt·a qne. não achando-se 

presen~e u Sr. Pres!Jeote do Con$elil0, suSllelld~ 
.- sessao até quo eompax·eça. s. bix. 

r,,vorece ess' IOdustrJ.'I., acredtto a Camara e o 
nobre . ~residente tlo C_onselho que, sô por amor 
da ~ol1 tlctl, a. elle me uu.o opporia. 

Na.o é de ngora que sou iurenso á intet•venc-.:io 
d~ Estndo nestas q nes~es; creio que em 1880 ·ou 
1~1. quando se dtscuttu o mesmo as.>umpto que 
fm defendillo com muito brilho e m iei\ to ' pelo 
con~Jhmro Bnarquo de Macedo, tomei n mesma 
postç'-Lo em que agora me acho. 

!:<ão_ ac~t? q!te n intet"venc:i.o do Estado po>S!l 
ser uttl ;~ mstltutQlles de credito, e muito menos 
a instituieões de credito re •1; não acredito que 
no.;s•t la\·onr-J., sem ptoeparo alg-nm taç.J. bom e 
proveitoso uso dess-.\ facilidade de ~ntra.hir em
preslimos, que serú, no pensamento do "overno a 

.-1. L ho:a. e 1/ 4-reaure-se a. sessão. 
(O Sr , pre>idcnte do Conselho entra 

cousequencia ou o ell'eito do seu project~. ' 
,.

0 
,-ccin.to ArgumeGt.."\-Se, Sr. presidente, eom os exem-

plo~ d~ StH'?P:'L; m~s na discussão do p~imeiro o occup« o ,:o.<pactillo l09t<.l'.) 

0 SR. PRESID&N'TE : - Tem a r~lavra O St•. 
Lo1,u~enço de Albuquerque, 

O Sr. Lou.r~n~o de Albu.<:J.U61'
<:J.ue·: - Sr. Jll'esitleute, liulit!n·-me-ei i10je ~ 
re~ponder :t nlgum_as dliS propo5iç/'JCS en:mck1da> 
Mlto-bontem pelo 11lustrado relator 1la commis
sã.o especial,. o nobre deputado pelo 11° districto 
da ri 'OVineia tio Hb de Janeiro. 

Notou S. Ex . que os oradores procedentes en
vol~emm com a di:;cus~ do art. 2• ,, do L• do 
projecto. E' justo esse reparo; nms o que se fez 
er<\ incvitavel ; tão intimas siio as rel:tçües cult'O 
os •1ous urtiga~ 'lue, co111 e!l'eito, é impo.$ivol 
SC)Jilrn.r um do otllt·o. O pr~prio uoiJN tle~ut:l<.lo, 
to:udo de respon<l~t· aos precedentes ot·ador~s, 
vm- sa na. necesstdadG de consider.tr aiml:1 o 
ttrt. 1•, niio obstante jil o h<wer di:icutitlo por 
duas 011 t1'llS vezes. 

Pretendo, St:. tn·esidcn te, apt·eci:u· J>lll'tin~ute
mente '' qu~stilo, ma.s nuo po:;so •iei:m.r· tlc !:1-
iet· o::oDsidel'açoes, que nf~ se premlent immediata
llleute ús disposições do 2• artigo, emuorn. com 
ellas t enham alg-uma relação. 

E' J il1lcil a mm lm po~ição, C(JlnO dlfHcil é a tl~ 
todos aquelles qne têm eoUib:ttido ~te projeek' 
Auxilios i1 lotvom-.,, u •ncos de credito agdcola-; 
estas pula \'ras soam como o meio de a vi ventar ,. 
principa l, siutio a uni!lll, chts noss:J.il lndustri:~s o, 
conseguin_tenJente, tle nngmentar a riqueza pul>li
~a e purtlcu lar. 

Pare<:e, poi5, que &1o inimigos d:1. la.vom·,~ noo 
querem o" n~mento tia ri•JIIe7.a o aciona.! aquelles 
que se nnuuam :t ·combate l-o. 

Qn:Lesqner '1. ne ~ejam os protesto; I}Ue fa(',lrnl\l, 
s~julgaritSCllljlJ'e pela; a.pparcncia:l- pelo quo :lfl 
V<:. 

O qne se vó é :\ UM\:\ ímpugnn\~1o n. um P~'~~
jeeto que ""' inscreve - a uxilios il htvonrn - ;o 
•tue ~e não v.), lJOl'ém, ~ o Jhl t'ib'O 'l'll ellc oueot'l':~ 
pam a m~:im·.t lavmu·a. 

O Stt . PllDitO LUiz:-A{lOia.tlo. 
0 Stt. AllA.IJJO Gút-:~ ~OUTRO> l;~::o~umu:s:- NilO 

"-poiaclo. 

ll.l'Llfí1> prOI'Cl que a 1t mesmo não são os bancos de 
creaito real os que n1nis têm t':tVoi·ccido ,, Jnvoum. 

_Comprehendo, porem, que na Europ:l taes in
stttuiç'õ~~ ~j:\m· necessarias ; :11! a cultura ê in
tensi ''" ; nli a terr11 não é cultivB.da t\s ce<>as 
oomo tem sido e p~r muito:\ ::~nnos contin11a~á ~ 
Ser eiR IIOlSO paiz .. . 

0 l';R. PEDRO L UIZ :-Não póc\e dei~ar da ser 
;•s"Sim. 

O Stt . LOURENÇO n~;: :\LBUQUill\Qt:E: - •.• n 
populaeiio é i.lensfl., ti p1·eci~o l>Ol't<\uto ;tproveitar 
o te1·reno em t od:t 1\ SU"- extensão. D:\hi a neces
sidade de mel hot':tl-o, ora deseccam!o as terras 
hnmi(lai e ins,llnbres, ot-n promovendo t rabalhos 
de !t'rig:~Ç<io, ora._, fil!nlmeute, empregMdo t\Ut t•os 
metas que " sc1encm. aconselha como in·!ispen
S;~ VPi~ rt (ll'OS[lel'id:\de da l:t \'Oltr.l . 

Todos este,; meHJOr.\ntelltO> o ontl-os,que omitto 
exig-em o entpre;;•l ,]e ,,·alhu.IO:> cnpitnes . 0.1hi ~ 
ll<.lcc~ldade tlu _cra•lito real, quo o.; proporciona 
:lOS 1!\YI'!\liOI'C~ tnlOIII!;CDtCd I']UG <JUCrGUl aperfei
ÇO :r o:; seu~ cst:\belecilllentos. · 

Ser: lo e:>t:ls :u; no~».'\S circnm>tnncin~? Quem não 
conhece :\ itlo.luotriu. :\Si'Í.COlu. tiO 8razil1 

Set1S principaes esta lJelccimentos têm tlous ty. 
pos : um ó :t fazenda, _de cMé, outro é o eOJíenbo 
1le asmcar. Quem conhece:\ fazenda de ca1e sabe 
perfeit:\mente que,quando um terreno est:\. c:utça
do, o la.vmdor explo1a outr:t parte d<\ sua pro
priechule,f;lzendo novas plantaçUes.O mesmo sue
cede com os engenho> de a,;sucar. E' o que se 
ch;un" cultnn• cxtcosiva, cnl!Ut':l. vau1piro, que 
e.sgota '' term e n:l? ú':l.t\ ele rcstituir-lne os ele
mentos llc'OO&>•rios a novas pt'Ollucções. Esta con· 
oi ição é nt\l'.ll':\ 1 : totnQS muitas terras dosoccu pa
du,;, n•1~s:1 popul:tçib é ese<<ssa. ; e, não sendo abun
dante; o~ c:pitaes, o Iavr-,ldor pror~re mud:ir as 
SllilS phnta~e,;de nm p:\ ra.outro Log;Lr,a empregar 
somm~s mtus ou menos avultadM na 'ICI}llisição 
o!(, e:;trume,; or~mlcos ou chilnlcos qno reslilu:un 
à t·~l'l'tL ns !ín·.:,:LS pm•tlillns. 

)la r;:urop:t o la\'l':.ilor à do ordinarlo um homarn 
I'[UO l't•aqnontou e..;colas pr;l.tic:LS, IJUO tent estudos 
protl~ionac:> e a q ucm :~ lle<le$Si<l:tdo oiJrig:t :1 
ntelhor:ll' quanto (lllSSivcl sn:1 ítklustri:~. [lllt'll 
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-poder t•esist'•· aos golp~s d'" OODcmTench\-; A.li 
compt·ehende-;;e que o. uecessíd~de -de ~··n ndes r;"l.
pitaes j ustifiq_ue <\ fund::tç:io de grandes bt\ JlC:>S de 
ct•edito real-

No l3rnzil 11il<l e tanto a industl'ia ~~l'icol<t que 
tem nece5sidude de ct·edito e o rechtm~; & o ttF,l'Í
cultot•, é o Jll'(lpríetarío. Eu pm·g-unto aos uo.;t·es 
depu t.,uos das provincl<ts elo m o de Janeiro e 
S. Paulo, representt\ntes de duas provioci;tS n.,nri
colns de primeira. OJ'<leut e onde pre<lomina. a 
cu\ t.m'>t do ('!).fé : - qne n1e\ hol':'l.mentos iutr·od u
Zir•llll em suo.s fiueuc!as vs hlVl't\doresquo recor
reram dumnte muitos t\nnos á cartei t~l hypothe
c:tritl. do Banco do Bruzil l Ell1 qna fot·.un cmp!'e
gndos esses capitaes ? 

0 SR. AXDRADll FrGUE!RA:-E' rar~ l\ f<l7.ench\ 
que uito tem engenhos n1n·opriados. 

0 Sn.. Loum:xço DB Ar.ei!QUERQUF;:-E.-;scs CU.
pitacS {'oram emprcgado3 em !:'1':\Ude p:>l'te nn 
ncqnisição de nm·as tert•:ts que :tl'l\'doa\1~\sscm 
a~ pl'lmith·:~s rnendns. 

O Sn.. A:---nRAllE Fl6t;~Ilu. :-Estil en,!::'au,ulo. 
· Pe.,~o a p:tlavra. . ~ 

0 Stt. l 01iitEXÇO DE ALB!,;m:;ERQCE: - E' ma
Dia elo lanndor brazileiro, antes do cnlti\·;or· oon
,-~nientemente ns ten·a,; que possue, augmental
ns com <\ comJ>t"..l. de outras \·isinlws, confiado 
em I)Ue mais tar.ic tenham grande v;llor. 

N<\ Europa, disse eu, comp••ehende- >e :t nece>
sidn~le de mstituiçoes de c1•edito real, que for
nec(ln1 t\OS lavr.1dores gr:\lltles cn.pít:le:;; com 'JllO 
possam promoYer os melllOl'<lmento;; que mml
cio:lei; roas nlli mesmo •i h trom-n. tem ;lproYei
t.<do principa-lmente institnlos ~le_ di!ret•aote nn
turez.l, como mostNi · em ont1~~ occassilo. 

Disse c1n \\parte o nobt'c deputado, t·elntor d:t 
commissilo,qne minhJ. proposiç,1o nlo é ve1•d:tdeil•a. 
qt1::.oto á provinci:\ do Hio de J anc1ro, porque os 
Lwradore5 usn.ram <l!ls c :l jli l<H!S llllltn:tdos p:tra 
estnbe!ecet• engenhos, in!J•otluzil• JU.1Chinismoõ c 
fazer outros melhornnten tos. 

O Srt. A ):nRAI)ll Ftout::mA.: - 8 h<l. muit~s <\n nos 
não fundam esta.belecimeuto;; U0\'03. 

O Sn. LoüR!l:o.:-QO n:; Atm:;<.!UF.R\!C2 :- E' po.~
sh·ol CJ tiO a.I!:'UllS ln.\·r<~dot'ClS mais n~liaut;tdos ttJ
nbnm leito ' i,;so. 

nlgunm,oun inst rumento poderoso ; e pó<le prcsbr 
l<io bom >ct'Vi{'o; ao homem prutlcnte, ha:uil e 
economico, quanto pode ser projndicial itquelles a. 
quem f;c\tclll e;;h\S qualit!>.l~es e so\JJ"Cill certo.> do
feito~. A no;;~ l:wom·a, hy-lothecad<l , uão hn de 
melhorar ; C11hir-a em condi~~o inferior áqnella om 
qne se ~cha. G1':1nde ]la1·te üos capitaes ser[~ dis
p~ndida inntllm~nto, e eis a !li por qt1e <l igo cjue o 
govel'IJO vni empenhar >a.> respousal!ilidacle pam 
ollere•!ct• ao.; lo.v.r-.ulores uu1 instrumento, de que 
a. gt·nnolc mo.iorht delle.; ain<la. nit.O sabe nem pOde 
use~ r com "prccis\ de;;crlçào _ . 

Occorrem-me neste momento duas compar,l.Ç(íe;, 
de quo se set•viu o nobre Presidente do Conselho: 
a primei r,\ ti a ~lo IJomonl qtHl uito S.'\he utilisnr-sc 
de um bom animal c C.'lhC no primcü·o salto; a. 
segunda. ê n do intl:o a. qutHll eutrogasst:JlU nula 
csp3<lt\1 :ll'Ula. de que olle não S..<J.be fazer uso. 

O Sn.. Jo:\o :\ r.Frmoo 6>,.csidell.le do coMellw) di1 
uu1npa.r te. · · 

0 Stt. Loum::xço DE ALnUQUI>:RQUE :-:São com~ 
paPnçues ofllcittes, e cbs qunes me ::tprovmto por·qtle 
têm e;;te cnnho, e oJSsint poderão impt·essioo:u 
melhot• do que quaesq11er outras ~\\e ll01' YentUl'(l 
111e occorressem. 

O Sr.. A?IODRADE Fwumu. ~l:i um aparte. 
0 SR. LoG'tti!!>Ç-0 DE ,lLIJUQUEl~QUE :- Pet'Cióe

mc o noiJ!'e depuk'Ulo. Con1\o muito na ínicit\tiva 
individual, tanto quanto s·. Es. E' po1· isso que 
não quero que o gm·el'llo se constitnt~ o t nto1• de 
llOSSiJ. la,·om•n, esmorecendo- lhe CS estimulas, 
let·indo de morte sua inieiath·n on dc>v-J.irando-n; 
.; por isso que com ba.to cs te pt·o.jecto; é por 1330 
crue quero excluir a '-intervençilo d irecta do ·&ta
do, interv-ençiío qnc não a suscita, que a. opprima 
e miüa. .. 

Sr. presidente, Ros(;!Jcr dizia., e é unm verdo.de: 
nas cJCC:\Siú~~ diHiccis, n Iavonra tlcscrnpenlm<h\, 
e il Ul'YOl'C UÇOUt.ld;\ pelo Yti::ltl::t.V<II, \!.obra ·mas 
niiD quebra; e ~ la <·oura. cmp~nhac!:l. é a arvoro 
qno f!uebr-.\ llcee.>st\l'ia!llente. tsto dizia. o emineute 
economista, da · r.n'o•u-n. intel!igentc c scieuti li.C:l. 
do Sc!n Jltl.it., qne s.<J.be us:~t• do ct-edito; o que ni'lO 
diria ellc de nm", lavoura rudirnenta.r, qu:l.l a que 
tel!lOS? 

o Sa. A RAt;,IO GóE3 :-E V. Ex. niío cruet• que 
O SP~ AXD:tADI': FIOülllRA : - I~' r•11'0 nquolle !•fog"l'idt\ . 

que llüo o tem reito. 
0 SP •• Loutu-.:xço nF. Al.llUi~UERQ"t;E: -lú:lS isso é 0 SR. LOU!l.l"\~.0 DE ALUCQ1i~:n.QUE:-Pol'dõe : 

- E · · · 1 - · cJ ... quet·o qttc pro~rida, c p~~t· isso JJC<JO n.:> goYerno a. oxc~r~'~~0- -.u Yta.Joi!t pc ~ llr'OYntCiit c ,,ams, e e;;r;ol:lS l•I"J.tici\S de àA'_t•icnlt ur:\. e institoto;; at>ro-. 
veriíiquei qllc ha-ftu:etlllas em qne se encontra <1. 
.nindr~ essa primitiva macllirm ou coas-;t que _ 0 llOlllicos, que vrep.lrom-lhe o futuro . t sto uuo" 
\":llha, que se chama moujolo. eoarcta1· a iniciativa indiviclu:J.l , não; é excitai-a, 

l' r<lll10Yel- :t : ú querot· que c !lo. progt·idn . · 
O Sn. Or.I I'.!Wl-A Rwsmo : - Isso c geral em Sr. pt•e:;idéntc, nossa JavMl'(l ag-o1~1 é que Ji-

tod<\SUS vro\·iucias . ' . hetton- ,;e do tt·•liJ<ilho serl'il . que sem duvida 
O Sn. Lour,r;xço DE M-DUQüERQUE : - E' uma lhe innoculou g-rapdes _defeitos (~•poiaclo s), e_utre 

lavoura. nt r::z..1.da, qne não está prcpar.1dn. para. , os quac:> n nnprev_Jd~nci~, a falt;, de eeonomta e, 
uzar·couverllentemente elo credito; nntes üe lh'o ·posso u11.el- o, a ütsSlpa{:ao. 

_ facil!tur, compre CJI:_e o_ ftorerno ~ prc~re, lll'O- Eis por'lu~. abolid;\ a esct•t~.~dão, toda. a 1:~.
!>0r<:lonantlo-\he a md•spensn vel mstrucr·lo 1sto vour-a ou gr<lllde parte <!ell:l. "m~se de momento 
é, o.briltdo escolas pmt ic.'l.S ele a g r:cllltut•{ c ' ft~n- desprevenirl'\ _dos meios ncc.:ssat·•os p~r(l custear 
danclo institnto3 ~;:; t·onomicos. Isto,: o ~ue Cttmpt•e seus esti~l.Jelec 1mentos. 
fl,z~r. ,. Como pó,\,, o noJ,ro Pl'osirlentc elo Coll$0lho 

51 J - · - r, 'it l OXJ>li~~\t' rlo nutro moJn eson.S qncix:\S, cs.;e; an-
0. · .• ~_. · o,,,o M:u:_~:>o ,p-.·cst ente ' Q conselho):- gnstbso·; pcuirlos tle auxílios, r1uc têm partido dG 

Mas 1;,so ha.1e f;ozel se. . ! troos os nngulo~ do paizl A hYour<\ desc;l,nr;n,va . 
· O S!". Louru,_-.;ço Dt:: A LDI.iQ1iErtr1uF.:- Mas isto lllllS promess:~s do ; ovcrno, ncre<lita.va. que teri:\ 
ú mc::;Jtuo. pt·cpamtoria. q CJ'cd.ito é, sem du,·itla. JIOr mnUó tempo o tral.Jalho gr:ttuito; nr1.0 cuidou 
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dcpt'llpaear o futuro; e quando a met.!i:b de aiJoli
ç:t.o radic~l chcfóon , ell<1 estava despt·cv~nl:ht. 
foi t omad,t de :orprez1 . · 

O Sr ... Jo,\Qmlr N,\uuco :- i':Jt.tria 'h mesma. 
tórm~ si esti '"3Se pre n3nid<1. 

0 SR. LOUP.llX'}~ DE AT,m:;~Ul':l1QUI': -Sr. 
lh'eSitlente, nii:o tlig-o u:n•1 novidaclc, nem e:<::ngero, 
lcmbmütlo quem provinci<L de S. P<lnlo, J~-

0 SR. ARAU.JO GóE;: :-Isto s~ faz em toda a 
parb, e Ó Ullll\ CXCCllÇi'iO. 

O Sr.. LocR!l,~.o nE Ar.nTJQU~t~QUll :- No Sul, 
uilo ê umn. cxcepç:1o tão restricta eomo po:leri ~\ 
ncrcdi tnr o nobre deputado. 

O Sn. AiuuJo GuEs :-E' :le long:\ dntn. 
O SR. LouRexç.o DE Ar,RUQUE!\Qur: :- Entro

tanto, nr.o 1m iudhstrill. n.lguml\ rt ue r eclame m:.is 
economia e p~evidencia, do que a lnvonm. 

0 SR. ARAU-JO GÔE$ ~- A l:W OUl'a é. ll()l' nece;
Sidade, ecouomica, exnctamente pelo. fa t t\ de cre
dito . 

o SR. Lou aE:NÇO nv. ALilt:Qr;r:~tQu~:-Outro d!n 
·O nobre deput.~do disse, que hou\·e c~sos no Rio 
de Janeiro, de renderem a tgnmas fazemlns :1t<l 
50 •;,. (lia 1m~ apa1·tc.) 

A lavom·an.cre::l.itou que te1•i:1 eternnmeate o pc
rio:lo das v~ccas gordas; nas bonsconJ tmctnrns não 
se pr<J~nrou pmon, as mas; eis pot•qtte estll.lnctn.J!tlo 
com os emlnrnços, crw têm sido tles~riptos com 
eor~s muito vivas e t,dvez exngcrntlns pelo 110bre 
tleputa(lo reprcsenti<nte do 11' di:Stricto do Wo de 
Jau:ail·o. 

o SR. Axo1:.\DE FwuEmA :-Nilo lm uece s;.i
dat.le de exagerar; " realkhule por sl só ji1 é cl;-,
mnnte. 

O Stt. Loum::-;ço n~: Ar.DUQUF. t:Qüf1 : -Mas, 
:u1xiliemos n h voum, diz o nohl':l Llepul<tdo, 
nu~iliamoHI dil•ectnmeotc, j il. em snns llecc.si
dad~ ma!s urgentes, ji~ em sms necessid:tdcs 
mais r emotas, lt:>bilitando-n. ne$tc ultimo C<\~0 
Jl!1l't\ J•crot·!Thlr ilS settS c:;tahclocimcn to3. 

St·. prcsitlcute, o govcru<> .ii~ providenciou 
qua nto ao 11rirneim ponto. O nw co tl" B;';)r.if 
ol,t·ig-;\-~c 1\ complchn• :\ itn[\Oi't~ocin de 25,000 
contos d.'l. su.-. carteit-..t hypotltcc.~rht e vai l'.-C9oor 
do Thesouro r..ooo cout(•S que lhe srt.O ompr1!5-
t.1•lo3 sem .i lll'O!, pM';\ '1UC 00 Ctll\l i'CStc 1\ ,Í it!'(l 
<lc ü o,1., sob cmçií.o de titult.» d:1 diYida publica, 
qnamlo nãG puder o mutuario oO:eNcer ns outros 
li·lranlins d<l <tua trata o convcaio. 

O Src. JoAQJJm NAnn~o: - W 11llln commi~são 
muito c:u·a. 

0 SR. LOUlU:~ÇO DR ALl.lü~Ut.:RQUe: - 1\.nt~s, 
S!'. presidente, o Estttdo empt•estnssc tlirect:t
mente, sem ,hwo, ao l<wr>1do1' que cnuciounssc 
titn los da clividn. IJublicn. 

O SR . AR,\UJO GôEs :-Onde ia bnscnr ~ 
0 SR. LO"GRENÇO DE ALllUQfJõl:tqOg : - i\I:l.S, Sl 

o lavrador níw tem titulo; tla. dividi\ put.lic.'\ , 
· como é que se exige crwçiio dess!l n•~tnl'eza pal'n 
·os seus cmprostimos '? · ·· 

O S1~. An.w~o GuP..5 :- Não :;c exi;;e, é uu1 dos 
meio;; . 

0 SR; LoU!U!Xi:O D"IO: ;\LBC>o~Ulii!U" : :- 0 UOtt'\: 
deputado dec!am."que o lt\Vrador mto tl)lll eo;c> 

titnl~s; mas atteada S. Ex . que >i :tl"'nn~ P.;;tüo 
n~s t::tt·cttmstaJ~ci•:> rlescl'irtns pelo ilh:'strndo ,.0_ 
lutor.ch CtJlllnus_;ao, alfirmo CjUe muitos e h! vez 
"'.:mu?rp:nt,e, d1sp?~de recursos,. Ainth!. in poucos 
d:;1s, con1croonn~lo co.11 umcommissm·tCJ, cu.Jo nome 
uao rluYlllo tleclunr, o Sr. commendador Fi~ueiNI 
de Mello, I'JUe é _\Jomem muito sist1do, di~e-me 
elle _: c;ta nnno J<' comprei nül conto> - 500 de 
:q~oltces e 500 de Ol.tli'os titulo;, parn..os meus com-
lU! tentes. ·· 

O Sll.. ·~N~R,~DB FmuEm.A =-:-.Isto prov~ que 
o em todos sao JOg<H.Iorc>, como V. Ex. disse hCI 
pouco. 

0 $Jl. LOURENÇO . Do A LBUQUI<RQlit>:-\'. ]~X. 
p:trcce r1ue m.e quer m'.rignr com :t.lavourn ; mas 
~ sua teo tatt ':a h a. de ser mal! o grada. illl sou 
;ncapaz de d1zcr que todo.o; os luvrndo1>es são 
.logt\ U.ores ou protli~os ; não sou ca[XIZ de lançar
l hes semel11a nte inJ uria. 

. O SR. Axmuo;: FIG!iEUl..I.:-Eu LaJUlJem nunca 
d1sse que todos estav;un íntlivi<lados. 

0 S". LOU!~F.XÇO DR /U,llUQ1;ERQUE: - ~!<\S 
V· Ex. foz um3. clescrip\.ão t~tric.l ; tlir-se-1•\ 
fl!le s~ tmt~v;"L de auxilh\r uma industri!\ ex
lltrnnte, mor11Junda. 

. 0 f> :t . AXD!1.ADE FIGIJF-IRA:-Sluii.o f<ll' SOCCOI'
l'lcla, ele certo, exp ir:u~·~. 
. 0 SR. Loum:sço DE ALBUQUERQUE: -SI'. ]li'e

Sldente, complot.t dewulpn. tem a Javour:\ do 
norte ; e;t(l é q uc não póde ele modo a.l:' um ser 
argtl!d~. O;;_ h:r,,dot•es do norte silo rfgoros:t
mcnt~ . econotmcos (upo imlas), e, si me Jl>sse 
permtttulo_ desce~ a uma minuciosidt\do, eu diria 
que. o 11n1c? luxo do hwrador do not·ti! e ter 
U!ll oot~! mumal de montaria ; e ~lguns não o 
tem. ''I vem mcxlesta111ente, o que JJão qner dizer 
que um on outl'o não teuh:~. sido em outros tempos 
t um lJem <lissi p:\do. 

O Sr.. Jo:\o AI.FREDO{)Jresidéntc do consel/w) ;
Hn de tudo. 

o SI:. LOUt:ESÇJ IJE,\l.HUQUf:RQUP.:-:M,\S Otll 
sua maio1•ia são o que ac:.11Jo de descrevi) r. ' 
. 0 Sr... B.u:.\o l'lO RIO D.-I.S Co:>T.\S: - Apoiar.!o ; 
u t~ pum vet·dndc. 

O SR. r.<JURP.xço DE Ar.nuQt'~RQUE' - A caus.t 
tlo scn nka:r.o ó t>-\letite, 6 tlc todos conhccid:~. 

O Sr.. ,To.\o 'H:FRt:uo (Jli'C.<idcnlc do conscllto):
Mas a vordcHlc e que lambem J:i muitQs pros
pel'~lm. 

O Sn.LouJumço J!f: Ar.JlUQUF.&QU~:-Eu tocarei 
ness·~ ponto. 

IWeo vivem uo3 seus eng·cnltos, port'IU<l não 
tcrit1. tu recuraos. par~ hai.Jit,~r ~s c!da:les ; tra
t>tm -se r.om par~tmonm, com toda n modes\i(l., c, 
<~in 1h as>im, estiLo retlt11.klos n. um est,1do ·de
plot·;cvel. 

A cnu3!l é patente, b :.. que hontem assigualeí. 
Ha, dacet·to, na. rrovincin de Pemambuco ai

gnus law:J.cloro.o;que prosperam. Eu pocleri:~ ci t~r, 
entre outros, o meu honrado nmig-o Sr. Dr. 
Rego Bart'I>S ; jlOderin citar nindt\ o men rlistincto 
ami;;o e eollcg :L. Llermt:\d<J po1• aqucll:~ [Wovil!cin.. 
o St·. llcnl'ic) th) M~wqucs. i\!<l:; !l1JI"CJI1e pt 'OõJlCt-.un ~ 

P vl'iJII) nii\< sim1entc s.lo hi\'J~\tiOI'eo inl<ll li
g~ntcs c-ccc•nomioos: · cvalü : ·Ol"fJHe li\'•.:t<•tn ca
jt!lt\es lxt~l :1nte.; p.n~1 inn'Odu7.ir em scns <'Staloe-
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lecimentos =chillisilJOS ttperfeiÇomlos lle lhbi·ic;u· 
assncar. 

0 SR. JoXo ALFR\':1)() (p1·csidente ÚQ COJ1$al/i.o):
E:sta. contissão 5erve-nos. 

0 Slt. LOUitEXÇO DE ALRUQUl>ltQUF. :-Dil'·Ule-a 
o nobre Presidente do Conselho:-si assim e, fvr
neça.mos c.1pitacs a esses lavr.ulores, •]Ue elles ;;e 
1;;\l varão, lntroduzinclo en1 seu5 c;,tall<ll ccimento.! 
ta~ n1.1chinismo3. 

:Mas o nobre Presi•leute dv Con,;cllw ignom que 
o preço dM f:\z~-ecl<\5 nas provínci:ts elo uot•tc é 
iosrgoi!ic:\!l te, mormente si o comp;n·.~rmos com o 
das fazendas lle c:Lf6 ~O uo\Jre .p,·esiden te do Con
selho lgnol'a qne rarissimo é o engenho de us
sucar no norte que v.1lh~ 50:000$ ? Pois ha de ser 
com 12, com 20 ou mesmo com 25:000$, que o pro
prietario ha de introduzir esse; melhot·nmentos 
em sua fazenda. 1 

A' 1~\'0t\r:t do nor1e, exaetamente n«'luelht que 
mais prech>à de :lu:tilios, porque tem stdo " mai> 
esquecida dos poderes pul.lico~ (apoiado~), :i la
voura. do norte n:io apt•oveitarú. de modo :1lgum 
o projecto que om se discute. 

O Sa. All.Al;Jo GóF.'< :- Tenho moittt iô de que 
b:J, de aproveitat•. 

0 Sa. LoURP.NÇV DE ALBUQUF.RQU'e : - Se
nhores, a crise do prece do :1ssocar não é . de 
houtem, dura ha anoo.;. Em minlm provineia, 
afllrmo à Camar·a sem receio de contestaç:ilo, ra
l'isslmos süo os lnvradores que niio dev:~m m::tis 
do que possuem. 

O SR. ARAUJO GóES :- Entii.o estão u1sol mvei:;. 
O Sa. Lo~<Ú:~ço ne ALl!l;QUEI~oE :-Privados, 

Sr. presidenw, de todos os a.uxilios de f}ue têm 
gozndo os l avradores do sul, e!les sii.o olJrigados a 
recorrer ao> seus CO!'I'espondente~, de quem obtê tu 
os dinheiros necessarios p~rn. o custeio dos enge
nhos, n jm·o de 12, 18 e a tê 24 •/ •. 

A l~vour::>. do not·te, em g"l'llnde p:.wte, esta 
desgroçad~\mente hy~otlJec .tda; allirmo uo nobre 
Presitlente do Conselho Cllte em mio!,_\ '(lrovincia 
assim ri. 

O Srt. JoÃo Ar.FRr:D;> {J>l·eside>tle clo con<eV«>):
E, si me permitte nm :~parte, direi quoa. pelo es· 
tudo que tenho feito, em Pernambuco só 10•(. 
dos lavradores estão empenhados. 

0 SR. Lm:n.zxço ll!l. AT.lll;QUP.R.QüE:- E' muito 
prospero, pois, o est:1do (L1 la,·onr<t tle Per
nambuco .•• 

O SR.. JoÃo A~FR!:DO (p;·e$ídcmadt> cot:sclho):
. Pois e esse. 

0 SR.. LOU?.ENÇO DE: ALBl.iQUERtlUE: - .,. e Yejo 
que ella não precii>•l de ::J.uxilios . 

O Sr.. J oXo Al.F UEDO (p residente elo co>1Selho) :
l)Q que elles se (llleixam e dll. f<ll t<l do capitaes, 

· e a. prova esta no qne lá tem feito o Ba.nco l:lypo-
thecario. . 

0 Sr- . L OURENÇO l>E AUIVQUERQUE: - Bem; Si é 
esse o estado da, Iavou1-a de Pern~mbuco, si a.pe

. no.s n decima parte dos lavradores est;\ empe-
Dhn.da, ;, · 

O SR.. Jolo ALFREDO (presidonle (tO COH$ellw) : 
- Dos qne conJ:oeço, ê bom acc•·escentn~· . 

o SR. LOGLU!"'"iÇ.O Dll A l.JlJ;<,:Ul::t\I.ICI> : - •• • P=• 
que o nobre President e do Conselho ba de 

emzxinlJnl' a J'~'SpOtt;a.llili<lade · do Esb,lo pam 
anxilil\r n quem não pt·ecisa. de ami ho ~ 

O Slt. A'l'DrtAJJE FJ~>-i.-F.rttA: .:... P~r.• e\·itar que 
todos se empenhem. 

() SR .. 1 o.\o i\!,Fr.EDO ip;·esider~te do comelho):
~· pel:t rn.záo que deu o Sr. Ministro <Ja Jus
ttça., pa.t•n nugmen lar• mais ;\ pt•oducção. 

O SR. A'l'I>RAI•E Ftt<uElRo\ :- DP.smwolver :t 

producção c impediJ' que todas fiquem empe
penhadl\~ em pouoo tempo. 

. O Stt. JoA~um N,muco: - '~. J>ralucçfLO não 
p_alle ser mutto ma10r do que .)a e nú. zona cul
tl'""dn. 

O $1\ Jo,\o .-l.LFR~DO (p1·esidenie do conscUu;):-
01\ ! se l><ide ! E a JlL'OVI\ ê que estiL. Cl'eoceodo 
ca.da anno. (.Ha outros 11partes.) 

0 Sn. LOUREXÇ.O l>E ALliUQUERQUF.: - <;r. pre· 
sidentc, e po>sh·el que sej :l Q descripto [lello nobre 
Pre>idente do Consallto o eslndo (\n. lavoura de 
PeraQ.mbuco ; não é, ]lOrêrn,. esse o estado dtt 
ln,voura de Sergipe, da.s Alu.gôas, uem mesmo 
dn. Ballkt.. 

O SR. A:-.rEarco DF. Sm:r.,\ :-Nem mesmo d:L 
Bahia. 'I ! Nem da Bahin, posso altirmo.r. 

O SR. LouRE~ço M AL»uQuEnQuF.:- Appe!-1,
pnra n uobre deputado peh\ proYincia o.l.a llnhia., 
que me tem honrado :\lguuto.s vc~s com os seus 
apartes: sera sômente :t deei ma ]lal'te do.; l:wm
([ores cln. Bahia que tetn empenT10s com o cont
mcrcio'! 

O Sn. AttAUJO Gót>S:- Perd.i\o; cmperrlt.os ~ 
uma cou;;: , e IJ.ypothuaé outr:1. 

O Stt. JoAQt-nr NAnuco :- Qual é a dítret'tlnça? 
0 SR . .t\)t&lUCO. DE SOUZA :-Bem ll0UC03lavr,t• 

dores na. Bahia niio esmo empenltlllos com o 
commet•cio. 
. O Stt. LouREsço·ns :\LllUQu~:r..QuE:- Eis ahi a 
v~nh1de. 

O SR. ARAUJo Gô~:-Born; 11ão estou con tu.;
t.\mlo. 

O Sa. A!I:Dtt.'I.DE ~-tGu~:llt.'l.: - l.ogo, htl. neces
sidade tle dar meios de credito nos cstahc!cci 
mentos. 

0 ~li. LOUR!l~ÇO m: Ar.nt:QURRQG~ :-Perclo2•ffiC 
V. Ex. ; ou .in mostrei quo:l pn.t':\ n lnvonrtl. uo 
t1.5Sucar só hn. uma :X'Ih·ação possivel - :t titbJ•it:a 
central- pol'qne melhora. o fabrico do genoro 
(rlJloiados), porque sirnplitlcn. o tr:tbalho, porque 
reduz o nctnn.l senhor de engenho ao pn.Jl<ll de 
mero tanadot·, quando ello hoje reune o de lt\
vrndor e o de inuustrLd ; mas não ú éom o nu
xilio (jlle es te Bancos 11odem oll'erecer :1. um 
h\vrauor, n. dois ou a t ros, que sorti. possível 
fund;n·-so semelhantes estn.belecimentos. 

o St~ . A NOR,\.DS FlGUL!:IRA:- Pois não ! Por 
meio de associao;õeS. 

0 SR.. LotiRilSÇO l>E ALllUQGilR.Qt!R:- Per
doe-me V. Ex.; nüo ó possível. 

0 Sa. ANDRADE FJGUE!R.A:-Si lla industrin 
qne tenh:J. nocessi1lade de e,,pitMs para mellloror 
ns suas CilOcliç<Jes actnaP.s, é ~ t.lo assucar. ' 

0 SK. LOU!U,Xt;O llf: ALllll<,lU~:I{QUr>::- Sr. pre
sidente, ba tlous typo;; de ct-edito real: ha o typo 
(lllemão e ha o typo rraocez. ' 
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·o typo fi,WCez li u.quellc •1uc csti\ const~rJ.do s~r fl<lUCO (l. pouco repartidas. Nii.o somente os mo-
n:l. pi'OIJOSk'\ do govomo. hvo~ que aJl~Jntel, co:no t:lJu!Jcon a <:antinua,.:t.o do 

o Slt. P.FJDRO Lt;n::- Não c vcrdatieiramente ser VIÇO de_mmligmção, 'JUC ~lã? dCV(l \lil):Jr, que 
o typo rtaneez . <levo cont111unr Md~ vez mms tu tenso, atncln. (ruo 

ni\o aproveite ao Norte rio lmperio, hlocle traier 
O SR. LOUREXC)O D1l Ar,uu Qu:mQ"VE:- E' mais uahmdmente e;to resultado. 

ou menos o typo J'!~tucez. 
O t y}JO nllemão e o que repousa 50t,re a mu- O Sn.. ARAUJO Góes di~ um nvnrte. 

tur.l•drule. São os lavradores que :;e renuem, O Sr:.. Lovr.:t:xço D'F! ALnt:QtrERQUE:-Qnnnclo 
formam sociedndc3, ru; quaes serv(!m <le inter- en ~lgo-ainda que nüo a.provei!e ao Norte do Im
media rio entra o capitalista c os ~ocio> quo J}C~oo---nü.o quero c~cluil.-o dos 'l~neficios possi
pracisam ele a uxilio. Ha neste enso gnr-.:,ntia re~.l Yets; nm.:; estou convenctllo, ~ jll. tti'C oc-casmo de 
J)nra o C!l.pitali>til, e a socíall>tdc 11ão se comtlro- m:l!liCestar e~ta Oj)ínião o unno p~ss:tdo, d~ que 
mctt~, pOl'(!llC está chU'o qno elh só se l'C3jlOll- emquanto o Sul lmder admittir immigrantes euro
sa!Jihsarâ \)01' aquelles socios quo o merecerem. p2us elles nilo r cmu.udu.rüo o Norte: eucontram. 
(.4poit."Jos.) - arJUhna is vanta.gens, um clim:t ma is semelhante 

Pelo syst.ema allcmão, que é o d,l. mttlunlid,lde, ao dos sens paizc;:, encontram já tnitltnns rle ou
. tudo se resolve no credito pessoa l (aJloiados), tros immig:rantllSut\ mesm:t ]lt'OI'..edencin; em um:\ 
e e r)or isso que :dli ~s Instituições de creillto pah\'IT:I., J•~ se \)Õde dizer que o Sul uJo e pa.r-a. o 
té:u prosl:ldo rolevantes serviç.os, nfw sôn100~ i~ europeu unll\ tçrr:\ comple:tamente est1~mha.. 
lavoura como n o~tt':l.S industrias. o Norte tem contr.< si o rümr do clima, o sol ó 

O SR. Jo.~qr_;n~: Kt!lt:'CO E oumos SF.=-noRE:>:- nt•dente da mnis pnm o trr.llãlhndor eut·opeu; alli 
Apoiado. póde elle viver JJerfaitamente como proprietario, 

o sn. LO'CRlcX"'o DP. AI.JH>QttmQrm:-l.cmlll'ei negoánnte, ou lncln$trbl; mn;> o tr-J.uallmdor ru
out ro clia M nÓI.Jre Presit\ente do Conlclho os ral, o <Ine se expüe no sol clesde r. munhii até ~~ 
etleitos beneh~os quo all ténl \ll'Otl.uzhlo os bancos tnrde, e>se nr.c põ:le ser europeu, on viver•\ 
popul:tt·e.; fuudados por Sch.ultze. Era 1882 0 n u- pouco ten~po. . . 
mero desses baneos elev(\va-se a 1.889 EIS alu porque dtg-o que de•e cootmuM cada 
. Mu.s este é o credito que vem colll.O ~onseqtten- >E'Z m~s :J.ctí_vo,e_enl n~:lio~ e>caln, se fót• possh•el, 

CJa do adiamento dopai r., é o credito que cham:tt'ei I o sernço de lmnugr,\<-tlo,mml:l. que m10 aprovette 
natural; ê o credito qtte têm os hwl-,1-:lOl'cs qttc ao_Norte. H~,·emoutros melltomipentos<jue aJlro
cnidnm doa sotts proprios interesses em vez tb vetlern. ao :'<ode o <le que o Sttl1mo cl\rcça.. 
confin.l-os {~ gunrd:~ e direcçuo do Estatlo. O SR. Jo,'•ll:m NAnt:co:-Formnt•- sc-ü:o tlois 

0 SR. PlcDRO LU1Z:~.Apointlo. Rra1.is. . 
OSR. LotJRl!XÇO DF. AT.nUQI:EllQ'U'€:-Re unam-se 0 SR. LOURF.XÇO DE AI.llliQUERqur-:: - Tambem 

os nossos proprietarios, 1'orn1em societlad~s .:;ob1•c não é eS:S(). o. conscquencio.. · 
o t ypo tle 9utras _que se tem constittlido u~ Ali~- O St!. JO.\Qtmr N'.\nuco:""'O' que é pm•a sentir 
manbo. e U(l. Itnha, e com certer.a. o credtto 11ao ó que o Not·to tamlJem coutr.ibu:t. . 
fnltari1 it l.'\•onr:L (AJ10imlos e <1Jla1' tes.) · 

l!iz o noiJre tlcpnÚtdo pehl p1•oviucin. do Rio de O SR.. L O\Hn::-;,,) n;;: Al.n\;QíHCRQUF.:-:-l\l;:s o 
Janeiro; mns não tenmi~ os lntíl'nnd ío~ ~ Sul tam!Jcm co~corrcr~ com o seu conttugente 

Em primairo log.ll', não \'ejo em r1ne esSM l~~N o ~Ol't0 .• N"~ ;;~ po~~- le:·al' -~ tal7xt1•emo a 
soci~~l!CS 1')1)55..'1.111 prodnz_ir cs..<e resultado. (.lpa1-.. llqutrln~.-~o . •.~e.,ta _conta . N.w,:se po.lc 1hzgr ,u~ o 
tcs.) :sao llC~tlemtS •hSO<:taÇÜ<l> rpc r•otlcm lot·- Sul loncou.\ nmos p:u':.l. o Norte do qneo Nottc, 
nar-:se f;I'<Ut<l_es afmiaçücs. No pt·inwit·o ~aso uào l'-ll; t o Sul. . . . , . . .. , :. . . . ... , . , 
se potlo re:thz:w o que o nolli'C <lc1mt:tdo sttppúe } : '.r.'~~.mlo_ ~"~~- ~':: ft_n~k~'"'. tl.~ct, p:u;~~·mc '_1·~'
pronm~l , e _no segtU!tlo Cúll~Ct'l':ll·~e-:io as Jll'O- n::~ ~~Holl\!>~.L.liCl,l~ . :'~tn.'les_.lluo . _ _co~!' l"~' ·~~~: .. ><: 
pricrlatloô cx•stctttes, nüo serão ~n·•monta<i:lS. ·h~oes:;c, JIOl•JUO tllll u bCt ~lO»O_PllllutJlnlmtet"""c 

.-\CC!'~.S~e que nüo l'ej;;. como ~~i :fm po>Sh'eÍS 03 mm_llet· :~ n~t<.l:l,]l) · rb ·n:t.r;ao, a 111 teg-,·u.lado tio 1m
lalifm1Cllo~ em nm p:liz com,, Iegisi<Wiio qu~ te!Uo> pêl'LO- (.lJ,••cdo,.) 
a r espeito de snccc.lsões . ' O~lt . .-\R,\O.JO Gim<:- Q!~\nlo•~ mim, niio C..":;-

0 S11• JoA'-Illm NAnGco :- o lati l'undio existe. ~u'Ci tb rccla.m:u· cont1n :t 1 dc_sig-n<tl<l:ule. _ ,\. cles
J{I houve ~11hniut;;tt'R<;"l1o do .i n;tic~ no intel'iOt' tiO lg'll:tltl:tdc é que IH\ de pt'OOU7.tt' tt sepnraç:.tt>. 
]l:ti:d (I SI~. P ~:nM r.urr.:- \'. ~~~ - ci illj\l~to. 

O. SI~· .LouRtli\'<.:0 l.ll·! Ar.HtJ:0 tif! • ~QU~:: - As O Stt. Lot:RgXl'~ o:-: -~ r.nl'<!l'I'R~UJ·::-Proeede-
gt·:~nucs pt•opricd:lu-e3 Yi(o poaco :1. poneo re•.lu- ·rei agora tl amtly!;e r! o di-se•a'.>O do nol,t•e !lepn l:Lüo 
~intlo-se t\ Jn'oporçOcs m ttis mode~h~, :\ mer.lítl~ pelo I i• 1Hstricto d:t pl'OVÍllCi:l ,lo Rio do J:~neiro. 
r1ne Yito sen do dividid~s l)Clos h<mleiros: portn.nto Atites de faze l-o, pel'lniWr·me-:i a Cnrnam, ussitn 
não receio os l:ltirundios, nem os temos no rigor como o 110bt-e deJJutauo, fJU!: tbe dê uma breve 
da .palll.\'1'11.. F:' possi•el que h~ja. mnita vnn- respostt1, qua ser& no mesmo ten1po uma satis
tagem un. divi;:ãu lln. g t':lmle propriedade ; é raçao. 
qnesti'ío em que a~ora não Clltl'O. Disse s. Ex:. que en Yivhuom o c.>Jlíl'Ílo per-

COlllo que!' que s(lja, ucsta qnestão cu confio tnrb,ulo, porqne t illh<l sitio forço.do, pel:l. ratali~ 
ma.iS.\13. Sabcdori:\, .tl:l. DCÇÜO leutn , m~S et!!C..'\.Z, c;u[e rbs cirCUilJSt<UlCÍilS, COllfOl'lllC declal'al':l., ;\ 
clns leis Jll\turncs e economica~ do que em !JHnlrlner "otw a lei · de 1:) de ::\1:\lo, llando ass\m aos meus · 
tr;~balho Llo Podct· Len·islati>o. adl'c J~1.l'iOs nm 1~oto que tinha rcctts.~do,<oS meus 
... l~ü preyejo que <t~ gr:tndc;; Jlt'Opriellnlles qtte co- rdi;;-ionn.l'ÍO$. n cclat·o ao nobre dcpntado que 
te~10~ ~ Q\!C :pilo '[LOdi;1mo5 doi~;n• •. ill ter, J'OÍiõ o o lrll·n_e5pirito nil<l_esti~_l)()!'lurb:vi_o.- ~-Ex:. S.'\be 
ll<uz e m1mcnso e mu1to poli<;Q po~·oudo, Imo de , <tllõ sNnprc ton1e1 1rost~JCi nnuto tranca.,, que 

. v. ltl.- 38 
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nuuca fiz op~ic;:ão ás escondidas, e Que J!Or Deocerei :\ n.nalyse do ultimo discurso de S. E:oc. 
C()usegninte st::jeitci-me sem(a·e às consequenc1a.s 1'0UJtli nota. dos pontos capitaes. 
do meu proe;edimeDto. o nobre dcput.'\do; respondendo- ao mustrado- · 

J·epreseutantc do l • di5tt•iclo de Pernnmbuco, 
O Stt. AXDIUDE FlGUEIR,\:- Eu o reconheci. rli.sse que elle niio tinha conseg~ido prov:\.7 que 
0 SR. LOwREXÇO PE ALBUQUERQUE :-Por que ~;;te projecto é 0 nlCSnlO de 1&75. 

razão hei de ter o meu espírito perturbado~ Será. Com errei to, Sr. lll"esideote, ha entre ambos uma 
pelo receio de ~~~r de:;contelltado a meus co-re- di[erenç:-. M.pit~l. e é a que notou 0 nobre de-
1igionarios 1 Descontenta.l-os-hei toda a vez !)_Ue putado. o projecto de 1875 aqui iniciado, ga
éstivee em clivergencia com elle~ em questoes r:uJtia aos ban~-os 0 seu capital; a.o passo que o 
cajlitae5, como essn que no.quelle tem~o se dcoo- actua.l projecto g:\rante ,~penas a. emissão que 
teu. E de{'Ois, que m;~J me }"\Õde ..-ir flt~ má >on- 11 "''· d t a d pio de 
tade !los meus c•-reliaionarios~ O nobre deputado e es w.erem, corre~pon en e> 'o ecu • 

~ - oeu ca~.>ital. Mas o nobre deput.tdo por Perna.m· 
sàbe perfeitamente que a ambi('.ão e _dereite mais buco n[o fu.llou do projecto, !allott da. lel de 1875. 
propr1o dos moço> ou dos homens mars vt;lh.o~ do 
que nõo Não receio, portanto, que me mtr1gne O SR. JoAQunr NABUCO dil.um ap:lrte. 
com os liber:-.es. Hei de cumprh· o m.eu dever o SR. LouRExço nm ALBUQUERQUE:- Entre :t 
com a mesm:-. iseu~ão com que o cumpr-1 naquelle :t lei de 1875, e o projecto, que se discut e, as 
tempo · e, dadas tiS me>mas circurnstnncias, tm- unlcas dilferencas são aquellas que assigonJ.el, 
tando-;e de outra. ~uestft.a Jo mesm<J alcallce, hei qu~odo discuti o primeiro a~tigo. . • 
ele ]Jroceder do mesuJo modo. O nobre tleput3tlo, relo.tor·du. com~ussao, pr~ 

o Slt. A~nP .. ADf: FJGwlmu:- Fnri1mnito bem; curou demonstr,~r que aquelle pl'OJecto tr1tZJO. 
tercl o meu a.púiO. maiores onns :-.os lavradores, e impox-tnva . em 

mnlor responsa\Jilülade parn o Thesouro, pe~o 
O Sa. LoUP .. ll:"ÇO PE "lLilUQlmRillJ"E :- Oi;;s~ 0 facto de deverem ser pagos em ouro ao c:-.mbro 

nobre depulndo que eu não tive n !ore:~ pt·ecJ_S(l. tle v o:; juros e l\ :tmortlzaçiLo da.s letras hy-
para resistir ao que chamei a 1:\t:alldnde úas c1r pothooarias. · · 
cumst:.\ncia~. S. Ex. W'"e-:-., e dou-lhe P.'l':l.IJe~s 
por isso .. Mas, Sr. presidente, se· me-Ja._facJ! O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- E annuldades. 
naquel!a occasião (llzer-n[O - , C()tnO facll fOI 0 SR. LoURE.'iÇO DIL-\LBUQUERQ.V~1 :- Atinui- .. 
uo nobre deputndo e a outros que o_ !lcompa.nhn.- drulcs, j urós e uniorti~ã.o. . . 
ram, o - não - e nm monosyllabo como o_- Dis:;e S. Ex:, que, com o cambto varhwe_l_ gue 
sim -; e <l'ahi não rile poder ia provir Jua1or ·temos, os lavradores ficariam expostos por.mUJt os 
dmnno do que no nobre depuhldo e ao3 seus com- .annos n grandes sacl'iflcios, <l.SSim como o The-
\)ltnheiros. sout'O. · . 

Por que não· o ftz'l -pçrque entendo Q.ue o voto o· ~roj<lclo Mlu3.l é m;"I.ÍS :modesto, porque quer:. 
não é uma cous~ mat_erial . O voto expnme um:~ funcc~t;,nar com CJ.pitaes e.xtsteotes no pau. . 
opinião. Supponhn. o nobre deput.'ldo qne o .seu Si o pro3ect_o de 18i5 tinha o ale&ll.ce que lhe deu 
v~to loS?O. ven~dor e. S. Ex. cham:l.tlo para orga-: _o_)lobre __ d~putado.do submetter'-o-luy~on~-pos··
·mzar mmlster!o;--,tet:ll\ o -nc_>bre deput~do a força stveis preJuízos, result..'lntes da va.ru'l.Ça.O do cam
precisa para resistir :t rata!Jdncle das Clrcumstan- bio tinluJ. tambem a vantagem de lhe sex-am feit os 
ci (lS a que me referi 1 . OS emprestuno~ em ouro. 

0 Slt . .-\:i"DI.UDE FIG"UEIR.:\.:- Sem duviila tinha; Q SJt . ANDlt,IDE FIGUEIRA :- Recebiam ue UIU<J. 
e é por isoo que votei assim . . só va1 .. 

0 SR.. LOURE:\'~.0 Pf. ALilUQUEltQGE: - 6 nobre O St.. LotJRE~ÇO DE ALBUQU!:'.ltQUE:-Or~, esta 
deputado erílal•it~ as dilficuld:tdes, recusando o ,,nota~em em bastante par<\ coutl'!lbala-11çar_ 
poder; · aquellê ·inconveniente . 

0 SR. ANDRADP. FIOUEIRA :- Não O recusava. 0 SR.. ANDI\!.DE FIGUEIRA di~ um aparte, 
0 SR. LOUR.l~:O:ÇO DE ALBI:Q"C'ERQU!:'. :- E, ~j O 0 Srt . LOURENÇ.O DE ALBUQUERQUE:- Com ·o 

aceitasse, ?a~ia J~ ~ecessarh1menta provoc:tr dcs- prnzo longo, o.perigo-uão é t~o graude. 
ordens tnmto gr,n e.. Temos cambto t\ 26. 

0 Sa. ANDRADE FaGGEilU :- Niio provocaria; O Sn.. ANDRA!lll FrGUEIRA:-Em uma. occasmo 
estou wtn-~ucido dIsto. Bnst:m• o governo man- destas 0 ·banco !':!.ria. o emprestlmo sujei~\ndo o 
ter:\ legnhdade. (Ba cnctros "P"rtes.) J:wrador durante 30 annos. 

0 Sr:.. LoUJ~F.NÇO Dr: ALIJUQU~RQUE:-E'_ l~l'• O SR . .TOAQUD!N.~Buco:-Nito ha. d11vidn. que o 
que, St·. prestl.lente, era est.n a minha couvtcçao, tanndot• prefere e~ta forma: () pair-amento em 
que não tive a "f\\cil Mrogem de rc~ponder-nüc ;· lJape\ " 
e n ote bem o nob1·e depnta.do, que me J'ôra muito · 

0 5
' Lo , 1.. QUE Dis'e 0 ma."' n-rndavel ft.zol O . R. URE:SÇO DI!: ,.,_ .nUQ"l'ER : - > 1~ 11

"' ' ' - ' nobre deputado que e;tes bnncos .fornecem di-
. S- Ex. de.ve compre~end<:r que_ tendo .recusado uheh·o barato á lnvoum, porque,sendo o e~pres

este ;o~ aos ço-rellg; tonano~, nao o dnna a meus ti mo t'eito sobre metade do va.lor d3: propnedade; 
a4versa.nos sem ~no~tvo mmtc poderoso, e que e pelo seu calculo nã.o devendo os Juros, :unortt-
mnguem tem o d1retto de lançar-me em rosto. saç,'to e mais despezas el~vilr-se acim·\ de 10 "/• -·· 

Dndtt esta. rcspost.n., completa-:-~ com o pro- o SR. fu'i"JJRA.DEFrGURtR.\:-10 •{. no:m:n:imo . 
· testo de que·nunct\ bve :t.·1ntençao lle oiTende1· . · · 
ao nobre rleptlt:ulo S. Ex. sabe _o ·que é est\1 tri- O SR. J"O'GRE~ço ALBUQUERQUE : - • • • é c lar() 
buna, sabe tambem que eu nào ~o1eri~ ter_o_in- que o lavrador, cuja.propriedade fo_i hypotheeild<t 
tento deferil-o; nen1 o_q_ue eu disse tmlla esse fJOr metade do seu valor, n:1. x-eahdnde so p!l.ga 
alc.'\I!Ce. · · 5 •f,. (A~les.) 
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O nobre deputa;lo por · Pern:unbucu . , . 
. 0 SR.. ANDRADE F!GUEIRA: -Confundiu O.S 

causas. 
O Sn.. JoAQUm NAnuco:-l'fão confundi tal; 

meu 4isc•lrso nincla não sahiu publicado. 

· · Sr c presidente, disse nino1'1. o nobre deputado; 
respondendo a um argumento do illustrado re~ 
presentante pelo I• districto de Pernambuco, que 
foi pnra f,tYorecor os bancos que a })!'Oposta 
admitliu que o pr~ minimQ dos emprestimos 
descesse de lO :J. 5:~nnos. · 

0 SR. LOURE:iÇO DE ALBUQuERQUE: - .·· zião 0 SR.. ANDRADE FlOUElllA:- E p:n•a ftlVorccer 
confundiu ; o que disse foi que er-.1 imposs!vcl os devedores tambem. 
convencer ao hwrador do quo elJe sô p:lgo. .5 "/o de 
um etnprest imo que contrahiu a 10 •to. (.Apartes .) 

O no\Jre deputrulo pelo Rio de J<\neiro. al\m de 
justiflcar melhor o pt•ojecto, foi além e dis<c que 
na realidade os emprestimos seriam feitos, ulio 
sobre metade do vn.lor do immovel, mns sobro um 
terço. . 

0 SR. ANDRADE F!GUElR.A.:- E l).ppellei p:tt'!l. n. 
estütistica das actuaes instituições de credito. 

0 SR. LoURR~I)l> DE ALlJUQUERQUE : - Com 
elreito, não seria rnzoaYel alül.star dos bancos 
aqnelles Jllutuarios, qtlO quizessem contrtthir em
prestinl~S n curto pmzo ; mesmo o pl'azo de cinco 
:umas p:~.teca--me uma. limitação desnecessaria, 
sendo bastante n. li:mção do prozo maximo. 

Não a.credito, pot'ém, Sr. Presidente, que com 
a nmodiznção violenta. excessivto-, dos empres
timos de cinco ::tnnos, os b.vr:I.dores se dirijam nos 
b:tll~ d<l credito real; p:rocurnrã.o uzar do cre
dito pesso 11, o qne scr-lheW. certamente IU:J.is 
commcx!o e convenient e. 

O SR.. LOURBXÇ.ODE At.DUQUERQUE: - Sr. presi
dente, o M·gutnento ue que se serviu o uob~e 
deputado, não c.olhe, por dous In.)tivos. Em prl 
meiro lagar, V. E:c. sabe que em uma. f>t?. endn o~ 
terrenos se dividem em;_cultiv~.do., -e não cnlti- o sa. Al'otuu~ FlG~EiRA:-Mas é Yo\uotM"lo: 
va.dos, consistindo estes em . ftorest.a.s ou matas, elles que recorrem no Banco ê J:lOrquo prcrcrcm 
que, aliáS, dão grande ·valor à propriedade, mas ter dinheil·o a. melhor taxa. 
que eu ccnsidero p(l.rte rnorta dã fazenda, pois o 
seu rendimento e nullo. O Stt. LounBNço DT:: JtLllL'QUERQUE: - Nã.o 

Si na avalin.ção'est;>.·parte n.'io se e:otclue,ape;ar ditro qne o projecto os force a recorrer aos lK~co; 
·de ni!.o ser fonte de receitü, como dizer que o la- nifo l\;\ nada m~is livre do ~ue o empresttmo, 
vmdor paga na realidade 5 °/0 ~ Paga muito tanto paro. flUem o f;~z , como para quem o r ecebe; 
mnis. sô toma emprest<ulo q üem quer e precisa, so em-

Ace.resce que, ·linda qua.D<lo ns avaliações não pres!.â queu1 pódQ e rtuer ; não o disso, porem, que 
se ~m como, acabo de .dizer, tomando-se em se trata. 
con>ideracão ·todos os 'Valores da fazend<l.,·.mesmo Dizer qne as· condiçoes do paganiento s1t9 ~e tal 
o• .mortos, Isto é, os · que actualmente niio -pro- modo apert>1das, ~ nmortiz:t§'o tão v i?lenb, que 
duz.em, m(I.S qq_e_J!O_d~rão ser __ de.grn.nde va.ntagem ·provavc!menteolavradot· nu.orecorrera nos banco -em fotturo mais ou menos remoto, a lavoura, que paro o.mprestímos de cinco annos, nã.o é dizer que 
sõ put\esse alcancar 10 •;., ver-se-ia em set•ios nesta parta o pl'(ljecto seja dereituoso. 
embaraços pa.rn pagar a sua divida.~ .. o nobre ol~putauo calculou como SI todo o ren- O Sa. An.AUJ'O GóES: - SI e\le é assim, ê de-. 
dimento da fazenda rosse dcstinMo M p~cnto fcctlvo. (Ha ou!TO$ aptmcs.) _ 
da divid<' como si o lavrador não tivesse outras 0 SR, LOUR.E)'ÇO Dll ALBUQUERQUE ::...o ·n~bre 
necessidades a satisfazet•, não Pl'eci>asse sustentar deputado pela provlncía de _Peraarobuco, suscltou 
:o. familia,edueür os filhos e fazer outras despez..'\.ls · uma ~uestão, que n:'to foi :und~ respondod:>. Per-

s. Ex. nã.o tem raZão. Si nssim fosse, os deve- "Untou s. Ex. si os bancos podiam emittlr letr<tS 
\lores do~ bancos de credito real ' não estarittm ftypotbecarias sobre os emprestimo~ d_: pequeno 
atra?.àdos como e:~tfio,-porqne não. quero sul,)p~r prazo. e 0 · noLrl! relator da conumssao, defeu~ 
que o fl5tejam. volnnt:.'lriatnente ; moguem deseJa dendo~se de um:~. opinião que ihe tinha sido 
ter a sutl. proprielbde rural bypothecada. indevidamente attrilJuidn, oão 1lecla.rou, com tudo, 

0 Sn.. A~'l>R.AilE FIGUBffiA. :- Mas D[O sM o que pellSa a e;;le !'espeito. 
todos como V. E.c suppõe ; a grande ma.1oru\ · 0 SR. ANon.AnE FIGUJmu.: - Sobr~ . empres
dos d~vedores hypothncnrios está em diil-. . tiinode menos do cillcO Q.Dnos, nã.o, -poslh'\'amente ' ., \A O Sa. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :- 50 • !., nlió: e isto é expresso n:dl'li de l8í4-

, ·ygundo o ultimo ba\onço i1o Banco do Brazii. O Stt. Jo .... qrrm NA.nrrco: - Eu não fi r. senie-, 
·' o SR . Pr-mR~ Lmr. : - Dos devedoros <lo B:tuco lhante pergunta; níto se! como appareoou no 

do Brazil, sobre 27, apenas 11 estão e:n di~ . meu discurso. (Ha outros apaYIJJs.) 
.0 SR.. Lou ll.m;QO DEl ALBUQU'&RQUB :-Nii.o pro- O SR., LOUR~"'ÇO Dl> A LnvQU:Sil.QpE: - ~r. pre-

cede ainda. o argumento, porqu~. ~i ~natural ~ue sidente, 0 nobre relator da commt~são disse que . 
sejnm multo aniíiadosos na av:ü1n.çao das fazen as 0. capital social dos bancos uao -pod1::1 ser ~nver
n.quelles institutos de aredito relll qne uil.o con- tido em . apolices da divida publi•.a. ·e recolhi~ o ao 
tnm com a "'arantia do Estado, é naturn.l tambem Thesouro. 0 nobre deput:Uio pel~~; ·llrovoncta de, 
que sejam 'ão contral'iO, .bustaute negligentes os Pet'tiambuco, citou, porém, ns opmi~33 da. dous · 
Bancos que se trata de. fun~ar, pois sabem que tlS lllustre> estadistas ·.,. um. dos ~uaes tmha srdo o . 
S\!as einlssoes serão garant1dns pelo Thesouro. ]irincip:l.l tironioto~ d~ lei de 1875 (reftrO'!Ile _t\.11 

o sa. ANDR ADE -FIGUEIRA":- Têm o seu ca- Viscoude de · Inhomerim), e dellas. com razao, 
pitül compromcttido, e trat:n·ão. de S.'\tval-o ~· . . conchüu que osJnnoo!;, quando _tiverem e5,"'0~0 

o·sa. Lou·itEN"ço DÉ ALllUQUERt;HIE ,.-.E~ outro n sua faculdade emissOt':l, devera.o ter em apol~ces 
pouto de qnc me o écnlhuéi: .o capitul compro~ no Tllesouro qu~otía equi:mleote ao seu capltal 
mettido. · socinl. · · · 
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O Slt. ANDRADE ~'IGtiEllv..:-.0 que .. nãO quer 
dizer que elles deY:tm depositar o seu c:~pihl 
socíaL 

.lisilda no Tltesouro,e outro5 11áo- Portiiii"fo, é P~.
ciso com·ir qu.e o nobre deput.~do nrío tem r:u.ão 
neste 11011 to . · 

O nolJre de putado di,;sc tambem qllo o5 b~ncos 
não podem enlittir nutes de twcm empregado o 
capital; 

O S'll . ANDR.-I.DE FlG'(;Em:\:- Ern contmctos . 

O'Sl'. Loun.ENÇO DE J\J.!JUQUllRQUt:- Mns eSSt\ 
niio'erQ.o.Opillíii:o do nobz·e deputado; por isso 0 11 
disse, em a:pal'te,- <1. a questão é outro» • .....: O 
nobt·o deputado sustent.w:t llue 05 hanc,~ qne 
corueç.'lssem a. funcciomll' sem ter complot.~do o 
seu capititl, á propor~ão quo foi;som t<tzcotlo a~ O SR. Loun.E?içO DE ALBt:QUI>R.í~Ur-: : - Eu não 
emisSlíes, seriam obl'ig~dos 1\ recolher 110 1.'he- posso encontrar agor:~ o trecho do di~cmso do 
som•o lO''/,. e considerava este preceito d:\ lei nobl'e daputndo o, IJUe a l!'tHlo; mns, affi l'mo a 
como1un eõtimulo pam que o cnpitul fos;n com- S. llx. , nssim como .ú. Camam, qae estas pah\~ 
pleta<\o. . . . vt•as si'~ textuaes: 4. Os bancos não pódem emit-

O SR • .i.,'<DRADE F'Itwmu :- E-como lllll:t. ga- tir antes de terem cmzwegado o seu capital.:~> 
l'(lntin audicionat pat~\ 0 Estado . Es\:1 propo;;içi'lo não é varda.deim. Não e;;tâ. no 

pro,iecto, niio ê isso Q uc pt·eceitúa :~ \~i ela> so-
0 SR. LoUJ,ll::>'ÇODI! Ar.uuQül!RQt';; :-Tanto ::ts- cictiadcs auonymas, uito cstit na lei ele l SG4, nem 

sim, que o nobre deputa\lo accresc~ntou: os h;lll· na ! ~i de 1875. (;l.jJoimlas .) 
co~ qne f ttncdot1o.rem com o seu e<\pit••l o:umplelo 1 1 
uiio terão nece;si<lade de recolller das ~u:~s emis- O que e3tú n.< e i d:\S soeiet ;ll.!es ononymas 6 que 
sões os 10 •,'.. um11 Súeicua.tle nã.> se JlÓtle constituir . scnl que 

Eis ahi a diJTeron(:a, d:\S opiuiü~s suslcnta.tlas todo o sen cajúta.l esteja snl;ret·ipto o reali7.alla, 
pelo roeu uobt'e awlgo e pelo no ln'e relatot' tia com- p~lo meuo5, um:t decim::~. par te dellc ; mas uU.o h:~ 

· disposiçilo .üg uma que prohiiXL a sociedade quo 
m~sft[1~strado relator h coromissão ]JÓrtim i:i ~e constit :t~r, de fuucc!onar :\!I te;; de ter Sm]n'e
abandonou. ao qu~· pa~, :1. opinião, que su~t~n-. ga do e!Tecttvamente o ~eu cap1tal ; e em rehu;.ü.o 
tant, de ,-ç:"lie cessaru1. ou não terhl.lo:;,1r a tle<luc- ao assumpto tle que s~ trota, vou mostl-ar ao nobre 

1 - 1 .deput \do como ó possi vel que os htlucos funccio-
'· l;iiO · ele·· O •f• sempre ·que 03 bancos touves;em netn sem terem otrect ivamente empregado o saú 

de fuuccionar com o sett co,pital completo, c:1.vital. ·Nem s~ póde entcn\lel' de outro modo . 
O SR.- Al\DRADE FIGUEIR.A. · : -1sto 11ão vi11h n. ~- E' porCJ.UO o nolJrc deput.1do lnt ol\Wll. em equivoco, 

proposit 9; o c;;ue vinha a :prOjlOSito er:1 com))~ te!' que com tanl:l. tl il'rlcal dade explicou o !uncciooa
a p~·opos<~:i'~O ao nobre d.eputado cle:que o capital mento dos bancos variando. nt~s el'plica(,Jes que 
soctal. deVIa. ser con-vertl(lo em :1.J!ohces .. den da. -primei~a e d..'\ segunda vez. 

·. 0 Sa- Lourt~~~ DE AtBUQl.iEI!QyE : - )' . Ex. 0 S~. Axn_R:~DE FIGUJÚR.A :- Estit eng:ma(lo, 
"· diss~>-<~m-seu.pcJmelrD.dtsc\llSO, .. -~;;t<Lesc.t:Ip.to;, _que_ .cu.nuacn.sanei. _ ______ , _ _ -- --·-·-........ .. . · · 

o lnnc<>;que completas>e desde logo o seu c~pltal, , 0 Sn. Lounr.:>(;.o DE ALBUQUERQUE:- o banco 
lLdecima parte cfas suas emissões não seria cJn- lev:lnta a deciriú:_ p~rte do seu cl pibl, commu
'I'Crtida~em npolices e recolhida ao Thcsotiro. · nica oste r ,cto ao governo, e, logo que este 0 

E u t'ügo q\le nil!J foi este o ]lcnsaroentó ela lei autot-ir.e a. fuuccionM, clhl p't.l<rfa.zer contr-J.ctos 
de 1875, interpt'Otll<lo. nutltenticnmente relo seu 1 · 1 1 autor, qt~e assim se póJe cousideru.r a St·. ''iiis- 1YJl01lleca.riO:> 0 p:tga · OS com ns etrns llypothe
conde de !nhomerim; uem póde ~et• este 0 penstl- carias, si com ellns se contentar o llllttua.rio . 
mento do projecto que se iiiscute, porQue nc5te Qual é o artigo da lei qneoprol1ibe ~ 
caso niio sa poderia. considerar o Mpit:U soci:ü dos . o SP .. ANDRAD~ FiCUEIItA :- Pode emittir :ts 
lnocos como uma ~1rantín. para o Thesonro. ~etras, de.-audo teL' ji~ a gamutia do mutuario • 
. O Sn. . Jo.~QUDI R"-lluco :-~~poiado. O Sa. LouttExç-.o DE :'I.LBUí.!uEttQUt:: :- Vou ll-

0 SR.. A;sDR.'I,Jm FJGUJ::ll'JI. :...:...Ahi é que estit o gu~al' oütr a. hypotll~se, e o nobr e. deput .Wo ha ue 
engano. O dellosito e llllli\ garantia ad<l..icionnl. coa vir que sua inter pretação nüo 6 verd~deira. 

O Sa~ LounRNÇO Dll AL'F.IUQCEltQt;~: :- ,\S de- Supponlia.mos que O b;mco empreg·n. o s~a C:\pital 
dllções. diz •~ lei tle 1875 e diz e5te pt'\ljecto, se enl contracto; bypotltecnrio• (e a m~sn~ hy.po
fariio áté se completar o c:~.pito.l social dos b:lnco;, tb.;se que S. Ex:.·_ tlguruu)' e entitte letras hy.Po-
( tlteca.rtM no v:Llor cor respondente. SendonssHn, 

· ti.JJq.rtes . ) pergtmto : como ô que o no!Jre deputado susten ta 
Nest e po<ILo o nob~e deputado equiYocou-se; quo 1 i mmo\'e! hypotlleMdo c 0 C'.apit:tl soei:~ ! do 

mo.s eg\tivocos desta nnturez11 póde qu,.lquer com- banco coust itu~m duas ga.rmiti~s em. vez de 11m,,, 
mett.er, mesmo o nohre dell:ttmlo, •t~e•M' dos e como é que ]lÓ:le s. Ex . dize1·que refutou yicto
conl!eeimentos que tem d:1. mo.teri:1 . (T,.~callWe riosarue!lte 0 meu argumento~ 
4lguns apartes.) 

O que.digoé que esl't intelligenci..o't nent se põde O Sn.. A.>Dll.A.DE FtGUEllt.\ d:l um a]l(lrte . 
<lar à lcl de 1875· :i. Yistn dos INCltOS do discurso 0 SR. LOtJll.IlXÇ.O DE ' .UliUQUilliQUE:-V. Ex; 

. do Visconde '<.\c' lnhornerim lidos pelo nób.:-e depu- está enganado. A letra. hypothecar ia represeuil\ · 
ti.do ver P ern,\mhuco, nem ·tnmbem se '(lÕcle dar aqui um .vnlo1·... · · . . 

. :,ao proJectv,,.quG ,(lí$Cutimo5; .porque, tanto neste .. 0 ·si.\. ANDU.-\.Jl'El F(GUÍliM .: _ Mas habilita. · a :~. 
· projecto; como naquella- lei, .. ·fiuilas ·as emis..."Ões,. .. 

quant ia equi valente no c:~.pital s<iciàl .dos bancos recebe-r · outt'li·. l\:1. liqllida<i.o · 11nal havet•ú dous 
deve ter sido.eonvcrtid.i em o.p()liccs e recolhida valor~ . 

. nO Thesouro; · ··. .. .:· : . . . ·· ' 0 SR. LOURENÇO Dll A LllOQUE RQUE::""' N'üo 'lia- · 
· Além dé que, si pre;alece$$e :. opinitto do no- -;erâ .. outro v,üo t·. O immovel ~ómente é que 

bre ~eputado, cbegarinmos a este :;Lsurdo: uns i·esponderit ao hanco, e, ~ .u ii.o . re~J>Onder ao 
.. bancos t e1·ião umn. parte de seus ·rec:uri~ immobi- b.mOi.'' responMiú ao Theso~o. · · 
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-·- ci S~A:iD"iADÊ Fro UI;: mA::,.., SU[lpon ha. quê o 
devedor, qne-coutraho um erupre;timo, paga; o 
banco paora ao portador do. letra llypothecari<J.. 
Restn· uindn o ~'tpitul social. 

0 SR. LOURE~ÇO DE A!,BlJQUllP..Qc'E:-Pcrdôc-me; 
neste caso ser-:io resga tada.s us letras !Jypo
thecarlas. 

O Sn.. JOAQum N,\nuco:-Fic..'t sempre o capital 
do banco. 

0 Srt. LOUP.E,_,ÇO DF. ALllUQUERQU'R:-Nüo fica; 
ó um erro. O capital do banco, 1mbypothe~e quo 
:figurei, est:l representndo ll<lS letras hypotheca
rias. Amortizadas estas, o cajlital não fica no 
immo;-cl. 

O SR. ARAU.ro GuF..s : - Fic!t e1n outros im
movets. 

O SR. AlmR.ADE FIGur-:nu:-Fic.1 na. c..1ix<1 do 
banco ou em outros v:clores. 

0 SR. LOURENÇO D2 ALnUQUERQUE:-E' porque 
o nobre deputado tem querido dar uo projeC:to que 
se discute uma. íntm•p,•otnç;io "singul,lr, que as 
suas explicações uão têm sido satisf'actorias, per
mitta-me S. Ex. que ll!'o diga. 

O SP... A:xnRAnE FlGuEIIL-1.:-E' defeito meu. 
0 SR. L OURENÇO lll'! ALUUQUERQUE: -Nilo-; O 

nobre depntado é me;;tre e falia sempre com 
muita clareza ; mas nas expli&~çües. dn · meca-· 
nismo destes bancos tem usado de umn lingu'1 gem 
um t!l.nto'obscura. 

::t?aix~:Hlo par, o lavr;ldor pref~rírii. recel,er em 
~mh~n'O totlo o em~eesti:no, e, Sl rruízer letras, 
u·~~ a ~r.>ça. com:Jral-as JlOr menos do valor no
tmmtl, ret.lízantlo assim uma economia ou evi
tando lllll vre.juizo. 

. Em f(•ancez se diz : C ha~sc;; lo na(tt•el, il ,-e
u•e••rl•·a "" galup. E' mzm ,·ordatle ; M leis natu
rnes não jlodem ser forçudas; c ai do Je~isbdot· 
~uo o queira fazer. Os juros não po:l<im se~ · arl,i
tmtbmente lixados. O govet•no poderú tudo, 
menos regttLlr o 'preço do tr.1balho e o preço do 
dinheiro, que ~ão um e outro determin:tdos pot· [,,is 
economic..1.s tiio rigorosas e üü\Tes como são as 
do munao physico. ' -

Como pensm· o noht•e deputado que o go;·erno 
terit <t iorça. (\e ompre3tnr sempt•e a lavoura. a 
7_0 j,, ou de con:;cguir qt1e estz.l,el~cimentos de cre· 
dito real emprestem a essa h1.x<1 ~ ' 

Ch·cunc;bucia> hnvaru em que os ban~os possam 
01nprostc\r ate por meno5,e circumstanci<cS tamh.em 
podem occorrel' em ~ue uilo convenha aos bancos 
f>1zer t~e• cmprcstimos, ató por m~is; porque 
nmgnem ta))ltl ·emprestado a umn. tax'" sup~rim· 
P"-1'<). emprestar pot• uma tn xu. inferior. (Apoic~rlas.) 

o lavrador que recorre no banco pa!'lL contmhir 
um empre.3ti!lJO, é sempre levado pela tlum ne
cessidade, e qüem e:>tá neste ca~o nü:o póde impor, 
acceitm•à tts coudições elo CApilülistn. 

Este lhe diril: -não tenho dinheiro, .su tenho 
letras- e o hVl·ado!· s~rit obrigado ~ :tceítc\1-as, 
qnttl([Ucr quo se;j!t. a sua deprecia<;Ito na pra.<;<t:· 
. O juro, portanto, de 7 •;. n;:to será o juro real 

do emp!'estimo. - .-
0 SR. A:NDRADF. FtGUEI~\:-Dere ser. 

Do que tenhO·· dito se tleduz que os blncos 
"j)Odem emittír letr<1S llypotllcc<\rias lo::;o que 
tenham feito coutractos de 11ypotheca, ainda que 
nrto tenham empregado. nesses ·coutractos o seu O SR. Lout\E::-<ço DE ALnuQuRttQUE: -·o jnro 

-cn.-pitnt;-uma-vez~q~oontrem.pol'>;l os letras será regulado pelo estatlo do marcad."-o.._. ~=~~~
tomadores ao par: ou os mutuarios qneira1n acei- ·Do conJunto üo pt0Jedo rcôafíii:cii:i~ o empenho 
t~l-as, mesmo abáixo do par. do goYcl'llo é qurnlto possível fammcm· os tan-

0 nobre deputado fez uma concessüo, que, rue cos. 
parece, desol'g-ilnísnJ•:l o m;;~ani;;mo do Jlrojecto. E' evidente que esta é a SU:l. preoccttpacão. 
Ou porque impressionassem-o ns observações fei- O nobre deputado disse, res pondentlo o.o meu 
tas pelo nobre deputado ]JOl' Pernambuco, o Sr. 110bre collega pel:1 1• tli;;tricto ·da vroYincia de 
Rosa e Silva, ou po,rque tivesse modificado o. opi- Pel'!nuubuco, quo não está no interesse dos banco> 
nião que a principio sustentou, o corto ê que S.I>x: f<tzcr <irntll'estilno.> it. pmzos cm'lo.>; pl'eliril•uo 
jã admitte a llypothese de que os bancas façam sempre fazel-os a longo prazo; e S. ~x. deu pam 
seus emprestiwos em dinheiro ou em letms hy- isto .uma raxuo- a \'ialencia dt\ amortir.~ção dos 
pothecanas, mesmo. abaixo do par, quamlo nisso emprestimos (1. curto prazo. 
convenha o Ullttu:<no. ~hl!l, quB imporb1 esü\ circmns!ancia? E'.com 

S. Ex. clisse'-o mutuario tem perfeita liberda- ess:l (tlnDdil~'tção, com os jm•o3, com 0 pagamento 
de de aceitar a importanci(l. elo emprestimo ení emfim, que o tanco tem de retirar a,; letras que 
letras hypotb.ecarias, mesmo quando estas esti- emittil'. Par''" o) banco ~ Ldi!!"e:·e11te que os em· 
-verem ab,tb;o do p:tr. r s · · I t 

Esta opinião, sustenta da pelo nobre reiator da llres llllOS eJam " o!lg·o ou '~ cu,t· 0 prazo. 
commissão, tem alce1.nce muito grande. A meu O S!t. A:XnRAD8 Flfi<JF.IRA :-As letrns niio são 
ver, signifiM-, nadn: mais, nnda menos, que o go- por vrnzo. 
verno Yai garantir os juros e (1. amortizoçiio tias o S1t. LouRExço nr. AL!lCQ"G'IlRQUE:- Foi cQui
lett·tls hypotuec:trias, não para proporcionar i• -voco; cu não ~ueri:\ rallm· de lell'as, mas de em
la:voumempr~timosn.lO "/o, mns o. llc 12 "/o ou prcstimos. (Apa,·tes.) 
mais, conforme a. cotnçiio que na pmça. tiverem a.; O m·gumcnto do nobre deputtluO foi este: ·não 
letras. : · convém aos bancos llS em prestimosa prazo cm·to; 

Per(runtou o no])re deput:ülo: o l[ne é que ]lÕde elles t~m interesse em que sej,tul ~ prazo longo, 
impcd!l' ao la vradot• ([C aceit<.lr o emprestin:o, pura c vi tru· o. violen,cia da · nmortiz:tção. 
em tliuhelro e parte em letras · hypotllecarJas o Sa. ,~NDMDE. FJGUBliU. dà tún: apJrte. 
aba.i:;;o t~o •par, qu:indo pódeg'ttardal-o.s e ven- 0 SRc LOUREXÇO DE ALRUQüERQm::-ViolentD,, 
delcas depois, to.lvez com vunta.gem~· 

si á ballco não receber jlontualmente as ano.ui-
0 SR. ANDRAD!l FIGUEIRA dil. un~ aparte· dades de seus devedores ; :a mesma. cott5a suc
o · Sn. LOUR.ENÇ,'.O DE ALui::;tl;mtQUB :-·Mas: a cede com os outro> cri:ipre~timos; • ··· 

1lypotllese que o. nobre deputado !igurou e ~im- om·~umento, pois ililo colhe; maseulembrarei, 
piesmente <tbsurda ; clesde que a ·letm esttYer para chcgm· li ·~utra _conc!u~i10, que, ao ]la5oo que 
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o governo quer favoreeer os. bancos e . o . nobre usará della como fandador dos bancos salvadores 
deputado reconhece que lhes conYêm antes operar dtt lavour;t •. 
comJm't.l do seu capíbl do que com todo elle o SR. ANDR.ADE FI&UEIRA : - Si fàr neces-
J·ealizado , seguo_do t;tnlbem dechu·ou em seu sario ... 
discurso ... 

0 SR. LOURENÇO D~ ALBUQUERQUE:-.·.·. mas 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não; alternar os mínistet•ío; que se sueccderem, em futuro mais 

uma cousn. com outra para ter recursos. onmeuos remoto, uzani.o da. mesma autorizacão 1 
O SR. LouR.ENço DE ALBGQUERQUE:- Palan~u; Entretanto, os h.u1eos são fundados na esperança 

do nollre deputãdo (le>ido): de obterem do governo este auxílio. 
« Não esta no interesse dos bancos operal' com E esta tlu vida, s_r. presidente. tem tc'tmbem ap-

seu capit:Ll social completo, mas altercar as plica~ão ao que esta díspo>to no § 2", pGrque 
([notM des;e cnpítal com as emissõ~s.,. ttlli t~·a~·He igualmente de mer;1 nutoríza.ção. 

Ao pa8so qtte esta. e a opinião do nobre deputado, 0 sã. n[A'I'TO>o CAõ!AR.A:- E ainda dependa ua. 
S. Ex: sustentou qne a obrig-aç;1.o de empregar em Camat-a. votar isso no orçamento. 
apolice:; os 10 "/, dM emissões que os I.Juncos fi-
zet>em, te1n por t!m forçal-os a C<lmpletar o set; O Sn. LovnE:s-ço na A.LDUQ"GllrtQv:S:- Sim. 
capital, isto é, o nobre depu~•do quer obrígm os o governo pelo § 2" se compromette n to-
b:wcos a f:<zer umn oper;lçiío que, como reconheco, ma1· parte das lettras da 1• emissão. Eu de
não est:i uo iatere8se delles. sejaria s:<ber o que se deve entender por pri· 

Sr. presideute, o governo é predigo de f:wo- me ir•• emissão: si é a· de toda umo, seria, ou 
res aos b<tncos de credito reo.l... si se deve entender :t primeira de um conjuncto 

O Sa. ARAUJO GóE5:- Não a.poiado. de emissões, que constituam uma serie. 
E :. qnestiio nãó é de somenos \mportancia, 

O Stt. LoUlm:"ço n~ ALHUQUI!:l{QUE:- • • • pro- como poderá p:<recer. O banco que levantou u. 
dia-o como todo aquelle qtte di.>poe uo alheio: em 10~ pa.:te uo seu Ci1pita1 social, pode emittir 
minha tel'r<t diz·se que quem atit'.• c.om polvora. letr,;s no valor correspondente aos contmc_ tos 
alheht não toma distmcia. Não b,lSt t •o governo 
,.,"<ll'antu· 05 J-!\ros e a ~mortlz.a~_;;,., da~ let s h.· llypotbee;wios que celebrou, com tanto que não 

"'"" • ra •- exceda c· limite maximo, isto e, o decuplo do 
pothecarias; elle entendeu que, d.tudo o seu ere- c:lpital re;tlisado. 
dito oos capitalistas, nínda. assim não cons~·guirla Ora, a imporlaoci~ desses contra.ctos põde não 
attra.hi~ os c1.pitaes ucces~a.rios para a la.vouril; equiv<J!er á importancb da 1• serie uas ~mis-
e fo~ ~lém. . • soas, porem ~penas de parte del\:>. 

DuYidanrio qua· as letras hypolltecJ.l'L<tS cu~- Quando se · cousidertl. ·o governo ·na obrigação 
. gnem ao par pelo Simples facto cb. gara.ntm. àe tomar as letras da 1• serie 1 

(ío EstRdo, o governo _r,tz ainda -?S seguintes E'. uma ~ggp.t:t.• .que façE ao nobre_E'.l'estde_nte __ -_·_ 
-f-i<l.'Ol'e&--aos-\}aucos-que~e--t:~rg.mrza.remc-c(l€)';crocõiiSellio, e a que s. •x. terit. a bondade e . 

c .-\rt. 2.' .· gentiLeza de responder quando tiver a palavra 
Sr. Presidente, antes de outr<>. qualquer ob~er- sobre o :\SSUillpto. . . , . 

>açã.o, permittu-me a cam~tra ponderar que e>tes Pelo § ~· é outro>tm autortsado o_ gover_no 
5 •;, addicionaes estiio exercendo nos tmbalbos p:wa converter em letras hypothec;J.rms e~Lt
do Puder Legisliltivo ilnl papel muito in)poditnte: tidas jlBlos bancos de que t!'<tta est~ !e~ e 
no Senil.do jil. foram reclamados P''~''' a ind~mni- ~cw:.ut1d:~s pelo ~stado, os sald?s dos d_mhetros 
r.a<;iio, c nesta C~mttra são dis~utadcs, de um lado, ClM ~egmute5 or1gen>: emprest1mo do cofre de 
pelo nollre Presidente do Conselho para. os bancos orpht~:os, bens de _doruntos, a!1sentes e do_ evento; 
de credito real, e, de outro làrlo, p~lo hont>ado prcrJ!-tOS de lote~·ws; depos1tos, das cau:•ts eco
St·. Ministro da Jnstíça, que se sup_põe co1i1 o di- no~mc.~s; dep?s1tos d" montes de soccor~o. 
reito · de prefereucüt pelo principto p>'i,t<<S i~t ,)omo ~e ve_, nestes ban~os embarcam ll!te-
tempó>·e potior ;,. jure... l'esses de var1as pl•ocedenel(l,S, 

, • Mas aqui levanta-se uma duvida muito seria.. 5l :OR. JoA.QUI~! NA.Buco : -Tem a. primeira Saldo de depositos, enteado eu que deve ser 
hy potheca. a di ffereaça entre a entl'ada e n. ~n.hhlo. dos 

O SR. LOC'RE~ço DE .-\LBC'QUERQUE ••• e tam- mesmos depositas. Mas, em que dia, em que 
bem porq1le eu tende que o_destino, que pretende dat<t se verlftcam os saldos~ Ser:l quando os 
dar" esses ;cddicio~w.es, é o mais convenieut_e. bancos pedirem a~ governo que cump_ra ~ st~~ 

o Sn, AxonAPE FJGGF.IRA dá um ap:1."te. - promessa, ou ~era. s~)lnente, qua.nuo fu1• lLqui-
. · . dado o aDno tioaoce1ro 1 

O SR. LH!R~xç~ DE ALBUQUERQUE : --: ~11n; Eis a. primeira, pergunta, que fáÇo, e que tam-
mns, ~t uma ob.J ec~ao que fiz, o nobr~ Mmtstro hem não deixa de ter ~lguma impol'tancht. E' pre
re~riOncl~n-l)le. : ~ devo ter prcrcrenclO., porque ci:so saber si o s:1tdo e a dítrerença que existe no 
fu1 .u prllnetro. )> • . . dia em q!le os bancos o reclamarem , ou si é a 

l~l_le t.e1;1, c_ ~-mo ac;tb:t de cl1zer o nobre deputado, d~-n:eren_ça que resultar do balanço no lim do anno 
~ prtmeir,v l1~ potl1eca. fi ancwc. 

_o SR. Jolo ALFR.EOO(p~·eside>1tedo conselho):- o SR. PRESIOJ;;)!rE :~Le1nbro uo nobre deputMo 
Nuo t~remos de,nandu., uuo · _ que ::t. hora estú. dada. · , · 

. 0 Sn;. JQ.~QU!)l NABUCO:- Ag~ra o.nobre Pr<l- O SR. LotatEXÇO DE ALBUQUERQuE:-Eu tenho 
Sldente .do ConselhO torna-se CCSSlOD<lt'lO. ainda 10 minutos dos )5 qué se dão· de folerancia; 

·o Sn:~LOUP..Exç.o1m ALBUQUEl~Q_uE:-:-llfas esta. .e V. Ex. é .bastante benevolo ptll'il não consentir 
disposição suggerc maís de uma ijuvida. Trn.ta,se que eu ínterromp1· assim, de momento, o tio de·· 
de uma :mtqrizacão ... Este. governo naturalmeute uma demonstração. Pro~guir~i. · • 
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SI .., saldo é o que se vel'iliCI\ no encerramento Entret:intO, Sr. presidente, ~m a crea.~'í.c> d~-
do exercicio, ·isto · e, no dia 31 de Dezembr9, oo wsha,ncos não s6 .u.E3tado inv:\do esse. domínio •. 
dia 1-' de Janeiro elle póde não existi!', e assim como ainda., vai ca.~tigar a iniciativa indiYidual 
esta. promessa feita nos banco~ será tllttsor in, qne, confiada nt\ lei, ouzou.estabelecer o3 b<:UJC(lS · 
nunca se etl'ectuara · · ue credito real n.etualmente el(istentcs. 

Esta questão, repito, e importante. Alg-uns Pot• mais que diga o nobre deputado não ha 
col!eg~s. que tomru'am p~~rte na discussão, enten- duvida alg-umn. que esses bancos. que contam 
dernm qne 0 governo cst.·wa álltoriz.'l(lo ta.m- EÓment e com os seus recur;os, éojas loh-us não 
bem n applic.'l.r em letras hypotbecar~as os saldos são ga.I'<mtid,1s., não poderdll concorrer com o; 
destes dep<Eitos j it. verificados. ·outros, que são natul'a.lmente privilegi:,do3. 

1ias, diz S. Ex., <.s devedores desses ho.ncos 
Eu entendo que o ilrt. 2- rerel'e-se unic.1mente contmhirão en1prestlmos com os· novos e sa.ida.t·ã.o 

aos que se verificarem d<\ d:lta da lei em diante as suas dh·i·lns. 
(apaYte<): entretanto, como póde ha.\·er rtuvidt\ a l>so nã.o póde succeder, ~or qtié os emprestinlos 
este respeito, o nobre Presidente do Cpnselho .foram negociados quando ainda havia escravo~ e 
terá occasião de esclarecer á Camara. para que o valor destes iníluh"L muito na avaliação dos 
esta snibtl o que vai vot.'\r. immoveis. 

Não é o facto de se empregAr em letras l1ypo- Port.1.nto. aindn quando o empr<:lstimo contro
theca.rins o dinheiro dos orphlios, defuntos e au- bido com os novos bancos tenham esse demno,se
sentes, caixas ecouomicas e montes de soceorro guranlentG não chegnrno Jl'lr-J.&\tisfazer comple
qne me obrigtl a combater oste artigo. E' in- t'\mente os nnt igos ccmpromis>os. O htvrador 
ditrerente a . procedencia dos depositos, umn pag<lrit 11arte da sua dltvida, e em vez de um, terâ. 
vez que os orphãos e os outros interes;;a.clos em dous credores ;o nntigo banco e o novo banco. 
caso algum p~rderiio, porque o governo oonttnu~ o SR. p JtllSIDENTE :- o nobre deputado esta 
a ser responsavel peht restitulçM do dinheiro no excedendo o quarto de hot'll Je. tolerancia. 
dio. em quo for exigido. o S&.Loun.El!QO n-e hLBU~UEL'lQUE :- Eu tinha 

'Mas vej:unos qual a re.~ponsa.bilidade que elle ainda outras observacõe3 a fa.zer;mas vou obede-
vai tomar. Os saldos dos depositas não exls- ·r a v. Ex. · 
tem sinão na escripluroçlto, o ~o":erno lança:. mão ·E' por estas razões, e não por mà .vont:l.de ii.o · 
del!es ~?lo de um reeurso mdtspensavel para. governo, que .nenhuUla pooso ter ao Ministerio 
~orre:, ~s suas despezas, _e, qullndo esses s:dd~s presidido pelo. !Ilustre peerrambucnuq,qne dei;ejo 
s~ _ ex1gtdo~, ep e é obr1~do, par~ pag_al-o., collm muitas glori<l.S para si e_ a su;i rroviocia; e 
st nao t em . dlnhetro na OCC_!,IStao, a em1tttr tltul~s por e;,~as razões c1ue me teul!O upposlo ao pro:
ou fazer qualq~er o~e~ça.o, com tanto qu~ na.o jeeto. Impugno-o p<>rque é iil<'l.b:~.Iavel a. minho. 

.. detenha o .~evoslloe:ttgid?. · · · . ·convicÇão de que el!e,cóm:ó l:ontem en·disse,-·iião 
~ que Val <\COD~r, l>OIS, ê,Qile O governo :;era mte pru-.1. 1\ lavoura. umo. lm chUV<\. (ll~tlito bem ; 

obr1 o .'.\ contmh1r em restismos .il!J ye,;~ª'-J!lrlt .>nuita.b~n.) - --· . -
supertor a • "' pa,ra. emprcgnr os saldos dos .'\. di5cussiio~fic0: n.diad,, p~la hot~-- / / 
depositos em letras, que só rendem 5 •;,. Orr., / 
·isto ê uma opera!)iio aventurosa e que uüo póde SEGUNDA-PARTE D..l. ORDEM no DIA 
ficar ben1 o. um govet•uo sério. 

Poi3 oito i)asta , senhores, pllr<\ dar vidll t\ estes 
bancos; o. garantia de .i uros e dtt amortiz.'lçiio das 
lettrns bypothec:J.rias 1 

Será necessario ainda que o Estado. se com~ 
prometia a. emprestimo.; p11ra empreg:~r nessas 
lettras 7 . .•. 

ORÇA)[J:l:STO DO :Jl:IXISTERIO IJA OUg[~RA 

COnt im:{n. a 2~ di~u~i.o d<\ proposta do go
verno, convertida no projecto de lei n. 53; fi
xando a des!l<lza do 1\iinistcrio dt1 Guerra pllrn o 
exercício de 1SS9. 

Si tudo isto e necesst~rio, considere o nobre São lidtlS, npoi:ula.~ e entram ·Conjtlnctmnente 
. Ministro . â a Fazen<la quanto são des(;\vorn.veis em discussão as segumtes · 
as circumstancias para a e:~:ecuçiio c leste projecto, 
e quanto ha de artificial nestes ba.nc)S !la credito Emendas 

rea.l! :\.ngmentem-se: 
o Sn. PEDRO Lu.u; :-Deve-se dizer· nntes de com m~is 100:000$ a verba-Colonias e Pre-

credito n.rtificial. . sidios militnres- nnro oecorrer às despez.'\S com 
o SR. r..oullE:J<ço Dll ALBUQU~RQUE :- Sr pre- a estrada tle Uniãô :\ Palmas e com tl colonia n::t 

sidente\no contmrio do qne <lisse o nobro depu- fozcodmo Tngl?,,nlsss4üS:200."' a verba dos :~•-rrtstruc'\':iO 
tado pe o R.io de Janeiro, eu conlio plenamente na ·1 y " ' 

iniciativa individual ; quando se tr:.\ta tle lote- militn.r-elevt\Uuo-so a- 100 o numoro de alferes 
resse3 desta. ordem, só e tia. é efficaz, só etlt\ póde alnmnos. .., 
nl'nrluúr resultados pmticos. . Fic:t o govetuo .'l.Uiol'izado a craar na. província 
c--· do Cenni. uiM Escol;1. Militar, com o curso .<lc 

O Sa. ANDRADE FIGVEilU :..:..Mai; si para inranwin e rov:~.llarh\, angl)lent.mdo-se -para. esse 
V . Ex. os .l avradores são uns jogadores e. dissf- fim a verba do § 5•-Instrilcção milit!\r-com .,_ 
p1dores... · quantit~. de 11·370$000. · 

,O S.n·:. LOURENÇO DE AL.BUQUERQUE .::-{)Estado Sala dns commissoes, aos 23 de Julh.ode 1881) .• 
limite-se its suas rnncçves J)ro(iria.s, n~.a. o· que o :_A, J. Heiiriquú - Cm'>lei!'O da Ct~>ll~.a, relator.'- :. 
nobre (\eputado pelo 11• <li>tricto do Rio de. Ja.- M'ruroso Camru·a.-Roct,·igws A!ve$.- Dtta1'tc ele . . 
n eiro sempre aconselhou, nl<> exceda as suas A~c,edo.-Olympio V<Ulaclão. ' :: 
a.ttribuições, não iuvada o domínio da actvidnde -·Art-. Fie:\ o govet•no autorizado a revel' v l'e~ 
pa-rticular. ' gul~ent~ que baixo\} oom o decroto n. 5.881 de 
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27 de FcYcl'cit·o ·ele 18~5, obsel'V<lll(lo :t-s ·pre- Todo:; ·os caGtlhekos qiie compõe o acttlal gaoi- · 
. scripçilcs se~nintes: nete sii.o seus. n.mis:_o3. Nlí.o sab~ , por t<ID!o, o qtte.-

. § ··I . • D:1. junt.'li pwochi:tl, .. arc:ldn. .. pelo nrt. 2" <!'•"r di~e1· o nobre I'resirleiitõ "dõ-Coii"selTio -qoiando 
~ 1• dr. lei n. ·2.556 ele 26 de Scl~mbro !lc 1874. f<tllt1. em moth·os pessones, p:>l'qua a Sttn.. oppo>içiío . 
f<lrfl. pa.1'te, ain Yez do parocho, o ei1ladi\o im.: fnndn-sc em motivos e.:;psciaes en1 que . tic:trnm 
merliatamentc em votos :10 qu~rto Juiz de P:tz. colloc:tdos o>,melllbrosdo Ministcrio 20 "de Ago;to 

· . §· 2,• Si por i'<llta .on cnlpa dt1 junta. p:~.roclüol e ~s reprasent.1.ntes da provinêia do. R io-de Ja- · 
llÜQ so etrectunr o alistnmento no pt>:tzo · teg.tl; ne1ro. · · · · 
scr;i. cstt\ sul>~tittlid;t, no :mno em qna nã.o se Si s. Ex. colloc~ sempre 03 ])rincipios acimn 
ho1tver reunido, pot· ouLt~l compostn íl~ c!dnr.lãos dos interesses· pessoM.>, c preciso·tamhem qua re
resident~s no nmnicipio c t10illC~do~. nu. Corte, conhcç.1. nos m~mbrcs d:~ opposição eonserntdora 
JlClo 1íiuistl•o c Secret!l.rio de Estttdo dos Negocias a qu:1.lido.de de niiO se guhwem por inspirações 
dn. Gucr·ra. e n:\S j)To\·ineias · pelo> Presidentes. pessones,m~s sómente pelos 1wiricipios e pelas cit·-

§ 3 ·0
· O S'0'"~rno fix;n•ú., desde já, os conlin- cumstanciasrtnc Utmbem estas detarmiar.m o ~q10io 

gente.> que o município íh Cól'le c as províncias . -
nonYcrem d0 rorni;eer, tcnhll. ou não sido leito o ou a. oppost~M ól.O go~·erno. 
nli,;ta.mcnto em todn.s ~s p:trochins. Si o ministcrio IOue 1\!M<:.o é re:\lmente cousel'-

P•W:t aqnellas_pa.rochias, onde não se tiver feito vador,o Ol>a!lot• não póde deixar de nllOinl-o; mns 
o alistamento, :i distr:buiç.1o 011 lixnç.ão dos con- ·si em vez declesenvol ver these:;oonserv:J.dora.;,eotã 
tinzentC$ set"<\ rezuh"t•.la pelo resnlhdo do alista- fazendo o contt-ario, com isto niio tem o orador 
tulíento ua p•trocltí:\ do l'c$pectivo município, mu,is do qno uma provi\ do que não segue pessoas 
ott de outro m:lis proximo, 11a. qnal mo,ior numero m~s shu principias . 
<lil [llisl<"l.dos se houver apurado. Como, {Hll'gun:n o OI':\llor, ·poderiam os repre-

§ 4. 0 Depois !)Ue se l1onvet' torn:~~lo cffcetivo o sento.ntes da vrovincin do. H.L> .te Jnneiro concor-
. prin1eiro coolin;;ente de qtte trata o § 7" do a.rt. 3" dar com a abolição inunedin.t<\ e inconlliciou~l ~ 

da. prccit.n,ln lei. só mente podet'ii? S~r ot•ganiz,Hlos, Elles rceebernrn 1"1111 · m~.ndri.to j):\!'!1. rosistil' :1. cSS:.1. 
]lOl' meio do recrllt!\Ulcnto fot•çado, o;; contio- reforllll1.,e o mini.sterio,salt:!.\ldo por cimt\ de tudQ, 
gent es das parocl1ins 011(\e n::io tiver sido leito o fi\7. est:~- em cinco dias e promnlg:\ com ~ sancç,\ o 
alistamento. impet•inl :1. lei ll<\:\holição. Podiam-d(\1'-lhe- o seu 
· · § 5:• FiC!!m e!evacl:\ii vnra 100$ a 300$ as mitli.'\s ap()io, 1 De eert() que não. . . · · .. . 

· -- commintldns pelo art . . l3• § 1' da lei D. 2556 do -2ii Si o Sr. Presidente elo Conselho tivesse reilll· 
tle Setembro tle l S7't . · · 
· · . . Sa.·· la das commiiloões, rto3 23 de J!<lho de_ lSSS. ziclo o projccto tl.s idéns que, lhe consta, tinha 

qna.ndo subiu ao "Poder, ta.l vaz urro ti >esse S. ·tx. 
. -.4.. J. Henr.iques, presidente.-O.mtei!·o da Cun!ta, 0 de.;~osto do ve1• ·os represent."tntes daquclla 
· .. l'el(\tor • ..,...,:U:llltpsb. Cam.arit.-Rodriyucs .. A içcs.,.- l'l'O"iucia. cm·opposição i\ s. E~;·' · ··: ·. - · :; ·· · ·· · 

· 7 Dv.artd d~ ·.4;evedo.-Olympio -.,-allar~<o. 

.. : -··--' - o-s r~ · "Ca.!!iti;loto- · co:liecã ·· o!:!S'êi~,·nudo 
·que, não tendo podido "obter(\ pnlavm iio expe
diente )X\l'i\ r~qnercr recusr. de membro da com

. missão de cotBtituio'tn e lêg-isla.~.'io. o f:u :ttgot•a. 
por r1ae ente!tcle l}tte 1.1fLo cl.~reconlimt\\r a f.,zcr 

.._Eiles .. não_ .er.tm. escr,tvocratns, 'mns apenM ti
Dit:l.m nece§iclad(f tie o.ttender ns condições ch' 
la.vonra. lh pl'OYinciu. que rcp!·esenta.m, o da.s fa
mil ias de todos actuelle~ que nella e:;t!\v:l.m CIU
preg,\do:;. 

Ontro moth•o -pe>rque lti.o pude su~tent..n· o 
min isterio, rol tentegnilo o rllrolto idnll.emnizaçlo, 
tleclttt•it.lll!o o oahl'o Ministt•o dn Guerra no Se
nnrlo qn~ isto em n:ntL ol!ens.1. aos poderes ~u-
blicos. · 

p:wtc ele um:\ commiss:io tl:\l':t rp1o l'oi c lei to, na 
sujlposi~.iio de rttlC p~rtenci:\ it m:tiO!'i:t. c não c3-
tt~.v:~o em oppostção; m 's tendo Ol :ICO!llccilnento> 
post,;riores o collocatl•' n:t ncc1s.;irl:vlc tlo n:lo con
tinuar a apoitw o g:ob\ncl•) 1 O de M•uw. j ul l,!'.l de 
s~u devtll' ~olicitar essa tHspcnsa.. · Entr.uulo 11<\ nnteo:i:i c:n di.l'~U>sio, le o atl-

Obsen·i\ndo o Sr. prosld~ntc CLctc· nnqacll:\ oc- dith·o ctú fJUC a commíS&io autori7A o governo <\ 
casião niio et·a. po~ivel :;ubmctlcl• o· reqnm:imc:tto rcform:w a. Sccret:J.~it~. de Estlldo e t\5 rC[ll\l'ti~s 
ti vot.v;~\o, o ot·a<lor pc:le <JU~ !i~ nc e !lo solil'e a qne lhe sio Sttbor\linadas~ 
mesll, [X\l':t qu~ n:\ se~s'io tlc nm~nhil ;5<)j:t tn·c- · 
sente à consider:tção dt\ C;uu:1r:1.. Achn. multo !i.mpla. scmelh:\nW l\UtOl'iZ:t(~lo, 

Antes de entr·ar 11 a matet ·h~ em di;ct1s~iio,· devo p:treccnrlo-lhe (\UC niio dcYe ser votadt\ sem. que 
dizer que sentP.-se s:itisi'eito por ver que <l.>tá a Ctum.r:t. b nhn coaheeimentó rl<\S bases em que 
occttpnmlo n 11:1Sta dt\ Gucrr:1 0 ~1·. ~.onsellwiro se ftrm'n o nol:wc ··Miniõtt-o (lt\ Gnert'!\ pl\ra· pe
Tbomnz José Coc:lloo de Almcidn •. m~s, n.o m~smo dil- n. 
tem]Jo, sente-se incommotl::ulo - JlOr~ne se vê n:t Pt1l'.l t•efo1·m~l' nti<) b~sh ter a. i\1 astraç,'i.o qno 
!lm•a nccessi<lade de estM em O['poslçiío :10 gnbl- r~nhece no nobre Mini>tro, ê preciso ~er muito 
nele de qno itLz r•1rte S. EI.,.:\ f[ue:n o prendem conhecimento · dos negocio>, o qote s. .Ex. n!ío 

" laço~ .ela mais cstreit!\ nmizade·. · · · · . pOtle a.ind~ possui!• com o llOUCO tempo em· que se 
· · Antes tnmhem de" entrar em algnmas emendas ~teitt\ ll:\ diJ'ecçã·o dos _negocias de su.:~. P.;tsta. . 
~ue tem:\ r~zer, reltclt:,. ao nol)l'<l Míni~tro pelo . . . . .. 
~e\ll'DSt~hclccimento do inco:muorlo tle rJne hon- P~ra exccttt.w, ·lnsúJ.o1tvir n op(niito dos Jlrn-
tem foi ncco:nmettido . · tico~. Um ministro cxecut:llido, pótle tlar cabal . 

.. . ·P•tS>:l.ndo a .oecnp:w-sc co:n:a.lguniªNlt'oposi<;.õcs rlesempenho · !le.;-seus deveres,- som mesmo -ter. · · 
cmittidas hontem pelo Sr. Pl'csidentc do Conselho eoolteci1ncnto'complcto dli todoil\isrnmosdo ser - . 

. ~obre as C~IIS<lS por~uc algnn>' murn1Jl'os :cllll5~r- .vi,,,o; mt~s par:\ rc for'mn1· é nec~ssi\rio !tiio só 
.· ,. ·vt\dore.;; ' se nnnifest.amrn em oppósi(iio, ci imw.or con heeer muito p:wticuhrmeute o modo por que 

· diz que eslá fazendo" OJlposiç•)o ao s-abloctc po:' se l11.Z o se!'vi\iO, ma.s ainda. (!efeitos do mesmo e 
motivo~ que são. ol!'' ios . Moth·o pe;;>cl\~_ncnlíum. o modo ele exe.cntal-ô. ' · · 
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Por conseq~encia, não di tt au tori~aç1í.o pedida, 
.:.não. só. porque teu1 receio, como .... porque não. co

nhece,. como j~ clisse, as bases. 
,(uo.lyzando tambem tt autorizaA;"~o que o nollre 

:Ministro pede para. elevar a 200 o numero de 
menores d;\ companhia de. aprendizes artífices do 
Arsenal· de· Guerm da Córte, acha muito justo o 
pedido, princtpt\lmente agora qlle se deYe ,,C..1.n
tel:cr a sorte dos iugenuos, e naquella companhia 
poderão receber excel\ente educ:>.Ç<"'io. Si apphude 
esta n~edida, não pode deixàr' de notar que não 
fosse eUa extensiva nos ~trsenaes d:ts províncias,. 
cuj<s comp:~nhia.;; bl.mbem for<l.m re<lazidas pela 
lei de orçamento de 1879. 

Passn.ndo a oc~upar-se ela erenção d::ts kiga.das, 
diz que não s:tbe si fui por inspir<W[O proprh,. ou 
si foi por conselho dos competente~, qne o hon
rado Sr. l\Iini.;lr'O d,, Guerra tomotl esta resolu~':io. 

Em que lei f'tlndou-se o nobre Miuistro pnl".i
fazer a dívísào da furça de liulm em lJrigaclas? 
. O or-ador examinou a legislação desde 1824 

ãté hoje . e Ulltla eucontl'ou, como mosll'fl. com a. 
leitura. das diver;;a.s leis; que justifique scmc
lh;illte acto. 

l?R.ES!DE~CIA. DO SH.. BARlO DE LUCEN'A 

Slilm.mro.- Cl•••••~~.- LoHu ra o •PvroYacão da ... ~•-
~tP1!Dn:;o;n.- Pare~er~s. appromdiJS ns, 126 c 127.- Reqne
tlrncntll~ do~ Srs. Ro~nguc.i P~h:ato1 Domin"U03 dLI. SllYa o 
.Alr\Ju:sG Celsa. Adi;~.mcnLo.;-Dito do Sr . .Altu~u,o ·Penlut. A'Jl~ 
pro\'a.ç::io.-·Dito ·J~ ·Sr. · llez.l.mfl~. Adi.anH~,r~o.- Nomcac;iQ 
1Jo 111Cmllros da. T;lritl.9 commi:ssõe, liQ.r3. (lr4!cneh_hni:Dt<> d.c 
\':L~::\~ . Petllt.l·~ do dispe1as~ pi)Lo Sr- . .\JiUoo.- l'oJttl<o do Ul'
g:~ocut p<llo Sr. 1\.lõurão. E' c.oncedida.- R~t} UCrimauto Jo 
:Sr. D_e2;;õl._fll•lt. A diamcnL.:) .- OhscnJÇUêi:> tlu~- ~n. Jo'cruao\lo!. 
~~ Úll\"eJta, AJl'ouso q;:l••o~ o _ Ma~·)jl)well. llcquorim~Pto dQ 

~~: ~~;~~~~~0~4 1.~'te;e~1;.~~~~;;~~r.~j~}~~6·~;. ~~~~ni;~;er:~~ 
- On aH~:a:. .1)0 DIA..-C<lLllir.u.;;.cão 1li1 .. ~ t.ii.:,c.azSiãO 1,h a.r~. :20 do 
Jlroj ueto n. 1: sobre lm.n co~. do crc·lilo rtal.- RílQ\1 erira ento 
d~ onccrr:LmonLo iJelo. Sr. Píl:i.SO.) l\hrnnd.a • .A.Jlprom~.:to. YO· 
LõlCâ:IJ.AIIPr·>'l'!lÇãLJ Ll.Cl !lrt.2:) n ~i.HI » Jl:Lrs..~r!lLlhM.~ne.~rramM..t<l 
dA diseus.~io t.!o ar~. 30 o appro-o:.:~ç5c. AJ.o,,çcio ú.o ;aojcc\n.
Cuntiuu;~.ç.i"ll d:t. 2~ Ji.seu~s:ia do orç::~.IUento J.a ~u~rra.. lli~,. 
elll'$06 ~1~1 St~.·C:a.r.nl)iro !,);~. Cunl~il o . .\n d r:tr1B fign\.'lir:1. 
.\Ham!•ll~o.-·Di~<:llé\Siio d:t illLCrf)o l!ação do Sr. Ra.1is.bana 
a·, Sr. PrC!Iiclt!ute Jt:t Couselho. Qu~stão tl ~ unl&l!l.. OtJse:i· .. 

~:!~~~3. e rf~~~óc~;pcr~~:t:. sni~:~t:::odn~· S);~l'l\;~~~í~t~~!:.iOP.~~ 
qnerimcnLo ·do prorogaç..i\o dn. sr.isão pe!o Sr. P;~.s, I)S ~ti~ 
rmUa.. Allprotação, IHscu.no llo Sr. J"olo AlCroõ.u (Pr.es-i:d~~~!t 
d~ Cltn!.dl~r>). Adíamcut~ . 

Ao meio-dia rar.-se a clu<ma,\a, à qu,<lt'espondem 
os Sr:i. Pít.'5sos ~iran(la., Cim·indo Cha-ves, Ct1.11tãot 

A brigada. é uma furumtnrn, mn modo tle or- Maucio lUbeiro, Cruz, Costn. Aguiat·, Leitão ela 
.h'l).Diz:•ção parto opemr, pnra o.~ corpo; (JUC es- Cmllt•L, l\illc-Dowell , Sil'l't\ 1\lt~ht, Coell!o de 
tão soltos , cad~ iun dirig-ido pelo . seu co:riman- Rezende, · Alenc.tr Araripe, B'trao de Gttniudé, 
•1ante,. suj eito ac ajudante-generaL Rodrigues Jmlior, Jügu:u•ibe Filllo, Al.~OJ.·o c,-,_ 

Entrando ein "largas considemçües a e;,te res- miahll.;-.TOJ.'o1Uínio de Sonf.a, .João Man1lel, Car~ 
peito e analysn.ndo a clespeza, que ~earelhaule neiro da Cunha, , Hen~íqnes, Soríano de Souza, 
creação traz,_ o orador diZ q_ue este acto ·nü:o só Theocloro· da Silva, l"elippe de. Fígueiróa,Juven
nlío é legal como importa em augmeuto de des- ciu de Aguiar, Henrique J\!arques, Barão de 
peza P<Ll'a os C()fl'es publioos. · · r,uceuá, Barão''de Araç;tgy, Atcoforado Junior, 

. .. _ ·seu to ltamos, Gonçalves Ferreiea,. Alr~ecto Cor~ 
· Con~ll!-e o m':ldor,· chamando a attenç:10 do no- re.1 B _ de Metldon"~ Sobrinho,. Luiz Mot•eiro., 

. -- --hre Mllilstro<!ii.-Gtiet'ra-panc·a -·concessão quine- oirmpio ·c;.i11p(is --"IJoeihÕ e c.·únpos - Freire 
diz Yal ser dadn. á Estràda dG Ferro do Norte, ele' C.trvalho Milt~n Barão do Rio d~ Contas 
<le ·um privilegi.9 pal'a inté o Port~ <L1s _Cai- Americo de s'ouz~ ; A~aujo Pinho, Aranjo Góes: 
x~s •. Mo~tr:-- que semelhante cop.cessao ya1 fe~ ·Barão de Gwemoabo, Jnnqneira. Ayres, f er11andes 
r1r os d1rettos de um,~ compauh1a que ~mda ha da Cunha Fill1o, Costa Pereir1l, ~'erreil-a Vinunn, 
pouco compt•ou à. pr<?vlllCit~ a estrada de !erro de Fern,mdes de Oliveira, ,\uclt·ade Figucil·,t, .Mou
Cunt!Lgallq,e a do Rlo Bomto·. rcro, Barros CoiJt·a, Olympio V;olhtdão, Pedro 

Aet•edit~ ·que S. Ex., filho e representante do Brau~ão, Jc~o Caetano, Garl~s P~L~:oto, Elias 
Rio de Janeiro, lla de . ter cautela l'nl'n se dar Cl!\Lves, ltodngutlS Alves: R~drlq-o ~tlva, Dmn·te 
provimento ao 1•ecur.;o <:lo$ proprietm•io,; th~ es- de A~eve~o, C~cltm!l~, xav1~r aa St!va! ~ra!;c~n-
tmd<~ de ferro ela Leopoldi1111. de> F~g-netr~, · Esper!Chlo. 1Iurq~tcs, Bat':Lo M Dm-

.. - · - • · - · · 1\lttntmo, \'!SC•Jnde ()e Nncnr,· toern<\ndo Hackmdt, 
A dtScnssao llc:t adtatb pela hora. Pinto Üm;l, P;\ulinu Ch'iwcs,· Se1•e Na\'>U't"o, Silva. 
O Srt; PRll~ll)EXT& tlá pru'u. umanliil a se- l'avnres c ~1iP<ttHla· Ribeiro. 

g-uinte ordem do·cliu.: Cotnpar~cem, tlepois de :l.l,ol'ta a sc;;;ü.o, os Srs.' 
Hemique Sulles, Se bastião M>~scarenh<tS, Pedro 
Luiz, Mont<lildon, Josó Pompeu, Oli~·cim Ribeiro, 
AIToilso Penna, Bezm1l>tt, Rati:;bolla., Cliri5linno 
da LLtz, ,\.ll'onso Celso, Jn.yme .. Lws~, Hodt·igues 
Peixoto, Domingues . da Silva., Gomes da ca~tro, 
Elpidio i\Iesquitu, Pedt·o BeltriLo, TheoJJhilo dos 
Santos ·Lemos. Ai v e~ de Araujo, Lom'illl<;-.o de 
AlbuqJerque,BlÍihiles Cnrvalho,LUIJeiro d~ Cunha, 
Coelho Rodrigues, Alfredo Clwvcs, Matta .Ma
ch:ttlo Custodio· Uartims; Cesn.rio Alv im,. Joaquim 
~hbu;<., ç,strioto, Pauh Primo, ?>1arbno d>L 
Silva,· Maciel é. P<tcitico l\Iascnreuh:ls. 

Continu~ çii:o tla 2 .. discus;;ilo do at•t. 2• d"- pt·o
JlOSta do governo, con ,-erti~a em projecto de lei, 
sobre B.mcos ngrico 1,~~. ·. 

Gontinaaçi'ío da .2• discussii:o do ort:ame:lto elas 
tlespezus do Ministerio d:.L Guert·a.. 

. . A'~ 3 .horas, interp~llnçiio do St·. deputado R~

. t1sbona no St'. Presidente do Conselho de mt
nistros. 

Levant:l-se ~sessão ás 5ltor<\S da t~mle. 

v: m.- 39 

Falt>tnr; com cansa pnl't!cipatl:.t, os St'l; . .Burã.o do Gtmhv Jii~ó Mm·celliuo, JoiJ.o Penido,Ailneidtt 
No~neirti .. ' G:et·~Mo tle .Reze.ilde e Coude do l'inhr.l. 
·. l~oltmn',. sem , caus.'\ llarticipada, os Sr·;. João 
Henrique,·Dias Cttrneiro, Tqrr·es Portugnl, ·Rosa 
e Silvo.!., Luiz Freire, Zamn, !llattoso Camarn, . ,- - ' . . : .. ' . ~~ . - . 
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~essilo em 27. de Julho de 1888 

Ciinci!do Drunirrionrl. Lacer·da 'Werneck:, DeÚlno 
. ,Çiutr:J,;; Jo ,qnim Pe_dro. 

Abre~ se " ~>ii.O. 
. E' -lida: e,.IJO;ta eni d!swssão·, >em de:,'lte appro
Y~!..d:l a aetl~ da sessã.o autec~dente. 

0 Sr:.. J0 SECt~J':1<A RIÓ [ll'úC.:tle ·:l"!eitUt";J. tlo se
guinte 

E:S.PEDmNTE 

·· Onicio_c]o ~li nisterio tlo ln'l"''·io, tl~t.~do de hnj·•, 
commmrH:ando. em re>post:~ "o lltl1~io d~ 24 d<> 
corrcnh!, ~ue, não ~ ilcha nd o Sua Alteza. a Pr in
cez~\: tcu pc:t1td f{\3gmlla inteir;: rncnte rt>StaOOlecitla 
do i::commo~do qu~' soJIIt·t.•a , tldx:t tio. t·e.'llizar·-,e, 
pot• e~-·e mot iYo, no dia:?~, ;.nniYe,·swio ua.talido 
ao. me~nli'. Sçn.':lb~ i:Iu Sen! roi~l-10 <:01 tejoüo ~~t :;l<> . 
-lutetr:\d<l. · 

He~:hwimento <le Sotero Joaqnim de AhneH:t, 
pedindo m•!lhoramcoto .te ~u;c i·erorm. :.. ~A' cout~ 
mL~~ãp Je mou~i ull-t e g·tt~rnt. 

São S•IC<».<; i•·amc:lte Edo~ , postos em discussão c 
sem. debate approYados os · : 

PAfiECER2~ 

:N. l26 - 1SS8 

Co;ices<•To ·<!e ten:.:nas àcoulüt6s à C'anúzia ·Muu.i-' 
cipàl da ~>if.ta _ dt> SerrD A~ul, 11~ pr~üincia- do 
.Pu.rcmà. . · 

_'!: corn:11isseio de ~gricultura.,.commcr:cin e obras 
publicm, tendo eJt:J.nlimuloa petiç;lo dós habita -

·-· tcs ·d~ ex:eoh•u•a· do Assung-uy, . no Par:1nó,.. '~ 
consider,.ndo que os pedido,; ~ne elli~ f<tz são da 

:a.lcndn···uo --,)eo-lllador·'"IJro ,. iuci:tl;:·.Yisto. :>q uell " 
cii·ctüMcrivt o "'territorinl e,t,•r hoje_ elev:IJ.!il ·;\ 
vill:t, é , c·nt l'etantO, de op'niã.o que úé-veoo Gover
no ;;era! llcat· autorisa<l.J por lei _e.;pec.i:ll ntim_de 
~ont:cder· rt.s ex-colonit\~ do li~tndo ás tCJ'r ,, 
devoltttuo que forem abntn~fd 5 iJe l~L <i.rea ut•l;a
ua, a ti l1l de .. po>det•em !ô<:I· convertidas e111 patt·itnO· 
nio dos mesmos povMtlo:;: 

Entre wn t '· "n tes de formu !ar ')tlalquel' pl'fljecto 
· de lei , elltende esta commisSão.qno deve sel' 

ouvido o Go-rerno, ]JOt: intermedio d<~ respecth ·a 
reparti~:io de Terr <>s Pttb!k..'\; e Co!onisução. 

Sala. tlns commissiles, 27 de Julho de 1~.-
0 rel:•tot·. Dr. Dom iuyos 1 . .v._ Jllflt<ariác Fi.Jito. 
- G-onçolceJ Fc;·rcí;-a~- C1Jchranc.- G. C:·u:.
Jv.-~el1cio de AguiaJ· •. - Pacifico Ma.sca;·cnl!as.-
Aifonso P el1Jut. · 

Sf~tl lir!o5, apoi.:,tdos e postos 
s_~umtcl):: · · 

em discussão 03 

Rcquúimmtos 

~~~~ueit'J _q•!e· ·o. gi>''erno iufol;me,· llor iilter
medJ I (!ú Mm~:;te:·; u da ,<gr lcul tor:t; :>l tem c - · 
nhecimento tia.;· l' ,clu.u1:J.<,W$· d<• iri\prellS>\ áêcr·ca. 
da (.;\)lll[l ·uhla. <lo Gat., rtue conlt·a a o! i:>vo,i~:ão 
expres.;a do1 >•t•t. 18 do setl contracto, 1•clo 
<'ngenho;o meio d~ nce.ões, que não J·epl'<' s ;n
t.:m '"' p b l sul:s~r• l!to, den_"'~·l in,,da;; orfliota.·i....s, 
<la '!l.OS seu~ aCClOUl;tas. dr n den.dos de 20 •;., 
'Piando cotes n:lo· l.Jo<lfam exceder lle S •I. 
pl·~jnolicando' <is:;Jm- os· iuleresses do cous,m\i.:_ 
•lo!', 'F'~ ·vo'-se olJ t·il:(aúo, Jlt\l'D. qne se d \inja 
'ú lu o!le resu lt>vlo, ·a se1·vir-se d·e u:on luz 
fraM . oscllla nt,, q_na l '' extr n.hi<L'\ de um 
~r,·ão <!e m,, qualidad~ c cheio de·i:npurez"s• 

Sa.la dc\S sessv~s, ?:i <le Julhq de l&iS.-~. 
Pcwúlv.~ . . 

Adi-•do ]JCt' ter .. peditlo a .pa lavm o Sr. Passos 
~liraud<<. . · 

« lteq neiro que o governo informe, pelo Mi:_ 
ni:;tel'io da J u~tiç.4 Si · sa.loe que o juiz dP. di
J·ei to ela com ti'C!l . cl•}: Tnry-assti~ um ~IH~l.:. 
nhrto, Dr . . Jo[o , Franci;co p,,~g-i (le Fi;;a~i
rcdo, continú<t o. allic'a•· os l iber tos de ttl " 'l llS 
e.tabel..:cimentos <Ü!'ricnlas· para. 'preju•liC:\1? os 
pt'Olll'Í" It\rios_· de;;!.<.~ tieus _ des\fTecto.; polil1cos· • . 

Sa l" •hts ;ess<le~ ·em 2i de J u1llo de 1888. - -
. Do"tu.üi' ;u~ .... ··fJ.iL Silva.~· · -:::;: :;. 

,\di!i<io. ~or ter' pcditlo D. palavra O Sr: ... Pll.SSOs 
'Mii', llld<t. _ · . · · , .. ·. 
. . "' Requeiro_ que, p'elo A'linistei·io ·do lmperio, 
it1forme o ;;over·uo eni _que pê sc __ <~,Cltam n~ ·•bt•,\S 
oh pt·,,j ·ctada U!!h'-et'siuitJe na· P!·a ia r./a $;1 udm!e, 
especltl_c n<!_o_ n _quanlht ~ue com Clll\ se t ~tii ;p~to ' '· 
no cliet..::iciocoi' I·ente"',' : · . · ,- · .- . , · 
'Sa.t.c das sessões, 27 de Julho uc 1888. - A/rmso 

Ce/so.'i> · · · 
At!iml6 pol' ter tiedi(lo ' a p:t!a.'ra o Sr. Pils>o; 

Mit·nnda. · : 
« )1-o~neiJ·o que, . pClo Minis terio .to linpP.l'io, 

i nfo~·mc o ;;ovcrno SI nilltnet cnde l o'~''' :\ e.rcito 
no Ctll'l'er d<t t)reocnte· ~ legisl:~tiv;~ al;,"'llll:J.
J'e for mn. tla,; l::sco!:J.S.;.<le Ensino Supet·for·, ouj:ts 
confliçües sito " " m:tis •l•!\>h•I'<WP.is pos.;i <'eis, no 
d il.er"r.lús doemrJentos ofllci .• es. 

&\la das~e;..<üés;~i tlc Jn lho tklSSS.- .1/[0'Jl$0 
Celso.» ·· · · 

A <li o do ]lO!' ter pedido ll p:tlavr,t o Sr.' Pas:;Ós 
Mit'<Hld« . · · 

• Re:lueh·o que so . .- re.1uísitem do govorno, pelo 
.\l iui:;tedo d.;. Fazeud ., ns· seguintes iul'ot·IIl<'l.-
Çf19S : 

N. 127 - 1888 . « ;\ quanto mont:-•m <OS tlc3pcz:.t~ foi tas · com n.s 
Líceflça· ao .iuiz de rlireitn .losd Manoel C«Valcant.: oi:Jras d"~ Allli.adegas th Cul'tG, Bl\hia, Sa.ntos e 

,_zc Almeiàt1• Pm·a, e reparii<;:üe:; anne.ms, durante os ult imos 
20 a unos ! · · 

A commi~ de f~zenda, penSües e o1·dentl.dos Qual o_ estado des.."CS edillcios ?~ 
e:s:aminou o. . petlç:ão do Lachal'el. Jo>e .Mnooel Snla dã; ressoes, '!.7 de Jullto de 18SS.- A.no;'li' 
·Cavalro.nte de Almeid;~ solicit<~ndo uli1 anno de so P.I>lila .> . 
liccnç..-. JX<P<~ tt'<lt:lr de sua Sc\ude, e nao tendo o E' se1i1. tlebate :i.pprov;,do. . . 
SU]>plica.ntc acompanhado a sua Jletiç.ã.o da compe- Requei ro que, _. por intermedio _<lo MiniWol'i() 
tent e infOJ'filaç:"io do Governo sobre tiS licencns de do. Ju.,t iQi\, infor•mc o n·overuo: · . :· ·· 

... que,·por\·entura,jt\ tenha .. gozaqo ... ê de .parP.Cer' .. • Qual o resuil:\do ~_âo inquerito policia_! a que_ 
-· qúe sej<l. onvido v G<iverno, por intermedia-do Mi..: ·se proeetlcn it:i. "Villn. de Sa11~,i; Ma.ria l\l~d,tJena; ·. 

nisterio ·dtl Ju~tiça. pro vi11ci:t do Ri o Je Jan~iri:l,s~bre o assalto à casa, ," 
·· _Saladas commissOes,_ 27 de Julho de 1888.- do cid>ldão Electo ~Tavar.,s .da Silva ]'!lende;;; oa · 
A>u:liad<> Fii'1ueira.- Pedr o da Cu.-.ha· Beltr•lo : - ' oi te de 10 de· J lioho pro~ imo· -pa;;.sádo, e l'crimen:.. 
Sebastiao Ma.scarerrllru.- ·Mottrao.- JiJt.<o Mat~oe~. :tos pr-atjeados .pelos' ~ltan~es nas ,pessoas do 
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.S!Íbdelcigndo úé polida, ctinHYIQnd:ln!e ·do de.;h-., O Sl·. lFer:>au· !e.s d<: Oliveí~U: 
ca.~J_en ~o e_ pro_ çn:;, _ qtte_ ue.t~~i~otm . '-~?~?r: t:~~t?; _ ~'- _111•.1 n~l_n_ u ~1~ ._ lt~t ~~- J·e:p:·~-~J~taçãu dos cir uqçfões 
outt·os11n .. que-remetia a cop1a elo onqucnto e p<t- tlent~.>tas tTtl>ta Corte, recl~tnanolo con tra. o irn-
rec~_ '' · .do Dt·. p:·omotor pnhlico d!l com:wc:L o. re-~ po. ,;to t::xndo _ u~ :ogul ,ruento _d_e z...•o tl ~ _l:'o\'• ,l'eiro_ 
.spelt•>. .- tleste au:oo,por-lll.Ju.,to c e•cc•s1vo,cornpar-arlo com 

· .. S:o'Iil. -rhs sessõ~s, ?:/de .Julho d,(; 18>38 .- cU- o_mgnllllla!llO:ll~leo·ior. Espern , ,, YÍst:\ -1 _-.;J ;:s-
bq,.to Be·an!o.t ~ • .· · I t1ç:. . da . . r·eemmo.Ç;ao" •tue ;c rcspeo t v:~. ~om .. o: ;a~ao, 

. ." · .. _ . · . . . . . . .. . -. ~ , .. a. quo rôr i't~'Sel?-te n t·ecl:·rm~çào, s~~ _ n.lwr:!'.io\ará 
:A•h •• do IJ'>l ter pcclido ,\. p.\l:nrà o ~r . P-·~~O• em ,h;· l"ireeet·, Lz~nt!o à Jt:sttç'a de·n .a. 

Mn~n.b. · . c Vem;, m,;sa e e remolttid:t: it canlm;s;;ilo de or-
O S!l.. PRllSIDExn: !!"mon:uHc:t qu<>, ml soss::tolr;ameuto ;, revre.;e;;t,.çiio em que o.; cinn·,...:ües 

de b nlltl!lll, OS:·. CastriQtO, M COnle t;(\rO :;::lll (\~;- dentbt >S e;~'tltelccit!OS t!aCo!'~O pudt'l>u opte Õ im
cur:;o :;ol.ire o orçu.mento ·h~ gncr1'~ _petlnt do;c po,.to qu~ t~nlmm de (ll\~>lrS<>j" i"ual;:do nn noYO 
~ns _L~ ~ · .ccu·g~ de ~temheo ·!-la co:-nnus .. ..,;ao de con- l" .. :!;tt l~~mento MS que .. c'tualnlent~ p~1g1\rn os mc
sblli i ~<Vl e !egt~luçao, CJ!l t·tr·l!ttle •!o;qu~ con~ltlt.'l rlicos e drurgi~s . 
:\ C~mar:t. SI concede a th;pen:>:t per:~.t1.n. 

E' conco~i:ht a dispeusu.. 
·O ::;R. Pl1.t;~ID1l:<:1'B unmch\ llnt';\ :~s cln:J.s yagas 

-e:}i5tent~!S n« commis.;iio d~ C,-,z~ntln. pensüe~ e 
ordeu~olo; os S:·:;; . J'>Iilton .o 01ytnpio Ca:11pn~. em 
sub::titniçol'J·dos srs. lic•nws de Cn,;t:·o c Dias car
neiro, <JU~ P"dirn~ e obtivc:·um lisvensa ; para u 
que t>>:i~t~ na . tle constitni~:io c !c;:-i;l:u;::to o Sr . 
Coelho c .C-alllj_)O:;, om sulr.;ti t ttiç.1o do Sr. ·Castrio
to; pnru ''que resul tou, n:t ole o.liplo~:Ja(·i~ , pelo 
fallecimento do Sr. ;,cc!oli Fl':\nco, o Sr. Juu

: queira Ayres. 

O ~ l'. A ll"ot:so Cel,;;o diz <J il•.'t.elll em 
mii.o uma I'O:•r~seut:•çfio t!:\ Ca:nara. ~Iu:·de: pu.l da 
cithode de [;l''n;;uay;~na rcl: tiva tt lilltt da JJa;;il.
taunlu: p~,.li· pt.trlo do guvet·no P:arag·w;yo,do.-;juros 
rtn.; "l)l.'lico; cmitti•i.-s em vil'tud~ <io tt·;•ta~o c!e 
l8i7, · p:n·:~ indcnlniz.'\.~:ií.o de preJuízo.; e' uS::tdos 
1'"1" ilmt:ião da proYincia. de 2\lalo- l.iro.;,;o e Rio: 
Gt'i\Od~ tio Sul. . 

Pede pertnl>são piu•a let• eS;:l t•ep~ut.1ç.~, 
ullm de ~er ell:t. impl'eSi'n. no Dim·io tJfficia/, ; 
torna a. !Hxml:ode de cll."l.mnr instantenreot~. p.u-a 
ella~'i ütlen\o1o do nobre ~liuii; t r·o de Estt~rngeiros, 
_'JU~ ain_d!t l]cutem contribuiu p:mo lí~_., r· :uliado ., ·o~sr . .l):r-ilto n dí;: que. sel·-ilte-ia anülo nm mqu03rimento, que o Ol'adot te•·e :\ honr a de 

~ràto .oceit:\.1' essil. nOYil·prova <le contlnnç:t, que o mnudat· i• mos:t sobre 0 mesmo o l~ecto. 
-:sr. presidente acaba de 'la 1'-llte, nomc<J.ndo-o p>~ra 
subst:tuirum hour:cclu coll ega em um" commj>sl'to, .. N:> pr·imoiro di(l. de sessão, si o s:•. vre;idente o 
mas n · r~gimento oppue-:3e !). ts.>o, visto que 0 or·a- permi til', o Or<tdor f:~ r;\ :-.-leitm·a de uutms -re-
dor ji1 r,1z parte de du"s commj;;.c;,;."~• r. JlOrt •nto. pr·esentaçõe; oom.identico fim (1~): . . . 

. uito · póde_ mn.is· pertencer (1. :imt\ ' tercetm.. Pede Allgustos·e digni;simos ~nhor·e,;. Represim t<tn-
pois, :\su:l dispeus:.l. ~s da ~'-'~<iO da C::tl1;m11e:upot'tll'l:t. · 

o· Sa.· Pt~ESIDE1•.-:iE:- Nií.o é preciso ·consultar A.iro·upo;:lo iu~·:twm. que. em 18ô5, no mnn<lo de, 
· · · · Estigarri~in. cnvktd9 p~lo tyFanoo d~ Pal~gnay;· · 

"-' <Amar-a.. teve logat· ne:;ta. rront ~:Hl\\., ca.u~nu cuol'm~J:; ·de-
O Si'-~ !).Ioud1o po,l'u a palavrl\ para so- precl:l~-Oes c pr.1ui7.o; ~s sçus h•uitaob;, <l, ruor-. 

licita:· do Sr. presirlente :1. 11nez;\ de consnltar t\ C:\· 111ente neste município, OJcte, colll 11rai$ ro,·ça c 
m111'í\ sohr·c si concedem ,!!encia parn.s<>r d:ulo para pcr·m,,nencin.. se loc,.li;;ou o t !teatr·o d:1 .gu~n·a : 
orlletn do rlia, sem·prejü\zo dt\S leis :nmnas e P<J~tac·im·ulcnte,. qu,,ndo est(l. foi lt r tltinaua com 
ainda QSsitn n!) dia em qt'e S. Ex . .jalga.r con:•J- " e~palsii.o e m~rtedo mesmo tyr:\llno, app ·t·eceu 
nicmte, o projecto n. ·19 formnl:ulo peb. comm1s7 o tratrtdo ele ~1 de Janeiro llc 1J:l72, !l rm:.do pe~o 
sito <lo frtzouol", c qne conccue certos f:n-ores a 'novo g-ove:·i10 par •f;n!ly<). '11te · o: wig-CJ u -~e •·. in

-.Ot•dem do C:Ll'lno. dcmui.;.'lr tlii prejuízos pnrliculnt:es cut :t(>Oltces 
o St~. AfFONso P~:xxA : - Pu.ra isso, uão e nt·e- :'lo p .•l' e j•ti'OS d<l G. •/o no :mno, :unortizanüo t:tm-

,. bem um )llll' cento annualmeute. . _ 
ciso urgcoci:-.;; hasta pc•lh· :\0 Sr. pro~iclente. · con\ :\ t~l·min:tç-~o do;; h~tb:\\hos •1:< ~'OIIlllll."iSaO 

O SR. MOU!l.;\o prefere e ste melo ; c faz igual mixt '• cnr::ll'reg:l(!:l. d'• liqni~t:tc:"to de t:rc.,; •l oat!'OS 
pe<lldo em r-claç:.l.o :ro proj,.clo n. 44, qno ê umn Jl!'<>jni7.0S. foram l'tlconhoctdos cre·lorc":S ti~ l).l
erne!llla. do Senndo pot• um m~ro eng:mo de re- demnizaç:io· muitissitth>S ci~arlã.o; deste municiy1o, 
dncçilo. · · · que· for:uu prajudicados, recebendo a$ re ~!lSCttvas 

Consultarh a camam, ê concedicl;\ a urgcncia. npolices, rleix:1udo de set· ncceit~s as \'c:Clám.•cões 
de muitOS, qne dem0r:1rnm !'nzel-a~ (101' tgno

Vem tt mesa,:é.lido, a-pDiado e. posto em discus- ,.,1r em 0 prazo detGt'minado p:.. l'!\ . se:·em el\as 
são, adiado, por ter pedrlio a p<'lh\Wt\ o tlr. Passos "dmitthlas, flca.udo Msim pre.i udlcndo~ MS .seus 
Mit·:\ucla, ·o seguinte direitos, qu:\nclo mnitos do.>tes estil•c•·aal em 

rrente uo ioimi:ro, em dcreza d:L Patr1a.. 
1Úq"~rime11to Mns, atei boje. niocla o g-overno pa.r•~mt)'O n~o 

pn.gon a• nenhum -- prestação ;rlgum:~. ne am()rtl-
« Requeiro que, jlor 'iotermedio tlo '1i1itlisterio z;lçi\O e juros veuei~o~. - · · - . _ . .. 

da Ju,;tiçn.. . informe o gove1·no sobre o. assalto 11 com esse fucto muito tem sofl'rldo este mumct
mão :trm3d(1. pmtiet\do contrn.n. f:~1.enda. de SanL'I pio,tJorque, alem de .snatota_l d~-rnstDÇ<io mq~ella 

.. Cla1·a.~rreguezh -c~o :SMtissi~o "Sacr-ame?to ·!le· ·occasião a;ncla !U!ra.ndemruorJa de S· os ll;~l.il tan- · 
C:J.nt:\g<l lo, proprted·rde do ctd&.dao Antomo Van tes m:ü~' -prejucVca'ãa. Se coris'erlin· eotacionaria 0:1. 

.. Erven, em uma. das noites .ultimas. inõ.a iç:\0 res:rlt:t.nte; e t0llo3 os monos lie r rauez1, 
·.sa\ii 'dns SP.SSões, 27. de j uibo de 1888. -A!be-,·to · incl usiYe a 1od ustria ·pn~toril, _prill_cip;~ i r o o ~e.~ se 

·lJs::a,1wt. » · · tem · grnvemeute resenttdo :de~~e dn[>lO proJt~;tzo, 
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o da invasão, e da falta de cumprimento do tm- Vem <i mesa- e é-rerneiti"da ~-eo~misSrro de 01~-
tado. · · · çri,m~nto :\.representação da Camam MunicipaL 
. Result<t d~ tudo ·is.so, -alem_: da po1Jreza p-erai, a da c.r.dade d,fUruguayan~, pedindo ·que i~'> a police:; 

czrcum.;tanc"' Jesammadoz·a. de. que nenuum dos· ~a,das pelo Pamguur, como indeu:nização dos pre
-prcjudicados foi aindi iudemnizudo nem as -apo- J~l~OS so:trr!dos J?Clos ]JUbifante:i duque!le muoi
licc:; que possue·m t~m uceitaç.1o ou-cotaçil:o em Clp.lo, com<\m-vasuo para1lllaya, sejrunpermutri.da;; 
parte_ alguma, sendo mmtos desses prejudicados .por 011tras da divida publici.1. . . - · . - ·. .. 
>iuv~ e orphiios d" militares qtte prestaram s~us 
serv1ços na ;;uerr:1 do Pa.raglli.ty. O S1·. ~I••c-:Oo""vell:-Sr. prestt.lon.te, 

E nestas condições,_ Augustos e Digulssimos se- em um dos_ dias do mez de· :illr~io _ pnsndo, 
llhot·~s. como J'~medutr-se e attenuet•; ;e_ n. tnes na. cidade de Santarem, provinc'a . elo Par:i., deu
males? se um facto lamentavel entre o Dr. Turinno 
. ~nic.:tmente com Yo.ssa g-J'tUJde e patriotic..~ sol- Lins Meint de Vttsconcellos; promotor publico dn 

liCitude·, s~mpre mamfestada eu1 prol _tia Nu cito ; co mal' C.~, e o Sr. Joaquim Frcilüs do . Amar:~!. . 
unicn.mcnte por ulll meio, que a 1·azão, a justiça.. .. Este lacto foi na.rrudo. peln .imprenst\ da . . ca
.o dil·eito não YOS recusam, e que o vos..<o discri- pJta_l, de mO'Io n. ·altemr a. sua nnture.za; e em 
ciouario poder, con1o <lelegados. populares, vos cousequenci<' di,;to, o dl~no J u\z de direito da 2' 
faculta, e seril, senhores, com a· intuitiva. provi- •= Dr. Ernesto Adolpuo de V:~.-.<:COocellos Chn
clencia. e faculdade para qae o goYeroo Bt'llzlleiro ves, cuja ;wsteridade é oostan_te con~ecida, veiu 
se sn!Jrogue tomando á sua cont a essas apolices pelo Dim·io de Bele>a de 2de Junho, um dos mnis 
p:l!.,-,guayas, e permutando-as 1)01' ontl'as da lli- import10tes cla.quella. oo.pital, rectiftcar a nar
vi& pnblic.• Br;<.:dleim. l'<lçâo do mesmo facto, mostrando que é elle de 

E esse neto, senhores, OOlU longe de irrogar- na~ureza inteiramente p~rticula1•, o que. elo ma- . 
· vós censuras, .-os nttrabirão as ben~ãos gel'aes e netr<\ algum~,- a.ffecta o.r.a!"J.Cter otllcial daquelle . 

...-os constitnir-.i no verdadeiro \)é de paes da distincto fnuccionarío publico, seu di~roo ulho. 
Patt·ia ; esse t~eto não seri" um fn.cto UO\"O e nem Siniio til·esse sido reprodur.i<la,como tÍ>i, ern um 
isola tio, ]lorque já,circumstaucia.s identiCJs muitas dos joruaes desta. Côrte,a. mesma noticia ioexactn. 
nações, quer fortes, quer t'racas o tem nobremente dad<t na impreDsa. do Parà, provavelmente por 
pratic.c1.do, como registra a historü\ a c:td:i folha.. ma informação. eu não teria.necessidt~de de vir il 

Esse-n.cto;senhores, TOS é racult.\do, e ··até~ s& tribuna:, como 'Veobo, para maudat• unf- ':reque~i~ 
pe~loaes, imposto, .não jà pelt\S .obrignÇõe$ :pa- meu to i.t me&t Ile<Undo ~o :Ministerio ela. Justiç.~ 
temtJ.es que Yos sobrec.l.l'regão (1,, beneficio de copia das inf,rmaçõc.>, que, pelo referidc.· :- p~·ozn~ · 
>osso~ concidadiios, sinão aiuda, dispen;;aes~ se-· tor publico dn com :u•ca de Samttwém, foram,so bre 
nhores. lJela circümstanci11 ·m,tis ng·gt'tWunt2 . ue o as.mmpto, ministradas ao goveruo. 
ter e Bra.Zil disistido do · direito facultado pelo O Dr. Tu!·iano Lins i\Ieira de ._Ynseoncellos e . . 
att' 20 do mesmo tra.t(\ilo; ·que· ·seriu. · (\ 'mel11or urrf fluiecion:lrio intellig·eute, zeloso ·e · de integl'i~ 
garantia, sinão unicn. tlns· estlpulaçoes Jlelle ccn • dacte de C<\.J'acter; ja e~erceu uo Rio No-vo na ·pro-· 
tidas, desistencia essa _ ,que é · a , pJiocipaL eausa _vincia de ll!inas Gemes, o cargo de j:uiz inunícip~l 
d3. depreem<;;ão da;;-reféridas (lpotíces;·dti· ilega·ção go7~'tndo do melhor conceito, e all1, n11.· séde d~ 
do governo Pt~.mguayo em cuu1p1·ir suas obriga- c~marct\ clle :S<Jntarem, tom conqulst.'ldo o mn.ls 
ções e do COllStn.nte e .!:\tente pt•ejuízo dos · sub- justo n.preço d~ parte de .todos ·os habi-tantes: 
ditos Bl':).zileiros. Eu, pois, lendo o artigo a que ac.'\bci tle alludir, 
. E foi ue;;sa maneira que não resg-uardt\dos P:or ._ pt\.ra. 'qt~e. seja tra.nscripto em meu di:;euroo, 
algum outro meio colterente os interesse; e di- mandnret a: mesn. o mou requerimento (la) : 
reitcs dos subdito;; BmzileiL'OS ln-ejudic;tdos, per- « Belém, 2,de Julho de 1888.- Abl'iJUOS em · 
demrn estes lambem todo Q beneftcio e .. co.:tilju.; seguida espaço a um artigo do Ex: Sr. Dr. Ernesto · 
nçã.o, que o mesmo ti':). tido lhes -promettin.; Adolpho de Vasconcelles Cltnves, o quul pede :t 
pel'lla e:>ta, de que foi caus.\,sioüo at:solnt:>,a.o me- attenoão puoliCll por,\ os factos que expôO com 
nos direct.\ e muito forçosa, ::~- n.lludidn desisten- l'elaÇão ao sen filho, o Dr. Turhtno Lins ?.!eira 
cia do referido nrt·. 20, cuj~ desistencb collocou de V:tsconcellos. . 
o GoYerno · Brazileiro na con;equente obrig:1çüo «S. Ex. dereudec..'tb:~hu~nte o Sr. Dr. TUiiano, 
do art. 4• do mesmo trat:u!o. · . ' que tem >ido accusado com a m:\ÍOL' injustiça o 

Demonstl':).r .mais amplamente, augu-3\0S senho- .:ltrocidude n:" imprensa. liberal. . 
· l'~s, a vern.ddu.de e o fund>~.meuto dt\S tbeses Que « F:ozcmos nossas t01l<1S os ponderacoes qne faz 

h" fi 1 d · 1· · 1· r· o Sr. Dr. EruestoChnves. · 
~ade. ealn <lnça as serta_ repre_lenstve pro JXI- «Fica mais uni•• vez fulminadA com a verdade 

ll mil. vontude com que os desa:trecto> de S. Ex. o 
Permitti, pois, que esta monicipalidaéle, em rerem na su:\ [>esso:\ e na de seu tllho, digno J.lrO· 

prol de seus municipes prejudicados llOr aquella moto!' publico de SanUJ.rém. ;-.. 
invasão e ainda nao inàernniz.'Lõos. venha,· com v·-

' todo o -_respeito, requcro1• vo~ digneis resolve!' e . «Eis o artigo ; 
decretar a permuta ncima lembrada. · · _ ·· , O D>·. 1''"'·iano Meira.- Nestes ultilnos_ dins, 
_ E com esse · vrocedimento nobre, .1Dsto . e . pá- tem A P•·o~incia elo Pa,.ci trt,nsmittido ao publico, 

.. triotico,. s~mho~s, fareis a espero da justiça. . com iosistencin, dando grnnde .v;tlo~ . i\S {o,tes , .cl4 .. 
seus conceitos,-a ba.lella de· uma supposta. le>lta-

Paço da Camara;l\_Innici~~l dÍI._ cidade-de : l.Jru- ti v~ de assassinatoi:{Jraticad3.. por m~u li lho, o Dr . . _, . -
-.guayana;.na proVincia de~- Peclrô do Rio Gr<ü1de Tnriano- :Meira,. na pessoa do Sr. Joaquim-de-~-" 
do Sul," lO lle Jullto de 1888.~Dt·. Bald11ino Atha,- Freitas Amaral. · .· · .. 
~io.do Ji!asciJ>~Iuo. ~Jose d8 Ca1·oall!o t ·Sil'Oa,-· ,lpUJ'a,d_os. os_ elementos com . que tem jogado . 

_ll.IJilolpho Nt,!rques -Vi41!>1a:-Anto»io lllancel Al"es. nessa· · tro.nsp:trente _ ex]lloração do po!iticauem, 
· Brn:ilio G11ter•y!.-JIJSi Di~ de A!).ujar. . _ terão comprehendido todos que ataltentati1la uiio 
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passa de um n;ei!' de a1·mar a effêilo, porque· o um ~idadiio que raz por mostrar-se eni tudo di "'Uo · 
mesmo Sr. Joaqutm Amaral, na. representação e da estima e·causiderução puu!ica: . . : · .. 0 

·. ··' 

protesto publicados 11outem, não falla sillão ' de· Belém, 1 de Junho de 1888.-E. Cl><•~es. ,. 
offensas à S>{!t pessoa e de ameaças. ·. . · : E.'· lido, ~p_oiado. , .e,. posto .. em. discuss .. ão., adiado, ·· ·. ·Nessa repre.sent..'\ção, como que pam .f<izer t d d 
conhecer ·a origcm·e denuoci<<r os seti~ int~.<itos, pol e~ pe 'o o. palavra. o Sr. CostaAguiar, 
rep<ite-se, .a respeitá do-Dr. TiÍrüi.no.Meir:i, 0 que 0 segumte:.:. • 
inoumern~ "17ezes têm dito ·os ">'(!<<os liõaraas Requiwimmto 
(A P>·o•i"cia e Líbe1·aZ tk Pa•·<i):-é wn fl!lm~>» e · 
cujo acccno tudo ~c dob1·a em. Santarc»~! 1 POIS ê <Requeil•o· que, por intenneoio do ~Iiniste-
crivel que um cldatlito, a quam attribuem 11icíos !io ,d l\ J,!l>tiça, 0 governo minjstre cópia du 
torpes, ignorancia, mm<S sei>tilnmtos, etc., eonslga mformuçuo_ do promotor. publico úa eoma.rc.~ 
em llf!\ meio como S1mtarem tamanho prestigio e de Sant:trem, Dr. Turiano Lins Meir(< deVas
poderto, <JUe ,\o seu acceno tudo· se ?no~a ou concellos, a. respeito do fucta qÍle ullimamente . 
pc.ral1;si:?! · a lU S:: deu en~re o dito p1·omotor e o Sr. 

- é ·Joaqu1m de Frettas Amam!. · Quem nao ..- , sem embargo daquo\le exllg-gero S.tla das scssoes, 2l de Julho de lm<S. _ 
de Jin~u,1gem, que si o Dr. Turiano tem fol'Ça e Mac-.DotoeU.• · 
pre~tig,o em _San L:_rem, deri"a isso ~ell~ieados, 
que o despetto nao consente n.ffirrilar ·ostensi1)a- O Sr. Duarte de A:ze-ç-ed~ requer 
IMnte, reunidos à circurostanci:~ ponderosa de ser t\o St•. presid~nto 'll1e cansulte ,~ Cama.ra se con
c:lS:ldO com um:o filha do Bar-;w ·de S:mta.reJU, ~e w·gencu1 pa1~1 _ser dado pa.ra. :f ordem do 
chere de :veoer:mda memori:l. co Baixo Amazonas, dJa,, quando S. l>:oc,- J_nlgar mais conveniente, um 
e c11jtt_ ra.milit\. . conserva alli inquéstionavel in- Ql'OJecto da. comrrussa.o d.e razen(ht coneeden1lo um 
tluencla ~ · ·· · · · · · · · Mno ,te liceriçn ai> Dr. Joiio Percirá Monteiro 

Perdem o seu tempo ness:>s diffa.maçiia que :l lente de theoria e l'ratic:t do prooes;o ,lã Facul~ 
ninguem infamam= o Dr. Tm•ínuo Meira é ho- dade de s. Pnulo. · · · 
· mem feito, e está eril condições de entr:t:r ero , .Este projecto não pode embaraçar 0 exame das 
liça de ca.va.lheir~s com os mais graduados ami- lets annu?S, porr1ue neste caso a. Camara se1npre 

- ' · ·o-os d.a.-Provlnciar.lo. Parâ . .. · · . . · - .··, . . . ·votn·pelo parece!·da;commie;;ão e na hypothese 
• :. 

0 

Em· relação i; DCcurrencin dada com . ·o Sr. Soa- de qne se .tt-at1t os membros da mesma commi.ssão 
,· quiOl At:ilo.ial, .eis o que llie diz eile.em· cat'ta: · fçr:un un:inimes. Demnis. são de fal moJo fri-

«Quundo cheguei .da capital, soube cju~ o Jo.a- sautes us documentos que o Dr. Jouo Pereira Mon
. quim ,-\mn.ral .veiu ao sobrado, onde . resido ·com teira jttO tou á sua petição ·que· pttrece ao . orador 
.. a. familia, e pre~·ou todo um lado do mesmo SO· ~ue_E!lle deve . esperar não~ indulgeuchl, mas a 
·brado; ·por 3entro, CODl 'traV€SSl1S a pa'l'l\.fttSO. JUSllCO. da,Camaru para deferimento- de SU~ · pi'e-
poS!;lS na.s portas. - · . . · teoção. ( Apoiado3.) •. 

« Subtmdo. disso ao chega~, U<\ mesma hor:~ E' ·concedith a urgeucia nos tet-mos. reque-
. · maúdéi· .àbrir- todris-~s por t'\S, . ~or eonsid~rn.r o· ridos.. .. ... . .. · · 

facto ia.sultuoso i minha ramiEa, e decl~rei que 
correrht. a . chicote quem ousasse penetrar no · O Sr. L U:iz ~:l.;reh•a;- Eu oonti\Va. 
predio que occupo, sem o me·,t consentimento,· Sr. presidente,· ni sessão ·seguirfe á. em que 
para praticar netos semelhantes. comecei as ext>licações quo devo aos hoora.dos 

4l Não reproduúu~e o facto; .e .ati> o Amaral deputados pelo 3• e 4• diStricto da minÍla provin
(sen~tdor) me escreveu umn. carta tleseulpando-se ela; poder continmü-as. Pedi a v. Ex. que pnm 
e dizendo que não ht~vi:\ dado ordem nlguma nesse este· fim so diguasse de concedel'-me n -palaVl':\ 
sentido, e nem tivero canhecimento do· facto. Di\· se55ão seguin te, uma .vez que, intel'rotnpido 
Ficou assim pro\-ndO que :-. iusolencia {l<\ttir.~ pelll hot':l, fui obrigado a. retirar-me d,~ tribuna; 
dnquel!e qne'eu suppnnha méro execut~r-Jott- mns não toi isto poSStvel, visto · terem nas ses
(}_uim Ammàt, sobrinho do mesmo senatlor. · SOes anteriores concarl'ido il :insct'ip<:'Jo varios 
. c Desde eut.ão c:ise individuo nã.o. mo penctt·ôil St'll . deputa.do.; que preteudit\m t.'l.m\Jem occupur 
mnisetnca;;a, nem commigotroc~ti _ J~lavra; ·_ :. a. tribunil ·a :J. prüneir.i bom cbquellas sessões. 

"' Hontem, de ll 1/2 p;:tra tneto · 1a; esta.>a a . Bem s~i que n. V. lh:., Sr. pre;;ideote, souram 
mCS<'\ do almoço; qnttndo. soube qne o tal Joaquim delicadez:~. e . bons desejos de em t.\es occasiões 
Amaral , penetrando por Ul!l dos a.rm:tr.eos terl'eOS, Ser scinpi'e ngrad:~.vel a t (J(IOS os honrados depu
onde se acham mo>ei.s do tio, · eSC<'tlnr:J. a porta tndos, e cre1o. V. E:oc. que não Jiquei deséontente 
que clà para os fundos elo sobt>ado, de exclusivo. pela pretericito que sotrri..Sifaco este ligeiro re-

. · serventia' de .minha familia, e a!ü estil Ya com um pnro, não · dimiouir::i. elle o respeito e a cvnside

.. pardo, sem previa licença ou consentimqllto meu ração, gue a V. Ex. pnrticularmente e, como pre-
ou dn. Leonor. sidente desta il!ustre corpor,lção, eu devo. 
· • Em. v:ist~ disso, desci, declarei-lhe ·'lUe oüo .. Chegado. agora a OCCilSiilo de proseg-uir nestas 

·podia penetrar l!O. inté~lot· de minll:l caso., oilde. expllcaçoes, asseguro ao nobre deput:1do e ti . 
tenho familiu, , sem . minha ordem ou con~enti- Camam que: me arrastllrei, qnnnto possível, de · 
inento. · · · desper~r .reseot imentos e de provocar animosi-

·: •. ·· ~ Respondeu-me com unm grande insolencia, ·e .dades. O meu i.11tuito aqni .não é este. Si vi.m à 

. . . . _ ~:U,~.P~!l~~o, fazendo . entrar á força para o ~'~~~: . ~~;~~~/;!lo ~~;~4i~i~ct~,~~%,;~~~~u~ . ~~~~~~ . 
· · ; 0 :p·. ,..;.d· o·.-,.n. ao"-·se·· ···m·· e·.tte·u· ·em ·. c ... o.u•~ · -•1· :. ··· · ': ·· · temunbo . e.eu, ·corresponilendo a confiança ·e to~ 

·~ ~ a guntl\ e teresse qae· s: Ex, · JOanifestou, . dar-lhil-ei a !'es-
obedeceu-me sem .besimção. » · . · . posta solici~d.\·~ NM · sei) porem;. si, ella. ser 
' Eis a~his~ria'da :te~ati;;a· ile .. mort~; e U:qui!áte a.grodil.vel a ·.-.s. ·.Ex. que, ·fu.lvez demasiaclo·eon

O.l!ttbliéo dn m<hlOntade com que. se procuro. ·rerir tl~ote· e :lécit~ndo . apr~ções não muito · cabi-
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.•·ei-s. no ... c::~so d.e que ~c. trnt(l.. p•·ovocon o men ·]JOSi~itro· pül-:t n. r1'1al ~ uobr·e deputado in 1•ocou a 
ie;temnnho r~Terente ·· ao 1•l~ito, qne se feriu nl- rui:J lta contlmtttção. 
ti1!J:l,lltCiltQllO 5~ ·listriclu d<L>S. Al •l:'ÔilS. : ... ['.;'_cpcstib qu" en eutrego a ss. E8xs. com 

Re~1,.,nnen<lo ·ao nDhrt• ·,lepnlnuo pelo .1• t.lis- t t)CÜ\ti fr:>n1neza, porqtul t'ecümente R mim nacla 
tt'i.,to, \lisse .S .. E:c 'l'·'e. e1·,i.11 m;t (al.<irh;rl~ 0 ~ne i1npot't:1 eii:L p:lrn: o fim :t que vim it tribana. 
affirni;n-n __ alle~_1_st_o ê, q~te o seu p~n·ct\te c :unig-o, O Sa .. TnEoPitlLo pn$ -SA::-;Tos ;-Aceito a in-
oS:'. SíntntLú Junior. n:lo h:tt•\.c sido f;lv<:~recído cutt!l.eucht ue bom g-rado. · 
reli> e:.;:~prf.sidente; Tk. C•lio Prado, ~ne nã, re- o SR. Lurz ~Iot<EIRA :-v. f:x. r,,ra 0 que eu
co~·c~lnoHhw•~ Ú5 inflncnclns con.-s·~rvudura:5 da- tender. Eu :lp0a:ls son otlrlg~vlo a. rett~rir oS fhctos 
que\\e disti"ÍCtO ·u ~ll:l C:tndi<J:JtUt"':t.. tae5 Cj11tleS O ve,io C percebo, lll:tS nf,o lcDhac niS.lO 

Di~;e nl<liS S. Ex.: E' lllln 'luestiio ,1,, (·:teto, e o m~nor empenho. OolixO qne V. Ex. com o seu 
~ó 1Hantc •le al:..,"1lnl ríocnmento t'31l:l Ct_\nb·;:n·io eu 11onr~·lo collcg·a c amigo -de hoje estabeleça a 
me eonl'.·~~arí~· i:o,l'tmdio!o. E 'wcr,,scen!ou: r·e~pc;to 'Jil"l')net• dbcH:;~iio, _<!;t rtttal ;·ossam re
nrp~llt1 p-_q-~: o.- _testemuulJO ~~o nol.n~e deput 4o :sultar provei tu e·c.;clarccimento r~u~ ~lntbos. 
peh.' 2"'-uis11'icto, qn" «Coutp;~nhon a S. 1,;x. ness;\ 
f· '\~~~-l.l!~:1n; pro-vO<".o-o :1 fiL12' s~õj:t fr:~nco. 

o SR. Loungx1.o n~< :\LBUQUERQt:E:-Dú Fce~ça 
pill";;:'... unl apJTte ': 

O SR. Llit% c\IoP.F:;r!,\: - Pois nii:o. A ;w .. voc;tçiio tio nollt·e Jcput-•do importn nm 
convite li~~1ngeieo pon·~l· nÜ'lU, pois 11~ad.nz tl coll
íhmç::t. que"- gx. em mim <lcpositn. i\.-:,;te p1·e- O SR. Lour~Exço DE ,\r,nGQUE~QUii::- Nunc.1 
snppü>1•> YD~l, com a \çaloladc "\·errlade <:om rpw ti\·e ::t menor ·qnestüo com o Sr. Dr. Tlteophilo. 
sempre fltllo. dizet• ~no é c~ncto, qne o Sr. Ce1io o SR. Lêrz ~Jomm~A:- ~em eu o !lisse. 
P::.·a~io, n:-~ cx:cnr&1o que t;~z ;:\ din~r·s·~s pon1·o3 d:1 0 Sa. LnUR.l~Xço Dl·: AI.Bl.íQUE.RQUe :- _ y. l~x. 
pro\·hv:!h ~ ·11 ne desejtl\'~ C<ll1hGcc-r ~ n~ ~.!1:1 f1:1SSa- r 
gem ']Jre1o 5° districto foi: cmnp:lnha<lo pelo Sr·. Si- ê.JS>e -sal! mn;go de hoje. 
nimhú .TnniOl'. m:~s en qn•', po5:;o "dizel~o. g-oz:l.>•1 O StL Luz :MomliRA:- P·~rJoe-mc; iulerjl:·etou 
d<1 in ti .. irlntle <ktqnelle i\lu.tl'e c..·wal\teit•o. ai'w o mal o m~il pen,;amento. O ap;~.:te de V. L;;x., que 
sorp:r-~·llenflí ~111. commnnh-n('ão on tBntnmen dB importa. nm~1. conle.,t~H;ãó Uo l)ne ~\C.."lbo·~lt~ di%t~t, 
.qu<>l!J.ucl·. onlem., no inl\lito de recommendar ics pt·ovoc" de.minh" p~H·te uma explic.,çrco incidente, 
iDtlncncü~:>·consersar1or•~~,-qul3 _\.tn1pêtras::;enl a. ca.n .. · a nn._~~--r~l;l tt'~·· não_- qq~L·o -ie. . . · · · · 
dianttll'" do Sr. Sinimht\ .·Sr. pre:;idevte, notei no dis~urso <lo honrndo 
· E. •:sle o .testemi.m1to que po~so dar"t'o no1Jre ·uennt:·.do m:<iS n:n topico, ~ue n[\o, podio. e.-c:tpw i< 
deputt:<l~, .e .nffi.rmo i< Cam:wo; que é a verdade rlo minlt,~- ob:>erv;tção, nem :tnm!Jem ao; ·ret'•ai'Os rle 
qn« se . p:~sson 1.\nran\e a .,;,g-em, na qn<1l fui ••mi;;os meu; m~ proviiiCÍtt , .. a. quem·S. Ex, :d.,qui ., 
comp:.nheiro do Sr~ C ·:~o Pt'<ldo. . . c1e longe c com :\ 'autot·idadeque lhe d<i. o ;;eu 

Do .. r,ne ~osterlrirmc11k se p"s'ou, permittirà tn lento,· a sua nomeada.de pc\rl<tmcn\:;>r·; dit·igiu-.. 
o 11ot·r,.(\o de;<lth\rlo, nern a t~nto me cluu\loll ~e do 11lto c\:t tril,una,- rlizendo que o pnrti•lo con
S. Ex., <JUO eu decline d~ incumbench do tratar servndonlr1s Alng-ó.o1.sé ingove1'navel e inc~':'~en~ 

. aqni.. .. . . ·: , -,'-~ ·· t~vel: ·permitta~me s,···E:C ·que dn:1ui"'lnesmi.l eu 
·· Niio q':ero nem preciso Je entrar Ll"Í" apreciaçã.o ·lê a ~uspclir;;1o tte .inlg,,dor, qne lhe cabe. S. Ex. 

de t:~.l as-umpto, qne dei:o::o aos. interes.•ados n .inlg'l de uma cansa., em t'JUC a maior prte dos 
quem C"IWÍI'Ô., si q11izet•em, li~I\Ítl1r esta.~ contas interesses lhe compete, cle~njojulgamento lhe 
que narh n mim intere>sum neste momento. advil'ão os maiores· proventos. S. E:~:. é :pnrte 

).i lx·m.\·6 :L Camar:1 ~~~~.si eu penetrnsse neste nesta irra\'e questrra de p:w!idns, como mmt-cnte 
a.Ssumr,to tn·ortosit:.\hneute, procur:\i'ia entreter e represeuhnte :.\Ctivo, que é neste rurlttmento, 
.aqui na t1·iímua. polemiea, que, i;em >e dit·il Im- ao. p:~dido lihel'lll. . . . . 
pe1·1in~ntepel:tmtturezadc fim,.a.~-n~ .chegarin St S. E~. procnrou pOI' cnprichos do illlrstre 
ella.. Or~t, porque stigmntiso· tal .pr<>ée•limento o ~Itere do parthlo corlScl''\"'ctclor e a scn turno· por 
Dão poso a.ppt·oY;l l-o e a.iml:t mais porque em nadn, s. l~x. ph~nta.•iados, cxplic •l' a ingoverlt .\tíliclade 
apro•·eihtr·in. no fim, <1 que me, propn1 .•.. qn:i.lqrrer e incoutcnttWi<laue' d~;te ·partitto na 1n~o>incia, 
próvoc;•ção · qúe vies,e ~- surgh· elo (lebate. não llh·d 3. s. Ex. que siporventnm IJCm se recor-

. insbtil·ei mais sol.ire este ponto. . da~>e. e cOil\i••>Se os aclos, a viela mesma inteirn. 
Enlret<lnto. preciso clefazcr uma corrigend:. it r!~ partiolo lil.Jeral·ttlli,hn.vin de reconhecer, que, 

.::t11eg;1\·.ão on á rMercncin que fe~ o llonrodo depu- do lado do settpat•tido é que· senJl,l'C, em todos os 
tiido pelo 4' districto. . . . ·· ternl)Os; existiu n. m~ior inclisciplin:l., a luct>t 

On por equivoco, ou po1· qu~l~1ler ontra."cir- sempre inlc>tina e tr"tricitln, que lhe trouxe o es
. C1lffiôÍRDCk\1. blYez, 0 nobr~ íleput~.do pelo \ 0 ui~- ,pÍl•tceJ:lmenlf>, em que ainda llQJG. Se·conserva, 
. tricto sa tivPsse refer·itlo ;t ,,rti)!o pnl,Jic.'luo tJo sem ··chefe, sem direcçilo conhecida e· sempre 
Jo•·,al do Comme•·cio pelo Sr. SinimlJü Junior. incontenta'l'el e ingoverna.vel. 

EU: n1e refiro a este. ponto tüo sôm€nte para ~ue Senti, JlOrem, que o nobre deputatto ·rü.nQasse · 
S. Ex. fiqr1e certo de Que não pocleria nunca scutenca. ·li'io' in1qua, QIIe me ti1z por momentos 
suppor-me extranho aos l"actos·, que se deram n:1- ae~conhecer.o caracterjusto, e· o elev"do talento 
qllell:\ eleiçii0, ·)lrovocnndo o. meri· testemunho d~s;· Ex. . . , .. · 
p:ll':;. con1e~tal-os, p~rqu,, a p1iblie:rcã~, u. que na- Quizera. :tntes que o nobre deputado me pou
ttLl"::h\lente qlliz. rcferir.se o honrado deputndo, passe ·a o~~sião de. entmr na11.müysede cerlos 
:nã.ü éjn~tn1nente nqn<Jlla,n.'lue so referiu S. Ex., ftletos. porquci me.·pa.rece que S. E~ •• ao lado rle 
:mas siw.,.do Pai~,· qco >ll. publica .·n<•sta Cõrta e seu partido;-não poderil·as.>ign:l!ar a prim>~f>ia de. 
etn duta. do 28 d<). Oa~GmlJro, n:1. qual o hour:tuo governabilidaue, .de contenta bilidade, e. 4e di~ci
d&pnhulo pulo 5" disll"l~to, ~UI!! se .nclut _presente plino., como procurou fi1zel-o pela .sente:;~:a, qut 

. , D(l cu;o.'l, ujll'Oelou detl•iltiH<J!lt.) .o IJIIC se passou de modo tfio facil, quão pouco 'edificante, o.tirou 
no.:q ut;lJ:t. u ul\llio, coptllliltUHIO fot•mulrHeutt'\ n. pl'o- ttos quatro ventos~·· · 
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· En; . Sr. - 1n·e;irleute, r·epito, nii.v qnero to!'n:<r :t.s r.1zõ~com que doJ nOYO-o. assem~! é l o pr·o~u
.r~vn am;., r.u· e_ devia, em .lodo o case>, co o nu-_ 
xhna contlaa ca. na j u,t!ç , !c-cus~r-lbe su" -s u1cção. 

• odk,sas -nelll- azed:1s as di>cn:OSi;.l5 ; :;i quh.e,:;e 
eutmr na -:\nalyso ob prop1sir;;io ctne o nobre 
depul.lulo ·a:<-anç •11, teria. -tm:slo nl~> ractos e po-
derb i r mili to longe na su:o contestHç:ilo. · O Stt; Loum;:~ço DE . · ALBUilU!l ltQl .õ[,! da · um 

aparte. 
Desch..ià, porém, p,ec:o :\· C3.111:lrt\ que suspemla 

o SNt juizo sobre e-s:~, affir:,ação do no:.~re d•pll- O Stt . Lt;rz Mo:~<-:11\A : - Tenho ontr •s r.~ctos· ,, 
tno.lo . O pnr tiolo· -conserV;H.\ .. r mo. p:·ovind" ·bs a lleg-ar. Nilo e>ton me ::;eg-ut·:uldu a u:n ;;atíJ 'l jit 
Al:•~;~~ foi e ê ;no (n:n•~ve_l, e tem dãua_se:npre secco. h~ o~t tro;; c vcl'de~ "que me ~p2;;uc. 
:JS_ ~1~\·~~es P;:?"_as de <llsctphna, de amor a ortlem Tenho '''l?i documentos '1"" 113ma -P.t·o ,·:~lll que 
e·'" 111~-l tnlçua:>. I i tlc-ontontolHlttlade e mgo·:c a·na'nlt<bd~ do l'~rtulo _ 

p;,re~-mc-,Sr. pre.iitlr:nte, C')!leo D"'~bt·e d(~pntarlo~ con:-:···rv(~dcx• na pro~·in ci.e da~ .A.!agvas, ·~ae 
qu1 ndo:; lludiu-n :tctn; de .:td:ninistra(-.ões co:JS9rl':t-- S. ·Ex. :tlft to;nou " e>h Co.m:t.t''', tem s~h t• •zão úc 
dot:~.s o~ proYinc!:l .d~.b:c>u-se 1.-! ~J~Ü·IJ~\.r de c;wto i:1~ :)~!' ~;:JC!J tç na r:!.;!:;t~u ~;;a. , que_ tem s ·~J:do t}l!c 
tet•ess~. <b certo en:p:ltlho para demon, tt•oot· qne oppot· n ess~ e Otlt l'O:l :tetos Lht m:1ir.r inc.1.\l-e:Ji
só por cnpdchoS do honawlo chefe rlo p•n·ti•lo euci:t da ·Jttella adnlilli>tt•accão pum os ial~re;ses 
consei'\'arlo:·, o Sr. i>r . Mo:-eit':\ .. -\lves uii:n !'e~ d:t provloci ,_ 
:t!~~" :odm~n_i>lrrção .. '1~::! ~er·i~ -~n~~ d_esejnr,_IK:'!' . ,\ MSPinule:t provinci:1.l. e:n ~u• maior in. liber.ll, 
dtsse_ S. ~X- de tod .. s .tll t lunt.~ u., íletu~l ~•- em Ye7. ,re t r·at:o!' .Jc as;n:nptos de int·~rcss~ pu
tua çao, fot a qu~ menos_ lhe agrndou. _. __ I blico d qnella llrovinch , ;:;1-. presidente, ~ó \1•,,. 

Entr·ct-: rJto,rieixou :•itld:> S: Ex. ':éc l'l:I!'Ml!:n,te, !ta Ta dG lt:u·.:mnhos r; ole i tltct·tsses inconfe;~weis 
qm\nolo [Li\i,·mon 'luen -ou tr1ste por h;wer o 'r .. c de pl;a.no fl!n o pre;l(\~u ·e o)e extremn. •loc•hd&•lc, 
Dr·. M•weit·:-t Ah·es smccion;~do n lei do or·c •monto sin~-o- r:oniveneia, na contingench de , on nii.o ter _ 
do cor-a-ente anuo, qne nlg-tnllti cou:; _, hou-ce nhi a l~i do ot·ça.mento o•t, p;)t''\ lel-:\, do o..:eit";· tu1bS 
que S. i':x. nilo quit:l'c'·elat•, ·e '!Ue põe em risco ·as impo:;i\:iles, :>S m~is e:;C;ul:lalosas, que "lnou
a serierh de, a moralid :(b, r.om ~ue aquelle fnuc- vc.sae :\qoella maiort l opjJOr- lhe. _ 
cionario ad:nini:;trcu a provinda. 

ni:>SeS: Ex . que censuca_ não mer,oce ·o S t·; Dr. 
. Mol'eil"-·-' !Ye:> lJOl' tet· a)Jerto um credito: supplc
roenta.r par:.l·pag-ar" um ~eu· .parente cet•;a qu·:~
't ia, 'di;se ·m lis, rtne:· .uttqnelle acto não laa;·w. 
offensc: -., nenhumn.lei, lX'l'qne el'a el.l a rtutorisHh 
210.- u>~'i" lei <la q,·sembiC•L provincial. _ 

A lei de orç:' meu tu. (1. que me r&fu-o, 00:1 tri;t:l
rile dizer. ê--üllia _ ver~.mh • é elki ·um atle>wlo
irree:usavel do deslxtt-:tlo dos dinheiros da pro
víncia. 

·o St~. Lm.:ttEC\ço DI': .'\.i..BuQ.m;:aQue : -:-Su jt. 
-dis>G qne, si rosse p:~ esírlenb, uão sa.nocionav:t n. 
lel;'· n(i.lo ,;e i p~t-:t. que· V. ·E:~:. aô'Orn esti• foze_ttdo 
e,t<\S l!llegações. _ 

······ · ... 1\!à:; ~uem~D.ão s;abe, c;; r_ Jir~i·lente;o· qne é·-11m.1 
lei ,.i·<winci:\1 ~ Quem· não :S:i.l·e como n:; ass•mlolé.o~ 
hoj e echdQng•~ d:at:1 pr_ocedem :nas-rn:"_vin_ci~s -~ ._.o Sa-.. Lorz MoREIRA :-0 que eu quel'O, re
Qu•·m· não Sthe que, quando ·os pt:esidente5 se pit", _e p~rt<":or que a !ng-overnabilida.de e a incon
co, stiltle·" chPflls rle partido c tnrní1.m- se cher~s -tentalJilillncle elo rartido conservador tem [l:ll' 
ninitf1s Yeze~ d_e uma ·rac<;.1i0, P"eo(londo.>cse tis a;;"· c"us;\ 0 ;oa brio e m~:·a!idarle em ro:lsistir a ·,ctos 
semhlea.s por este ou nr,11elle m~io meno< con''~- desta ll:tlur ct'L e. ,;0 ; que pass~ <1iucht n npl'~-

. níei,te, e, direi, n$ m<Jis dns vP-zes. iodeeeute l' ll':1 ciar. 
·metltol· sat i,; ra7..crcm n o:lxigcnci:os l"''·t id,rias, ~ nc 
mnis lhes interessnm, :~tiram-se sem escru•.rtlo.; 
à-p r:Ltica de desa tino5 e ver(iadP.Ít'OS desvnri<is '! 

Quonl ignor~r-:t , que, si pol' un1 l;tdo, o~ jli'CSi
dente.> de p:-o,•incia.em _-virtude do neto nddH~t~n~l. 
ténl'l\ raculd:ode dd .. d:tr ou dene~~r _ ~:tncça·) as 
leis; tem t..'\ ni~m, pol' ou ti· • l'\n·'tó; . ê. e:;t:i fi ver
d:vle, n gra•e resj.01lsnbilidade rla colln!. oot•:~ção 
n~ jnsl'\ a r>t'eChtéão elo; motivo>, que · dctermr-

_-naranl a su:L couf<CÇ•1o_ ? _ 

0 SR. LovllE"Ç.O DE ALBUQUER.QUll : -P01'1Ue 
é qn~ V. Ex. não cler~nde ns duas primeiras :~dnli
oiStl':lçi.oeS ~ 

O SR. Lw!Z !\IoRmRÁ. : - Não sei o que 6-mais 
-e.;tr-:tnh~vd, ·si é ~tle eu, como conservador, nw 
n• defe :da, ou si é, ~ue V .. c:x., ndvers(l.rio ll .. tu
''"l,,s tealhtt def~u lid •• ,e o que mais é,eom singnl:ir 
e1itpenho ! E,dem:ois,V. Ex. uãote:nquc lllC lX:<li r 
con ~1s do conceito que formo Õ.oquell:.s admiois-
trnçoos. · - --Tr:rto d~ facto de ko~~er- si~o retir~da do-c)f i-e 

província 1, ott dá contribuição ai! i :i.i·recail~da. 
. pam s~r ile .preso_nt~ dndn. a_o chefe do._ I• ~aeção O Stt. Pt~Esmt::~:rP.:- Lembro ao nob1-e .dep11t.ulo 

(!o thcsouro ·prc-vnte>nl; Holhu1~a Cnvalc•lntt, p_a- que está rlad:t a hora.. 
re_ntee amig-o_ do l:?.nrnrlo ~dep:o~ud<' .. J.el_o 4• , dt~- . 0 Stt. L-crzl\í OimRA. :- Eu tenho o tlespr~zel' 
trtc!o,n. quantw _de_--266$4o l utl~1 tlo e mde.tm:- -dê dizer aillcb. a v. E :c . que sou lnter·romp '<lo 
zn{<'l" ou de re&~ttutc!l.o de orrlena_los _de _14 _me~e~, lu llor~ J- idamenLe qunmlo preciza Ya <le cotlti-,_ 
cluronte o3 quaes esteYo elle for:\ do ex.eretcto pe. . • . 
dri.quel!e Ca.rgo por demissão, :1. seu pecliclo. nua!. 

·Nota-rei"ajnda _de-pass,g-em, qne a e?~'\_ me.>~,'t Emfim,uã.oclirefmais quo ficaril. a coutinunç;i.o 
l'esoluçi\o da assem~Ié:t. ·em data a.nterJor,ilO~.J \1- de minil>rs · observações, pant a sessão·segufnte-; 
ridtc.Js ·fnnda.mentos · rui_ ne~da .. ~ ~~cr,:itopelo ~r; n:~. . primeir-"- opportllniilàde-que me che_g:)r· _le':i 
··Left.O . Velloso : Filho ' ao teedssor ·do SL'• · More1m de pedir·ll V: Ei::-:"qne ~e comtemgte Da' lOi'Cl''l>çao · 

·- Alves. · · . . · • · ., . · ·. · -para a 1.~ llo!'i~ de sessão <i·tlm de esempenhM·-ane 
. · orn., um_ acto clesta, natureza não ·se>poder~ d_i- do compromÍ$0, que .. tomei p:t.ra com os hoor:W.os 
Zer:" ue tem : n:ssent~ na ·, mora~id3de;; b~m _pode na deputados a cuj;ts ,ofoser.v:oçõ&.l aiud~t · ppeelso , de , 

. eoxe1·gar este Jlre>1dentç qp.c 1U~miSStvets eram. adduzir algumas e!_plic~s. · ' 
. ·. -. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

· llAXCOS. DE CREDITO RE,\L 

Coe tinuo. a discussão do art. 2" da proposta do 
governo, convertida no projecto de lei n. 4 2 
sobre bancos de credito real. 

0 SR. PASSOS MIRANDA (p~la ordem) requer o 
encerr.tmen to da discussão. 

Consultada a Camam, é t<ppl'ovat!o o re~ue
rimento. 

Procede-se successiv<1.meute i1 votaçiio do art. 2• 
e seus paragraphos, C! ue são todos appl·o-vados. 

Ent6 em rlismssã.o o a.rt. 3' do projecto, que 
sem de lJa te e approvado. 

Consult<lda a C<tmam, é adoptauo o projecto en1 
em 2• discussiio c remettido it respectiva com-
missão. 

ORÇ.U!EXTú DO MIXISJ'BR!O DA GUJlRRA 

O que a pl'ude!lcia aconselhava era o procedi
mento que foi adaptado pelo gabinete e pelaquazi 
unanimahde d<~s.duas ca= do parlamento ; era 
abrir um:~ '~>ia 1<\rgn, pa.rn que essa torreote pas
>asse, sem deixar rum as e estragos, e se enc:.~,mí
n ho.sse ao grande oceano da liberdade. 

Si c.s no,'os votos que se oppuseram il lei se 
mnltiplicnssem por dez, d:tndo com o ministerio 
ern terra, qual seri:1 o resultado ? Seria o e!Odo 
tlo> antigos escra..-os,':dcix•.tudo llpoz si um rastro 
d~ fogo e de sangue, por meio do assassinato e do 
incendio . , 

Não havia., pm·tanto, meios nem forças para 
contei-os. Como se dava na prorinciaue S. Paulo, 
começa v a a dar-se na do Rio. Como u1n contagill, 
o facto h se dando por toda. a pa.rte. 

Diante d•ts ditliculdades actuaes, não é occ:tsião 
pmprht p:~.m imbgar-se quem é mais ou mimos 
consee-vador. O patriotismo impõe a concentmção 
de todas as fol'ÇM couservàdorns clll torno do 
~?abi!lete, para. serem snper-ados essas difficnl-
dades que atnigem a li:woura. e o J?aiz. . 

Continua a 2•discu~são da proposta do governo O Ol·adordecliwa que n~o tratara dos pro~lem~s 
comertida na projecto de lei n. 53, ftxnndo a. techioícos da administraç~o do govern o, porque 
despeza do Mini>terio dã t~uerra 'jXtl'[l, 0 e:~:etcicio não tem competencia nem autorisação para fa,-
d zel-o. 
e 1889. A su<1 missão é Nríficar a exncti•:liio dos cre-
(En!ra ao ,·ecinto o Sr. illinistm da Guerra, !J"e ditoSpl•opo>toõ; si estescorrespondem il.s despez1s, 

occupa o 1·especUvo Ioga,..) e se estas correspondem á; necessidades do serviço 
O Sa. PRESIDB~'"TB :-Tem a p:tl:LYra o Sr. publico. Tnü,\rá apenas das questões refer·entês 

Carneiro dt~ Cunha. a administt·nção dos serviço~ que se prendem a 
este mi nisterio. · 

O Sr. Carneh•o da, Cunlu" diz Os nobr<>.:; deputados se têm occupado do orça-
que, n:~. qualidade de relator do pa.recer d;t com- menta forçado, diz o orador, e por esta occnsiiio 
missão do or,.ameuto que se di5cu te, n;l;o pó de ror- fizeram nccusações, um j)Orque se procede ao re
rar·se ao dever de con5ideral' <:~lgumas objecções cNtta.mento outro porque não se faz o recruta
que se tê ui levantado. meu to, e um out ro pergunta se o recrutamento 

Não entrarà nessa quarella esteril de politic't o,ind>\ estil e1u vig-or. Responde que o recruta,. 
provincial, nem indag-ara da coherencia do nobre mento forÇ<~.do está em vigor,porque ~lei de 1874, 
!llillish•o da. &uel't'a, que aliás se defendeu bri., e~t<1.belecendo a conscri[!Ção militar por meio do 
lhantemente. Pela S\U. part~, porém, apezm· elos alist,unentoe sorteio, estatuiu expressamente que 
meritos do llOur.•do deputado pelo 4• districto do emqnanlo não se tivess9 o primeiro contingente 
Rio de Janeiro, não póde deixar de olfére ~er um t por meio do sol'teio não fic:tria. abolido o recruta
excepção de incompeteuci[l,, po1· pretendei" S. Ex., menta forçado. 
com ~eu e0to.lilo estreito, aferir a opinião da O nobre tleptttaclo pelo 5• disiri~to de Pernam-
mai~t·ia que a peia o actuul gabinéte. buco censur0u o nobre ll!inistro d<1 Guerr:t, por 

que atli hoje não se tem executado es~lt lei. A 
O pa.ss..'\do do honr;1do 1\!ini~tro e dos sens consm·a co.he não sobre o actual ministro que 

dignos colleg<c> é llma afirmação do pr esente t~-l>enas tem tt·es mezes de administracão, mas 
e mn:~. esper.lnça no futuro de que o actual ga- sobre todos os ministros da. sitnaçiio liberal que 
lJiuet·~. sob a llirecçiio do nobre Pi·eshlente do nã.o del'Mn um passo pa1·a "execução da. mesma 
Conselho, ha de governar com as idtias de seu lei. M~:; a 1-.tzã:o porque eSS<\ lei não t.:,m sido até 
partido e eocamiub.a.t· a sup,•ema Rdministr<~.çào hoje execut.tda vem d<t intlole, dos costumes, do 
paln. vb. ·de nm progresso sabia e reflecti<lo, at- c,n·actet' do po;ro bt·~zileit•o, qne não é [Jropenso ,\ 
ing:iudo o de;ignio, qtte é a prospe:·idade do profissão das armas. 
uosso paiz. o nobre <leputado pelo 5• districto do l'tio de 

o honrado deputado pelo 4• districto, na sessão Janeiro, censurando essa lei. comlemuou-a. e 
<le llontem, deu como c:tnsa de SIIYSeiu<rnção condem~m ainda, não se l említ•ando da· contra
do g-altinete a lei tle 13 de Maio. clicçiio em que cabia. quando censurando a lei 

Sem contestat· os j,ltuitos pa t1·ioticos quo !e- censurnvfl. t'.unbem o go;rerno, por~ue até hoje 
v:u-aut o nobr~ th~l)atn.do a colloc..tr-se em opposi- nfio tem Cl'C<.\do ,c\ S resel~va-~, que são um.a. croaç.<ta· 
~ft.o a um ministerio de seu partido, nito póde d>t. mesmt1. lei. 
l!eimr tod,tYia de estranh:n· a inju$tiçt com que Most1·a o or.cdor qn:~.la base da orgflnisaçií.o dos 
S. Ex. fez o g<1.1Jiuete responsavel pela solução ex:ercitos rrancezes e prussiauos, e diz qtul o 
de •úntt. questiLO que S<l impoz l\O paiz de um>~ ma- ·nosso monta. «penas ·a l L 748 prnças, f«lta ndo 
neir>t que nã.o se pollia contm·iar. 1. 752 pam o seu effectivu de pé de paz. 

Quando da;; c11mi ad;ts gelath s da escravidão Si tivermos de elcvi\1' o nosso.exercito ao pede 
cahil~ a <tuolicilo comQ um1• torrente, cujo ruido guel'ra, a 30.000 praças, teremos de completar 
as.mstou :1. lavour:~ e ~o rniz, o que fazer o actual esse etreeth·o com 18.252 recrutas. Faz votos o 
gabinete ? ~tesistir ~ Seria mais. do que loucura; orado~ para , que a l ei de 1874 tenha · inteira 
seria. um crlme. ~ e:.::ecução pa.ra se crettt lambem o nosso ex:ercito 
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de reserYa, como deseja o nobre deputado pelo autoJização e unicamente paro facilitar a escri-
5• •listt·:ct o do t~;o de Janeiro, e n~<:ste pe:1s:crnento ptnr-Jção das vantagens dos officiaes que ~clua.l
estit. o honr;ú.lo miubtro d» goerr:~ oJrerecend.o a men!e tê~ soltlo, grat iticaçáo addicional, etapa, 
emeo<la, que a cotnrnissão en viuu il. mesa. ~.ttincao:,ao de commu.udo, forragens, cavalga-

O nobre deputatlo pelo 4' di>tricto do. Rlo de uuras, etc. 
J aneh·o censurou a Cl'eaçii() das brigadas, que o Lastima o orador a exiguidade do soldo das 
honr:td() Ministro rh\ Guerm fe%. Em aparte o Sr. pr·aças. Folga por ter S. Ex. repaxa.do uma gran
Ministro disse :10 nobre deputa<lo que es,-u. creação d:: injustiça que havia no eurcito ha. 18 annos, 
havia sido discutida à S.'lciooade no Sen,ld(). mlUldando distribuir as medalhas de Merito áqnel-

Eae;.rou o nobre deputado essa. cr eHç,;io debaixo les que tinham sldo promovidos por actos de 
de t•·es [)ontos: illeg" litlade du acto, augmento bravuro.. . . 
d~ despaza, inconvenienci" do servi~'O . Qu;•nto ao Quanto :.\ censura feita pelo nobre deputado 
primeko ponto, de li-Se o nobre deputado ao tra- pe_Ia: lu todzaçã() ampla que a cotap;lissão da ao 
balhci 'tle compulslr a legislação desde 1834, para !!lm:c;t ro da. ljuerra par:neformar a secretal'ia c 
nos di1.er ljUe não lla.vb eSS<\ c'·eacilo; no enltanto reparti~s anne:ras, não procede, por(!ue nin
S . Ex. den ou de ler a n OS5<'\ legislação vigente, guem descouhcce alllusb~\ça.o do honrado Minis
:\ lei do orç;.wJento votad<\ no "0110 p:1ssado, onde tro para t <ll fim. O fim dD. reforma é simplificar 
vem ;L creação das brig telas. o serviço, e nada mais. 

Quanto :i. deop~za, está ella no orçamento; e o O nol:re deputado pelo 5° distriêto de Peroam-
nobre deputad~, para mostrarqne haviaaugmento buco, diz o orador, viu na commissão do di:;t i.D.
cle despeza, t omou o brigadeiro em disponibilidade cto general Ancora a. Europa uma política pe
parn ~rs-nmeotur com a tatJell.- do otllcial em dis- rigo;a. 
ponibilia.,de e em commissão ac tiva .. Deste modo .'l. comtnissão do g:aneral Ancora tem um fim 
S. Ex conclue o contrario do que devia cooçlair. reserva:lo e unicamente no interesse da Fazenda 

Disse aind:L o nobre deputado. continua o or<~clOl', Nacional, nada tem de politic:t belicosa, por que 
que ns brigadas só servem para (ormatums, pn- feli7.mente estamos em profunda paz com os nos
radas, procissões, jJorqnc S. li:x. tradu%iu livre· sos vizinhos. 
mente l'oJ·ma().'iO em tempo de p:tz pot· fot·matlll'l\ , AincU\ ao Miniotro da Guerra censurou o nobre 

O or"dor decl:tm que na conunissão apresentou deputado, t.'Olltinu.' o omdor, por ter substituído 
a idéà d~ se crearenJ tre.> gr-.lndes clivkões sou tres o comm.mdo.nte do forte do Bt1rnco, em Pernam
Clltnmanclos milit>lres: nm n 1. frouteira do Rio IJuco, pelo general Lobo,. dizendo · que alli sô 
GJ'",\ncle do Sul, outro no Rio de J pneiro, e Otttro em hrnia terros velhos· Mas todos so.hem o con
Peruambuco. lllas o nobre Ministr·o d<\ Guer ra tt'ario; ,\Jti ha material de guerr •\, e foi no in
declarou. que esta cre.~ção, em!Jora vantajosa, niio tet·ese de ~uardal-o, de conserva l-o que se deu 
podi<t por o r;\ ter Jogar. essa. snbstitui~Jo. 

Admirou-se o nobre denuta.d.o, qne, sendo as Ccnsnrou taml1em o go•erno por ter au~men-
brignd:.ts cr·eadas paro a discipltD:J. e mstru~ão dos tn..lo o numero dC>S menores d,t comp:mhra de 
corpos, estiYesse :\inda sem genet-:.tl encarregado ltprendizes artífices do Ai:;enal de Guúra da 
de tlsr"alis,•l-os. A resposta. é sim ples. C.àrte. Mrts o noiJre depntado confundiu os me-

Quando ·. se crearam essas bl:ig,tdas )il estava ni.1res deSS<• companhia com os operarias clo Ax-
esse general enc.wregado dest.t 1nspecçao. seual de Guert'3.. 

O orador pa:>$.1. a justidcar algumas emendas Antes tle conclair, o orador U'at.'\ do quartel de 
da commisiio . . infantaria d;~ Para.hyba, que ba annos se procura 

Um:t de !las à referente :l()S alferes <tlumuos da reediticnr. Com a su>\ edificação tem-se ~asto 27 
Escolc. Militar, ~le\·ando-;;e o seu numero a 100 coutos e tanto, e resta P'tra conclusil.o 18 contos 
com n despeza de 48:200$000. .· · apenas. 

Pel:t dispo;;iç:lo do :u't. 154, que rege as Escolas E' preciso concluir esta obra, Jlllr:L que não se 
Milit:lres, o <l i um no que tem :J. I•PI'ova~ plt<nas perca :\ qn;•ntia que jit se tem emprega.do uessa 
em dons annos, inclusive a.: de deseuho, fico.\ com edificação. O mesmo se dà a respeito da. fortaleza 
direito :i. promoçãn ele . alferes a.lun1no, como um do C.tbedello. 
premio, um"' recompens't ela sua applicação, d0s Referinclo-se ao que disse o nobre deputado 
seus estudos, d;~. sua conducta. pelo 5• districto de Per~ambl;l~~ co':l relação ao 

Mas o art. 156 estatJelece que esse numero m•ljor c,1Idas, o orador so se bmJtarw.adizer que 
serâ. fix.~do pelo Governo, e temos actunin1ente esse otncial esta sujeito ;\ um conselho de gnerro.. 
um numero lirnilado de 60. · .Emquanto a justiça não julgar da questão, e iJn-

Disto re:mlta que, preparn nrl.o as escolas um prudenci<l- discutil-a desta tribuna . 
numero maior do que o fixado pelo Go\·erno, Conclue declal'ando que o exercito, bem como 
!lcam os a lu mnos privados dest.t recompensa, que n Cama r>\: tuclo CS[Jer::r. das nobres qualidades do 
o Est>tdo lhes proruette. 

o or(l.>.lor declar<' que, j <~ 'I"" se tra~a ~~s es- honmdo Ministro d:t Guerra . . 
colas milit,u·es, cumpre-lhe t:unberu JUStlncar ·a 0 Sr. Andrade Figu.ei:ra. diz que 
autorização ·que se di\. a.o Go>'"erno po.ro> l'efo•·m:tr 0 est..\do precario de sua. suude niio lhe tem pe~-
o reznl(l.m~nto das nossas escol;1;; militares. A · 1 t u me-ma a'Sl 
I'=•z"~ clr'sto e•t'• no n.'tr.e cet• d:-. eommissão. , e v. em mittulo itcompau 1ar es e auno cot u ~ • -· ~ • ~ ,.. duidaue, com que o tem feito em <tnnos anteriores, 
a ser a necessidade .de . . se nniforJrli.sar o ensmo, a discussão dos diversos orca,mentos de · despeza. 
poi~ as d•úuiescohüÇ:\d;r.côrte e a do l~io Grande 
do Sul, têm regnh\mento~ <biTer•entes. E' sempre com sacrificio que occupa a tribun~ 

o or:vlordi~ que o nobre .teput.rdo lambem ce~- acotnpttnb~. poré•n, silenci~>amente o proccdt
·.sm'Ou ;t ':tntorilõlçii.o' .-qne .. se d:\. ao honr~tdo Mt- ·mento, qné teni tido nestt C:rm,lra, Y~tnniio ~las 
nistro da Gue t•rn P<'ra rever a labell<l. Mas s. Ex. despet.:\S indispetisnwis par•• o sel'VJÇO pubhco e 
não tem razão na censura que f,~, porque esta. cortando todas. que lbe parecem supertluas, ·em-

v. l!I. - 40 
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bora o tenha feito em silencio e pretenda conti- auno financeiro. O regulamento.foi formula.do no 
nu:~r a razer. . seatklo de principhLr o. alistumeato e o apura'-

Alguno r.rtigos com c~racter de emendas t~.ddi- mento dos COl>tingentes no presupposto de ca
tivas, que foram otrerecidos ao ort;.:1mento tht meo;mr o exercício financeiro em t de Julho de 
Guerra, o demovem do proposito de manter o c:1dc\ :.J.nno. Posteriormente a isto alterott-se,o 
sile11cio · pam o trerecel.' it considera.ção do nobre exerci cio financeiro : e com isto alterou-se o anno 
!Yfinish·o algumas ·considerações · com qae Jll'a- ciül pal'Q ~ue se Yota. r. rei de forç-as. Ora, é pre
cttrarà, no menos, sal•::~r a sun, respons;tbilkln.de ci;;o altemr' o r~gt\h\:nento p~U\\ o pór de accórtlo 
empenhadl1. u::. disctls~ão da lei de 26 de Setemhro com a nece55lthlde de, e1n te1npo competeate, 
de 1874, que se trata de altertlr. priJ1cipiar o alistamento, o sorteio e o apuramen.to 

Apro>eitando-se dl1- occusiii.o, nfio llÔde deb.w dos ·i(Lo:cdãos. 
de referil:-se ta mbem a duas outra~ emendas, 1\Ue O g'Overno tem, por consequencü>, necessidade 
se acham em discussão com a proposta.. · de altcl'<W o regulamento, não carecendo, porém, 

Quanto ó. coloDitt mt foz do Iguassú, appro-va-::~ de autorização legislativa. A autorizaçlí.o tle que 
em -vista !h1. necessidade de occorror ao povoa~ elle carece é principalmente para ::.1 terar r. lei 
mento daquella.s pamgen;:. Julg:'o, porêm, ~•- de 187,1, a rtue o reglllameuto procUl'ou !li\r ex
cusadtl. <1. elevação do uutnel'O de ttlfel·e;;..alnml!O~ ecuçiio. 
a 100, como se pede m1. 2.> ememb>.. Quanto ú;; motlificições lemlll'adas, não póde o 

Nilo póde ·o orado1· Ullll uir 1?'érea~.ã.o do uma orada!' concordar com ellas e diriL muito succinta
escob milit;n· ni\ lll'oYh!cia. (\.) cc.wi\. Já possui- mente, repetindo o que fez pa1·a desempenhar-se 
mos escolas milit:wes em unn1e1'0 sutncicnte 1k'tt"U da responsa.1Jilich1.de !J.ue teve na discu:-são;que 
a instrucc;~o do nosso exercito. ho1rve.em 1874, mnntendo as mesmas idéaslque 

Crea.r mais este fóco üe indisciplinn. em urna ennnc:ou llG. Cmnara, vai ]lll.l'Q 20 annos, -pois. 
proviuch oudo h<\ já bast<tntes elementos de a pratica tem confirmado n:; idêas que tinha. 
i:lesordem, pnrece ao m-adm· um:< {l'!':!Uil.e impt·u- A em~adn alte:'it a lei em tres pontos catlitaes : 
dencia., aléll.l de acc..wretar um a.ccrescimo de tles- o_ !•, qunnto •t composi('<ÍO üas juntas- paroehü1.es, 
1>eza, que llie parece dispeusayol no. quadra <llspo11do q•te em vez do pat·oclto, figure nestas, 
actual. o írúmediato em votos ao 4• juiz de pnz. 

O or<l.dOl' ptms~• que 11ão é tanto de .,instruc~,fto O 2' ponto em que altero a lei, consiste. em que 
que carece o nosso exercito, como, sobre tudo, de o go"l'erno 1h:ar<'1 'desde .i·~· os contingentes que o 
d\sci-plina e da instrucçã.o teclmiCa, q tte se clil. nos municipb ela côrte e o das ]Jl'ovincias tenllam de 
corpgs arregimentado~, llOr meio de l'evistas, de fornecer; fazendo a distt·ibttição onde se tiver 
exercícios, etc. A insit·ucçu.o milit:u·, ao menos, feito o alistamento, seguu(!O a li:LSe d" lei, e "onde 
cnmo ella tem sido dnd<t entre nós, póde ter pro- não >e tiver feito competente alistamento, que se 
duzido bom l'esul ta do_: : mas, por emquanto estes proced<\ -ao r ccl'lltuuwnto 'í'Ol'çado. A 'primeir::~. 
result[l.dos não tem deiÚdo de JJerturiJar a clisci- modiliC;l~<lo aiío Jl<ll'ece ;\O orador, segura. A in
plina do exerc:ito. Nilo diz istô o orO.<!OrpOl' ~x- te!'venção do p arocho nn composiç;:1o das jmtas, 
!Jerienci.a. propri~; mas pela voz autorizada d•lS foi objecto de estudo nesto. e D<\ outra cantara.. 
maiores patentes <lo exercito, não só nt\ outt-a O corpo Ieg-isl:l.th·o. attendendo i~ oppo:>icão que 
Camara, como em SUl\ correspondenci:i o1llc~1l por p<trte d<l. população podia levnuta.r-se ácerca 
com o gover!lo. E soLra e;;te assumpto o orador da lei, Jll'Ocurou ttcerc-'\l-r. de todas as g<trantias, 
uão precisa accrescenlur mais nada, dcclarondo que pudessem captat· a confi,\n<;..'t d<l. populaçã.o. 
que não pôde vot(l.r pa1· esta despeza; e. p:tssa. a Tendo o alistamento de procetler-se por pat·o
tratar da emeuda que o trouxe á tt•ibnno, bto li, cliin. era natural conl~in<l.l' com o elemento ele
aque1la quõ autoriza. o gov~rno a rever o rcauh1- electivo, isto e, o j.uiz de paz, que e eleito }leln. po
meuto qutJ b·Jixou com o clecrcto de 27 de Feve- pnlaç;.'Lo, e. \lortnnto, possue a conti(l.l!')o.'t de seus 
reiro de 1875, para :tltemr o processo (le com- jul'idiscionn.dos que por isso chmnou o l•juiz de 
posição dasjuuta.s de alistamento; <'t lllnneira. de paz. Era indi.spen,;avel combinar este elemento, 
Pl'Ocedel' no sorteio, e finalmente n faculdade d~. porque t!'atn.-se rte um serviç.o essencialment<i: 
podel' continuar n tel' lagar o recrutamento fo1·.,. g-overnament;ü, cll(tl\lou a autoridmte mals grr.
çado, depois da execuç~o tla nova lei de !Si4 dUil.d.a, o St\bdclegc\do, e llOr ultimo procurou-se 
sobre sorteio militm·. clt<<ma.~ um elemento. <1ue io~e neutro, e podesse 

A primeira. obsennçiío, que lhe occorre, é a rle coneg1r ~\S tendenc1~s de um e outro 0 entü.o 
julgar estl'J.nho 'lUe se trate (lc (l.[terar umll.!ei escolheu-se o parocbo qne1 o.lem deste pape1ua. 
orga.nica por utno. disposição enxertado. em umn. j uuta, tinh:1 o eleme11to all. confia.n~•• pesso~l de 
lei nnuual de orçamento. A .,egunda ohser.vaçiio seus comp.'\I'ochio.nos f>Ois é ellt. quem os cn.s..'l., 
é que se autorize n.o governo 11 rever o reguht- os ll:tptiSt\ e tem rnõe~ par<\ c.onhccel' das cir
mento; qn.'tndo o qt\e é "l'erdade é que a uutori- cumstllncins dos cidcldii.os. 
zação é, não para rever o reg-u1'lmento, mas t~ Nl<o desconheceu que ·ao p:ll'ocllo ha de ser 
lei, pois o regulamento niio fez mQis do que pôr <lifficil o exe1·cicio dessa attribniçito, e ~em vir
em execuÇão. tll(le d<t reluctancia desse exercício que o gover~ 

Pura. rever o regula.meuto, tem o gove1·no fa- no; em vez de dispe11sar :o· sua iuterYenção, enten'
culdade constitucional de fazer os regula.mentos deu ser mais f••cil vencer ::t sun. repugnancia 
in dispensa v eis par<l. :1 .. ex:ecução das leis. Si o afim de obtet• esse serviço. · · 
Corpo LegislatiYO se limit.'tssc a estabelecer no,·as ·A emeurta diz que, em vez elo pa.rocho, faç:t_ 
disposiçiles e deroga.s;e Oll !lloilificasse lei ttnte-~ parte o immediato em votos M 4• juiz .de pn.r. ••. 

·rior, O governo continuada. ÍllvestidQ d~ fa.cu\- com_qu~ cnC1•aquece r. intervenção do (;OYCl'lJO, 
dade constitucional, que e anterior e superior, de ficn.11do o subtleleg·Mlo etn unid9.dc; mt\S por outro 
regulamento.r-es:sa parte d\1. pova lei, O Ol'<"ldor lado iutrotlnz na composição do. ,juiltn parocl1ial· 
CUtdO. mesmo que O governo tera forçosamente de 1\lll elemento (i~, peior eSpecie, pO!'que representa 
a.ltera.r o regulamento, ·.desde <Jt\e se modi11cou o .;:~. nlinol'ia, c esm minoria pori~ o maior embm'!lço 
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· ú execução· de um serviço, qu,. ínteress:1no go- nem o empenho, que tem, de l'esalvar 11.sua res-
verno e P<\l'a o qual <í autorizada. Vai se intro- ponSILbiUdade exige mais. . 
du'l.ir um elemento político c da, peior especie, O primeiro inconveniente li a coexistencia de 
porque o cidadão immediato em votos ao dons systemas de recrutamento no mesmo muili-
40 juiz de paz, representa, m\ maior:n. dos casos. cipio : o do recrutamento forçadó em certm; 
a opposk.ão, que acinto~amente se interess,wa erri parocbias e o do recrutamento, por meio de sorteio 
desarmar o governo tlos meios necessat•ios ])ara em outrns. O nobre Ministro ni\o poderá manter 
a organisaçiio dos contingeut~s do exercito. a coexistencia destes dous systemas eom a lei de 

O orudo1· admitte que em materia eleitoral. !87,1,_ como Jlossuim~s. Ho. pontos nessa lei que a 
C]~~ndo se trota ~e d:;tr g:aranlht a to~as a_:; DJ?i..:. SUl'poem em e:~:ecu(;.aO. 
J)lues, O pod.er leg'JS]atlVO lllCllmbot O CLdathtO im- •\SSÍll1, relativamente a SUll.llr<~SSãO dos cadetes 
media to· em votes ao 4' jui~ de paz, de re- .dada essr. coexistencia, poderá o governo admit: 
.presentar a millOl'Íi\ de que e filho; mas pnrn o til-os? Sim e .nUo; sim, porgue a lei estó. em 
serviço milit-ao, n5o acha a idéo. feliz, porc,ltc se- execuç5.o ; nã.o, ~orc1ue a lei'Ílão está em exe
ria introduzir na composição da junta um ele-' cução. 
mento de desordem. Tambelll, l'el~tivamen te ao premio que a. lei 

Em trllo cn.so, não é o mais pl'Ollrio lltWa. sub- marca. <'-O que >e apresentar voluntariamente, 
stituir o ]Xtrocho. dá-se n. mesmn. difficuldade, subsistindo shnul ta-

Tmtando-se de urna lei, sob1'e tudo. como esta, ueamente os dou:; systemus de recruta.m<lnto. 
que encontro. repugn~ncia. poe 11a.rte 'da. popula- nias, n~o e sõ este o inconveniente ; pratica
çã.o, é mui to provtwel ~ue este immediatl! ao 4" mente o go..-~rno eucontrar!a outl·as llifllculdades. 
juiz de paz, o que nü.a tem l'espoos:<bilidade tle As .pr.roclli,ts onde o recrutamento n~o Jbose feito 
um cargo publico, porque nii:o o exerce, procure em tempo, íic.~ri:uu su,jeitas it applica~.ão do re~ 
courraterui~ar com ess<1 antip~thia, dilllcultan(!o crutamento forçudo; aSl):ll'aclüas onde o alista
os trabalhos da junta: n emend~, portm1to, não mento fosse feito, ficariam sujeitas ao recruta
l'aeece M orador dllstinada r. facilitar a ex- mento, por mei~ de . sortei~. Este systema de 
ecuçio da lei. r~cl'utamento, nao pode deL\ar de, na pratica, 

A modific..'tção propost'l. acct•escent,\ ainda. «Si tt•azer inconvenientes; lln de trozer instabilidade 
por falta ou culpa d<\ junta parochiiü nfio ·se do domicilio dos ci(\nd;ios, dcsloeação delles de 
eft'ectuur o alistamento no pr·azo legal. ser'~ estr, umas freg·ue7.ias para outras ; · ha de trazer 
$Ubstituida; no .. anuo em que nã.o ;lo houver re- mesmo, contm a cxecuçc"lo fiel e leal da..Jei, que 

' unido, pot' _outra composta de cidadãos resitlentes e -pens:unento do governo e de-ve ser de todos 
nómnnicipio e nomeados, na cõrte p~lo Ministro obter. embitraços de mais de uma ordem. O ora-
da Guerraeonas provincins pelos pTesidentes,)} (lor lémbro.r<\ apenas·, alguns. 

Não c a. }Jrimeira ,vez que se proct\ra mo- E' inega vel cjue, · si não em todas, em grnnde 
uificar a composição das junt<~s de alistamento parte <hs nossas pro>íocias, e, sobretudo, no inte
militar. Durante o uorniuio liber.11, mais de uma rior, hn repugu~nci;;~. peln. execução. da lei do 
idea foi aventada por ministros da gnerl'ii, e o recrntnmcmto por sorteio e ha. sympathia pelo . 
orador nüo deb:on de ücudír em defeza d~ lei de recrutamento fo!'çado. 1l.S nossas . populnçües do 
1874; e hon>e ministeo, qtre pl'etencleu substituir intet'ior olham o recrut·unentoforçado como um 
os memlJros dtl. jt\lltt>, por militares, que seriam meio de policiar as localiclo.des, de c1'1r tt•alx\lllo 
ma.mlado~ das capitaes das pro\'incit\S. aos vnclios, que n[o procurnm occupaç;.1o, de li-

AJil.St,,ndo-se d,, idch, qnc nada acredititva 0 bertt\r os cidadãos }mcíficos de outros, que os não 
lil•et•alísmo do seu a.utor, o orador a ppl:mde o silo e q tte os perlm'bam. 
alvitre de serem preferidos cidadãos residentes Orct, o systema combinado traz em resultado 
no mnnicipio, mas entende qae o governo nem que, onde houver interesse elllllr?mo_ver o recru
fJOr isso sel'á Jeliz com " su:J. iM;t, porq ne tcril de tamento rm·~.'l.do, liU!lC<J. se reumra a Junta,- nunca. 
uomea.r lle~so:ts, :;em cat\Lctel' ollicial, sem res- se fará, portanto, o ttlista,mento; a cousequencia 
ponsabilid,tde de ce\rgos que cxorçnm, sem conhe- ·será 't não execn~.ão dó:~ lei ao menos nessas J)il· 
cimento pessoal dos alistilntlos, conhecimento (]ne mgens. "\ssim, o numero das parocllins, em que 
alias possuem, o jniz <I c 11az nmís ,-0tallo, assim ter-se-a de proceder o recrut.unento forçado', 
como oparocho d:\ fre:;nezia. ser:i muito maior do que o go.-erno póde hoje 

suppGr: a.t1gmeniarú na razão dess..'\S populacões, 
O m-ador não tmt"' tl<t modilic<lçilo sob o ponto que têm intet•esse de manter tal meio de poli

de vista das gal'nntias do citladão. Embor<t se.ia cial-:ts. A peua imposta não J.ln'ecei"à às pessoas 
um ponto importante, acredita que, sendo serdço inwreSS<'l.d:J.s e ohrigada~ o.o cmnprilueoto de Cazer 
da alçada do governo, este, sempre qtte pesar 0 ,1!istamento,nm:t pena, mus si?t um premio; e. si 
a responsabilidade dos seus actos, em geral, e, até aqui tem ll:t>ldo repug-nnnma. elll lazer o allS
sobre tu.! o, de <tetos que têm o correctivo cia re- tamonto, segunclo n. lei de 1874, daqui em diante 
pugnn.ncia da populaç<ão, não deix,\r:\ •le ascolher hoscrá açodamcnto om n!W pl'OCQder-se a elle, 
pessoal idoneo pat':t n composição dajuntn. ; mas, serásvstemntica,l inexecução d::t lei nesta -parte. 
essa moditl~-.1ç>lo, em si, não oiTerece as gamntias Outro ínconveniAnte o orado1' enxet•gn nestn 
que assegnr<t a. lei de 1874, em rel:wão il com- disposiçfio. Pela mesma lei, os sorteios poste
posiçfio do. mesma ,junta, 'ríores jú. cmm muito ·mo.i:; rcs\rictos,- por que só 

A segund,\ moditico.~:.ão 11ue o orador lê, tem podori~m ser comprehendidos os cidadãos, que es.
llOr fim adopt::ll' o L'CC!.'t1la,niento forç.~do m1.()11el- tiYCSSCJ!i u~s coudiç<Jes do art. 2.' ela mesm:.~ le1, 
la8 paroclnas onde não se fizer alistamento re- in prhzcipio, isto é, deutt·o (te certos limites de 
guiar parn. o recrutamento, pol' via de so1•teio. ühde, !9 a 21 annos. Ora, havendo os dois sys
Este alvitre està sujeito o. muitos incon-venientes. temas simultilneos, do recrntmnento forçudo uas 
O oradorapre•enuwá apenasal:;nns,porque, netn p~.rochüts onde não hou>e :tli>tamento, e, por sor
o tempo lhe permittiria dtlSen1•olver o assumpto, tcio, naquellas onde se llrocede11 a. elle, preva.lece 
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nas primeiras a. legaç-J.o antet•ior, que manda.'pro- ·sE..GUNOA PAR tE D:\. OR.D&.:v.l: DO DIA 
ceder a recrula.mento contra todas a.qllelle; que 
nã.ogo7.;Jm deismção l%'1\l constante de~ le- lNTEr.>..PEU.,\.Çio n& .sR. RATlSilONA ·M sa.· 
gação ? Parece que sim. . . . ·. · ·.· P'r.l-ES!D8:)."''E no COl-'S~LHO . 

. . Vê, pois, o nobr e l\!iOiõtro que neste caso O em~ 0 Sa. Pa-e>ID&::.."'I'E dacl:lra. que eutra. em dís-
~ço result:mte da. combh~ dos dois syste- cussão a. seguinte inteq>ella~o . annuncia.da pelo 
nw,.s ainda. é maior, ~r que em alguma~ pat•o- Sr. Ratisbona,. em S6Sõ\IO de Z do corrente : 

. ch~as o numero ~os ahstandos;. fica.r--: mUlto ~es, "Requeiro se m•,rque dia. e hora par··t inter
. tr1cto, sendo t:~.hez a j_);ll'OCill<l multo po1'oada. -pellar 0 St·. Pre.;id<lute do cooselbo sobre os se-
Q~:uJdo em outra. IXlol'OCh)<l. men~ poyoa.d:~., onde "'uin t.es pontos ; 
nw s& procede ao sort.lto, sera ma1ot a uw.ssa. " .. !.• 0 !!'OV~r·11G t~m scienc~ dos motivos que 
rlos recruttmdos. determina'ro:un os succes>iTo:> ndh ment os da. 

Esta con>idel'aç.ão não pode deixar· de trazer As;emhléà Legb;latiYa do Ceara : o J.lr~meiro para 
contra. a lei m:tior antipatllia do que lVjuella, _de ?>hrço, o segundo pare\ Abril e o terceiro para 
que jà. e objecto, por parte daquelles cidádãl>s que Maio deste nnno; depoi& de convocada p!).ra votar 
estã:o sujeitos ao ser viÇO militar. a lei do orç.amento ? 

Pode mesmo llar-se 0 caso de que em um~ pa- 2. • No caso ;tttlrmotivo, que p~ovidenc!M odo-
rochia., cuj!l vropo1-çii.o militar, por a,;sim c\iJ.er, p~on ? ~ovarno, o~ gu_:es as 1~~rnc~ G_Ue 
é -presumida. pela lei não se encontre 0 numet·o ex ~lm .to actual pt BS!tLnte dõlllu ,ll.t _pc vVIDcl:, 
de cidadãos aptos p~ra. preencher 0 contin .,.ente, no 1u tuito da prevemt' a l'epr·oduccao ó.e tã.o 
que l lle foi distribuido por pt•esumpção, to"ruan- est1•anho pt'ece<lente ?-

d<>-Se assim inexequivel a. di.;iposi~ da. lei n~ta Camn.ra dos Deputados, 2 tle Julho de 1888 -
' parte. Ratisllona. ~ 
. Assim, julga osta ultima modit!cacão contraria 
its vistas, que tem o governo, de facilihr t\ exe
cução da lei de 1874 ; desde que :1 modi fi()ltçâo 
sej" fdita. ficat~ ao arbitrio d:is populações exe
cutal-u.s óu n~. 

Si até ho,je, apesar das diligencias empregrulas 
pelo governo, não t em sido poSSivel obter que 
esse serviço ~e faça. em todo o , lmperil> com a. 
regularidt~de deseja, vel, com certeza, Yotarl<\ a. 
mõdidcacã:o, que se preteude1 m>1íores e t~b!ll~aços 
encon1r:tr.1 o go~·er.oo, matores probo.bl11da.des 
encontrará. para obter o fim desejado. · · 

0 orador tem por mais ,;eouveniente !JUe Se 
mautenha. o. lei de !874 conforme foi ~otadl\. E;' 
nm:i aspiração de futuro, que terá execuÇtio a seu 
tempo, mas nas cireumsta.ncia~ actu.-.es do Bl~<~.zil, 
como DIIS circumstancins em que ella foi ;votada, 
é uma lei iDexequiYel. • • 

o Sr. Ba-tjsbona:-Começo por uma. 
onestão de ,)rdeOJ. 
· A :n ter-pellnção estav:t marc.~du. pa1'!1. ns 3 bor:>s; 
mas \'. Ex. >iu qul3 o nobre neput~do pelo ll• riis
lricto &. província do Rio de Jil.neiro foi a lem du. 
hoi'a. 

O S1~. Pa"ESIDE~'T<::-o quarto de b.o~ de tole
raucia. que é pet·mettído. 

o s:a. R.~TI51lON.I.:-Estn. tol crc.ncia, ~·e v. E,Jt., 
póde p~judiCãr·me ou prejudicar=o bOOJ'!I~O Presi-
deute do Conselho.. = · 

Eu ligo mrxita ~rnport.'lnc!a. à. mn.teria desta. in· 
terrjellação; por 1;so perm1tta. V. E:r. que eu re
corra ao m~>io do regimento. Requeiro que V. E.-.. 
consulw a camara p-.~.ra. se prorogtw a sessão por 
mni> uma., hr>ra-. 

0 SR. PRESIDEXTE'- Oppor tunallente V. Ex. 
poderá f;\Zet· o seu requerimento. 

0 SR. PEDRO Lv'IZ :- Apoiado . O Sn.. RA TtsBOXA:-Eu requeiro por preven-
0 Sn.. A..'\Dll.Al)E FIGUEIRA.: - • • • disse--o ·dest(l. ção. Poderei to:na.r muito ' pouco t empo, pOderei 

tribuna mtt.is de um:. vez e .v~ton contrtL ell;\. mesmo não ter oecessid .. de ile replicar ~o nobre 
Deela.ra., porém, 0 ora~lot' q118 !lãO vohll'à pot• President e do Cl>nsell10; mas, insist11 no meu re-

qua.lquer mOditicnr;ã.o, porque o :?overuo não põJe, quel'imento. . . . 
tin•r pri 7 ado tio unico t.lleio •·rlltJco. de o~ ter con- Consultada.:~; Camara, nio ê approvado o roque-
~ ' d rimeo to . . tiogentes p:~.J•a o exerCJto, que é :t.ID "o r·ect•uta.-

meotoforçado;a.modificação,quese propõe! vem o S r . Ratishonat- Sr. jlre~den1.;, a. · 
ditlicultar ao goveroo este meio, porque el e po- materia. dos quesito~ da intet•pe\1:•~. que dirigi 
derá rec!'ntar somente em algumas parochill.'j. ao llonr. ,do PrMi<l·•nte ao conselho, ·euvoi ve uma. 

Ó Ol'l'.(!Or não deseja enCraquecer O governo de grave e momentoso. questão ~O no.;so direito pu-
seu paiz n' umaemergeocia dG guerra e:tteroa OU l)lico coostitucioual. . 
n'umo. perturbação de ordem inte:-na, l•mit •ndo- üecupa.odo, pois. :t. tribuna nara discutir este 
llie os meios de recrutl\r livremente, re~tringin- ussum11to oo vonto de vi~ ta dos p r·incipios e 
do·o sómente a algumas para!!hias onde >e . oão uo~ fa.ctos, eu e3pet•o que o uoor ·do Pre;tdeote 
tenba ptocedido ao r ecrut,.meoto porque !ISSLlU o elo CGnsolho não ••ej , no roeu procedimento outra 
go:veroo. fica peado em seus movimentos. r.•7.:i. qtte o lo sejt~ :>ifuelh quo sóe ~;rniar o ho-

Jnlga te:t- justifiMda :i .. repu.gna.nci:t. coni que mcrn poli ti co no uesempeuho do se a dever. . · 
acolheu esta emenda; tera. mutto sentunento de s. E:J:. conhece a sincero.~ estima que lha 0011~ 
voto.r contra. el13., mas procede. deste modo por sagro, de p;•r co.n o r!lSpeito q~te me inspirai-aro 
um dever de -cohereucia e porque entende, ·que soa.s qua.lid3.des·e seu precoce talento. Compre~ 
ell.a -vai<li-llicultar a. misslW do governo_em ep~;,,\ llendem; pois, v. E:r. e a Camara que eu sin to 

·tão critiCa. para a honra. e segur.,nça do ImperlO. certo constrangimento; e .t endo, .ha. poucos mo.-
.( Muilobem ! .Muito bem!) · mentos, s:J.bidD ,que S. B:s:. está rea.lmeote iooom· 

:A-disoos$â.o .ftcaadiada.pela. ·bora.. modado, ;eil recorro á. autoridade ·de v~ ·Ex. #J 
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pergunto-lhe~ esta _i~terpeilaçilo nãll J>Õ<l_e.ser-1 nua_! mente as leis d~ meios, e no· mesmo c.oso 
adiaÇa ]lal'"J. o~tl"ll. sess:<O A sa.nde dv IJohrado L'SI:tfl os ~"'us delc~au<>:; eru relação às .. ,SI:mi,JC s 
Presidente do Col!:;elbo prefere . . provinciaes. " "-

Eu nã~ pos;o l'enunciur il. mh;hn. iuterpella<;<io ; Qu•tl ~ f<Jct•.>, •wal o acqnteci111ento rnol .. entoõo 
mas creio que V. Ex. pouei·Ja e;paçal-a .1'~1'" ~ne nas [lrovinci:;s po;s~ sobrepujar a decretar;ão 
outro dm.. de ~eus orçamentos 1 

O S!t. PRESIDENTE: - ) Ie<lb nte requerimento e Enblo,nm p;esíd~ute rle pro>iilcia,sr,m decJnrar 
declttr •çilo do D;)bre ·Presid .. nte do consel ho de o:> 1110tlvns ou os r :ctos, ()lle ju:;tífie •ll'l a. medidil 
que niíi.J póde as.i:>t ir ao rle bate . tio a•li_ameuto, pó<h Jan-ar sirnplestnente uma 

O SR. JoXo .UFHRDO (presidente tio co>ue!JJ9):- port .;rl<l para dizer:-llcn adi:~díi a ai;>eiJliJl~t ~ 
Peçô a palavra. pttra . un1u explico•c:ã••· · O ~R. ALtt:<cAa AH~l~lP~: •.lil. mn ap:~.rte. 

O SR. f'RE5IDE;:o;TJ;: :-Tem a pnl:tvra, si o Ol'<t- O SR. ltArrsl.lox.tl. :-r:n cão •l~>•'jo ser r.leõvhldo 
dor pertmtte. U·J <'~~umpto. eom~n,.,nto umito· -m~ honram os 

O SR. RAl'lSI'lO~A:-Sim, secho~ . ap;n•te:;do nohre d?utado. 
O SR. PRESltJll~Tll:-Tema palavra o Sr. Pre- · . .'T~ulto o :\cto Arilir:!on:.: n:i~ parmítte e;;se ~r-

sidente do Con;elb.o. b;tr-Io 1111e no§ 2• do O:l~1do :Jrllg-o est ú 0 hn•ite-
comt\llto qne em n.:nllU!\1 rios ann•>S tlei:te •le 

O Sr • . J'oã.o Alfredo (presitJ,e,>te rlo 
constiluJ) :-Sr. IJ!'esiden te, sintll-me re:d me um 
incommodMo, mns não de modo tnl que me im
po~sibilite de ti~\~til' \tO debate, cmb<n·a se P''D
longue. Aqui e;!\arei pat'a ouvir o nobre deputado 
e responder-lhe. 

ll;wc: ')'JSSii.o-e nó; ~a•.emos que a. a>:>em~lea 
p•·ov•nci:o\ renne-se •lur·• flte nrn bi:;rn'o. 
. N•i.• ljUel'o a longnr-;11e nesta q•Jcstão con;;.titu

CtOIIal: Poderio.• t!en•tllt:;k. r ttiud·• ,,,1) muitos .• , ~
r.ectos. OS in_cmwe•_;ioU tes e o:; i!~&>CilrloS C<llll c pie 
te!l1 st•lo ate hoJe lntet·prt3tad:L e:;t., dispo:;ição ü:1 
let futF.iamental do llstc.do. 

O St·. Ra.ti,.b ona : - Como d izia M tes . V·. Ex. e a Cam:m1 tieyem s •be1• que nn pro
de d~l_'- ~e o incidente. cp e _suscit•i: ps qu~itos Vll\Cla _do C~<~ra, _nesti!~-4ltlimos . tempo>, uü.o t.>tn 
que diriJO ao ·nobre Pres:del!te do Cooselh? cn- occor •·tdo r.~cto a lf:'tlnl ·~e tam:mha ÍI!Of~rt••nci:l.· 
volvem uma que.<ttloO delicAda. e' meli nd;'OS'' ''ele · que de,·esse anctort>·;r <?•'l'•s '"tcnmentcs succes>i
n~so. direito p:.tblico coJJstituciow•l, quest:1o qu~ •·o:; I''" ' piu-te da "dlliinisti·" ~'io 
D<tO pode fiear mso\uvel em face do> Jloderes pu- A ~;;samblé.1. l)i'o v i~:citt! .do bietmio n.nteri01· 'I'O
bltcos, attentos os gTaves inconv~uienl e.> que 1'e- tou a lei •.lo N.çamento para o e ~crcHo ()~ l88i . 

. su lturi~m do ~ileneio e ío:~cçi'10 .:lo'í'overno; i.toé,_ (0 anno 1\n:~nceiro l< ili corneÇ;;I <lo J• cte J!l nd •·o 
· a continua<-ã.n tle >tbusos s·-melliriOtes a · n r cpro- ao ultítilo de ·nezemlw.,.) ~~~unin-se no u:timo 

d!!ce:-M>-de fuc~ idenücos em m .;;; de uma pro- 111100 uo bi•·nnio; tu-ec,lcheu os dou.; me%es de 
VlllCI•t do Imper10, · se-sio. e nii.o deCl'l!u •u :t lei f!<l ot"'-mtent:;. 

Sr. president e, o nrt. 24 do .~elo Adoiciollnl : Ora, o ~•te de>.ia_ i'aze_l' ~ prc,;id~nte ,1_:1 )ll_'O\'in
confere no § 2• aos presid .. nte:> de provind:t. ettt, em VlSt<l- <10\ dtSj•O.<tÇ<ao do ,\ <"to addrcron"l? 
entre outras :t tt ri i:uiçlle>: a de pode••em cottYOOir Era .in>lan1t.•ntll o tuóm••n to em que elle rJ,~>i;t 
a ossembléol pr<H'inciul extrnor,Jinari,.rnent.•, pro- pr.-•rO'-'" ~' a · ss~mb !e,. .• nü<J si• tPnrl" em vist:\ os 
roga)-a_ e adi<tl -i•, qllando nssim o exigir o bem on p:·eccdentes e os !ilt:l<~s :llé "s m.is t·ecellh.S,. J~<ls
pr ovmm:t, com tan to po1·én1, que em nentnun do:; ::><•<los· •·m di ll'erentes pr~"incia$ uu lmJll~rio como 
anno> deixe ele haver sess.'io. attentlend(l ils Cif(:UlllSt:<ncias da PIVI·iucia.' 

Est.'t disposição, que de modo tão positivv pre- O SR. ALr.:SCA& 1\lv.lUr!': : - ·E. neto do pre-
surpõe pal'J- à- adouç:i.o de qu:.ll)uer das me<lí•hs si•lente, nntecessol' do ;.ctuaL 
iodica•las a e:d stenci:t de motivos de :'.'i lt•t pon,lc- 0 Srt. R ATlSllD"'' : _ g 11 nii.n estnti fa llaurlo 
ração não pót\e ser en tendida "agamente, e :LJ 'l'li- •le,;l·e ou d:~quel!e p!·e.iuenle, mas da ' 'dmlni.s-
cad" sem criterio, tr oc;io. . . . 

Devemconconer sern[Jl'e pnrao :>cto· da con- .\inda 11;;o <'>terne.i m•u pensament o 1\ re; peito 
\"oc•<:ã.o, Pl'•lt'Og'llÇI10 a a·iL•men to, interesses ~~ do :\dual pre~idAnte. lllM decl.ro ao uoure de~u· 
ornem superior qae 'J ju.tirl~u~rn . Nilo ,·ej.> um l<•do que não u_ •-"'uooerei . 
só desses iotere:>Ses no; succes.,iros e recen tes - , 
adiamentos da ASSClllbléà PI'O'' iOCial do Cearil. . 0 SR. Tr•RP.ES P ORT!iGAL:- Nesta par te da. 
~orno detuonstr3rei. rn·orog;tç:i.O da " s:;emblé,L, '. Ex. uão tem rnão; 

Sr . presidente, não es~uec;:unos. O § 20 rio JteCO a valavra . · 
art. 24 do ,ícto Addícion•: 1 ó uma. reprodnc,•ão, O Slt. ltATl$8nNA : -O ll"e rl&\'h farer o pre
modi ~ C>l•ia em p.o.r te d~ :n·t. !OI du Constituiç,ii.o ;;i·l•· ul e do c. ará~ .\S .. ,s.,nd·lé s l'rodud .. ~>. em 
do tmperio .i cons:~gra un1;.1. utti·i l,ukã" ll'lo•le-;•- -P'·l'tl~ a!;;nm~ do llllPC' io, cl(•ix:uu ri <• exciitler o 
dora que nao podia ser . tlnua -:ws de leg-JJlo.;· üo tempo kgal. o pit~nomeno m·LO é e:.oct• ao;·.tln"i-io 
Poder E:tecntivob p:lf'n que d les a P.lei·cess('Jll ar- " 1-e:S[Jeito ,~:,;; ~ro\'iucius _; n&.: o a c!laUlos na. vida 
bitrariamente so :\ i•ltluenci:l. de qu:1!qn··r f. •cto d.- ,,~~!!1uhle:< l•<>ral 1/-gislativ;~. 
de pequena importancia ou di<onte de qualquer H•• quanto,: anuo,;, ::e:;te pair., a: .-'.S<emhléa 
embat·a.ço qué \llld,>;isr• oc.cm·rer, na politi<:<l <la Ger-• l .LP.~?ish •tiva \"'eel\che I'> l•·mpo m:m:ado p!ll':l 
província ou da :l•lmiriistrüçiio. . . . a oit-o. ;;esSão annuitl, de<I·etando as lei~ tle or~::;.
. Qnni a: pdineí i·<i nec~s;í-htrle de nmn '[lrovíncia ! Hl<~!lto ~ 
'E', sem au>id:..., a decmt::tção de su<.~.s lc·s an· Sc llliOl'I:S. como ne.>ln Catn:,ra, ~s que~taes de 
nWIS. · fa'ct~. " s QCÍ;urreociu;; de natur·ezu poJítiea, ou que 

'As pro>incit1S; assim comv o P..st~do, _11ão podem a ell:•. se'prendem, tomnm-nos gt•ancle ·pnrte do 
' &er governadas descricionariamente. O · poder temp(l; o mesmo acontec.< n~ts a.ssemllléaõ provín
esec1Kiv1> nlCOI'l'a ao parlalneuto lJ&ra. pedir &11· ci..e:;, notando-.:;e (l,lle ~~ tem !lO u. . metíida do 
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tempo que aqni despendemos. c n:to podem 
excede l-o siurio sendo vrorogadas. Da. h i a, provi
dencia do Acto A(ldicioual, autorizando a proro
,ztção aos presidentes de pro\'"inei:l. Xinguem 
dil'it. que neste c:ti;o, semelh~ute medid:> deixe de 
ser necessaria, ao menosjtlstilical'n sempre o pre
sidente que a empregar. Si o antecessor do actual 
pt•esi.dente tivesse n~ado desse expediente, teria 
obtido a lei do orçamento, B'OYernari;1 melhor, e, 
c.'\•o não a obtiYesse, est:\l'taju;'"':;.,(]o, e toda a 
respons::~.bilidade recallil'ia soln-e a nssemblé~. 

sinão a f;tlwll:\ :.:.ssembl<ia anteriol', falta em que, 
como .e:xpuz a Camam, el\e tmnbelll incorreu. 
(AJJOiado do Sl'. Rodl'i[!Hes Jwtio1'). 

Como prOCildeu. po1·cm, eu não posso,jusLHlc<ll-o. 
J!utto rccentetÍJente o presidente da JH'OYillcia. 

do R\o de J,llleiro, e os de outras 11rovincias "do 
lmpe1·io, prorogaram as sessües das respccti v as 
ru;serubléns kgislati,-as, obtendo, t<fiMl, <\S leis 
de orçamento. Po~ que não pt·ocedeu assim o pre
sidente do CeUl'i'? 

O SR. ltODRIGuEs JuxwR:- Nem por um dia 
prorogou! 

O SR. R,~rrsJJox,\:- Prorogasse por cinco, por 
lez, po>' 20 dh\s 011 mais, ll<\l'<t justili.c<tr-se, não 
só aos ollJos do governo !reral, como perante 
os seus adm.inistraclos, que, 'iJeste caso, hmçariam 
a l'esponsu.b!litlade da falta de orçamento aos seus 
eleitos, e não ao preside~e da vrorincia, 
' O SR. RoDRJGUES Juxroa:- :\ ussembléa só 
funccionou dons mezes, dia por diu. 

-0 SR. RATISEO:XA:'- Sr. ]lresidente, V_ Ex. e 
a Ctuuara vão Silber os moti>os qlte dstet·nün<W<tlll 
o ~rimeiro adiamento da. Assemblea Pro;·ínch1L do 
Cear-à. 

Terminado o hiennio dtt le~islat='\-an.terior, 
pt·ocedeu-se 11a província iL e!ei.;•ão patn-~ noYn, 
que de>ia succeder-lhe... · 

O Sa. RODRIGl:Es Ju::->IOR:- ?\o d.itt 29 de D<J
zem bro do anno passado. 

O. SR. RATISB0:\;1.:-... 110 dia 29 de Dezetnhl'O do 
nnno passaria. Dentro de :20 dias de\' ia !et•Jogal' a 
nl'm•ação de todos os districtos eleitor:tc,;. O que 
r~z o. presidente~ Convocou cxh•aal"dín:uia.ntente" 
naY<t n.ssemLiétt cleitD. p;u·:~ o àia 24 <le )lar,,o, 
. iil e;;tnudo, porb.uto, ua :Li ta ;;e.>b1o dos ne,:::-ocios 
j)Ubticos o gabinete actm\l. · -

Ouça •t Camt1ra os mc>ti,·os ch pol'tm·it~. (U): 
«O pt·esidente da pl·oYiuci:~, tcnclo em considc

raçJo que n Assetnbléa Lc~islati>a Provincial ,[o 
lJíennio ultimamente lindo, deixoa de \·otat· as 
leis ;mnuo.s para o cot't'ente exercício, não ous
tantc ter funccion11do em toüo o pr·"zo legal ; t•e
solre, usaodo da attribuição conterid•t pelo at·t. 24 
§ 2' do A c to Addicional it Constituição uo Iln perio, 
convocar. extr~ordinarin.ment<;~ o. assemblea pro
<iucial do DO>Q biennio pnt\1· o dia 24 ue Março 
proxüno futuro, aüm de votar as· referido.s leis, 
devendo fun~cionat· durante 20 dias. P~h,cio do 
goyerno do <koará, em 4 de Fevereiro de 1888.-
Ener:.< de A1·avjo Torrai1o. » · 

E;:.t[l. -portarir. te:m a d<tta !le 4 de Fevereiro. E' 
o presidente da pt·ovincil1 quê não tinh:1 julgado 
conveniente prorO,!rar :1 3ssembléa, convoc;mdo a 
novamente cleim tiara supprir a falt1 dn. assem
bléa anterior, cujo bicnnio e~tava terminado. _ 

Como ·vé a Camar:~., 11ão !la nesta port;u•ia. a 
decla1-ação do mo ti v o, do inleresse publico ou do 
facto que se prendesse no momento ao bem dtl 
provínch. 

O presidente con>"ooou a nova. assemolé;l; por
que entendeu que era conveniente ; não declll.l'a 

.--: 

Depoi~ de convocada t\ assembléa novamente 
eleit<l. p::wa decreta•• o ol'Ç(lmento, o q"e a outra 
não tiniu feito no tempo legal ele dou$ mezes e 
ém sun, ulti Ill>t sessão, o presidente do Cearú expc
cliu esta outra. portc•ria, para a q mü ch;cmo a 
attenção da. Camara, elo ltonrado Presidente elo 
Conselho e tlo n olJre :\Iinistro do lmperio. 

O SR. Ronn.rGUES J.::>IOR: - Attcndendo-se 
sen1p1'e ús _sn<LS llntas. 

O SR. RuLSBOXA:-0 nobre Ministro do lmpe
rio, Sr. Presidente, terá occasiiio de ver que_os 
seus presidentes de província. estão muito màis 
adiantados do que S. ~:-::. 110 estudo do direito 
publico. 

o SR. RomuGt.mo Ju;s-T<JR: ..:...sem clm·irla, e sem 
ironia. 

0 Sn: RATISllO:>A:-Certa!lleDte (W): 
« O presidente d~L nrovincia tendo em conside

l'üÇ~1o que u Assemblea Legislativa Proviuci:'tl ~o 
biennio t<ltima•Jicnte findo deixou de votar as leLS 
:tnnun.s pn1'1\ o corrente exercicio, niio obstante 
!ta ver fllnccionndo em todo o pel'ia<lo legal,l·esolve, 
usundú da·,1ttri buição conl'erida. no art. 24 § 2• do 
,\c to· A ddiciouoJ à Constituição do lmperio con
Yocar extmordino.riamente parà 14 de Abril p~o
~imo futuro, devendo runccionar d uJ·ante 20 dias, 
a Assemblea Provincial do novo biennio ufim de 
votar as referidas leis, n~ndo assim sem eífeito 
o (\Cto desta. presideuci<1 de quatro do mez cor
rente, pelo qual fóra conYoc~d•t a mesma Assem
bisa para o dia 24 de Março proximo Yindouro. » 

"' Pa.lacio do Ceará, 20 de Fevereiro de 1888. -
Eneas de A>-m<jo Ton·e«o. » 

Temos aqui uma conveeação e um adiamento. 
0 SR. RODlL!GUES JUxlOlt:-?\'ão se C>qUe~.a de 

ler a d::ün. 
O SR. H.,utsuo:-;-A:-E' de 20 de FeYe~-eiro elo 

lSSS • 
U~IA YOl.: -E' do Sr. Euêas TOl'l'eão ~ 
O SR. RomuouEs .iUlnon: Som da>ida. 
O SR. RATrsnoxA:-V. Ex. 

apresse. 
não se 

Er:.1. necessaria tt prompt<t remlião da assambléa 
peovinchtl poucos diliS depois eSh\ retmião j â. não 
era tão urgcate ! O p1•esidente adiava de novo 
a assembléa ! 

Não commento o facto, porque no correr do meu 
discurso revelarei a Cama.1•a. um segredo, que 
trngo guai'dado a r~speito dos motiv?s qu_e deter· 
nlia,n•am estes ~d~<tmentos, ~o prmc1p1o sob a 
íorm11 de convocação, para ufinal tollla.rem o seu 
c~racter definiti>"o, qu<~.l o de procrastinar quasi 
sem limite a reunião da nssem bléa. provincial. 

0 SR. TORRES POR.TUGA.r.:-Crcio que eStOU a 
llal' do segredo de V. El'. 

O SR, RATI~:SONA:-Pois então peço gue o não 
reTeie, porque f<LZ-mo perder o meríto da novi
dade. 

Ex:peVidas estas porta.rius de novas convocações 
c adhtmeutos, a segunda anuulaudo os eft'eito> d:1 
primeira, V. Ex. comprehend<.l que os deputados 
provinciues, qtte moram no interior da província 



Câmara dos Deputados - Impresso em 03102/2015 12 02 - Págtna 15 de 30 

Sessão em 27 de Julho de 1888 319 

devía.m inunedia.tamente correr para a ta]lital, I « O pri;lsidente 11<1 província. considera.nc1o que 
afim de cumprirem o seu dever. a. Assemblén Pt-ovineir•l foi coovoc-ad::. em sessã.o 

A mo.ior parte destes depalt\dO~ mor:un no in- ertraordina.ria 1ma. o tlin 5 <lo pro)(imo vinclouro 
terior, uns a 100, outro3 a 00, a 80, a. 60 Ott menos me:r. de :\bio eom o lim da votat· as l<liS nnnnas 
leguas do. capital, pnra onde deviam ir, o.e!fecti- de 18Sl3; . 
vamente alti se acharam no llin. marcado para a ~ Comideroudo qne as referíd,~s reis devem ex-
reunião d" assembléa.. primir o resultado dos fc<ctol·e; positi~os da pro-
' O SR. RoDRIGUES JuliroR:-Toclos sem ex- duCÇão _da pt•ovioei.- e d1\ arrec.~d.'l.Çiio· das s'-!as 
cepção de lliil só ' respectLvas rend:!.'i,orç.vla> de accurdo com a m~uor 

· · . somn1'\ de probabilid;ates ; 
O Su.. !:l-A.TtsUONA. :.-Mas qnando men~ espe- "'Considet·audo que atéao presente a estaÇ>1o in-

rav~~n: suo sot:,pre~dt<lo~ com ~ste b_gler•m onde vet•nosa tem corrido irre,<>ulai·i~sima, entN gr:nes 
o~.p!'estdente nao dá mru.s o lUOtl';o, na o se refere appreheusoes e perptexi3<\des, de- modo n, 1\llectar 
mms a cousa alguma. . profundam~nte o criter-io impre:;cindive l ela decre -

0 SR. RouR.t~ues J ul:fton.: -Leia o boletim, e a ta.<Ilo dos Ol"Ç:)-mentns provincial e muutcipaes, e 
CllJllara nttenda. de qunesquer deliberações tomad<lS nas indicat:L1s 

. circurnstancins ; 
"O Sa. Ru!SBONA. (tel'ulo) · ~consklerrcn,lo qne ao 11razo de dois mezes deverã 
4:Boletim da Comtituiçüo (orgão official). a mesma Assembléa rettoir-se em sessão at'di-
( l" secção.-:0 presidente da provinci~Lusanlto uari~, podendo ent:.\o com mais verdade e v:-.n-

d:t attribuição confer id:1. pelo !'rt . Z4 § 20 do .Acto t~ens restabeleter o segninte orçamento; 
Addicion.'ü (L Constituição do imperio, resolve « C4nsidermulo, {t!wlaw;>te, que o bc>a da l);·ouin
adiar parr. o uia 5 de Maio pro:dmo vindouro a d a, c ;~~ 'IJÍ$11% de expouo, F• aiiO exilje a coaur><açüo 
sessã:o extro.ordinaria da Assembléa Legislativa e:r.traordinaria : Resoluc dec/.a;-c" sem e{fi!ito o~ 
pro\'incial, que havi<\ si.do convoettda pam 14 actos dest<" preside>~cia expeâido• e>n 4 e 20 ele Ji'~
do mez corrente. vcreiro e 7 tle Ab>·íl <lo corre>ue anno, relati~os a 

« Palncio do governo do Ce:~rá, em i de Abril re{e>·vl<< convocaçllo e:ctraonli•ucria, <z"6 lt$sim d~i-
de 1888--Eillia.~ de Ara'!io To>-,·e~o . » . o:ani de se e/fectv.ar . • 

(Typ. da Constítt<íção; 9 de Abril de 1888) . "Pt\looio (lo Governo do Ceará, em 30 de Ah1·il 
Esta ·S>- vortnria, vê v. E.t., exclue totlo 0 de 1888.-Ant011io Caio r.la Sil~a Prarlo.• 

commentario. OJlresidente que a expediu refere- Nla lm. St·. p1·esidente, ttÚ\ só dos moti,.os 
se só ao Acto Ad icional,ji1 não accusa mais a cxpemlidos neste documento olllci:ll quejttstilique 
Jegislntur:~- 1\nda. O que el!e. lllio queria em en- a medida: to1lo.> elles süo coutr:'-produceutes. Si 
coutrnr- se com r> Assemblê:t.· uov:tmente eleit.l, tal era o est.t.do \b proviuc\:1 em Abril deste 
para livra.r- se dos confi)ctos que i:1.m Sll!;iCit:lr-se. anuo, atne(I.()Udr. de uma, nova secc..>, e uão 
na ,·erirlcaç.ão de poderes, e eram prenotos por 11011emlo contt\r sinüo com uma '[ll'Odueç<'lo muito 
todo muudo no. proviuci~. Attenda, agor:t a C,t- e~\SS.\; si su•t [l<lpulação continuava n ernigt•ar , 
mam p::trn o ruOdo por qtte procedeu o novo j>t'e- como se tli~, pelo receio d~ c..~lamidade, que taat:~s 
sidente que succecleu ao Sr. llné..'\s Torreão. Era vezes ~ tem il.SSoherhtdo, outro de~·h\ ser o proce
já um dele,<rado do a.ctual gabiuete, que h inau- dimenlo da nctul\l ;\droini; tt-adot• do Ce(t,rá. O mo
gul'ül' .umà politic:.• nova, e, 110rtauto, emenditr a meu to era de pedir coo;;ellto, iu•·oca.r as htze:> e 
mãô a seu antecessor . experiencit~ do,; eleitos d" provincia. JXU'n cujo 

A. Ca.mam e o pair. cOithec.!m as pnlavrns pro- pau·iotismo ele via appellnr, identificando-se com 
ferid1ts pelo hom'i\.clo Ministt'l d:.\ Justiça, em um ellcs part\ pr•over de prou1pto e nn, medida (\o 
banquete que só pot• esse f:1cto so to1·uou celebre, posaivol o nli\l Íllll11in~ntG. 
diM dep~is de assumir a direcçã.o d:t. su~ pnstn. Só elles poúhtlll orieut:~l-o e informal-o a 

A imprensa. eeh~u por todt~, va.rte. ~ p.'t- respeito d<tS necessi\bdes !I)C:tes. , 
lavms que promett111m uma em ele Jllst.lça, Je ~ão v~jo,,pois, explica(~1o possivel para. este 
repa.rac;.i.o, e de moralldade ).!:\!':\. este patr., qt~e , aeto Lle <hctadut-:t. 
precisando de todos esses \ienelidos, r: ao des- :Mas, ainda não e tudo. Pela ult~tn:.l. po:taria ctue 
p~nsav::t tambCUl por on~ro lo.do, a ncç.a~ euer- li ;1 carnat'<\ ftcou burlado o ultuno ~Jl1ento_e __ _ 
gtea e effic..'\z dó\ :~-utor 1daAe para suiToet~~--a- convoeaçuo para daio, e t1. asse10bléa esperada 
anarehia, em stta forl!la ml1.is abjecta e mais baJX(\.. para a sua reuoúlo ordioaria, que devi:~, ser agot~~ 
Nada, portanto mais oatur:1l do que aconôn.nçaque ne:>te mez. os deput;\dos voltar.1m à seus lares, 
de~io.m inspirar os d~le.,n-ados de um governo q•~e depoiS dos dispeudios e inco.m~os .de lougas 
o.cab;>.va de t er esta lmguo.gem. A de>lilllsiio velU •iarrens para tol'o::trem depo1s a capttal, o que 
cedo a respeito do actual presidente do Ceará, eJieetinuneute se deu. Nos fins de Junho todos 
que, achando a província sob a pr~ssão !los acon- alli e,tíi"VM1 presentes, com excapçito de tres, e 
tecimentos a qliA ae;1.bo de al!ud1r, nao os es- iniciamm os seus tr<>balhos, procêdeodo à vcrifi-
tudou, e nem tratou de evitar as suas funestas cação dos respectivos po~eres, quando_ Coram 
consequenc~as, ]lrovendo-as de yrompto pal'a o intet'roll'lpidos em suas sessoes preparatorus pela 
9ue .não lhe f:J.~tava.m meios; .oastn.v.., _q~e se portar;,\ qu~ passo a ler . . 
msp~ass~ l!&. le1 e nas verda,darras nece,sldades 0 S&~ RoDltlGliES J-çx1oa :-Quarto adia- · 
d& ]lrovmc1a. meu to 

Mas, ao "contrario, o ::.lvitre que elle acl\ott ·. _ , , .- . . 
mellJor, foi ode aeu t~-ntecessor, como '" cama-r:J. ~SI\ . . AL'i.Ml.o c.~)n~n!>. .-N.\o ap~t~do, pr'-

. vai ver. meu 'O n\lul.meuto. 
0 SR. RODll.lGUV:S JmrroR:-Attenda:-se :ti:)Ol'a 0 Sll. R.Al'ISBOXA :-Diz essr. por taria. (lê) : 

· i\ portaria do netual presidente do Cen.ril. " o presidente dn \)l'Ovinein, considerando que a 
o SR.. R ATISllOKA (~enâÓ) : osoen!IJ!éa- provinci~l convocada pm-a 1 do .mez de 
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J 'llho c:1r~~nte •. n'>; ter:11~s <lo artigo nnioo ,.la 1 np:<r,.,-!or:~s d<H 1'P.'lj)eCtii'OS ~i>trictos e\eitomes, 
r" '0Liç:1o ''- I. 3/l ,d•• ;iú .le ;-h t:•tnh;·" tle J87n, ti i o . rrt·' s'l:l <li to. Aos i m. pw um rliplolfla só de cada 

.P6 lu f••JttciM•'?' . pol' f~.}t·.• d>; n•JIIIOI'O leg;_d :. Re- : districto po•l~•m oer reoonhecidvs o> seus eleitos ... 
~()} \r~. p·)~· a:=\.:.:tnl f) eX: l~Ll· •') /)· !•R t/'t.. l)rO(a,u;tu. e~ (--1p•!.r(t.S. } 
u,;·•n•!·' 't" ··ttrihaiç1o .q_u3 :he C>)~r.,re o §_;" ·lo I O 5R. RODRIGUES JIJ"lOR:- lntel'rompem com 
:trt. .4 •lo .teto . Ld<he~"n_al, ad,;w n _l'eUilli' " da :tp:u·t~;; p:Lra roabat· tempo e obstar ao esclare
mes!lla ll5~_emble:t prOVInCllLl p:t!;L O (\!(', l U~ ÜU- ~ CÍlllCU tO dil r:Udade , 
tubro pro:nmo \'HHlcuro. )> 

Sr. pre>i•lente. ent1·o :~gora no perio•lo das m~·s- O SR. RAt'r~uo=-:A :-... em vista. das u.u~heoticas; 
tirlc:tçü:l' e P.!llhn-;t.os ole q·re roi victima o)!:>- ])Or~t:ant.>: uao tmlla. h<w rdo e~ um so rl~ CC!l
\"l!r:ro. a tal ponlo . . 1ne nã,J p trece coa' rccer· le<;l'-" e lt:~t?''"e '. <h~ 'ln? se coml:u;;e ~ provtOCit~ 
:üu1•t a ''er•hle ..to:; f<tdo;. 'J' l~ •. ~om • d1s>e, e d.•vl(li·l:t em 8 ; l l~tr•ctog, unl<\ so 

. tl,lpl!cat>t de cleiÇÜ,ú. e menDs Morta de (liplom:.~ . 
. o. ~~~ . ~o;;•~ES Po1tTüG.u .. :- Apon .to. (li<.< ,\s jlmt::t; _:\p•1ra•lo1·as li1:rita1·~m-s!l ow papel.ttue 
Mwlo., 11P«• to . ) a. l eJ ll:te.s 1mpõe, e e:q>Cl.lW.\m 3'~ drplomas. Ftque 

o SR. iL\TlS\3f);\L\ :-S•mh'>r:~ •• eu ,·enh.., •li~P.l' pois hem t\,.,;eut .~a (';;t:. pt•eliminal·- t<Nem a .. pti-
a. \el·d ·.t\~ à, c) qnar;,~, e \'·,~rd: nll~ lfUt! O' ~OVet'tlO Ct~!f:t 1te e/eit;rfO ·n.e,~t tlu.pli.~Jla de diplom.a~l:;X.pt'i
ueve ou,·í•· p<lra n:b l:t~le;·t. Í -;1. PeJo f{l iill ···.:i mi:1lw. ~ 1110·/0e •le:; tu fó:·ma , P•>r~ 11e é e;;te o ponto culmi· 
JHin~·r,ts rte.11·iio, e eu n~·' re~~h> qt1e minh ~~ atilt·- n · nte •h qnestilo.e r~spom\e aprior i <l todos os ar
m·•.;Oe;:; s· j em (\.,t•·ui•las. t iricio:; inli\~in ll1<>5, ~-n-a turvar- se ;\ l'e<llichde 
os~. P~testnr:::o--r;~:-:~stú. pn>>·tdt\ a meia.hor .• •!:\~. co•!~· •!>: t,;ir~a,\ ~ >\ ,_Jlri~l~it·~\ re~oi~, nu. 

para fund .m;,nt ,1• a s1u\ wt<wpell:.çiio. '111 1-' 1ep1to. Cv•ll pM ecet .un - 9. dtplom.ldo., era 
• . . 1 •1·ec1>0 n • lll~ar ' ' nl-l.Zr>. PI'OVlSOrut, que segtmdo o 

<) Sa. lhT!SilO:> A : - hto nau e <lo reg~mentn .

1 
r·e.d mento in~erno <.l.qn~l!a assem'•léa tem lup;ar 

O Sr .. Pttll:HDE:n:E :- C::<:pres•o no re~mento . l'"" accl:un:lc>to . Ct:u·o e, po1'ém, que cstn a.ccla.-
(A.pa.·l~s.) ~ 111 •ç;.io de direito pet·tence <~ m oiorb dos <leputa.-

0 SR. ltATts :tO~A : - Y .~ ':i. . compr·ehen le :\~ora do; presente~. 
a. ... ra%i:LO tl~_ m~n I'C'['"':Í nl<~nto . p~ lindo !H'Ol'O:;.~.- 0 St~. A l,EXCAt\ ARARlPe : - é:ssa doutrl'\llo ~ 
<rJ.O Jl\ S·'5;,•o ; e to< ava e11bn:!e <t ll~ em nm ~ 'IZ no\' (1 . 
<:<>ustitucinnnL UIIJ t•et•r-e;entlllte •Ir ::-< •ç:í o, de v" O 5a. RATl$130XII.: - Como no\\~ E' t ão Yelha 

'<l«:;-.-et· '~' t ••·i•llll'l , ~n oncl., iutertoella o ;,-ov~rn ·> corno o z-e;;ímen politiC•l que temos, que é o regi-
de · se<l p<<iz e1n a.s;u mpto tiio <="l':t ,.() cume> lll;''t ,f.is lll•i•wLis. O co:l t t·ario s.~1·h em extremo 
est" ! ü'•sn1·,[,, C•) ll fet·in·lo :\~ minori:ts o •lireito ele go

E;t;t int~1·pret••c:Vi. Sr . pl·~sitlcnle, o1La ~ com- Y~rnn1· e ,\iJ ·ig-it· a; m -i ot'i·t~. 01vle iri:unos p;tra.r 
s:~tivel com n. il! ustr.<ciio tlc \'. r:x., oem co1n o 'é...•u >CillCllll\Ht/3 rlo•1t rimt'l (Jú, ,, .. ,itosapartc.) . 
pepi1·ito do re~i1n•m!o. ú S;t, P;t~<IO~XTE: - àtte11"ii.J ; l;Ó re;t;J.m , 

o..sn. P•tE;rD"~T~ :- E• e!::pre;so . ' JU••t t'll miutlto:; a<> or·'-Ldot•. ' 
O :::.11. RATISTl.JX 1 : - ~'io ó 1!>)11\;>nlivcl com o O :llt. lt .\.Tt;ao~,, : - ~ntl·e os 29 <leptt lados 

sen ~ . .:pldlu u i-1t -Uigt~!l .:Í•l. {nf?!i1.•ncut· .. h·" p:ts- dipl()mados e Jll'~~\!ntc:s, descsGiS nccl:1m,~ra1n a. 
S•t'\11\ :~e;t., p•i7. aS \Joa,; pmlic.\5 tio systcm:1 ui••Y;~,o • >S.-<.:lS !ô con~tituhm amn.ioria. B' o C>lSO 
coustilud.lu:tl. c1n '111•: ,, JH't!i"·'· l•!IICi., não te111 \'alO!', si p;wtisse 

O $n. ~KE:'!I\R~T\\ :- Ea t·>lo:•ei IJU<l o uo!.r-o .ta nlinori:. :;o1·ia uma accl;llll:lçilo ill~gí tirU.1, 
dC J'Illl<l.Ü<~ UXC'~ ' lo;:>S·) ~ liOI':L. OU """"" "te f!O<i<' I' Íi \ I egaJiWI'·>Il St :L malol'Íit a 

a • :c~i las~. :S·J,, hn ont 1~ ' s.tlú•.l:\ [lO.<SiYel. a menos 
O ::>tt. To.t:n:s t•o.;TU<>.\t. :- 0 l''g"i•nent., 11:i.o ,111., 1~iu se •1udra implant •I' onlt·e oós o pre~ 

m:orC<\ Jll'aSU p •I'L ll Íll\l! l'p~l!.lç:"io. ('1/J<tl'l~s tlo l ol"lil ÍIIÍ~ •I:•S f CÇ•~ \'ÍOierltas O üll:\rchiC;rs.:ISSÍlD, 
fJPt'usiç:ro.) po;; , niu•l·' me~Hlo wlmittirlo r1ne, a o renr1ir-se 

O S ~t. 1~.\T!Sn•.l~ \ :- Elli'.:OMf'i'll'e i "V. F.x •. , ao:iu•uulé:v IJI'"rincilü do Ce:LI·à , houve um 
n..~ p:da.\' I' 'IS ,(,, 11 :rl illllo' l l'd p u·\ •lll<,!l b~, 1'1\,Íu ;,!'I'Í[O de a ccfatn:!Çli.o mdi"'-'Urlo UIUi\ U107.l\ pro
DOUld !!lo•io:;o :ovnlt:r <"<la \'er, m:oi:; ll:L bi,;- 'is:n•ia. "qn~ nli(~ nii.o é ex:•·r.to. a.4 t me~:~. oão 
t<w i:\ u':' fk'LII'Í o .. 0 \'Ío\0>'110 olc ,\ IJic t(: l(l\':llliOU· IJQ•lÍ:t inst ,:ar-se ~"'m :l(l!J!'OfiLC~d:L.m.'l.iol'-i~ 
~e 1Ill1 db ne.:;tc t·e·~in t,l "•l'<t intJ)q>e.ll:l.c......:~.-JIHl Jo:;1'~nte~. A; Ciíu;:\s,porern. niio se passaram 

----.Mbhtro-rl ~c:;t -i:!''J:<:l~I ·:n,;tt'•J •li,;;., '11\e não 1·~s- <to.; i 11 . .'\~ cont1·ario, dent re os 29 <liplomados, 
f>OI>db, e e;se iJI :"lr· : !' ,r .... nental· I '~)Ji i • : OI\· I lH. :t p.'Lrcit~ li•l•tle qne estuva em mir1oria, oJ.o só· 
qu:~ nfto ú~.ci 1 •In. trihuo•t se:n '\ne o ::~r:nbtro su~ m&tlt~ n:t occ.•siiio, m •S. deS<le ~\ e\ei~.:io tlu. pro
bis~e à elf;t fi'""' t'(!..po:toor- he. (El<t •liur.rtfls viuci:t., e IJUe ja <le :wtemão t•~• zía o sau plano 
apm·t·JS rl" oppo.<içr7J> ) co:nhi1Htrlo, rie,;t:1Cou- se em nnmet·o de 13, e não 

Sr . p!·c>i : ieut~;, pe1·m: tto\ v . Ex. ~ue eu ~011- tle !4, comi) anunnci:tr.>tn te l egr~t~n : nns meotiro-
t iuue. sos, e •lastac•ul•lo-se l'ol'mou lllll•• mer.:1 à t>: trte. 

Já em •li .. s ·leste me,. cl1·11ntli " aHeno.~i.o •io gn- (Ha u m r>pll.r!P. . J '\ 1n:üoría não P1<lía. <le:>tac.1r-se, 
>et'll'-' sob:·e os incidente~ q:1e se •le1':1.m no Ccar:L fJO"flle e-õlt\ constitui<\ o centro <le gr:nidade da 
fl"l' o~•,;ii\.o de •-e•ulil'-~e a. a~;elllulea. tn·o,,inci.\. a.soc: ublé.~ p1-ovincin.l, podia nmccionar c cela
P üiS bem, Ya.i '' G:tm '"'' s:d>"r riue conrirmoa-.;e l.'ra1· n.:; sessõe~ fll'~p,tratOI'i:ts, e :l.ssim proce1leu 
tudo r1u: t·1to eu rlis.:;e. vel·i~clln• lo os :32 díplo•m\.S dos eleitos, e r eco-

Oe !\teto, n•l <ih ~ m · hor ·' em que rlevi·1. r'<!- nher;nwlo O:i •leputnd•Js ent1·e os l) ll:le~ fot"lll hm
u :lii·-, P. :l.'l" 'll:t cn:'fl 'll'· •~"io. t•at:1' •·ez·•< f!'l·• ~o- :oeu c~·lt•·m ; •hl'lo~ o> \ :\ qn<l .;e tinha m <le:;tncaco • 

. .:!!tll.H. •: .di.i\t 1. =•t~L ' I'a+ü-~e j ttês~nte::; 2\.J d<J.J•U- Gurn;~' }1·-.r-à:n. p;·oo::~llt'J~;un estt~ 131 OnJd ')uer 
ta, lu::.; cliplo·~ ~· ~Uo~. \lo.; ::S2 •ple dá n p1·o\ l~will , I'"JIH> ~~sti\r~;.;~(}nl !)ll t t·~unHio or1. Hleg:dt uü.o po
lal t ,n·l·• li' ,, •l•h c,hil<',, c·t.ios d•plo1rws e•· •tn ''' di <IH ve,·ilic:n piJ·IIll'•!>, não tinlt \111 co1np~tencia 
me.;mos, por ~e rem todo;; esped\tlos pelas j uu\as p~Ll'a isõO. Seus diplomas el'liJll os mesmos dos 16 
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de quem !ó<> titÜ\f\nÍ de;tacadó. Si tiv·es;em 111aiS 
1·espeito á lei, ~i tilll1~m me>:mo a.lfl'UIU di.rêito 
a allegnr, devi.'lm ter to:na.do as;ento entre 
os 10. Ma~, Sr. presld~nte; Jlermitta v. Ex. 
QU<l eu f<~lle com ft':\n~n~'.:l· ; tmlo isso foi nm.t 
ii\rça ridícula, par;\ se f<lY.Cl' Ying:u· o l'lnno im
moral d<\ clep:m.:çü.o de 5· úc put.•dos !c<>itima
me!lto eleitos . A p::.Niáliola<ic dos 1:3 ~~~ rr•liz 
rostg11~ 1·-se com o l'esult~do d<L ultima eleição 
Jlrovineial. lhvh lic:Hlo om minorin: as nrnns 
da. província não I he ([eram razão, é d'ahi a. 
explicação dess.• tt•ama :l. u ltim~ hor~. Couvi
uha.-lhe ter lll<\lo1·ía, custasse o que custas.se, 
pn,ra. se~s . tins,_ e inl'e\izmeutc-\ P.nc~ntrott a ]lOio 
o" a(lffimlstrtt(oLD pa1~1 leYat· por llumte este atteo-

diose est:~ · ó a questão, mas uão disse bem, 
estJ; & o ~mhuste , :\ mystiticação em (!Ue o governo 
e:>h.i. enleialio. (<lpartes.) Sem duvida foram 
tn.mhcm vietima;; ceste embuste, pelos talsos te
leg,··~llli11:1S que recehet'am dois illustres sena
dore;; lHJer·acs, os St'S. lç,naeio Martins e Cauditlo 
•le Oli·:eiro.. Mas, e3ta Cireumst.'Ulcio. n~ :tltera o 
qué estou dizendo, que coostil tle todos os jornaes 
d:t <:.1.pital, e de totkts us p:m:i(tlid~.des . Nilo ha 
unt sô tlelles que diga. que os lt> em maioria 
ni\~ esttvam d!plomailos, que llouvcsse duplicata. 
de eleição o de iliploma. -

t1do. . 
O que eu deploro e que (J uobre Presidente do 

Con~elho no SonRdo, e o twlJre Minist1·o do Jm
perio nesta Cmuara, l'eproluzissem nma, <lSSer·
çlo ine:n\ct:~, 'lUan<lo disseram que 2i cstaY;\m 
reconhecidos po.- amb~s as turm:\5, e q11e n. a:;.
semhle<\ \H'O,tncial 1\o Ccar<i. podia fnnccionn.r com 
11 deput ,\llO> j1L'OYiuchLeS, QllC comparecessem. 
E' nestc ponto que SS. l>l!:x. estib my;;tific:vJos. 
O uumel'o 11, que é :l tel'<;a parte e tmis tllll tios 
•lepnt:1~los (h\ proviucia, e o numero mininw com 
que ;;<;1 podem celei;J't\P ns se~sõe;; prepm':l toritts; 
nlt\S is.;;o se dú quando e:;se muncro sú comp<'.:. 
reee, ll ni"o.o q•tando estão pro;;eut~s mnilos n1o~, 
C..>U\0 acontecen compat•eceudo :?9 dip!U!nn.t!os. 
A que vem pois ess:.t t~ng-ente ? E' sem Y>l!o~ dl) 
ordem :.alguma. Qumlto a.o t•ecoBhecimmto tlo:> 
21 o a.1..su1'do :~.i ud<\ ê maior- e mais flagrante- . 
Os 13 que si destac:u~1m JJ ;UJ podiam l'CCOnhecer 
tHplonm arg·1un; só coustituit•iam unmet'O legal 
si rossem os unico.; 1Jresente5, ou c;tiveS>cm em 
lll<'-ÍOI'h\. Logo <'-t}Úelles 27 h que ;:ihülir.•m os 
honrados ~lini3ti'OS nu.o e.;tiir.> le~alm~nlc L'e<:O
n heci,lo.s, ;;n.h-o entre elles os q Lie o ti:mtm pelo 
pc,ler competente; isto ê a mniorh t!os lf,. ?>lns si 
sómentc li esti vcsscm presente;; ou mesmo os 1:3 
sem terem d!:1nte de si os lü, t urm;\ contl'qtosl:t, 
então, tollit«r q•u;$/io. Mas niio roi assim, e não 
11::. cotltcst;w·:t~ po;,siv cl no qtte c <l digo. O; 1 ~ des
tacados r·ceonhe<:emm-se a si proprios, mrt io um 
úe sua. p.~t'Cialid:Hl<', o vil,':wio For oandc>, '!'"~ es
\..'Wt\ :m,;eute, e 1:~ dos lü que est:wnm pr~;;eutes, 
depumudo, pot•ónl, cinco deilt\'.:l estes ; cmwi.udo 
acrescentar, r1ue esta parcl:Llid:>de do.;; lô com
püe-5e de 18, dus 'lt::~es r~l t:ll'· 'lli dois,q•l·~ col:tv<nn 
~usentc:<. m>'l<,_y'..l.:l..-tk['tt!'a.;:i\~1~ 

---:íl4. . 

Sinto que não me 1•este t~mp6 · parn. ltH-os 
torlos. 

Soiw~ .g.;tc ponto nüo h:1 vat•iauÚ! ent re ell~s. 
Aqaelle3 Jll'OJ!rios que f<>ll:un om favor dos treze, 
m"l p01lem di~sintu h1r o escand,\lo, que seu;: 
a.l\l i:;os pt•atie;\~<lm. O g·over110, poí:;, não pode 
nüts repeli!' quo h:\ 27 deputados provinciaes 
leg;.\huentc rec;l\1\ecitlos uo Cea.t·ú. ; pot·que seritt. 
i~$ltltn· ganlto de caüi!<t a uma Ü'<1Ucle imtuditl.\, a 
nrnn. ominosa. depuraç;Lo, obra. ele um<1 minoritt. 
faccio;;·•. Os Ulli003 deputados reconhecido> s(Lo 
os.'>'2, c:.tjo~ potleres fbt~uu verili~d~s pela. m<~iorh\ 
le!f.tlmeute conslituitl:t. Si pass.'l. o precedente, 
d<;Íltro cml•t•evc meia duzlu de uiscolo> clieios de 
~l11.!acht\ tendo pot· si. o govorno, ust:trpnrtlo ft:l ca ... 
dcit•.ts do~ verdadeiroseleitostlo povo. :\iln!lo ::.o 
go•eruo, porq•te, em vista. uo que expu:.: il. Caina.L-a, 
o ;t::tualnt•csillente ({o Ccam, ou é fl'aco ou cum
plico cto:d·actvs qtte reret'L Ao me tloii o s~u rmte
cc:;;or, certo de ~ue em breve t il:ll\!\ tle !l~iXt\r :t 
:ulmin i~tt·••cão d:tquelb .provil~:kt, Pl'OCtLrou e1•Uat· 
pm· totlo,; os meios r. su·.• iutet•fei·encitt nas s~e 11<1.S 
quase prep:tt-a"i>tlll, zchndo ;tssim os scn~ hon-
t'OSt>s pt•cc~d~ntcs de magi>lr·•~l~. .· 

O S1·. Cnio Pl'fltlo nií.o te1·c este cmb.'U'tlço. Elll
balollo J•ClO:l af:<gos (\a j"lltrcia!id:ulc, qno reprc
,;cnlll 11:' pt•ot•inch\ a turma <lOS 13 :tL'Ol'OÇOOlt 
s:us tlesigni0s, CJ11<11J(l0 por 1)1<: <lcto só tlc ~ncr
g'l<l pou J:t l'Q:no·•e!' toua. tli llt~ul • l:ulo c .ucscon
ccr~·u· o;: planes tle5ses :tmi;'O;, qui) a~nn ~:Gm
promcltilllll stnl ;alminis~m;;>io •. A .l~;r.tliJa~e d~ 
meS<t :H:clam:H]:t P•'los ll• C!'« ultuili\':l , n:~o so 
pM quo l'CI•ro?.;culan\ :L nmitlri:\ lia :lSSCilllllca, 
~omo pot•qnl) e:;:;;, nninri:t c>t:t\"ú. tO\l:l cliple>
ma.d" pelasjunl.:•> npura<lvt~IS. l{a occr1~iiio não 
po..lh llln-~•· onti'O crito,•io 111dhor , nem m:1is se
f'•·nro. 
" l':in vez t\i""";'• ã JlOf,llle rão Yin;;on O piJJ..ll.O_Ü.O- -
eoon1Tééffi1Cih0 os ,,c,; :fpei\ minorit\ con1 ''" 

defllll"llrito mliosl d<>$ 5 uos eleito~ ji1 Yceri11cados 
Em([unnto, porém, os 13 em ulino1~in. razimn 

esta. depnr:1çU.O escat!dalosa., os 16 l'econhcciam os 
32 eleitos e c!iplom.tdos. \'é ::t Cam:tt':l. que l!a um 
YCL'dadeii'O rontl':t:>to c;,tre" normt\ de pt'Ocedw 
dM dua.s tu1•ma~ . t:mt\, cn1maior-i:t, pois er:t. de 
16, ::econhece 03 32 eloilos da r>rovincin, o outra, 
om mino1·in, pois et-n do 1:3, reco.oliece 2i, uevn
l".l.udo cioco. E" udmi"'5ivel este. uuplic:üadc l'e
conhecimeuto? O criterioutlico P•'-r" firm,n· '~l"'i
O>"i '" legtl.lid>tdc deste l'(Jconhe<:ilnento; ó o tla 
competeucia do po.let· ,.Cl'ilk:tdot·, o esb compe
lencia niio !lO<li~ <lSSistit· siniio ú maiorht dos 16 di
plom:t<los, o \\\ll1C-'\ it mi11ori<\ dos 13, cujos diplo
mas cr:\m 05 · mesmo,;, como jil. dis>c nHlis <le 
11m;t vez. llst:t ê :-~ qua~t:io. H:l 32 det~•ttado.-i 
tlíplomad·1~, legalmente reconhecid~s peb mnio
rin., c e11tre esses ::t2 os cinco qo.e :\ turma 
uos 13 sem competenci<t depurou, pat~> sn
hstituil-os pôr . indivíduos menos vot;ulós, ~t\ 

v . lli:.- 4t . 

e recmilleddos pelos l<J, Jl\'efet·iu •J.diar a. o.s
semble:t v:rro Ontu bro. sem :~!tender ~oõ &1~t·iti • 
cio.; a que expunl1a tantos Cl!ladil.os, que to~m 
por essa. med_id:\ <les.'\str0$>1 é'{)uSll':\,U••idos :1 vol-
to.rcm inlme<ll;ltmneute ptn•a o;; seus 'lares, e sem 
dnri<l•t (!es.1.nimudos e incc1·tos do .futuro da pro-
v incia cujós lUrP,itos ertt m. ãSSinl descon11ecidos 
JlGl<l s~·• ptimeir:1 autoridade. 

S1·. jtresidcutc, tenho exposto com todtl "ft~n
quc7~1. os Cacto,; c por elle> "~ :t Caman t qne o 
actu(ll llt'c~itlentc (\o Cctt.rá nãQ dis;;e a. verd:\de ao 
g-overno, não lbc roi le:Jl. 

T<~m:tuha itHcn ençiio e lotluencin. · teve elle uos 
nltilllOS 0]1ÍSOtllo; ela a$5em\.llé:> provinci:L\ CJ.U!l 
lll :llld('U Jl:l~n\juda de custo. aos facciosrc;, que 
tmll:Lu\Cute c s~m competencut ha.vtam reconh~ 
cido 27 dcllUtados. (.'l.poio<lo< c H<i'O apoi!<tlo~.) 

St. ~~·esiclente, não é a.ssint qtte se govet·uq; 
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O S:a. PR.ESIOE:>."TE :-Rogo ao nobre deputado 
qu6 pooh:~. termo ao seu di5Cul'$o. · 

o Sa. RATISBO~A.:-Vou sentar-me, pedindo ao 
no\J1'e Presidente do Cooselho c1 ue cumpl'io e raça 
cmmprir,por meio de seus deleg,\<los nu.s provin
cins, •~ politica annuoci(U)a. pelo :;eu illustre col-
lega. da. Justiça. . 

Este p~z nüo se ud,tpto. a~::is a essa jogo de 
pal'tidos exagamtlos, -e d~ lh.c~ü~s violeutt~~: os 
t eu1pos l1oje são outro:;. 

O nobre Presi<lente do Olnselho,habil e expe
rimentado piloto,uão ~e illuLb:-o. núu do E;t:J.do 
não na. vega em wo.r {le ros.~>. apezar dos hymnos 
1'esti >c>s e.const:lntes d:1. imprensa neutr.~. (Jllmto 
bem.) 

O Sn.. PASSOS !IIIR.A~D"- requer e a. Camam 
concede proroga,,ão d"' ~essão po•· mais Uleia hora. 

O Sa. JoXo :\LJ't~r;;oo (prr.~iclentc do consellto):
Sim, seaho!", j1\ et-a 11111 luta.lot· emet;to e um pa
tl'iota. para . aquelles . tempos •\gitados e cli!liceis. 
(RisO .) 

Senhores, tra.tll-Se ele aclíalllentos d:t Asoemh!éa 
Provincial do {;e;\r il ,de actos ú:\ competeuci:l.do pre
sidente dt\ proviucu\, que se tem de guiar em Sttas 
rcsoluçLies pelas conveníencias do serviço publico; 
e ne:;ta attrHtuiç:io pl'ivativ;\ e tio liberal os 
de;centt~tli~ot~ adianta>los não deviam querer 
que o gove~·nu ;e iut~<., nette,;..;e, corno impol'luuo, 
a C;c(ht momeuto. (Apoiado• do S.-. Jo"'J." im N abu
co c de outros S ··•· d cpwaclos.) 

Mas, Sr. pre;;idente, o que :;obre tudo me admiro, 
e C.ld<• \'dZ mai; 111e co avence de que não ll;t meio 
?e P'Jnetrar nos negocias do Ceará., elaciual-os, e 
desMbr·il' 1.\ YCl'd"de, é o q ue acaiJo J e ou vir no 
uobt·e deputt'lrlo. 

o Cearà divide-se em dons Jl<1rtidos, os qut1es se 
subdividem ou se lr;Josti:n·mam, segundo :1s circum
st••ncias, em quatro p:wtidos. (ll.iso.) 

A fracção lll:J~m\1, a. qtle o meu i! lustre mestre 
e amizo pertenc~. é aquelh~ a que ~st:l alliado 
o grLl~o do ·nobre-deputado, para quem agora. me 
volto... · 

O Sr. J oão Alf'red<> (presidente M 
c011sclho) (SUencio):-Sr. presidente, a matet•ia. d" 
-presente iutet·~eUa.ç.ão jã. foi object o de larg« rlis
cu:;são nesta e o~ outra. casa do parlamento. Aqui 
o míoistro competent e deu todas as informações 
solicitada;, e, em sua ausenci;L, 0 mesmo Ih ett 
no Senado. B<tsta;a, pois, oeste momento 
reportnr-me ao que foi chto pelo meu honrado 
coUeg:J. e pedir ao illustre ioterf>elh:mte r1ue me O SR.. TvltR-es PoRTUGAL:- Perteuoo ao pal'-
dispensasse de maior desenvolvimento. . tido consernclor. 

Creio até. Sr . presidente, que o nobre depu- O SR. JoXo A LFREJ)O (P>·esidente rl.o co,selho): -
tado lembrou-se dotemJ!O (lá vão quasi qun.renta, ... e o Sl'. Ené:ts 'forreão, ex- pt·e5idente d,, pro
anuas·!) em que t inha- me como di>cipl1lo do seu ·vincia., reli a.cnigo de>ses dou5 grnpos e por el.les 
curso de pllilosophit~ (.-iso), e, pelo vezo an- sustent:1.do. (N<<o apoicuios.) 
tigo, ftulz chamar-me à lkão. (Riso .) 0 Srr. JosE Po:-.m:u: - ;NílO é exacto. 

Tnlllbem inclino-me a crer que o nobre depu- · 
taào, que sabe mnito beru qu:tuto é àltficil e tra- O Sa. Rooarcrc.es Ju:-;roR:- Estivemos sempre 
bo.lhosa. a vida de um miuistro e que t em ~·isto ent 0 J.1!JOSiçào. 
como eu ~.ndo,' de um lado par~ outro, abrer.,do O S!t. :U,'\".-I.RO C.1.m.•m.\:- Ht\ nisto muita 
com twtos encargo; e com as illlUHmsasrespons·L- ingmtidii:o da p:wte d~ VV. El!:x. · 
bitidad.es que :l opposíção avolnma c:ula di:J. o S R. R.ollRl«YUES Jt:Nt<itt : - Nada tinhamos 
(riso), quiz e:~:petim:mtar si <~I>L'oveitel u~m as com c s~-. Torreào,que é consermdor, e nós somo:; 
liçõasdo3fanuat dc Epicteto, corn as qua.es S. Ex. liberae;. 
me eosiuo;;a. "'sotl're~ todos os tu:~.les dest" \' id:~ 
e me encarecia as ,-ü•tudes,qutt;i chrisms, do plli- O Sa. At:.J;:xcAn. AR.ARIPE :- lllas pediam-l11e 
losopho e::.-toico, cuja leitum tanto \ldeit.~vn. Sao.to r •• vores . 
Agostinho e S. Ca!'IOS ~orromeu. O Srt. Ronai&UES JuxroR.:- Yenh::l.m as provas.' 

O SR. ANllRA.DE Flt·UEtRA:- Já. foi nJe>tl'e de O SR. AI.Exc.ut AluR!L'E :- Ahi estão as no-
moral 1 meaçws. · 

O S R. Jolo :\.LF REOO (presilkate tlo r.tí)tSCIJto): O SR JoÃo A I.!'JtgD{l (p;·c~idCIItC do CMsdho) : 
-Fqi meu me5tr·e de philo;;ophi:t. (Risu.) - Ct•do, po1·ém, atli .. nlar urnt~ verdade, que uito 

O S!l.. H.A'ri5BOCI.'I. : - o discípulo excedeu 0 póde ser· ,:legada, di1.emlo que o grup~l!!€~<rl ç_l,e __ _ 
mestre. (Bitaridade.) V. E~(p __ :>r__._.R..tLriyllc"'-·:lwaiorJeõ' grupo con

serv:ul.or (\o nc1Jre <lcputaclo (o S;·. Tor,·es Portu-
-0-S-a.-.hXo-:=\""GF"J.<Itõl>(iMiSide;!le do coll$elko) : gal) s:1o ~llia._dos dut".n t~ as eleiçõe~, entendem-se 

- Ape:mr de doclltG, conre$oo, tenho gr«nde nfl .-\.ssembtea Provmctal e counvem em tudo 
prazer em ouvir as pt•elecções do nobre depu- perfuita.mcnte. 
belo. · · o SR. ToRRES PoaroGAL:- Pela identiticaç:Lo 

O SR . . R.ATJSBONA: - R.ecot•do-me desse tempo em qr1e se acham os outL·os grupos, e uma nllian~.a 
com vet'Cladeira saudade. forçada . 

O Sn.. J OÃO ALFit EDO (pYesidMi c d iJ conselho): 0 SR . JoA.o .ALL"Rll i>O (tw esidellte do eome_llUJ) ::;-
- ... mns j <\ não ~cbo a.qllella editlca.çuo oom Esses factos me levll.v:un a crer que a Jnncçao 
que me tra.usmittia as su,,u; i<lé:•s, e até desce- exi~tente niio po<li:. ser meramente transito!'ia. 
n heço nos príncipios que hoje snsten t:J. as ~uas ou temporori<~.. 
t endencils libemes, ma o. i r~stadas nas lutas. po- · d uão 
liticas do Ceará, em qr1e já. er , 11rovecto, rncutos O Sn.. RonruGUES JUNIOR:- Não apo•~. o, 
anno> ante;rla.~u<Jlleeul •tueth·e altoar:t d~: 1cer- temos li ~aç-lo nenhuLua. sioã.o tempor-.u•ta ; nós 
teuee~ il. smt anh<. (/liso.) somos lioijrae,; e elle~ con,;crvadot•cs. 

O Slt. R.ATI~uox,\ : - J:i. em lih~r:ll .neose O Srt. Joio _-\tmr:oo (P•'C$id.c ;11C do consc!ho):-
tcmpo. .M:t.S,Sr.pt-esidente, nãoque1•o a.purar est.'\S collii:l.S. 
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Tenho debi\lde procurado ent(l~det• a;; questõ<:ls 
do Cear;\.; não chego llU!lc.t :t resuttado satista
ctorio. 

O SP .. JoAQ.UDr 1\,\In:;co :-E' o que tambem me 
acontece. 

0 SR. Jolo ALFREDO (p;·esiàC1lle do CO>lSelho) ; 
- V. Ex. viu, Sr. presirlente, que os •Llliados 
tempomtios ou perm:tncntes ainda ho. pouco se 
contestav:tm ; e <ls;;im não consegui, como espe
rava, encotltear a verchcle no te>temunho unani
mc do~ dous grupos ou dos se'JS representantes. 

0 SR. TORRES PoRTt:(HJ~:- Foi sobre uma 
questão de direito. 

O SR. JoÃo ALFREDO (p,·asidante do co>mll<o): 
- .Mas, senhorP-s, a verdade é e~tn.: não ha como 
entendel' os uegocioo <lo Ceará. (Apoiados,) 

os adiamentos a qne se referiu o nobre rlepu
ta.do, men distincto n1estre e amigo (~iso), foram 
actos de um pres'tle11te que, si tJ;ü:J em su>teo
t.tdo pelos dons grupos, tinhn. todo o apoio, o ro;;is 
decidido, de Jm rlelles, e tinha as sympnthia; do 
outro. Entretanto, esse presidente, ho.ie retira<:lo 
daqnella provincia, é ar!rttido ele tet• feito grn Ycs 
ofCensas nos amigo~ do r;;)bre ilépnhdo ~ Ora, en
tenda qnern puder a procedeucia u e taes recla
mações e de taes qneix::ts ! 

0 SR. RATISBONA :-Não me ltUeixei tle llen
hunla, otrensa LieUe ; censnrei sómente os adia-
mentos. -

O SR.. Jo:í.o ALFtumo (presidente dQ co,seilto): 
-Eu digo graves offensa.~, referiu do-me ús p:ll~vras 
do nobre deputado. ,\ logica. qtte aprendi com 
S. Ex. dá este resultado. (Riso.) 

o SR. R,\TlS~ONA:- E' o que eu uigo,o discipulo 
excedeu o mestre. 

me ageito com estas lutas. Creio que ·o que se 
de...-ia fazer lil. el'a li)!;wem-se os homens que per
tencem it mesma politica, ou en tã.o que se fizesse 
:l. tt"n~formação completa. (Apoiados.) Niío ]l;J, go
Yerno que possa entender-se com quatro grupos, 
que estão ... P- niLo estiio alliados, que se ligam e dis
solvem quando bem lhes :tpra.z. (1poiado;·.) 

O SIL- RaDP.IG1.il'S Ju:>lOR:- Nó;;, os liberaes, 
não podemos, nem queremos entender-nos abso
lutament.; eon1 o g·overno. Eute~da-sa V. Ex. 
com os conserYil{lores. -

O Sr.. J oXo ALFREDO (p1·esidente do. conselho):
Para que o nobre deputado desvia. a questão do 
ponto Alll que a colloco 1 Eu não disse que os 
nobres depuhtdo> queriam ou <leviam entender-se 
com o governo ; digo que se dividiram j>Or tal 
fórrm us opiniões e os interesses do Ceara que, 
~nan•lo procnro apreci:~r bem a verdade e os fa
ctos, não ehego a resultndo que me habilite a ter 
uma oriniã.o conscienciosa e perfeit<>. 

O Sn.. RoDn.JGUES Jc:<:IOit: - Quanto a. nós, só 
queremos .iustiç-~ c n::tdo. mais. 

O SR. JoÃo AL~REDO (p•·esidente elo conseY•o):
St·. pt·esidente, não respondo pelos adi~mentos 
anteriores. Por esses deYe responcter mn.is o nol>re 
deput1do. 

O SR. RoDl?..IGliES .1u~~ol?.. : -São todos uo 
tempo de V. E:~:. 

O SR. JoÃo ·ALFREDO (presidente do conselho): 
- E vou confessar a V. Ex. uma. causa: somente 
ho,ie vi expostos em ordem e com suas razões e5· 
peciaes esses ''di:unento>, essas convocações, que 
se faziam e desfaziam como por encanto. 

O SR.. Ronn.rouEs JUNIOR:·- Constwam da_ 
O Sa. JoÃo ALFREDo (pre.<identc do comelho): iuterpellaçUo. (lia ot<tros aparres.) 

- Qtl:ll é, senllot•es, o assumpto mai;; irnp0rtante 0 SR.. Jo:\.o ALFREDO (pJ·eside>lte do coruerho).:
para ,\viela po \itiM. e economica de uma proYincia? 0 Sr. ministro do imperio, que é tbeologo nestes 
O nohre deput.\do me~mo estabeleceu o prin- ,,ssumptos (riso), e 0 mais competente parares
cipio de ~ne o set·\·iço mrti,; imp0rtante de uma ponclct• a um questionaria desta ordem. 
pro\incia ó o ch sua Assembl<i~• Le8'isl<'.tiv,t. Os uobres deputuuos são uns descentralisado-

Sendo assim, a Assemhlêa <lem Yotar annuttl- res contradictorios. O presidente do causE>Iho 
mente as leis, i lo 'I" e pt'o\·er its necessidades e MS uiío c mais do quo o centro de unidade, donde 
mclhol'ilm~ntos ~a twoviuein ; e qnetn pratica um parte a direcção ;eta~ da .po!itica. e dt\. a~mi
acto, cnjo resulbclo e não Yeriticar-se a sntisr,\- nistraçãu, mas uao pode ser ]ama!il uma 1orç<1. 
ção daquolle pr0c_:ito le~ü, ~.tuso, certnme:::~te, ;~.bsorvente, que annulle e snpprima a ncção e a 
11 Ul_atOt' pe !'tllrbnçao ]10S51Yel :t lll:LrChU. do; lle- n.utol'idade doS outros ministros, como pretendem 
goclOS pubhCO$. o~ nobres c!eputudos. (Apoiados.) 

-.. --o-sa:-Rõt>R.TGriitsJ~:;!on!·::..:-smlfau-rur:i ;õ itós ---os&:- cosTA- p~~Eri~- (mi,~isMJ ii~- impe~iõ) 
nos occupitmos disto na imprensa. (H<• ol!tJ•os cU utn apa.rte. 
apo.rtes.) o SR. Jo:\.o ALFREDO ()Jtesidente M eonselho): 

O SR.. JoÃo AJ,FRRDO (president~ do comellto): _E' e:caeto · até em relação ás estradas de 
- Não será assim, segundo o principio do nobre ferro querem' n. interferenci~ uo presidente do 
interp~Jl~nte ? :.'i<lo é e't~\ n logica que S. Ex. me conselho ! 
ensinou 1 o nobre ministro do imperio sabe perleit:unente 

Porhnto, th·e ro""o -pa.m sorprendcr-m0 com <lestes assumptos; entendam-se os nobres dcputn.-
n. revel:tç~o de h:wer ·o Sr. Eu~"s Tot•reão cau- dos com elle. 
sado gl'andes sggraYos ao nobre 'leputado. 0 SR. CosrA PEREIRA (ministro d8 impel·io) :-

0 Stt. RATISBOXA:- Não fez aggravo nenhum; Estou ás or[lens. 
é uma questão de admi:listração. 0 Sa. JoXo ALFREDO (presidente elo coHs~lho): 

O SR. JoXo ALFREDO ( pre~iàente do conse- - Agorn., quanto aos adiamentos resolvidos pelo 
lho):- Eu jil. declal'ei ao nobre depntt.vlo, que actuat presidente, o· Sr. Caio Prado, declaro 
conhece os meus senlimeutos, qt\e, na itTl!)OSSibiLi· que os aconselhei, q_ue os ap~rovo e tomo toda :a 
dnde de entender bem os negocias do Ceal'ã, respousauilidade dos actos _daquelle !llustt·e adml
di<.\nta de cada f<lCto pronuoeio-me segundo o facto nistrador, em quem depos1to a ma.tor contianç..,. 
de v~ ser considerado, ;tpreciado e julgado. Nào (Mtlit~ bem.) 
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Dimlto de dtws Assemblé[lS, CQ,Clrt uma cldbs pre
tendendo ser a legitima, e som que o presidente 
dlt fl!'Ovincia pucle.ôse averigum· por si rpmos oram 
os deputados, não havia siniio aüim· amlmr;, <llé rJnr3 

.se possam entenrler. (Apoiados.) 
A qne . .,;ti'ío tle competencirc e sempre da nuior 

importancia, e trata-se no CiiSO vertente ele unu 
competencb especial, qne respeita clirectamente 
á autonomia, e incll'lpenclencia elos legisladores 
provincietes. A verificaç.ão ele poderes compete r, os 
proprios eleitos. 

0 SR. JOAQUIM NABUCO E OUTIWS SRS. DE
rUTAD0.3: ~A poiaclo. 

:-lenhore.s, o presidente clu, provinei<t niio porlia, 
pelo proprio .i uizo, por acto proprio, decidir 
qnaes eram os venhtcleiros eleitos. (;lpoiados ; 
muito bem.) 

Que factos foram pl'ocluziclos perante o lH'eSi
llcnto ela provinci[l ~ 

0 SR. RATISBO"<A clá um apm•te. 

O SR. JoÃo ALFR.EDO (presidente do conselho):
Diz ·o art. 6° elo A c to Aclclicimml fJUO '" verificação 
de poderes far-se-á de accôn\o com o regimento 
interno da Assemblea Provinci:"tl. O regimento 
interno ela Assembléa elo Ceará üiz: - clesclo 
que se reunirem onze eleitos, podem estes cle
chwar-se em sessiio j)I'eparatori>l. 

Mas o que vi[l o presidente ela província !1[1 As
semhlea 1 Dons grupos, cada qual composto ele mais 
ele onze pessoas, isto é, de numero superiot' ao exi
gido pelo regimento para que a AssemlJleJ, fnnc
cione, e cada um clelles dizendo : « LÜJUÍ está a 
verdadeira AssemlJ\ea. » 

UM SR.. DEPUTADo:- Onze é o numero mínimo· 

O SR.. RATlSBO~A :-Entornei isso bem claro·: 
, o argumento niio procede. 

O SR. JoÃo ALFREDO (presidente do conselho):
Si, ao menos, se tratasse de uma reuni:lo, ú rJ ue 
faltassem as solemniclacle3 exigidas ]Blo regi
mento in te \'fiO rh A:;semblóet ProvÍiJCi<tl, r\ir-ie-ia 
que o presirlento ela provincü niio poclm·ia r"co
nllecJi' ta;) vo2 GSS[l rcun.iiio; m:cs ll'<Ü<IY<l-S:) do rli
plonnr.lo~ cl0 um belo e Li,; ontl'o, tcn:lo c.<lh 11'11 
elos does geupos nnmero maio,· do qu; o cxigir\o 
pc:lo rc:giment J p<cl'<t vodet· Cunc~irl!ll.l'. 

íJ SIL .To:\o AL<'t~l,llO (iu·es,>lente rln cou,el'l·i) 
Pcm.lóe-mo ; esse ó o pt'i :tnit·o í'c1.c:to diante do 
qual o prGsi•\onto naluJ'il.lmenlc tloYi<t ncli:w-:;o 
olllbaraçrtr\o; r·c•:no lia r in. 'rie o;8rJiilol' n:n do.; rlonJ 
grnpos ~~ Não cscolhe~l, e f'o:,~ o :JCHl cle•.-cr. 

O SR. RoDtUGTJEs Ju:-:-rcm:- Nii:o havü om
lJnrnçD nenlmm; niío existüm duplicatas. 

1lo-·me até a li:-;t~. <los 27 nomes. (Continuam os 
apm·tes.) 

Sr. prc;;íricntl'l, rlestle que no tr<!lJ'\lho separado, 
HLb simnltaneo, elos clous grupos, o resulta.do era 
c::-,;so, o que mo pi:trecen lt1gico, inclubit[lvel, foi rjue 
a. jtüzo delles, e portanto com t•.~cb a ['orça ele 
um:"\ decis;\co CDnscienciosa, h~Lvia 27 eleitos legi
tim[lmente cliplonmclos. ("ipoiados.) 

O Sn. RATISB00fA:- Já vejo que o delegado elo 
governo niio foi tiel; mystificon-o completamente. 

0 SR. JOÃO ALFREDO (presidente elo CO ;1selho) :
NestnS circumstancias, perg,untou-me o presi
dente tla província o que devi~, ützer. Respondi
lhe:- não trate com nenhum dos gTupos emquanto 
niio so entenderem, emrpmnto não fol'marem um[\ 
st'J Assemblea; si os 14 ele um lado e os 1 :J elo outro, 
a respeito elos qnaes não h[\ duvido, quizerem 
che~·ar a accôrclo, V. Ex. TJócle nmrcar cliu, e hora 
1mr8: n. inst~:tllnç:iio dos tralJalhos c\[l Assemblétc. 

O que resta.v;L, senhores, é que esses 27 tlepu
tac\os, qne reciproc:}mente se reconheciam como 
eleitos, se constituíssem em AssemlJle::c e, depois 
cbs solemniclacle.':> da inst[\lla.ção, tra.t.assem de 
verificar os poderes elos cinco duvidosos. 
(A.poiaclo') 

0 SR. RODRIGUES JUNIOR ; -Isso daria logar á 
fraude. (lia outros apartes.) 

O SR. JoÃo ALFREDO (presidente elo conselho): 
- E' [Llwatica seguida nesta Camm'[l e nas Assem
llleas Pmvincines ; apuram-se todas as eleições 
liquidas nas sessões preparatorias, e as il\iquicla.s, 
tcquellas sobre cujR legitimidade lm dnviclas, ficam 
para depois da r•bertum. 

Si havia bo8. fe, si queriam fazer justiç'l., si 
achavam que llaYiet direitos pam allegar, porque 
cle,confiavam uns dos outros, quando a força, nu
merica ele ccêdêc grupo esta v a q uasi que equili
ln"GCLJ, quando niio se podia dize!' qne um tinha 
maioria sobre o outro! 

O St: . .Jo.,;J:; Po:IIPEL':- Dezoito niio é maioria 
soln·o 14 'I (!Ia outros apm'tes.) 

O S1~ . .JoKo ALFRCLJ'l (presiclentc elo conselho):
E'erdôe-mo ; tt decisão eshw<e inciicach ; havia ele 
:nldr th; trMJsacçõos, tiio frerJnentefi na vicht 
p.a'lamentar. 

QTIWlo rlons grupo:o; fortes ni\o se 
n,].o ,;o I[UGl"em c:ntencler, alinal, 
pcl:t Iwco~.sidal!o, chegmn a acct">tclo 
e cleeiclc~n se1n pl'e lJJnl. 

entendem ou 
opprimidos 

tr·am;iginc\o, 

O S1t. l\.ATIBWl:-<A:- Cnrn expolinçiio lle direitos 
jJ~ll'.t, ~1\f~,'lTl)::·,, 

t::.r S:c. llEPCTAno: -Fa.çam o que üzeLlm em 
:\Iinas. (Tia outros upm'i<'s.) 

O Sg. JoÃo ALFLtEDO (presicleille elo conselho): 
O Stc. ToRRES PoRTUGAL: - Ponlóe-me; esco- ·- Teans:~cç:iio, e um modo ele dizer:- entendam-se, 

lheu. dispam-se elo espírito partidario, compenetrem-se 
O SR. JoÃo ALFil-EDO (presidente elo conselho):- do dever ele bem servir á província, e não pro

Posteriormente funcciomwam esses doas grupo;; longnem lutrts estereis; faç:1m o que se fez em 
separitclamente, Cdcb nm in si ;timlo em ser a sua Minas. (Apoiados.) 
reunião legal, ma.s ::unbo.J rociproc:tmente re- Alli t!1mbcm dons geupos estavmn ineconci
conhccimr, esbrem eloitos 27 cleputnx\os 14 de li!1Yois. A politic:t adaptada pelo governo foi esta: 
11111 l<trlo e 1:3 elo ouh·o. (Apoiados.) ' «Não i!.dmittimos scisõGs Llé 1\.ssembleas Proviu-

O SR. n.oDRlGUI<:S JUNIOR E OUTlWS St·<S. DE- ciae.o;; entenchm-se o resolv>lm a, questão.» Enten-
PUTAnos chio ap:tJ'ÍC)J. derrtm-se e, depois de in~talh\da, a Assemblea, 

l'o.-;o l v oram o 11 Lle el'it du v1c\oso. 
O Sn. J o :I. o ALFruwo (p1·esiclente do con<elho):- :-lt•. presidente, no futuro poderão tomar-s 3 

Isto mformou-m; o rn·es1dente elo CeM:i, mandan- _ ~tlgu1nas providencia,::; paret acautelar c:1sos ele 
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ploraveis c.omo este ele que tr<1Ütmo3: mas, em- j nnndns Lh Cnnhct Filho, z,wn, Costa Pereü·a, Fer 
<J :wnto não se i'<lZ isto, V. Ex. conp;'eltencle rpw, t'c>it~a Vi:cnn:1: Fcen::mcles rleOliveirn, Bnlltõe:; Car 
tirante ch lmomêtltct elo nnm Assem!!lsn, l'rovtnC.I'Ü ntlno , Castnoto, p,•rlt'O Lmz, l~orlngne:J PeiXoto 
rJne se dtvido em dons grupos, qne ele fót'l1Ht al- Bez•nnt, ,\Urorlo C!w.ves, Cn.llllido Drummond, 
gtlll1:1 se r1uerem entender, atir-ando mn ao outl'o J.c•.o.;nh \Ym'n;•ck, Anrlrn.de Figueira, Cesm·ío 
accusnçõos dn Craurlo, ele violoncia~, de injnstiçns Alvim, S. 1\'In,sc:n·enhas, I-loneiqne Sallos, João 
no modo por que for[un reconltociclos os seus po- Penido, Barros ColJra., J\Iontandon, Matta l'via
cleres, não lla sinf\o quo lucear com o adiamento. cllcülo, Pedro Bl'[lndão, Jolo Caetano, Carlos Pei
Si o tempo não trouxer'" rei-lexf\o, o o reme:lío não xoto, Afl'onso Cnlso, Elic~s Chaves, n.oclrigues 
vier ~los proprios eleitos, consiclemnclo a respon- A l vns, ltOllrigo Silva, Duarte ele Azeveclo, Co
sabJI!clarlo qtw assumem pemnte a província, pol' cht•ane, Ddllno C in te::t, X.:1,vier elo, Si! v a, l\Iarcon
ll11po,;sii:Jilitarom :1 rennif\o e os trabalhos ela eles Figneim, Alves tio Araujo, Fet'mcnclo Hac
Assembléa Legi-ilativn, uf\o sei o qno o governo kmdt, Pinto Lima, Paulino Clmve.s, Maciel. Sove 
poderá Üt:óOI', Sfdvo si r}uizer intervir incolnpoton- N<LV<UTo, Silva Trcvares, Mit\lndtc Ribeil'o o Joaqnim 
temer>. to no rrue lhe não l'ortencJ (apoiados) ,-u~nr- Pedro. 
p[Cnclo attribuições nJlteías. E com r[ue van- o StL Prn:smJ·c'HE declrrra r1uo hoje não ha 
tagam, senhores~ As qacixas continnariêtil1 ; sessão por f,llb de numero. 
o g:rupo a quo coDtrarütsse a deci:'ão do governo 
lmvm de apre,smltar-se . como v1ctmn; 0 em tudo O Sit. 3" SECRETARIO (servi11'lo ele 1"), procede 
rsso eu não vejo sinão conserjuencias muito dosas- á leitnra do segninte. 
trosas para o serviço publico. (Llfuito bem, nwiio 
bem.) 

omGios: 
Do Sr. lo secretario do Senado, ele 27 do cor

EXPEDIENTE 

A cliscuss:to J'ica adiada pela hora. 

O SR. PnESIDlGTE cli't pm'a amanhã 
ordem elo dict. 

a segninte rente, communicanclo lmvor constado á mesmlc 
Camara ter siclo sanccionach a resolução que au
tori;m o governo a despender até a, quantia, de 
:300:000:) pm'a auxiliar a Commissão Fr<<nco-Brazi
leíra chc Expo:;;ição Universal ele 1889 em Pariz. 
-Inteirada. 

Durante a l" hora.-apresentação ele requeri
mentos, inrlic1ções, etc. 

Finda a l" lwr•a-discussão dos re1U0t'imentos 
adiados. 

Levanta-se a rwssão ás 4 horas 0 50 minuto~ cb Do l\finisterio chc Agricultura, Commercio e 
tarde. Olll'as Publicas, rla mesma, chüa, om resposta ao 

olficio n. l 95 ele 20 elo corrente, declarando que 
::tguarcla as informações que exigiu da Inspectoria 

PRESIDE'<CIA DO SR. l3AR7,o DE LUCENA 

elas Obras PublicLlS sobro a petição elos proprie-
tarios cb estrada de feno elo Corcovado, que pro

. tendem um kilometro tle terrenos \)ara cada lado 
ela linha.-A quem fQZ a, requisição (Sr. deputado 

Ao meio-dia fa;,-se n, chamaclcl, á qnal respon- Ces:wio Alvim) · 
<l.em os Sr,s. P:<ssos Miranda, Cantão, Leitii,o cb D,) l\Iinistnrio ch Fcczenda, da mesma data, em 
Cunlm, J\Iae-Dowell, Coelho Rodrigues, J:1,yme rc;,;posta no oificio n. 86, ele 7 elo mez proximo 
Rosa, H.ocleig-uos Jnnioto, José Pompeu, Theodol'O IJ:1.~S:tclo, devolvendo infornMdo o requerimento 
d:t :Silva, Bn.rão d:J Lncena, Alf't·eclo Cot'l'oict, JI..Ll- em qne lt Sociecbcle Monte-Pio elos Artistas Ca
l'iano cb Sil v,,, T lwopltilo elos Santos, Uliveil'a cho8ir,mos, ch R"tltia, p2do isenção elo imposto 
Ribcil'o, Freire ele Carv,llilo, l\1ilton, Americo ele predial pLtra, as Clsas rtue possue na cidade da Ca
Souz::t, Elpiclio McscjniLt, lVIc1ttoso Cannm, Lemos, clweit'<1 o tambom que se clesigne o vttlor quo po
Custoclio Martins, A{]'onso Ponna, Pcwilico l\Iasca- clorá possuí!' em propl'iedacles.-A quem foz a 
ronhas, Christhuo rla Luz, Olympio Valbdão, reqnisição (commissão cle fcczencla). 
Esporiclião l\ht'cj\13.;, Uarão elo Diamn,n tino, Vis- Do mesmo :\Iinisterio, d::c mesma data, em re-
cende de Nacar o Mourão. sposta :Lo oflicio n. 175, ele 12 elo corrente, devol-· 

vendo infol'lllêl<.lo o requerimento em que os ope
F,tltam com c.Hl'it1 ]J 1l'ticip'lcht os Scs. B:tri'ío ch rarios rb Imprenset Nacional e elo Diario Otficial 

C:ltmhy, José Marcollino, ,Jo:to PcJnido, Almeith poclom os mesn1m f<woros e g-rtrantias ele qne 
Nogneitoa, Ge'\t.lclo do ítOZimrle e Conclo elo Pinhal. goz~.m 03 operm'io:3 da, Casa Moeda, por virtude 

Fclltam sem caUS'l partici[lt1r.Lt m SJ'::. Cla- elo decreto n. S.53G lle ill do Janeiro do 1874.-A 
rindo Chaves, Ct•nz, M.tncio Ribeieo, Costi), ,\.,:;·uietr, quem foz a rerplisição (com missão de i'J.zencbc). 
Sil_:"a lVbin_, Domit~gues chc _Si! vr~,-~omos de Cnstrp, 1 o SR. PlU::ôfDENTE nomei<c para a Com missão de 
.To,w Henrtque, DmsC;n·netro, ht·leiro Lla CtmiL<, · constituiçito o leo·islação o Sr. Coelho elo Rezende 
Co,elllO elo. ~~ezencl~.' :rortes,.~'Jrtng~cl, ,:;Jen.~a~ e para ::c _de fazer;:'cl~., pensõe_s e ordenados o Sr. Mi
A!anpe, Bar,w c!~ C,mmtle, h,cctbiJon.,., Ja"\11lliJL rancla Ribeiro, e da :1 segmnte ordem elo di[l para 
F1~ho, Alvrtro Cm!1llllla, Tarqmmo clu Sonz:1, 30 do corrente: 
Jmw Manoel, C::tl'neu·o cle1 Cunlu, Hennqnes, Sr1- . . _ . _ 
riano ele Sonz:1, Panla Primo, .Joa<J1Ül11 N:1buco, Contmuaç<eo. d'; 2': dtscussao clo orçamento da 
Felippe de Figneirch, Juvencio ele Ag11iar, Pedro clespezrt elo ~1nmcerw cLt Gnerra; .. 
Beltriio, Henrirjuo Marques, B:1r:J.o de Ar<cçctgy, 2_a dJ:lcns'":w elo orçamento LI~ despez:t do M_nus
Alcoforaclo Junior, Ros:l, e Silva, Boílto Ramos, ter10 ~h Agncnltura, Commermo o ~bras Pubhcas; 
Gonçalves Fel'!'eit'a, B. dt3 l\fewlonç:c Sobrinho, ,\s .:l lwrns, ou antes, mte_rpollaçlw rloSt'. depu
Luiz lYioroir. a, Lourenç:o do AlbuquoJ'qn.e, Lui.z I taclo Perln Lmz ao Sr. l\f.tnbtro chc .TustiÇ<t. 
Ft·eil·o, Olympio Campo';, Coelho e Campos, Bat'âo .., 
do Rio de Contas, Araujo ·Pinho, Ara11jo Góe,s, --<>,"v-

Barão de Geeemo:dJo, .Tunr1neira Ayre~, For-
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.a.cta de ao de .lulll.ltt- de 1.8:'168 

PRE>lDENC!A DO >R. BAR.'-0 DE LTJCEN .~ 

g.. ·~si.n ~- ai de .lalb.o ile 1.888 

PR.ESlDES'ClA. 00 SP... BA. RÃ. O DE LUCE!{A. 

SU.U'tJAfl!IJ.-Chmada.- Leitura de ·~CiaJ. Ob~ervaç5as dos 
Ao meio-di:l f~I:Z•Se a chamada, ã qual respon- ;:)r:s. Turrc-~ .Punu·.:ai. o (!:jpori·liáo .M:t~rqiJO~ ( 2CJ St~;r,t·u~a}. 

dem os Srs.Passos Miranda, Clarindo Cha.ve:;,Can- ~Pf:{O~~~~~~J-;t~x~~~:~~~~~; P;_reeti~.c_: ~J~~;-r:::nr:~ ~~ 
tãot Maneio Hibeiro, Cruz, Costa Aguial'. Leitão Srs. Do•ninsuo.~ .1.~ Silfa. A:l!ongo CcíJo. R.,Jri,::uo• Poilr>lo •. 
da Cuuha, Silva Maia., João EíeUI'ique. Oias Car- Padtu Bcltrão t. lliltetro ~1~ Cuuh.&. Adbsmon~<l-.- Ob6erY:J.- · 
neiro, Coelho de Ltezende, ~lencar Araripe, Ja... ~~~fl~··~,J~~"e; P~~j~i~~;ros~~~ 0\l~.~·i~:;ol)~(!.!~~~~~~r~~:~l; 
gua.ribe ~·nno, Alv:n·o Caminha., Tnr~]llinio tle da :!:• di!ic;mj.»ày do urçu.tl .. LI~;liO do l\liui&t.·~rill' d.a j;••orra. 
Souza, Jnã.o Manoel, H.enrirJneSt S01•hno jle Snnz·•, R quer 1oon t 1 .J8 cneo .. r:,ruo•,to peJo ~ ... f'a:&sos ~Hr.tnda. 

Paula Prima, Felippe de Figueírôa, Jnvencio de !~~;~~~~1~ ~Jõ ~~;~~~~,~~ut~u~'~"'·e~;;~,~e~e~~~u \~~~~~~: 
A&ui:ll", Henl'ique Marques. l:hrão de Lucena4 \1- J.!'>Pr·~nci• dó Pt'<J}edo ~~m u.~ <vMnd~'ll rl:&. eom.tuii.~~o. 
ooforado.Junim·,Beoto [{:Jmos,Gonçarves Ferreira, Rttj air-ão d3:J otMn~la• eom p:J.reeor conltario da ~(1rnrni~são. 

Alfredo Corrêa, B. de Mendonç1t So1 ~rinho, Lniz ~~~ç1;~::·:~~t~v d~.,. ~t~~!~~s~i~H d~''\~;~rit!~~~;!·. -E~~~l.:!~~tt~»~a.Jii~ 
Moreira., OJympio Carnpos, Coelho_ e c.~mpo:s,~Lil- h"Wnl. IH~eu.no .lo 'r .. 1\.ffuuo hBil3. A.JiOAmctJI.O.- Di~ C.llS• 
ton, Ba.rilo do lt~o de Conta-s, 1 me rico 1te Souz.;t~ ::~oã.o d~ interp~~ll.çá:OJ do sr. fe.dro Luit ao Sr. :\litüuro da 
Araujo Pinho, BarRo de Geremo lbo, ~1att0'50 Ca.- f~it~~i;ll o,;;ç;~·~;~(-atl~;!f:~o~~~ro Luit o. 1\~I'NirOJ. Via.m1a. 
mara. Ferreira Vi,nna,Fernandes •\e Oliveira João 
Penillo, Barros eubra., f'edi'O Br·andão, ear·lo~ Pei- Ao meio-diot faz-;e a chamtda, a qual respoa
:x:oto4 r:Has Gha.ves, ltodrigues A.lvesr j\.Odl'il'r() d.em os Srs. : Pa..;sos fL·lirand<:t, Cllt'ioào Cb;tves, 
Silva, Cockrane, X.cvierda Silva,E;per·idião M;~r·- Cantão. Cruz, A{:nldO Ribeiro, l.eitão i)a C•mha, 
qnes, Visconde de Nacar, Fernando Hackr"dt,Pau- Mac-iJowell, S<!v" M•Lia, Joií.o Henrique, Dhs 
liDo Chr.ves, Seve Na varro, Mir .. nda Ribeiro e Carneil·o, Ribei!·o da Cnnh~, Coelho de Rezende, 
Silva Tavares. Alenc11r Ar"ripe, B"t·ào ue Canindé, Ratisbona, 

J11guaribe Pi h•}, Alvaro úamiohtL, Tar(]uioin de 
Faltam tom colusa. particip·•da o; Sr;s. B:trão Souza, Jofio Manoel, carneiro da Cunha, t:!en-

do Guahy, José .\larcdlino, Alln.,ida NO"'Ueira · S · .• · 1 
Ger.,ldo de Rezende e Conde do Piultal. o , rlque>, o:t'""' ue Súuxa, p, ula Prnno. F e ippe 

de Figueiróa, Juvencio de Aguiat·1 Heuri~ue Mar-
Falta sem causa particivad;, os St•s.M:tc oowell, ques, Barão de Lucen , Al~ororauo Junior, Bento 

Dominl-(ue~ <h• Silva., Gome,; de Castro, lU- . itamo>', Gonçàlve, Ferreira, Alfredo Correia, B. 
beit'O da Cunha, Coelho Rodrig"ltP.S, J ayme ;05Jl, •!e Mendonç:• Sol!rinho, Lui~ Moreira, Luiz 
Torres Portugal, Barão •le Ganindé, <todligores Freire, Coel11o e ç,mpos, Freit·e d, Carvalho, 
Junior, José Pomp•·n, Ratisonna, Cat·neirv d:t \!ilton, B •riio tlo Rio de Contas, Amerko de 
Cunha,Joaqnim :'lalmcu, Thoorioro d>1 Si! v~<, 1-'e,lr·o Sonza, Araujo Gile<, . Barão de Geremoaho, Jun
Be!trão.B<u·ão de Ar.•c,,gy, Lto;a e Si i va.i\f;I.J·hnro queir·a ·:o~yreo, E!iJHio M~>~uita, !.1: tlt•>so Camar:t, 
di\ Silva, Lourenço de .lllmquer')ue, Theo~hiío Cu;ta PereiJ•a, Ferreira Viann •, FerMn.tes de 
dos Santos, Luiz 1'1 dre, O!h·ei1·a Riooiro, o't•eire Oliveira, Mourão, J ã~ Penido, llarros Cahra, 
de Carv·•lho, JUit<]<teira Ayres, l?erna.nrles 1ta Ulympio Valladão, Montandon, Pedro Brandão, 
Cuaha Filho, Z«m ,, Etpidb Me.;quita, C:osh Pe- João Caetano, Cat•los Peixoto, Elias Chaves, Ro
rei~.t, Bulhões C .rvalho, Ca >lrioto, Pedro Luiz •lri!!''!es Alve,, i{odt·ig· • Silva, Cochrane, X" vier 
Rodri~mes Peixoto, B;z:>mat, .Hfre:lo Cl!tveo: da Stlva, EspGri<li>i.o Mar~ues, Barão do Dia.man
Candido DrummonJ, L :c,.z-da \VernGck, Andrat.le tino, Fernanâo Hackr<~dt, Pint•' Lima, Paulino 
Fig~eira,Lemos,CI!;t)<)io M ·r:tins, '~.ffonso Penna, Chave>, Seve Na varro, Silvn. Tavares e Miranda 
Pactfioo Mascarenhas, Cesarto Alvt:u, S. ~asCi!· Rtlleir o. 
renbas, Mourão, Henri1ue Siilles. Chrísthno d:> Comparecem depois d~ aberta a sessão os Srs. 
Luz~ Olyt~pio Valladão, Montnndon, Mn.tta .!.1"- Tort·e.> Pot·tugal, Lacerda \V.,rneck, Bez,,ma.t, 
chaao, Joao Q.etauo, Atl'onso ret:;o, D•I<~rte de !arme Rosa, Gomes de Castro Oliveira R.i
Aze!edo, ~llino C\ntro., Marconde:; Figufira, b~i•'o, Domingues da Silv:~, Pedro Luiz Cht·i~
·Bara.o de D1ama.ntmo, Alves de At•«ujo Pinto tiana Uil Lux, Paci l\co ~l·1scarenbas. S. ~l.tscare
. Lima, Maciel e Joaquim Pedro. · ' llh"~• Affonso C.·lso, Le1110s, Elenriqna Salles 

Affonso Pellaa, Custodiu ll!attins, Theophilo dos 
O SR. PaESIPEN'l'll. declara que hoje não hn San~!JS, Pedro. Beltrão, Jo•é Pompeu, M,trianno 

sei!São por falta ile numero e di!, pam nmanbii a da ~üva, R.o~r,g-ues Perxoto, Alves de .'lr:lujo, 
ordem i.lo dia. ja designada, a saber: Lourenço de ..l.JtmquM~ue, Maciel Zama Joa.

'luim. Pedro, A:a ujo Pinho. Visconde de Nacar, 
Continuação da 2• discussão do orc:1mento da Rodrtgues JlllllOI', Castrioto, Coelho Rodrigues e 

despeza do Ministerio da Guerra. BulhÕtl; carvall1u . 

. ~ d?-seussão ~o orç.,mento da despeza. do :\li- Faltn.rn com "''"sa participad~ o~ Sr .. B·•riio 
;;~tei'l.o tla Agrtcnltura, Commercio e Ouras Pu- de .Vaç:t!tJ', Barão do Guahy, José Ma•cellino 
bhcas. ,Umeida Nogueira, Geraldo de Rezende e cend~ 

A's 3 horas,ou antes, interpella~ii:o do Sr. depu~ 
tado Pedro Luiz ao .Sr. Miní;tro da Ju,tiç~. 

do I)nhal. 
Faltam sem causa participada os srs. costa. 

,\guiar, Joaquim N:,buco, Theodoro da Si)va 
Rosa e Si i va, Olympio C::tm os, Fernande.;; d~ 
Cunh!l. Filho, Alfrudo Chaves, Candido Drumrnond 
Andra-le Figueit\1, C.:s:1rio AlVim. ' ~alta M·l~ 
chado, Dnarte •te Azevedo, Deltino Cln.tra e Mal'
conde, Figueir.t • 

.Abre-te l.les.io. 
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E' lida e posta em discussão a acta da ses~ão de 
27 do corrente. 

O Sr. Torres Portugal diz que 
verdad,•ír~ é ::. ach ch ,o.;;si(o de :15 .lo lindant~ 
mez, em que foi aqui ap~esent;uLc a m·:>ÇM de 
confiança, quando f:tz menção do facto d3 que o 
Sr. presidente e a mes<L dão testemunho, que [!Óde 
ser corrobo>rauo por todo; os Srs. depntat!os 
entio ~resentes, como pelos repre>entantes !la im· 
prcn::; 1, ine~usive OS ·.iO O'Y'lt(tt do c,,l~mercio. 
de não estar o ora.tor presente 1i ~ef,;t·i<ia ses;ão ; 
o que é certo, porquanto durante tod•\ m:mM 
e todu. a tarde do dia 25, não sahlu a rua. siqner. 

0 SR. PRESIDENTE: -Se é nmc\ rectificae<1o, 
V. E:.:. rnan le-a por esc r• pto. 

O SR. TaR.R.ES PoRrUG>Ar, pede que o ouça. 
Q•lD.Dto, porém, a "Ct:t qne O nobre se,·retario 

acaba de ler, permittirá ao orador quol fa·~a algu
mas ohserV>JÇões. Na. acta do.; tr<>b:·lllos •ltt' 
Cama r-a, f;, z-se menção dos deputados comp:•re
cenles dm-aate a ch tm><l;c. dos ~ue compcore~m 
depois dest., assim como rios faltosos com cau>a 
participad" e dos f,•ltosos 'em CiiU~'' participada. 
No numet·o de>tes ul timüs fig'tlm n omdor, na ses'iio 
a qu<' se refere " a c ta que aprecia, quando é 
certo ~ue, posto quB nãa ti"Oesse re~pondido d<> 
&lU l••g-.tr, qtl1\ll~O D•)!UÍ!Joelrnente foi chamado, 
comtudo o orarlor esteve presente a se:;sã.o, o qne 
prova o facto de ter· por V~<?.eti rech~mado que lhe 
concedesse a pah •m qne em tempo perlira par" 
faHar, depois do honrado ~r. Presidente do Con
selho, a re~r•~ito da inte>'[>ell ·çi'io IJUe lhe ti zero. o 
nobre deputado pelo 6• dlstricto do Ce:\r~, como 
prova a.ind • o dlscnrs· • do lvmr~rlo Sr. Pr•?sidcntP. 
do Conselho, puhlicado no Diarh da Parla.•netlta 
do dia seguinte. 110 qunt se vê, felizm~nte, que 
foram tomat.los alguns dos seus "partes q ne dera. 
a S. Ex. 

Con,;eguintemente. pede que providencie em 
ordem a que a acta sej~ rectitie;tda nesta p;.trte. 

O Sr. R:,..perirliã.o ~:[arques (.'20 se
cr.tario):- Tenho a dLer ao nob!'e deputtdn 
que só tomo nota dos Srs. deputados ~ue respon
detn de ~n~ log-n.re~ n • oCCiiSHio da cha.mada.. Os 
Srsl'deput:Hios que ent .. am depo;s rla cl!am:td:>. 
devem "Yir :l me::;:\ decln.ra.r· flUe e~tão presentes, 
porque en nii•> po.so ter·e>~a prodigios:t memoria 
denotar os depn!a,los que entram. (Apoiados.) 

Ning-uem mais fitzendo ob>ervações é dada a 
acta por approvadcl. 

São t:tmbem li•tas e sem debRte a.ppPOV'c\das as 
act:ts de ~8 ,. ;;() d, corrente. 

O Sa. l' SECRETARIO procede á leitura do se-
guinle 

EXPEDIENTE 
Officios: 

no curso prepara.torio da E >'}ola Militar da pro
v in c ia do ;l,io G"aO<le do S"l, indr:pendentemente 
du rlí;posto no art. 23!) do respectiv" regulamento. 
-A' com:nb~ão de m·~rinha. e guerra. 

Domes,no Ministerio, da mesm., da,ta, transmit
tindo o requerimento em que o alferes do 13• ba
tlclhão de iuranturia Lui1. Jo,;ê Pimenta pede que 
a transferenc\a que OJteve da arma de ca vallaria 
p:u•o. nquelhc seja consider.tdo. sem perda de an
tiguidade de po,to .-A' mesrna commissão. 

Kepresentações: 
Da cam tril ~hnicip1.l da. vil la da Assembléa, da 

província dns Al •gõn~, sollcibndo auxílios at:m 
àe ser construid .. o r" mal que foi concedido pela 
lei o>rovinci.tl de 2~ de Juul>o de 1885 e contra
cbdo com a l•:;tr"d'' de ~"erro das Alagóas. -A' 
comml;siio de llgricultura.. 

D' Cam11m Municíp:\1 d • villa de A h laia, pro
\'"Íncia d:\S \h\.t.;O,.s, pedin lo ~e conceda1n fl""ores á. 
companhia lngleza P'•rl que l11ve a e!Ieito 1lcon
str-ucçilo ,J, urn ~a mal qtte, partindo da linha em 
tr: f e~ o. vá a•ruella vílla, seg-uindo pelo vali e do 
P"rahyoo., té a villa da Assem~léa.- A' com
mi.,~ão de agl'icultura.. 

Dos lavra lores e negoci .. ntes óe Imbituva, na 
província •lo P. tramt, r.,ct.unan1o inde·nnizaçáo 
pelos escravo> de su11 propriedade, libertos P<lla. 
Lei de 13 de Maio - n..' commi:;são de or~
meuto. 

ltequerim~ntos : 
Dos emp•·eg-n.•ln,; do Arsen·1! de Guerr!l da pro

~inc'a do l~io Grande do Sttl, 1Je·lindo augmento 
de vencimento.- A' cornmissão de fazenda, pen
sõe; e order;ad.Js. 

De Fr••ncisco Alexlllldre Coimbra de Mncedo, 
pffiindo rele'I":IC)iio da prescripção em que incorreu, 
afim de receber" pen,;ão qu~ lhe foi concedida.
:\.' mesma commhlsão. 

São li rtos ~. pnstos em discussão, sem debate 
, ~pt•ovados os seguiu tes 

PARECERES 

N. 128- 1888 

Ligaçao da,, bacias do Prata e Am.a;oms, proposta 
de Antv,·~io Joaquim J'fa.U,ei.,.os. 

A' commissão ole agr'cultnra, commercio e obras 
publir. ·s roi pre>tnte a petiçiio do cornnel An
tonio Jo:>.•JUÍm i\lalheiros, rta ~ual se propõe a 
tig r· a i•acr:l do ?r•" ta á tio Am ,zon .. s, li~Ddo o 
rio Jaurú ''o ilu<tporà pm· meio de uma boa es
tr.,d \ (le rodagem, e navegar o rio Glla.por j com 
lanchas a v''P"I' até sua coutl<tencm. medin.nte o 
auxilio de 150:000$, p .. gos em duts presti\ções: 
" l•, quando e;threr uas aguas do Guaporé uma 
d:ts hnch<\S prompta a naveg •r; "2•. quando es
tiver no dito rio a segnnd" lancha e concluid' a 
estrad .. , a'ém Ja concessão exclusiv:~; d'' nave
gaç.'i.o do Gu:<poré por 15 annos, das isenções 

Do 3r. l • secretario do Sanado, de 27 do cor- los direito> de importação do material necessario 
rente, p·trticipando que por a1uella Camara foi a empreza e da export:tç-:i.o que fizer dos rios 
adopb•d•t e v:~i dirigir a S:~ncçio Imperial are- Bení, Mamoré e Gmcporé, pnr cinco annos; e é 
so!n~io 'Jile •ppt·ov•• o decreto d•' 2tl úe Novembro de p.1recer q_u•<· não podendo tomar a respon
de 1886, elev , n ,lo a pen~ào de E"··lb.Lrtlo Jo,é da ~abilidade definitiva, seja ouvido o Governo sobre 
Si!Ya '500 ei. díar•o,;.-(nteir:'!rla. ,, pret•<ncão d·• 'uppli<',<tnte. 

Do \!i 11i;tet·io da One:'!'a, da m .,.ma <lata, tr:1ns- :>ala •las cummis;i),,; e111 27 de Julho rle 1888.-
mitthl~lo ore pt ·~~·imrnto em qn~ o alte1·e' rlo }:~~~~ (t,,açafncs /'-, rreira.- Gnillu!rnte Cru=. re1~tor. 
bab.lhi"io r-=' inlhntal'Í:l. [)om~n~n~ Augusto de - J,(:~en.ci•> de ltJtt:ar.- Jos,J PomptJ.u.- A.lfouso 
Mendonça R.ocàa pede lícança paru ~e matricular Penna.- Cochrane;- Jaguaribe. 
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N. 129 -1888 ha1temos sendo o otlici:tl a quem to<:ar o em
bn.l'f!Ue dispensado desde logo da commi;são em 

d• L«iz Ri- que estiver empre~o ~ ; _ . . Fa•ores ci iwlustria d::~ stda, pro_p<>sta 
beiro de Sou::a Re;;ende. 

~ comwissão de agricultura, commercio e obras 
publicas examinou o requerimento em que Lu!z 
Ribeiro de Souza Rezende e outros pedem dl
versos favores, entre os quaes o de_ gat"antia.. de 
juros, para. al-gani7.açã.o de uma (1\brtca de tectd~ 
de seda, e cousiderando que S?llre o nss~mptoJa 
adaptou a. commiss&o um proJecto coosJgna.ndo 
favores de C<\racter generico, u~:lieos que Ih~ 
parecem compathreis com as oecesstdades da. nossa 
lavoura. e da iodustria ·c ~ecursos do The_souro; 

Que na escala figurava o noll\e do pet1ClOI!ar1o 
po.r;J. embarcar ; mas, !)rio tepdo s1do dlspen_saao da 
cornmis:;ào que exerc13., nao lhe cnmpl'l(l,, sem 
infringir a disciplin:. militar, lembmr ao )l'Overno 
que devia ordenar o ~e11 embarque, e por JSSO c.oo
ser·vou-se n:l. comm1ssão em que se ac~ava ; 

Que, em Abril de 1Si8, t endo sido exon~rado da 
rt>ferid:l commissão parJ. embarcar, etrecttvamen-
te emb:tt'COu no eocourru:ad.o C<Wra! ; • 

Que, tendo a lei de 8 de outubro de 1879 dls~n
sado os otllciaes especiaJistus de emtarcat•, foL o 
pcticiounrio promovido e restituído ao cargo que 

Considerondo, ·entretanto, que o requer1mento 
dos supplica,ntes suscita quest!le;; que, para serem 
devidamente apreciadas, dependem de dados esta
tisticos acer~ das tentativas rea-lizadas entre 
nós para. a introducção dn ir.dustria. d!l se_dtl, é 
de parecer que sej~ ouvido _o GoYerno, por mter
medio do Mioisterio da. Agricultura.. 

uiodn !tojo exerce ; . . . 
Que, est"udo sempre o petlc10oarl0 _em serv1ço 

effectivo do Mioi~terio da. Marinha, nao lhe c.~bin. 
~ respoosnbilidado de não ter sido ch_amado para 
embarque, a lim de poder ser pt~movt~o p~r ~n
tin-uitlade, o que considera uma Injustiça, a v1stn 
dó's importantes serviços que prestou e constam 
1os do011mentos que juntou; Saladas commiss()es enr de Julho de 1888.-

Gonçaloss Fs>'reira.- Affonso P~m~a, relator-
Jose Pompeu.- Ju~mcio de A(Tuiar.- Jaguari~e 
Filho.- G. Cru;.-Oochrane. 

N. 130-1888 

Que, não tendo podido sltisrazer a. cl~usula. de 
embarque, pot• motivos illdependente;; de sua. von
tade, em virtude de ordem do governo, logo que 
preenchesse a cla.usula de embarque, devia ser 
promovido e restituído ao seu antigo lo~r ; mus. 

Porto artificial >1<19 Torres, pro•incia do Rio Granel• tendo sa tisretto a exlgeocb d:l. lel, não com a 
. . da s .. z. effectividade do emba:que, mas pel11 dJSpeiiStl. que 

obl.é\•e peh lei de 18i9! como _ especi:l-lis~, o q11e 
equivale o Jnesmo, dev1a ter Stdo promovido, Mm 
antiguidad~ correspondente no tempo que invo
lu'lta.ri3.mente havJ:J. perdido ; 

A. commissii.o de (l,gricultura, commercio e obras 
publicas examinou a representação da praça do 
commercio de Porto Ale:n'C solicitando a. con
strucção de um porto artificial nas Torres, ligado 
por uma estrada de ferro á capital d~ provioeúl, 
e considerondo que o projecto a. que se refere a 
peticionaria não esta a!l'ecto à. delibet-ação da 
Camara do> Srs. Deputados, é de v.arecer _que 
a representação nlludida seja. remeUii!<l. no :M• n~s
terio d~ Agricultura, pa.ra a tomr.r na cons•deraçao 
que merece. 

Que, fto~lmonte, sendo chel'e do classe, é o unico 
oJiici:ll prejudic:1do em virtude d~ exigencia. de 
embarque, visto que os outl'()S mal~ modernos 
nada perderam. 

ouvido o Cons-elho Na.,.al sobre a preteocão do 
peticionnrio, foi de parecor que ella ios.>e indefe
rida, por não ter elle preenchido a condiçã<> de 
embarque, tendo sido promovidos outros que n 
tinham \)teench\do ante:; delle, o que por i:;so sua 
pro{\loção não tinha. nem podit~ ter a declu.ruç:io 
de cout:n• tmtiguidade de data nnterior, nem to
mar na escala n lagar que lhe pudesso C.\ber, si 

Saln. d:J.S commissõ~ em 31 de Julho 1\e lSSS.
Gonça!ues Ferreira.- Af!bnso Penna, t·elntor.
Juuencio de Aguiar.- ]o!JUaribc FUho .-G. Gru::-. 
- Codmme, 

E' lido o vai a Imprimir o seguinte 

rROJF.cTO N. 60- 1888 

Conta9em de '""'1'" ao capit<Io-tenc111e Antouio 
Calmon rl1< Pin e Almeida. 

A' commissüo elo nuwioha e guerm foi p1·csente 
<)requerimento do capitão-tenente Antonio Cal
mon dn Pin e Almeil1a, director d:~s constrM
Qile> na.vnes do Al'ôlln:l.l de Mnrinba d11 Bahia, 
pedindo pam ser restítuiclo ao lognr que lhe com
pete nn. escala dos capitã.es-tenéntes, do qual foi 
vrivado, por estar, em obediencia a ordens snpe
:riorcs, exercendo o referido cargo. 

O peticionario allega em fa. vor de su~ pretencão 
as seguinte> razões : 

Quo a lei de 18 de Junho de 1873, que regula as 
promOções da. ~rmada e estabelece n clausula de 
embarque, firmou positivamente as obrigações das 
autori~ades superiores sobre ~ modo de proce
derem para o preenchimento dt\ referida elausula, 
prescrevendo o seguia te ; 

c O quartel-general Ol'ga>tisarâ uma escala para 
o embarqu& de tode> os officlaes superiores e su-

tivesse J.lreenchido a referid'.t condição de cm
OO.rque. 

Cinvidt> sobre_ o :>.ssuntpto, t>.. secção dos tw•oeio:; 
da Marinha e Guerra do Conselho do Estad'o fvi 
de opinião que, nos termos rig-oroso;; rl:t lei de 
p!'OOIO<)Õ3S de l 8i3, o peticionaria u:-w podia ser 
attendldo pelo governo imperial, mas que, it vis h 
dns 1\ll.()es que al!e9n, é de equidade que o poder 
legislntivo o a! te nua.. 

,\ c.omm~ão de nun•inba e guerr:~, tendo ex
~miondo n petição e mais documentos oiierecidos 
pelo p3ticiounrio : 

COnsiderando que, si eate não cuntprlll com a 
clausula de embnrque p:>.l'a ser promovido foi por 
acbaMe a. serviço do .Ministerio da lltariob, 
como director das CIJOStrueçllea navae.> do Ar>anat 
de :Marinha d~ Ballia, C<J.rgo quo só podi<1. deixar, 
depois de exoner,1do ')lelo Ministerio da. Mn.rinha; 

Coosideran:io que, logo que recebeu ess~ ordem, 
roi cumprir a referida cl~usu la de ~mburque no 
encour-ucado C abrol ; 

Consilierando que a lei de Outubro de 1879, 
ten•1o dispensado os offlciaes espeoialistus da con_ 
di~ de embarque, pu-a. promoções, o !ez pet 
ditficuldade que b:.via. de substituil-os, q\\~nda 

o 
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e·inbarcad03, e com o ·fim 4e perrnittir-lbes as 
promoções como a outros de oualquer classe, re
conhecendo que aquella. condição, além de preju
dicar o serviço publzco, prejudicava tambem o 
official especialista ; 

Considerando que o peticionaria estudou a espe
cialidade de que se trata fóra. do pai.z, à s~ 
custa e tem prestado relevantes serviços; 

Considerando que, observada rigorosamente a 
lei de 18'i3, como pretende o Conselho Naval, o 
peticionaria é o unico prejudicado na antiguidade 
para I>romoçiles, a commissão é de parooer que se 
adapte o seguinte projecto : 

A Assembléa Geral resolve: 
Art- !." Ao capitão-tenente da armnda Antonio 

Calmon du Pin e Almeida será contado paro sua 
antiguidade na classe o tempo de serviço como 
director das construcções navaes do Arsenal de 
Marinha da Bahia, que perdeu por falta de con-
dições de embarque. · 

Art. 2.0 Revogam--se as disposições em contrario. 
Sala das com!Irissões, 28 de Julbo de 1888.

Passos Miranda.- Jt<vencio de Agttiar. - Dr. 
tÃtltão. 

Sll.o lidos, apoiados e postos em dil!cussll:o os 
seguintes 

Requerlm~ntos 

cRe11ueiro que o governo informe, pelo Ministe
terio dá Justiça, si sabe que no dia 26 de Maio 
deste anno o juiz de direito do Tury-a.ssú, em 
Maranhão, Dr. João Francisco Pog~ti de Figuei
redo, negou posse e exercício ao escrivão nomea
do, cidadão Belarmino da ·os ta Freire, violan
do assim o art. 287 do regulamento a que se re
fere o decreto n. 9.420 de 28 de Abril de 1885, 
sómente por não perte!!.cer o nomeado ao ]larti
do político que o mesmo juiz dirige ostensiva
mente em sua ccmurca. 

cSala.dassessões em 31 de Julho de 1888.
Domi"!Túes da Silva.~ 

. Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Felippe 
de Figueirôa. 

.:Requeiro que, pelo Ministerio de Estra.ogeiros, 
·informe o governo que col!lmunieações offtcia.es 
recebeu àcerca dos factos narrados nos seguintes 
telegrammas, publicados pel'O Paiz de 28 & de 
31 dà corrente: 

.:Pará, 'G7. Segundo noticias aqui recebidas do 
Amazonns, deram-se em lquitos graves factO!!, 
que envolvem o!!ensas á. nação brazíleira. A al,
fandega de Iquitos quiz apprehender diversos ge
neros que conduzia o >~apor bm zileiro Araguay; o 
commandante opyoz-se, sendo preso por ordem do 
prefeito do departamento. O consul brazileiro 
em Loreto iuterveiu, mas fci desrespeitado, e a 
bandeira nacional ultrajada.~--

cParâ, 30. As ultiiDRs noticias recebidas de 
l~uitos confirmam as. que já demos sobre o con
fiicto provocado pelo commanda nte do vapor 
Araguay. Carece de fundamento o boato propa
lado sobre des.~catos á bandeira brazileira. O 
consul do Brazil em Loreto está sem meiO!! de 
transportA para Iquitos e privada assim de re
clamar providencias sobre os factos occorridos. -, 

cSala das sessões,31 de Julho de 1888.-Affa!lllo 
Cetso. ,. 

Adindll por t&r pedido a palavra o Sr. Rodrigo 
Silva, Ministro de Estrangeiros. 

v. m.-42 

~Requeiro que o governo informe, po1· inter
media do Minil;terio de Estrangeiros, se tem e&
nheeimento dos fados graves que a impr<ll)sa. 
mencionou, occorridos em !quitas, onde foi ultra
jada a bandeira nacional e preso o conunandant.;J 
do .apor bo.guay, e, no caso at!lrmativo, que 
providencias tomou pa.ra. qlie seja reparada a 
atironta. 

•Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.- Ro
drigues P•lxoto . " · 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Rodrigo 
Silva, Ministro de Estrangeiros. 

.:R.egpeiro qua o lj'Overno informe, por in
termedio do :1linister1o da. ;Justiça, que !OOtivos 
determinar:~cm o presidente da provineia do Rio 
de Janeiro a diimittir, a bem do serviço pu
blico, o subdelegado da Parahyba do Sul, Manoel 
Venancio da C<lsta, e si essa demissão tem 
relação com a. vistoria por elle procedida no 
predio ~mnitlcado no dla da corifereneia re
publicana promovida naqnella. cidade peú;l Dr. 
Silva Jardifu. 

«Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.- Ro
drigues Peixoto, • 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Passos 
Miranda. 

« Requeiro que o governo informe, por inter· 
media do Ministerio da Agricultura, que provi
dencias tomou para que não se reprodum o 
acto abusivo que denunciou pela imprensa o !:Je
nemerito cidadão Nicolau Ribeiro da Silva, de 
haver um agente brazileiro de colonização reoo
bido, na. Europa, de uma senhera. belga., que pre .. 
tende!l emigrar para o Brazil, a quantia de · 350 
francos, quando esta não devia exceder de 25Q. 

Sala das sessões, 31 de Julho de .l88B.- R. 
Peixoto. » · 

Adiado por ter pedido a palavra o Sr. Passos 
Miranda. 

« Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura, 
informe o governo si tem seiencia de que acaba. 
de ser suppl'imido, com grave detrimento ]lara o 
serviço, um dos trens diarios da cstradn. de Li
moeiro e Nazareth • 

Sala da.s sesslles, 31 de Julho de 1888.-Pe<h-o 
da Ounha Be!trão. ~ 

Adiado por ter pedido a palavra. o Sr. Passos 
l'tUranda. · 

.c Requeiro que sejam prestadas palo Ministerio 
da Justiça as seguintes informações : 

« Tendo-se dado no presidia de Fernando de 
Norvnh;~o um contlicto escandaloso entre alguus 
funccionarios, chegando o director a p1-ender no 
ajudante á ordem da presidencia, e o ajudante 
ao \iirector à ordem do Ministro da Justi~a, e en 
tendendo o Conselho que o director não tinha 
competencía para suspendêr o ajudante, si o go
verno está resolvido a empregar, sem dsmora, 
m edidas energicas para combater a anarchia. e 
reparar as injustiças praticadas no presídio. 

Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.- Ri-
beiro da: C..»ha. • · 

Ad!ado.por U!r pedido a palavra o Sr. Felippa 
de Figue1r6a. . 

•Requeiro que seja. dada pelo governo a seguinte 
informação : 

•Constando que são insufficientes os soccorros 
prestados pela presidencia. à. população indigente 
atacada de varíola na. prov!ncia do Pará, quaes 
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as provideneias que pretende tomar o Ministerio 
do i Imperio em tão lamentaveis clrcumstan
eias. 

cSala das sessões, 31 de Julho de 1888.-Ribeiro 
ele a.n~oa .• 

Adia:do por ter pedido a pa.lavra o Sr. Passos 
Mirand~. 

c Requeiro que sejam dadas pelo Ministerio do 
Imperio as seguintes informaçoes: 

c Crescendo e apparecendo todos os dias o mo
vimento republicano, como se vê dos manifestos 
publicados na imprensa, dos meetings, das indi
CAQÕe8 da~ Camaras Municipaes e das eleiÇOeS 
recentemente r. -~as, si o governo limita-se 
a. demittir subdelegados de ~lieia, a consentir 
no o.pedrejnmentv dos edific1os, onde se fazem 
as conferencias políticas ou si pretende a,justar 
contas de outra especie para garantir as intitm
ções ameaçadas. 

« Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.-Ribelro 
da O..nha.~ 

;Adiado por ter pedido a palavra o Sr, Passos 
Mll'anu. 

O Sr. Rodrigo Silva. (ministro de 
estrangeiros):-Sr. presidente, dous requerimen
tos, um do nobre deputado por Minas e antro do 
nobre deputado ptolo Rio dt~ Janeiro, pedem infor
mações ao goYerno sobre uns telegrammas publi
cados nos J orna.es de hontem. 

Recebi um telegramma do presidente da pro
vincia do Parã. participando os factos constantes 
destes dous telegramrnas, decla.mndo elle, entre
tanto, que o consul do Peru lhe nffirmnra que taes 
factos n!Lo tinham significação alguma ; que não 
ha villiil sido expostos de accôrdo com a verdade; 
que niio havia o proposlto da parte das autorida
des daquella republica de oJfender os braz!leiros 
e, mult<l meoos, de desrespeitar a dignidade do 
!lrazil ; pede para que snspendo.m qua.1quer juizo 
a rospeik', que mais ta.rde todos esses factos 
serão convenientemente explicadce. o presidente 
fez-me esta oommuniroção e em rosll<>Sta disse-lhe 
que espera9SO as oommunicações oíllc!aes e estas 
me tossem transmittidas lmmed!atlllnente. Eis 
aqui o que tenho a informar ú Camara; · 

Acredito que tMs t'D.ctos não têm gravidade 
alguma. Segundo consta do todns as in rorm:~QOes, 
o commandante do vapor uão quiz cumprir os 
regulamentos daguelle paiz, desobedeceu ús or
dens da autoridade competente e por esSll razão 
to! preso. 

0 SR. AFFONSO CELSO:- 0 governo não deve 
perder de vista ns Crontoira.s cfo norte do Impe
rio. Proparam-se alli graves aCJ>ntecimentos. 

O SR. R.onruoo SlLVA (ministro de est~angeiros): 
- Isso é outra. '1Uestão. Não é agora occasião de 
diseutir tal assumpto. 

A segundA representação está &SSignadA pela. 
camara Municipal de Itaqui, tambem da. meneio
nada provincia,e diz respeito a falta de pagamento 
da juros, por ),l!\rte do governo do Paraguay, das 
apolices emitbdas <lm virtude do trato.do de 1872. 

Invoco a attencão dos ooderes publicas para 
estes documentos lembrando-lhes que nltQ é só a 
lavoura ; mas muitas outras classes importantes 
do paiz que devem merecer a protecção úo gover
no. Sã:> estes os termos das representações (lé) : 

« Aú~ustos e Dignissimos Senhores Represen
tantes na Nação. 

Os abaixo assignados, donos e opcrarios de fa
bricas de chapeus na. cidade de Pelotas. província. 
d() R.io Grancfe do Sul, respeitusamente compare
cem ante os Augustos e Digníssimos Senhores Re-
presentantes da Nação, e expoem: . 

Que o contrabando introduzido nesta província 
pelafronteira. terrestre e costa do U1·uguay, tem 
tomado tão assombrosas proporções, ~ue os cba
peus in traduzidos clandestinamente 1m pedem a 
venda dos similares nacionaes em todos os mer
cados da proviocia ! 

Accumulando-se aqui as existencias, teve-se que 
procurar em outras províncias do Imperio como 
<lar sabida aos cbapeus elaborados nesta cidade, 
obrigando lambem a. diminuir o pessoa.! de IOC!as 
as fabricas, porque as vendas não permittiam que 
a. sua. fabricação continuasse la~ndo-se em 
graBde escala. E, sem o recnrso da exportação, 
nem o jà redur.ido numero de 250 operariQS po
derão conservar as fabricas de chapeJ.l9.l'ia nesta 
cidade apezar de que algumas dellas fossem mon
tadas para que u= só desse trabalho ao pessoal 
que hoje todas ellas empregam. 

E quando este ramo ne industria. se encontra 
em tão preeari~ situação, occorre que a Praça 
do Commercio de Porto Alegre reclama a pro
mulga.ção de uma tarifa especial, afim de que o 
seu commercio importador se constitu'l em uaico 
a.bastecedor de cbapens dos mercados do Rio Gra.n
de do Sul. 

A industriade chapellaria nesta província conta 
largos annos de exisfencla e deve e~clus!vameotc · 
ã. iniciativa particnlar a sua fundaçã:o e a perfei
ção a que tem attingido os seus productos. 

Nem o mais insignificante premio tem servido 
de in_centivo para. que este. ramo da industria pro
gredisse, como é de pratica nos paizes onae ã. 
producção nacional se confere uma prere
rente a ttenção. Tão pouco tem contribuído para 
a melhor elo.boraçã,o ile ehapeus a instrucção sub
min!strada. offlc!alme~..<te, porque para. este romo 
de mdustr1a nunca. houve na província mais es
colas que as proprins fabricas fundadas com cmpi
taes particulares. 

!'!em protecç§o. nem ensino gr-"tuito, tem me· 
rectdo até agora a !ndustrí:J. de chapollaria. Nas
ceu e exisfe lutD.ndo com um sem numero de 
obstaculos : o contrabando, que alcançou assumir 

O Sr. AWonso Celso:- Tenho a honra proporçoes assombrosas, estendendo jã. a sua con-
de enl'iar ã. mesa afim de que tenham o destino currencta á provincla de Santa Catharina; o pro
regim~ntal dua.s represen~~es que lerei, para. gre~s~vo au~ento de _impostos sobre ruJ mater!as 
que seJ.am .Pubh~das !lo D•ar•o ào Parlame~o. aux1llares que no pa1z não se prodw:em; os 

A pnmemt •. está as:ngnada por 250 opera.r1os e de exportação e importação provinciaes e 
<!~nos d~ tabneruJ de chapéas, de Pelotas, provia- e as contribuições sobre pro.fissoes e indns
Cla do R10 Grande do Sul, os quaes reclamam trias "eraes proVinciaes e municipaes :~lém das 
oont:t:a ~contrabando que~ ~tá fazendo uaquella. l despe~s d; uespacbos nas alfu.ndegàs seraes o 
proVlJI?A cnda vez em !Da1o: escala. R~lamam provinciaes, no tra6CJ> inter11rovincial. 
elles amda outras provtdellClas que enuneta.m na. Com a mais evau<>elica resignação tem o ramo 
re~ntação. . de chapellaria. submettid<H!e a toda a ~orte d• 
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gmv8llles lega.es e ille~ae.s, na espertlllça. dd que bando, estabelecenão ao mesmo tempo a. fiscali
os Augustos e Digniss1mos Senhores Represen- saçã.o que corresponde ; 
tantes da Nação, acompanhando a evolução in- Que nã.o tomem em oonsidera.çã.o o que a praça. 
dustrial de todas as sociedades sul-americanas, de Porto Alegre reclama. sobre cha.peas em 
promulgassem leis que amparassem a industria: proveito exclusivo do gremio importã.dor e em 
leis que permittissem reconstruir os capitaescon- beneficio unico da similar industri~ estnnçeira ; 
sumidos em novas experiencias ; dando assim Que se modifiquem os dlreitos de importação 
logar a que os respectivos donos pudessem recom- sobre ·as mnter1as auxiliares indispensaveis ao 
pensar devidamente aos operarios i e que em vez ramo de obapellaria, afim de que os productos aas ra.bricas reduzirem, como têm feito, o seu elaborados se possam oft'erecer, em venda, ao 
pessoal, se ha-bilitassem para. construir novos mais baixo preço i 
editlcios, e, montando novas machinas, pudessem Que se elevem os direitos sebre a importação 
o1fer~r trabalho aos immigrantes que viessem de todas as classes de cbapeus, como se procede 
bospeda.r-se nesta provincia.. aduaimente em todos os paizes, para. assim da.r 

Augustos e Diguissimcs Representantes da legar a. que os operari.os sejam melhor reeom-
Nação : pensados das suas a.rdoa.s tarefas ; 

d Que, finalmente, se decl<lre completameate li· 
Quan o todas as nações obtem riqueza. particul:JJ' vre o commercio interprovincial de cba1>9US, por-

e publica pelo progresso das suas respeticvas io- d 1· · a · t 
dustrlas ; quando as tarifas adnnneiras de todos que essa 1vre concurrenCia nos merC~~. os 1n er-
os Est•dos estabelecem que as materias auxiliares ~~~n~r:;:~:.ei~s' ;on~d:J~~~sna~~~~~o :f.P;!~~; 
em varios ramos industrines se importem livres ... ' " d d 1 · ·1 "' R 'f p 
ouJuasi livres de dlreitos e que os similares á ouer... e pro uc os Sl!DI ares.-... · " . - e. 

lotas, provlncia do Rio Grande do Sul, 14 de 
pr ueção nacional se onerem oom fortes i~stos Julho de 1888. _ Oliveira&: Moroteiro. _Alvaro 
à. introducção i quando a livre ex:portaça.o dos Cesar de ea,.,alho.~ 
productos nacionaes constitue um preceito uni-
versal na administraçiio de todas as sociedades Seguem-se as assignaturas. 
cultas ; quando, finalmento, Estados sul-ameri- cAugnstos e Dig nissimos Senhores Represen-
canos, como a. Republica. Argentina.. decretam a tantes da. Naç!io. 
illempção, por l O a.nnos, do irapostodeindastria.s e Em 1865 roi invadida. esta fronteira pelo exer
proftsS!)es : não parece aos abaixo assignados que cito paraguayo, cuja marcha. era. assignalada pelo 
possa just ificar a. doutrina economica ainda Vi- inceodio, depredação e saques ; os prejuízos que 
gente no lmperio, protegendo inconscientemente disso resultaram !oram immeosos. 
a iodustria estrangeira e promovendo o completo Em virtude do tratado de 9 de hneiro de 1872, 
desappa.recimento da nacional. mnodado observar pelo decreto de 27 de Maroo do 

Se os factos g,o alcanco das mais rudes in te !li- mesmo anno, foi nomeada a comniissA:o mixta q11e 
geoclas não testemunhassem a ioconcebivel jdéa, devia l iquidar a importancia dos darnnos causados 
que até agor(l. tem triumphado, de abandonar-se aos cidadãos brn.zileiros, que deViam ser pagos 011 
a industria nacional, por certo o gremio impor- conformidade do que se acha disposto no art. 6• 
ta.dor da. praQtl. de Porto Alegre não se atreveria. do referido tratado . 
,a propor tar ifas rulua.oeiras como a que elevou A liquidação foi feita 0 0 governo pllrtl.gUIIyo 
ante o governo imperial. limitou-se a expedir as competentes a.pollces, que 

Augustos &.Dignissimos Sr>. Representantes da até esta. da.ta nao têm tido execução. 
Nacão : o; prejudicados, com muito raras excePQ(Ies, 

A industria de cbape!laria. paga pch iniro- esta.vam no serviço das armas em defesa de sua 
du~ da.s ma terias :\Uxliiares qne no paiz não se patrla, e muitos pereceram nesse serviço em des
produzem um direito enorme : excede como no a.ggravo da honra da nação, tican!b,,:J>uas famílias 
das fitas pal'a dehrua.r chapeus ao do seu custo-o oo (l.bl\odono a quasi na miseria. com a perda de 
direito de 15$ por kilfjgra.mma! seus chefes e bens de fortuna . 

Gravando como gra.vo.m os impostos geracs, Tal estado de co usas dura ba 23 annos e aquelles 
JlrovineiaeEI e municipaes os r.roductos nacionaes infelizes, durante esse tempo, têm lutado com a.s 
em uma despr oport'Jlo injusbllc.wel : como sera maiores ditliculda.des e passando quasi vida neces-
possivel otrerecer aos consumidores productos do sitada. · 
palz a. preco modico 1 ! O Brazil tem o dever de proteger a seus ftlbos ' 

Os competidores estrangeiros contam, Jl<'ra as e com maioria de razão a. esses, que perderam seus 
luctas da cononrrencla, com grandes vanta!rens : bens e seus progenitores em serviço da !llltria. 
abuoda.ocia de capit.'\1 vencendo modico juro; ma.- Esse nevar está reconhecido no tratailo acima 
terias primeirns e auxiliares de pouco custo e um mencionado c U!mbem foi confessado pelo proprio 
direito que é relativamente b:uxo sobre os pro- governo, e não h~ muito o proprio diplomata. que 
duetos elaborados à. sna. introducção nos mercados celebrou esse t ratado, o Exm. Sr . Ba.t'ão de Cote
do Bra.zil ; porque não é proporcional ao direito gipe, .como Ministro de Estrangeiros, tratando 
que se impõe ás ma terias auxiliares que se im,.. desse negocio, entre outras considerações declarou 
portam, nem às contribuições directas e indirectas ser de tod:). a justiça. que o governo garantisse o 
que pag;a o industrial, habitante deste pa.íz . pagamento desses prejuízos e que elle proprío o 

Etii v1sta de ~odaa as razOes expostas, os abaixo proporia, a nã.o ser o estado da Thesouro, que não 
assigna.dos, oomo donos de fabricas e operarias permittia que o Braz.il tomasse. a si esse eu
vinculados ao ramo de chapellaria., im.Petram res- cargo. 
peitosamente dos Augustos e Dignissnnoa Senho- Pareoo sem fundamento -plausivel 8653 opinião 
res Representa.ntes dã Nação: . do honrado Conselheiro Cotegipe, em 'Vista não só 

Que se dlgnera dictar a. conveniente lei, que do dlreito como da pratica seguida e observada 
castigue severamellte aos que introduzam ~ntra- por todas as na~. 
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A França: iudemnizou o. todos os cidadã~ que habea• co~p1A> e:rpcdid~ pel~ jniz de direito da 
satrreram prejui?.os com a invasão do exerc;to al- CO!ll11rca a favo1' d.o pac1ente ' . 
lemão. A Heopanha, oilm a r evolta em Cnba. Os S. R.-10 de ~ulho de !SSS.-Mn~<> d6 V as-
EstadO! lJnidos, os que resultaram com a guerra C()w:eUos. > . . . . 
do SU:I. O C h lle aoab~ de reconhecer e mandar o nobre Presidente do Consel'ho vendo que cs 
indemnizar os prejuizos resnltantes da. guerra f;lclos eram graves acudiu de prompto do se
oom· o Perú. Portanto, só· o Br:uil_ ~ qu~ tem gninte modo (l~: 
olblldo indifferentef!Jente para os Pl'eJUI·zos sotrl'l- o Sr Joao Alfredo presidente do conselbo:
dos pélos seus snbd1tos nn; guerra com· 0 governo Sr. prooidcote o nobre senador pera Parohyba 
da Pa.raguay • . . . . . tem uma prov~ da minha attenção às !J?ticias 

Este llrocedLmento é tanto mats clamoroso dadas pelos joruaes, porque hontem ped1 mror
q~ntô vemos que a. Inglaterro MMa. de conse- ·mações a s. Ex. a respeito do facto que faz ob
gmr do COngresso Paragaayo a cou~- da .jeeto do seu requerimento. 
llba. Yazereta em· pagamento aos possmdOl'll• .de «Já lhe dei assim uma prova da minha 'ooa von
títillos da divida Jl(lrngua.ya; este e:templo pôde· 'tade e agora só me cabe accrescentar que vou 
muito bem ser seguido polo Brazil. exruÚl.nar os factos a que S. Ex. se referiu, e 

Estaca.rn&n, em virtude de reclamação de seus •asseguro-lhe qne providencias serão tomadas. 
mnnicipes,· resolveu, em sessão de 16 de Abril fin~ : "E' o que tinha a dizer.» 
do· vir ã. presença. de VV. EEx. pedlr que. a.làm de . A simples leitura do requerimento mostm 
~ mnruci~ prejudicados, se dignem tomaT na •QU:Into são graves os factos dadas na comarca de 
devida coll.Sideração este assumpto e tornar effe- 'Campina. 
etm a garo.n~iade q~e trat:Lotratadode l~ •. ou . 0 SR. Hl!NIUQVES :-Tem ha;vido outros mais 
cbamanao a sr e COilSiderando do Estado a divida · 5 resultante dos prejuízos que so1freram os bmz.i- , grave · . . . . . 
leiros com a invasão '(lnragaaya ou consegumdo OSR. PA.~A PRIMO: ~Polli V.~x. acha 9ue·tern 
uma ignal cessão à que co!Jseguiu o l!:overno in- pouca gta.VJda?-e o .facto de resiStll'~ro VlOlenta-· 
glez·, 1"9rém junto 1). fronteira âo Brazll. .m~nte os• propr10s agentes d~ D.utorJdads ao eum-

Esm municipalidade espera dos Augustos e . prrmonto ae llm:a. ordem ~e 111J1Jeas-co'r'[Jus 1 . . 
mgn.issimos R<lpresentantes da Nação Brazileira Nã.o é propri?. da sua. 1dad:s e da sua poslção
mna.· tavon~vel ~~~ 6. p~nte- repr&sen· e~pa.r a; politlca do arrocno e do terror que a 
tt<"""' & suppllca. ;faiill.!Ia de V. Ex. esta. fàzendo em Campl!la e 

"'""' . outros pontos da Parahyba. 
Paço_ d:!- Carnaro Munlclp:ü ~"I Cidade· de· Ita.quy, . Naqueila. comarca era em 1872 f~rtissimo o 

2f -~~ 1ifai1> ~e ~888.-<>- '(lres1dente, Manoe~ A>~·. partido liberal, e for um filho de V .. Ex. o in
fonoo da Soloc•ra Pad4o.-Raum,W1do Alves de •cnmbido de ir pare.. la comojn\2 d·e direito debel
Llm<i .-.A..gusto Cesar de AratJjo B~os. -Joaquim • lat-o . desenvolvendo toda. a sorte de perseguições.· 
àb.Z:v';Semcefllo OJn~ da Cllnha c L~=--&,.~fim , Sr: presidente, parr. dar conhecimento inteiro 
R.oil~•gu•• ck Alm••da.-Joao ~poslran() Lrí•• de .á Ca.mara do facto, ell vou rêr a seguinte carta e· 
So,u.e.-Eãuardo Fernandes L<ma.» declaro que me responsabiliSô por todo quanto 

Vêm á. mesa. e são enviados á commissã.o de ell.a. contém, pois m e merece toda !6 a pessoa que 
~menta duas representações, sendo a 1 • dos a. subscreve. E" o honrado Dr. Irineu J ofiy 
donos e operarios da fabricas de cilapéos ria ci- advogado em Campina\ deputado provincial ·e 
dado do Pelot4s, solicitando varios favores em pessoa de toda a honoraoilidàde. N?iO venho a.qui 
benetlcio de sua. indnstria : e a. 2" da Camara Mu- ilizer sinão a verdade. 
nicipaJ de. ltaqui, província do Rio G~nde ~o () SR. HENRIQtrJ!S· :-Todos devem vir aqui- só 
Su~. ~do que o governo chame a SI, cons1- dizer a verdade 
derando do Estado, a divida. resultante d.cs -pre- · 
juizos qne sotrrera.m os Brazileiros com a iuvasat> O SR.. PAULA P anro- :-Ouça o paiz e ouça a; 
-pa.r~uaya naquella provincia.. . Cama.ra (!€ ): 

~elo correio passado escrevi a.!}ressa.damentQ 
O Sr. Paul .. Prlm.o;- <'.omo v. Ex. ao senador ~1efr:l pedindo que chamn.sse a atten

estã. vendo resiam-me poucos minutos para expór çã<l do governo gern l p.~ra. o estado de anarchia 
alguns factos com relação a minha provtncia. em que a policia dirigida. pele·-. atrabiliario juiz 

No di1lo \<i do corrente, o já boje estamos a 31 muni~ip_a.l Egpinola q~eria lanÇar esta comarca. 
sem. que en tivasS& podido obter a palavra para «0 JUU Alfredo Espmdola. ... :. 
trat•r deste assumpto, o nobre senador pela Pa- Até a. este jit botaram a perder (continúa a Ler.) 
rab.yba a.presentou o seguinte <.1 • • • em cerca de quatro mezes d'e sua judicatnrn· 

tem cornmetti.do uma série de vlo!encias e crimes· 
&211erime»t<>· taes que era para "dmirar si· não fosse elle <lflrn'o 

c-~~. pelo Ministerio da Justiça,. as se- ~~c:d~~r COl'rompido um cego lilstrumento do 
guintes ioformaC(les: <!Chamo a sua. attençáD· especí~J. pa.ra o seguinte• 

1:.• Por que motivo foi violenttunente. proso e facto : . 
espancancr na. eidad-e de Campina; Grande, pro- «No dia 13· do proximo· passado· mez de Junho 
vlncia. da; Parallyba, o cidadão Ma.noe~ Felipoo de· tendo o juiz de direito o· nosso amlgo Dr. Ansrer
Santíago! liano concedido uma ordem de nabeas-corpw em 

2."' Qua~ as' proviOOncllls tomadas· pait:l' repri- favor de Manoel' Felippe· Santiago,espancado pefa 
lllir·esse a.busol.>e beD1_ a.ssim· para' llunir·a resls- policia e prOilo aordom do juiz Esplndola, est'o.!l-'8 
~cill' que' o· c.el'egadó de pol'ieia; DOmingos ca~ áéOOrdo' com' o delegado Dtnningos· 0\-l'iri\ rnandon 
riry oppoz a.o cumprimento de· lll!l3 ordem de' 'resiiifu' à di~ or(fum· íntún'a.da pór' iím ol!l\:!af clb· 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 0310212015 12:04- Página 8 de 26 

SésSM em 3i de l'ull:i:ó cíe 18'88 333 

justiça. á escolta que conduzia r: preso com a maior 'i provincia se ach'\ no estado d:> minha, entregue 
celeridade par .l. a capital. ao fil ho e ao irmão do nobre deput,,do. 

«Assim ~u_ceedeu, declarando ~escolta, (solda- OS SRS . HENRlQUES 1! CARNEIRO DA CUNRA:-
dos d~ pohc1~) que antes morrenam do que obe-- Não a.poiado. · 
decenam à. d1ta ordem, e que il!>tJ. era a recom- . 
mendação feita pelo juiz Espio.dola e dele"ado Ca- _o Sa •. PAULA .Pamo:-V. ~x., que tam?~m da 
riri. 0 nao 3.J!Ol?-do, esta bem certo disso, porque Ja tem 

«Note mais uma circumstancia : a resistencia stdo V!Ctlma., 
foi feita com tant•l O'ltentação (!Ue quando o offi- · Ja foi mu~ad~ o presidente rtue cahiu no h<QO 
cia.l de justlca, snhiu com a ord~m de habeas-corpus, a rm:1do jlelo.trmao e p~lo filho do nobre deputa.do 
o juiz Espindola. e dele.:,ooado de Cariri en via.ram um pelo 2<> distrrcto .. (Conh>IU<Xm os aP.o.rtes .) . " 
reforço de soldados pa.ra a;u.:riliat' a escolta. na re- O Sr . Dr. Gem~1ano, que. n.dm!OJSt~ou d10n~ 
sistencia e assim ficou ludibriado o habeas- mente " provmc><h que fo1 um presidente . eco
corpus. ' nomJCo, como ta.mbem o seu antec.e~sor, ca~1.ram 

«0 presó Joooo que chegou â Parabyba. foi posto no laço, e aquelle rtue su~pendeu o J wz murucrpal. 
em liberdade" pelo chefe de t>Olici"' porque 0 seu teve contra st :< assemblea... . 
crime era., como gua:Mn nacional,não ter querido O nobre Mm1stro da Agr1.cuttu~, h~J.e n!!- pasta 
ir fazer sentinella na cadeia. de llst ral\getros, deu ~m uma JUShticac;<?, que 

«O ultimo a.cto desse drama. ou tragedia ainda eu n[o gutz con_testnr. a.tuda que com e lia n_a() me 
maior indi(l1laçã<> causa pela requintaaa ma!rhuie conformp.sse. Vou agorá. avrsur ao nobre l\~m1stro 
do juiz ESVJDdola :-foi querer obrigar ao officíal da: Jashça que se en;pe_nãe com o cavalbe~~o qu.e 
de justiça eoca.rregado cW; intimo~o· da ordem de fo1 nome~o para SU·JStitu';' aquelle que a.has era 
hab'eo.s-corpus a; pa.ssar uma certidão falsa., ao que um admlmstrador de boas mtenções ... 
se recusaDdo telia.zn'iente I) pobre offi.Ci::~l, o juiz· o Sa. H!!=tQ.'!.'ES: - Apoiado. 
Espindolao esbefeteou. publicamente, remetten- 0 sa. PAULA. Pamo:-Mas ca.híu no :aço. 
do-o preso pal'a a cadela. . . (Nao apoiados.) 

«A pena que teve o delega~o fo1 ser re!JlOVldo Como dizia, peço ao goveruo que advirta ao seu 
~ commandar a_ f~rç. a dií Cidade de A~em, con- delegado que fuja dessa nefasta influencia. 
tmuaodo como capltão.do corpo ~e P,OliCUl. . (Trocam-~ apartes el1t';·e o· orathr e 0 Sr. Hen-

«Poço-lbe que sem demora Justifique um te- . ) 
q uerimento a. respeitO. r uJues • 

p 1 ' · t · · d lb od · Passa.ndo adiante, Sr. presidente, ,eu chamo a. 
<. e os ·~c .o~ segu~ntes a~n a. me or P era attenç;to do go'l'erno. e muito espectalmante do· 

V· JUlgar do JUIZ Espl~dola · _ . nobre Ministro d11 Agricultu~ pOl"a um assumpto 
«1. 0 Acha-se prununCJado desae o dia 15 do pas- que tt!m relaçii.o com os ne~octos da pasta a. Cll r:;o 

sada. m·ez.por querer apropriar~se da quantia de de S. Ex. Quero falla.r ao traçado do ramal oo 
551$000 pertencente a cape lias . Caberlello da estrada do Conde á' Eu. 

« 2. • Acha-se denunciado pelo promotor publico Pelas recla.ma.çOes rei tas em divel'3QS jornaes dJl. 
por ter mandado a.rchlvar clandestinamente um proviocia. e na Gaseta da Parahyl)a de 4 de Julho, 
processo por criioe inafianÇavcl', promovido por vejo gue os ha.bitantes, alli, oppoém-se a passa:-· 
<lenuncu1. do mesmo promotor, etc., etc . gem da linha pela ma. do Visconde de lnbaumo. . 

«Parece que ha nma conjuração para obrigar o Vou manda.r à mesa um requerimento pedindo 
juiz· de diraHo a. deixar a comarca. · » . informações, t>Orque pretenrlo 1izer a.l~m."' cousa 

Sr. prest~ente, a prompttdão com que acudm_o na discussão do orçamento do llrinisterro da Agri
nobre PreSJ.dente do Conselho promettendo proVl- cultura, esperando que a a.tteoçào quo prestar o 
dencias devia. tranquilisar os :mimos sobresal- digno Ministro â minha. reclamação venha em 
tados eom .estes acontecimentos e forçar tregoas :i. auxilio dos verdadeiros interesses da popuh\ção 
D?:archa dQs· negoCias de. Ci:lmpinas sob a inHu~n- da capital de minha província, só me cabendo em 
cr~ ,dos ag:ell;,tes do· nobre deJ?uta!_lo pelo 2• .dts- tal caso agradecer e elogiai- o. 
trret~ ~ especr~lll!ente por s~~ :trmao e se~ dJ(!'no 0 S& PllDRO BELTRÃo:-o·assumpto e "'L'ave 
filho J utz de d1reito da capttal, que o fol mmtos • d b 
a.nnos naquella. eomarca,da qua.l continüa a ser o e merece n attenção o go_verno. 
chefe politico conservador. (A.po.rte d;o Sr. IIert- O Sa. PAUL.~ PRIMO:-Dtz a Ga;cta.da Parahyba 
rig,.es.) dG4de Julho(Zê): 

Eu me J;'eftro ao Rev. padre t.eonardo Meira e • O ro.mal do C abedel!o.- Jà não clamamos no 
Dr . . Tr_inllade ~eira.. . . des~rto ; e a.s nossas vo~s foram ouvida.s .Pelo pri-

Ei:r tmba ma.ts alguma cous>\ a. dizer a r e.-petto; me1ro poder da provmc.a, o pcder murucrpal . 
mns os ·factos são de tal ordem que só uma con- .l>:'s C.'\maras municiiJaeS pela lei de su'l. institui
~· f9rmal por meio de provas pód.e tirar- çào Msiste o dir eito, que é ao mesmo tempo um 
lhes-o eft'etto. Semelhante contestação eu provoco grande dever, de zelarem a conserva~o das ser-
a que a; apresentem. vidões publicas. 

Pelo que, urgindo o tempo, mando á mesa meu E ninguem terá a coragem de dizer que os bn-
reqnerií:nento·eoneebido noS seguintes termos.(Lê) bitantesde uma cidade como a. ca-pital da Para

O nolire deputado não peça a palavra. e não byba não tem direito ã. servidão de livre transito 
evite que venlia.m os esclarecimentos sobre uma. rua publica, na. qual se opera o maJor 

. . . . ' movimento commercia.l da praça., e sobre tudo o 
. O Snc •.. HRl•l'RIQUES. - St está. acostumado· a. movimento de doas repartlÇ(Ies ?llblicas, quaes 
ISSO··· · sejam alfandega e consulado provmcial. 

O Sa. ~AULA. PRIM:o:-Sr. presidente, e.omo Portanto a nossa .municit>:llidi\de; quejá:haVi& 
V. :t~ .. vê, ? q_ue e~jo é Q' .que todo o @Verno rilpre~ntado ao poder centra.l eontTa n passagel!l 
moraiisàdb ~ ~-zer om· prenar q'a\t'tllbnnmo dOi tr1lhoo de ,ram:J. do CabodeU•·~o· centro dJ' 
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rua Visconde de Inhauma., acaba de tomar uma E' lido e entra. conjnnatamente em discussão, 
resolução, que bem denota. os bons desej~s que com as emendas a. que se rerere, o seguinte 
tem a. illust•·e muoicipalida.de de ver respe1ta.dos 'PARECER 
os direitos d~ seus mnnicipes. 

N. 53 A-1888 Essa resolução consta. da SG"ninte indic,ação 
que foi approvada na sessão de ~ontem preSidida 
pelo Dr. Antonio de Souza Carvalho, e consti- Emendas ao pro;'ecto "· 53 (orçamento da guerra) 
tuida com os vereadores capitão Pedro Baptista para o ezercicio de 1889. 
dos Santos, José de Oliveira Diniz, Antonio Do· A commissão de orçamento 6 contas examiuou 
mingues d05 StiDtos, João Luiz Tei:telra 6 Fran- as emendas otrerecidas ao orçamento de despeza 
cisco Vieira de Araujo Lima.: do Ministerio da Guerra. e ó de parecer: 

- Indico que, pelo Dr. advogado e }ll'O<:Ura- Qnanto ã emendl\ n. i, considera prejudicada a 
dor, esta camarn mande intimar a companhia · primeira parte, em virtude do que sobre o 
Conde d'Eu ou .seus empreiteiros, pa.ra sustar.o a.ssumpto apresenta a commissão, e propõe a re
a.tterro do Znlllbl, até. qu~ o gov~rno geral deli- jeição da. segunda parte, po':!lue a ella. se oppõe 
bere sobre a convemeBCla ou nao da. pa.ssa.gem a lei das promoções no exercito. 
dos trilhos pela. rua Visconde de Inhauma para o Entenáe que deve ser rejeitada. a. emenda n. 2, 
ramal do Cabedello,. visto co!Il!J tal traçado ê con· visto haver a Cama.ra proposto & craaçi!o de mais 
demnado pela opiirião publica., e ter esta ~mara uma escola rnilitnr no Ceara, que lhe parece 
representado no mesmo governo sobre ess~ mcon- preferível. 
venienc!a. Sala das commisslSes em 31 de Julho de 1888.-

Sala das sessões, em 3 de J11lho de 1888 . - A. J. Honriques_, presidente.- Carneiro daOt~l'lha, 
Jose de Olivei~a Dinio. relator.-Rodng.,es Âl11es.- Mattoso Canum•.-

Foi a.pprovada. a indicação por gr(Lude maioria., O!ympio Va!ladão • 
com excepção unicamente do voto em contrario do N. 1.-Emenda. no§ 5": 
sr. vereador João Luiz Teixeira. Accrescente-se: Para mais 30 a.lferes-alumnos, 

Cumpra. cada um o seu dever e dca.remos abri- 36:150$000. 
gados contra caprichos entendid05 da mal enten- Duas terças partes das vagas que se derem nos 
didos interesses. postos de alferes do exercito, serão preenchidas 

por alferes-alumnos. Resta-nos vêr qual serà a. attitude do Poder 
Judiciar!o, bem corno do governo geral. 

E passa.rã. a estrada por alli durante o período 
de 90 a.nnos corno emphat:camente assegura o Sr. 
Dr. Justa Araujo, eng!nbeiro llscal do governo ! 

SI ta.l acontecer, o que Deus não permitta, res
tar-nos-li. sómente a consolação de que o Sr. Dr. 
engenheiro fiscal não testemunhará esse acont&
cimento até aos ultim('S instantes de sua duração ; 
e os vindoo.ros apenas terão uma recordação 
triste e desag rada.vc.! ru. pessoa que tiver con
corrido para tamanho desproposito, lamentando 
as causas qne o deternüna.~a.m. ~ 

o requerimento e o seguinte. (U). 
Dada a hora ficam os requerimentos sobre a mesa 

para serem votados na sessão de o.manhii. 

PRIMEIRA PAR TE DA ORDE:\f DO DIA 

ORÇAMENTO W Yl~"'STIUUO DA GlmR\\A. 

Continua. a 2• discussão da proposta do governo, 
convertidr. em projecto de lei n. 53, lbando a 
despem do 'Ministerio da. Guerra para o exercício 
de 188\l. 

0 SR. PASSOS l\fl:RA~"DA (p~Za o>'il~n~) requer o 
encerramento da discussão. 

E' lida, apoia.da e enviada á commissão de or
çamento a seguinte 

Eme'llda 

« Na rubrica - Ohms militares - se inclua 
com 11 conclusão das obras do quartel de infanta
ria na Pamhvba do Norte e os reparos dos edi
ficios da fortaleza. do Cabedello a quantia de 
40:000$ sem augmento da despeza. total. 

c Sala. das sessões, 31 de Julho de 1888.-Car-
miro d4. ~. , . 

. S. R. Sa.la das sessões, 23 de Julho de 1888.
Affonso Pe~ma. 

N. 2.- Emenda adrliti'Ca ao pt'ojecto de or~anumto 
d" clespeoa do Minister!o da Guerra. 

Aeereseente-se : 
Fica. o Governo autorizado a. crear uma. escola. 

milita.r na cidade do Recife ou de Olinda, da pro
vincia de Pernamboco. 

Sala das sessões, 24 de Julho de 1888.- P,].-ro 
da Cunha B el.tr<Io. 

Consulta.da. a. Camara, é approva.do o requeri
mento de encerramento. 

Procede-se á votação, numero por numero, do 
projedo, sendo todos appro-ro.dos, e bem assim á. 
das seguintes emendas da comrnissão do orça
mento, que tambem for~.m approva.das : 

A' .verba-Colonias e prosidios militares-a.u
~entando-se oom lliais 100:000$ para O<:eorrer 
as despezas com a. estrada de União a Palmas e 
com a. eolonia na foz do lguassü. 

A' verba-lllStrucção milit&.t--a.ugmentando-se 
com mais 48 :200$ pa.ra. elevar-se a. foo o numero 
de alferos-alumnos. 

A' mesma. verba., augmentando-se com mais 
ll : b 70$ para croar na provincia do Cea.rã. uma. 
Escola. Militar, com o curso de infantaria e cava.l
laria. 

E' llOnsiderada prll,j o di cada a I• parte da en:onda 
<lo Sr. Affonso Celso, relativa ao augmento do 
numero de alferes-alurnnos, e rejeitada a. 2• parte 
da mesma emenda. que manda. que dua~ terças 
partes das vasa.s que se derem nos postos de 
alferes do exerc1to sejam preenchidas por a.l.feres
alumnos. 

E' igualmento rcúeitada a emenda do Sr. Pedro 
Beltrão I!Obre a. creaçio de uma. e500la. militar na 
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cidade do Recife ou de Olind~, na provincia de 
Pernambuco. 

O SR. PRESIDENT!l declaro entrarem em dis
cl!ssão os additivos apresentados. 

0 SR. AFFONSO PENNA pergunta anteS de tudo 
ao Sr. Presidente, si não se acha presente o no
bre Ministro da Guerra., o qual deve assistir a 
esta discussão, que é a segunda. 

OS&. P&ESIDENT!l:- O Sr. Ministro dtl. Guer
ra não se acha presente, e segundo estou inCor
mado não póde comparecer á sessão de hoje. 

Por conseguinte fica adiada a discussão dos ar
tigos additivos. 

@P.ÇAMilNTO DO MINISTER.lO DA AGRICULTURA 

Entra em 2• discussão a proposta do governo, 
convertida no projecto de le1 n. 59, lixando a 
despeza do M)-nisterio da Agri~u~tura, Commercio 
e Obras Publicas, para o exercrmo de 1889. (E»tra 
no reci>•to o Sr. Ministro da Agricultura, que oc
cupa o respectitJo iogar J 

São lidas e remettidas à commissão de orça.
mento, as seguintes 

Emendtl$ 

Ao § 7•, eleve-se o credito a 120:000$, accres
centando-se:- para a~:quisição, róra do Imperio, 
de aninlaes apropriados para melhor:lr a raça do 
gado vaccum, ovelhum e cavallar, devendo ce
del-os pelo custo aos lavradores das diversas pro
vincias pastoris do Imperio, que se propuzerem 
comprai-os. 

S. R.-:- Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.
Alfonso P~nna. 

Ao§ 15, accrescente-se: 200:000$ para estudos 
do prolongamento do ro.mal de Ouro Preto até a 
cidaile de ltabira, passando pelas cidades do Ma
rianna e Santa Barbara; 

Ao § 24, acerescente-ss: 50:000$ para auxiliar o 
prolongamento. da linha tele.,<>raphica do interior 
até 11. cidade de Januaria, passando por S. João 
Baptista, Mmas Novas, Arassuahy, Grão-Mago!, 
Montes Claros e S. Francisco. 

Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.-Affonso 
Penna.- Pc1'1ido.- Mourl!o.- M. J. de Lemos.
Affo~o OeEso.-Custodio M<%rtins. -OEympio Valla
déto.-' Christiano da Lu.- Pacifico. Masoa
re»has.-Carlos PeiaJota.-Hertrique Salles.-JoiU> 
Oaetano.-Sebastuto Moscarlmhas.-Luiz Moyeira. 
-Montandon.-Barros C<Jbra.-Pedro Branà4o.
Malta Mac/iarlo.-Cesario Al,im. 

Accrescente-sa na verba -0 bras Publicas - a 
cor,signação de 200:000$ para o melhoramento 
.'3 conservação do porto de Belém, pro' inci:. do 
Gram-Pa.râ. , 

Sala das s~ssõas, 31 de Julho de 1888.- Leilito 
da Cunha.- Costa ·Aguiar.-1J~. Cantl!o.-Mancio 
Ri~~iro.-G. Cru.. 

Ao § 22 - Augmente-se 50:000$ pM'a a 
construcção de uma linba telegraphica entre a 
cidade de Penedo e a -villa de Piranha, e diga-se, 
em vez de 1.836:081$500, 1.886:081$50(1. 

Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.- Theo
philo dos Santos. 

Apresentamos como emendá 11dditiva o seguinte 

PROJ'ECTO N. 51.- 1888 

Prolongamento das ~ias (erreas existentes e co>u
trucção de novas-Plano geral d• viaçl!o ferrea 
ligando entre si as províncias e o Uttora1. 

A Assemblêa Geral resolve : 
. Art. 1. • Fica autorizado o governo a mandar 
proceder aos reconhecimentos e estudos para o 
prolongamento ou conclusão : 

a ) da estrada de ferro D. Pedro U até as aguas 
francamente naveg:>.veis do rio S. Francisco; 

b ) . para o prolongamento das estradas de ferro 
de Sobral e Baturité ate onde fôr jul~ado mais 
conveniente para. attenuar as calamidade~ da 
sooca que devast~< periodica.mcnte a província do 
Ceara, e de modo que attenda ao seu ruturo 
agricola ; 

c ) para o prolongamento dtl. estrada central da 
Ba hio. até a villa do Brejo G1•anàe, e para a 
construcção de dous ramaes que tenham por obje
ctívo li~ar essa estracla. a villa do Andrahy e â 
povo~çao do Orobó Grande, ou a outro qualquer 
ponto das mattas do Orvbó, quo melhvr favoreça 
a colonisaçã.o dos terrenos d9vohrtos do Estado ; 

d) para o prolongamento do ramal do Timbó 
a tê ao ponto mais conveniente ne. provincia de 
Sergipe; 
~) para a construcção de uma linha íerrea que, 

partindo da cidade da Feira de Sant' Anna, ligue 
a estrada central il. da Bahia ao S. Francisco, e 
MUbas a estrada dG Santo Amaro ; 

f) para a construcção das linhas necessarias 
para ligar entre si a estrada de ferro das 
Alagõas á.s de Parnambuoo, Parahyba e Rio 
Grande do Norte, segundo o plano do engenheiro 
Coitínbo. 

Art. 2. • Completos estes estudos, que devem 
ser feitos dentro do menor prazo possível, o 
governo podera desde logo contractar com as 
companhias, ás qnaes directamente interessem os 
prolongamentos das citadas linhas, o complemente 
ou desenvolvimento dellas , sob as seguintes con-
dições: · 

L' Garantia de juros de 6 •/,, no maximo, sobre 
o capital necessario por tempo igual ás actual
meute concedidtl.s aos troncos principaes, de modo 
qu~ terminem na. mesma época; 

2.• O custo kilometrico das despezl\3 completas 
de iastallação que, sem servir de base à garantia 
de juros, não e::::eederá de 25:000$000. 

Art. 3.' O governo incluir& nos pro rimos orça
mentos as quantias necessarias para. a oontinua
ção das estrada.s D. Pedro I!, Sobral e Baturité. 

Art. 4.0 O governo tambem incluiril. nnnual
mente no orçamento geral a quantia necessaría 
para o estudo completo d.'t via~1o ferrea do 
lmperio, de modo que fiquem as provinciasligadas 
enfre si e ao littoral, tendo em vista o aproveita
mento dos rios na vegaveis do Imperio ou de parte 
delles. 

Art. 5.' Revogam-se as disposições em con
trario. 

Paço da Camara dos Deputados, lO de Julho de 
1888.-Cetar Zama.- E. de Mesquita.-Affonso 
Celso.-Jose Pompeu.-Pedro da Ctmh .. Beltrão. 
-Lui~ Moreira.-Leandro .Ratisbona.-Freire d~ 
Ca?"1lalho.-Americo de Souza:.- A .. Milton.-Ro
drigues Junior.-Paula Primo.-Barão ele Gere
moabo. 

Sala das sessões, 31 do Julho de 1888.-C.Zama. 
-.A •. Milton.-J. Pompeu. 
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Ao § 22. Demonstração n. 6. EstratU; de roda
gem D . Francisca. - Eleve-se a cons1gnação a 
mD.is 40:000$000 paro a rcconstrucção d:l mesma 
cstrad~, destruid<~. pel~ inu11dação. S. R. 

O SR. BEZA31AT observa que S. Ex. fará o 
favor de rever o regimento, e dar-lhe-i~. razão . 

Sair. das sessõeS, 31 de Julho de 1888. - Fer
nando :U~ckradt . 

São i~u<\lmente 1\dos, apoiados e r emettidos ã. 
commis'São de orçamento os seguintes 

A.ddi litiO$ 
A' verta-Telegrophos-accrescen.te-se, pa:ra. ll

coostrucçiio de uma. linha. telegra plnca. que hg ue 
a. ciWe de l taqu)' il 1iUa . de Blumena)l, na 
proYincia de San bl. Catb&rma, a. quauha de 
10:000$000. S. R. 

Sala dn.s sessões, 31 de Julho de 1888.- Fer-
na1lllo :Uackradt. 

Da vorba-Telegrophos- a.pplique-se immedia
tamente a somma necessaria ao estabelecimento 
da comrounicaçiio telo~aphica do ph~rol das 
Sa.lioas com a cidade de J:Smgança, ambos na pr(}
viocia do Para. 

Sala uns sessoes, 31 de .Tulha de 1888.- Leitao 
da O.u-J.a . -Costa Aguiar .- Dr.Carlião.- Ma11cio 
Riõeir o. - G. Cru<. 

E' o governo autorizado a fu.zer as operações 
de credito necessa.ria.s á gn.rantia de juros até 
7.000~. na conformidade d~t Lei o. 3,128 de i 
de Outubt'O de 1882, pa.ra. a const rncção da estrada 
de ferro de Araco,jú a Simão Dias, com um ramal 
para Capule, na provincia de Sergipe, C3.SQ sub
sista o contr;1eto para este fi.m celebrado pelo go
verno da província ; e, não sub~lstindo este con
tr acto, coutractari. a construcção da mesma es
trada. com quem mais vaott.gens oJierecer , obser
vad"s as clausqlas da referida lei.-J. L. Coellw e 
Can•pos.-Oliue!r a Ribeiro.- Olympio Campos.
Lui:; Freire. 

A ·;erba de 2.258:160$ do n. 24 do n.rt. 1•, ~u
gmente-se com a d_e 100 .. ·000$ p;~ra a constrncção 
aa linha telegrapbtc:J- da Ctdade de Thereztna a 
da Pãrna.hyb>\ (no Piaully) com escala pe\:15 Til
las da União, Barras e Piracuruca.- s .R .. 

Art. Fie.'\ o g overno autorizado ll> renovar o 
contr-at o da nn.vegação fiuvial do Bail:q S. Fran
cisco, inclu indo no contrato o serviço da reboca
gero da biU'ru, não podendo a s ubvenção exceder 
ae 50:000$000. 

Sala uns sessões, 31 de Julho de 1888.
TliAophi!o dos Santos, Sala das se;;sões em 31 de Julho de 1888.

C.eUill de Reoende. 
A verba n. 24, aulWJente-se com a qu::,ntia de 

!iO:OOO$ P<\rll. a construcçã.o dr-. linha teleg:aphica 
que Ugne a villa de Pira.ulla,, ponto termmal da 
estrada do ferro de Pau lo A tronso a cidade de 
Penedo, a proveitado para a dit a construeçã.o 
todo o ~~~t~teria.l existente nns depoõitos da mesma 
estrada. 

Saln. das sessões, 31 de Julho de 1888.- Lui= 
.Morei>·a.- Bet..w.rdo de M efldonç<t Sobrinho. 

A,o n. 25 accresoonte-se: 
50: 000$ para auxilio á Colon\a Orphanologjca 

Isabel, em Pernambuco, destinada a constru~ 
da. Tia- Cerrea e obras de arte, de que neceSSita a 
fabrica central d~t mesma colonia. 

Sala das sessões, 3J de Julho de 1888.- Alcn
fôrado Juninr.-Bento Rll'Ynos.-S. Margues.- Ju
l>encio de Aguiar.- Rns<> e Sillla.- GO>Ifaloes Fer
reira.-Pedro B6ltráo. - Felippc de Fig~Aeirôa.
AJ.{rcdo Co,·rcia,-TModo>·o da .Silva. 

Ao § 2i do nrt. do projecto n. 59- Subvenções 
às companhias de navegação - accrescente-106 : 
E reooY~ por dez nonos do controto de na'l"e
gnção dA companhia Maranhense, segundo as 
clausulas actuaes, obrigando-se a mesltla com
panhia a fazer mais seis vio~ens annuas do porto 
de S. Luiz do ?t~aranllüo, pe'fa escala respectiYa, 
até o porto de Belém, sem onus algum para o 
Estado por essas v iageu.< accrescidas. 

S. R.- Sala dali seSSileS, 31. de Julho de 1888.
Mancio Ribeiro.- Costa Aguiar. - Lcitiio da Cunloa. 
-IJr. Cant<!o.- C. Cn<~.-A.. O. Gome• ele Cas
tro.- Doraiw]Uts d<> Silva . - F . .Dia.< (~mteiro.
Ribei,.o da (.U.lha. - Silva llfaio..- Jo<io Henrique, 

Q Sr. B e za:rna.t, obtendo a palavra pela 
ordem, pede desculpa ao Sr. presidente, si int er
rompe a leitm·4 das em&ndo.s ; mns, lhe pa.roce que 
$. l<x. esta precedendo di1l'erentemente do que 
deterlll.Úla o reg1me!].to. Todas as emendas que 
\mportam augomento de ~espeza , devem ir á. com
mi;;si\o para depois serem sujeitas aoapoi:tmeoto. 

O Sa. P rtESlDEl\"TE : - Primeiro devem ser 
apoiadas e depois vão á commissão. · 

Fica o governo auto ri :ta.do a despender até a 
quantia de 200:000$ com a desohstruoçã.o do banco 
de areb e vasa den ominado Tabol4iro, no pórto 
do Desterro, provinci~ de Santa Catharina, apro
veitanrto pam o sarv1ço uma das dragas exiSte!'!-, 
tes no porto do Rio Gr;lude , 

Sala das sessões, 31 d& lulho de 1888.-Fer
»a»do Hackradt. 

Fica. o governo aut or izado a despender até a 
quantia de 50:000$ com a dra ga.gem d<\ barra do · 
rio Parah~·ba, nas proximidades da cidad e de S. 
J oli.o da Barra , para o tlm de dar bôa entrada 
e sahid>L aos vapores que aemandarem aque~e 
pot·to 

Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.- R. 
PtiX<lto 

E' o governo autorizado a conceder garantia 
de juros de 5 •í .. sobro o capital necossa.rio para a 
estrada do r~rro do Riliêirão a Vi lla do Bonito, na 
província de Pernambuco, na ra?.ão de 20:000$ 
por kilometro.-Atcoforado Junior.-F. de Fi
!JUeir8a.- H. Marques . - Bc»to Ramo•. - Gon
çalves Ferrcira.-Juve11cio ele Aguiar.-AJ.fredo 
Corrêa.-Rosa e Sil1la.-Pedro da Cunha Beltrlio. 
-J. Nab'UIXJ. 

Q Sr, A:O:"onsa Penn•~, inicia.ndo e~te 
debate, começarà por telicitr.r o honrado Sr. Mi
nistro da ,\gricultura, por vel-o restabelecido deis 
graves incommodos de saude que o tiveram afas
tado dos negccios 1Jublicos e por se achar co! lo
cado ã. !'rente de uma pasta que hoje mais do que 
nunca. reclama a soficituàe e a actividade de 
quem se interesse verdadeiram<lnte pelos destinos 
deste paiz. . 

Do nosso orçamento que se eleva a 140.000:000$ 
uma somma impor tantissi.ma se despende pela. 
pasta que é ~rida por s. Ex. 

O hon rado Sr·. Ministro e fazendeiro e repre
sentao te de uma das províncias do !mperio, onde 
a ~"l'i.culturo oceu'pa. a. " etividi).(ie da maior parte 
de sel.ls habit.-mtes ; portanto, S. Ex. não se dei
xara leV>If pelo espirjto optimiste. do nobre Pre
sidente do Uousei l:lp e do lionrado Sr. ~nistro da 
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Justiça quando, descrevendo os eJreitos àa. lei de r com que julga o governo poder favorecei-a~ 
13 de Maio, declararam que ja se sente o au- t (Apoiados.) 
gmento da producção. Semelhante proposição E' evidente que as novas operações trarão a in-
emittida pelo nobre Ministro da Justiça causou uo fallivel liquidação dos devedores. 
orado~: verdadeiro assombro. O nobre Presidente do Conselho acredit\\, to-

Como, pois, apenas são passados dom; mezes m:mdo por base a meL~ de do nior da propriedade 
que se decretou a lei de 13 de Maio e ja o nobre agricoh, que Jicara grande margem dos rendi
Ministro da Justica apalpou o augmento da gra- mantos annuaes dos respectivos estabelecimentos, 
duação! S. Ex. não tem o direito de atirar esta p:ara fazer face ao pagamento dos emprestimos ; 
proposiçilo á face do paiz. S. Ex. oooupa um:. mas, é pura illusão, e todos nôs sabemos que os 
posição de immensa responsabilidade e n~o póde nossos lavradores, em regra, não contrabiram 
continuar' naquella cadeira o papel que repre- emprestimos para introducção de machinas e me
sentava como opposicionistu. nesta Oamara. S. Ex. lhommentos nos seus estabel~cimentos • .A divida 
parece que aindã. não se compenetrou da enorme dos bancos hypothecarios representa, em sua ma
responsabilidade g ue peza sobre os seus hombros, xima parte, a despeza. com a acquisição de braços 
do contr:..rio não iria atirar proposicoes que não para a lavoura do sul. As hypothooas feitas e os 
podem deixar de ser irritantes no meio dos soffri- emprestimos contrahidos, foram para a compra de 
mentos da lavoura. escrav-os (apoiados) ; é o que representa a car-

O orador se congratula com o nobre Ministro, teira hypothecaria dos bancos de credito territo
por que é lavrador, canhece os sotrrimantos da rial do Rio de Janeiro a S. Paulo. 
sua classe, ha de procurar dar remedio a elles e Pensa que a melhor applicação que o governo 
nunca fazer da sua e levada po>icão declarações pó de dar ao credito que destina a.c pagarnento de 
como esta :1 que se refere e que simplesmente in- lettras hypothecarias e respectiva garantia de 
dicam o pouco caso de quem as profere. juros, é ao desenvolviment(l da rêde de estradas 

Não vem fazer um discurso, quer apenas con- de ferro, ministrando a lavoura o auxilio provei
versar com o nobre Ministro a raspei to dos di- toso de prompto transporte e tarifas moderadas. 
v-ersos serviços q a e correm pela sua pasta. Em Deve ainda applíca.r esses recursos à creação de 
alguns assumptos terá. de censurar os actos estabelecimentos de ensino profissional dissemi~ 
da administração que lhe parecerem dignos de nados por alguns ponto~ do Imperio, de modo que 
critica, a. respeito de outros terá de chamar a at- o la vraclor possa aprender , vendo funccionar, 
tenção do governo e reclamar a solicitude dos po- praticamente, os methodos mais aperfeiçoados dá. 
deres publicas. industri~ agricola. (Apoiados). 

Fazendo esta declaração, tem em vista descul- E' preciso ainda que o governo facilite a creru;ão 
par-se perante a Oamara do desalinho das phrases de engenltos centraes, para que os lavradores 
que vai proferir. cuidem exclusivamente da producçii;o, n~o se 

Antes ae tudo devA dizer ao nobre Ministro da praoccupaodo da outra parte propriamente indus
Agriculturu. que não acredita na efll.cacia dos re- trial, isto é, do fiibrico de assucar, da aguardente 
medias que o nobre Presidente do Conselho tem I e outros productos. 
iniciado nesta Camara para acudir a lavoura do Os engenhos centraes garantidos pelo govQl'no, 
lmperio. Pensa_que ~ã.o é estimulando os lavra- têm, é verdade, dadomàus resultados. 
dores a contrahtr dmdas, com hypotheca de suas 1 o sn. JoA.o PENlDO:- Pei!Jlimos. 
terras, que o governo ba de favorecer e fomentar . 
a producção nacional. (Apoiados.) [ O Sa. AFFONSO Pl!:r>.""NA:- ~as e conhectda a 

O projecto que se tem discutido nesta ca- causa de semelhante facto ; n~o ha negar que é 
mara. • • isso devido a- terem sido feitas :.s concessões a 

• especuladores que foram bater moeda na pro.ça de 
O SR. ~soao Lurz:-E' um monstro que h~ de Londres, de sorte que uma parte dos capitttes 

ser recolhtdo ao Museu. levant:t~os ~elas companhias que tomavam a si n. 
conoossão ja est,~va g:o.s ta com o pagamanto de 
lnwrmediari&; (apoiudo$) e despezas de organi
~ação. 

0 Sn.. AFFONSO PENNA:-... t\ um recurso in
effi.C<'IZ e peri~oso; por elle estimula-se o lavrador 
a. contrnhir (!i vidas, quando a noss:>. lavoura, na 
sua maxima. parte, tem sido arrastada á ruína, 
quando se vê obrigada a recorrer ao credito. 

Si o governo proo11ra.sse informações o. respeito 
do estado da carteira· hypothecaria dos banoos 
que fazem emprestimos á. lavoura, verificaria que 
a m:~.ior parte dos devedores não pôde pagar o 
juro da divida contrahida. (Apoiados.) 

Não é que a taxa do juro seja elevada, por
que ella. é exacta.mente a que oJrerece o go-

. verno nos ba.ncos que projecta.. O lavrador paga 
hoje 6 •;, de juro e 5•;, de amortização, por 
emprestimos ao prazo de 14 annos, no passo que 
o governo, nos bancos projecta.dos, figura o maxi
mo de lO'/ •. 

Si a lavoura, quando tinha o trabalho gratuito, 
não podia sat!Sfa~er os seus compromissos, como 
póde ter s~bras para esse mesmo fim, depois de 
paga.r o salario a que està obrigada ~ Como po
deril fazer .face ao3 compromissos dos emprestímos 

v. rn.-43 

C> engenhos centraes da Bahi::. a Pcrnambuc o 
representam um grande deSI\stre ; entretanto, 
segundo le-se no relatorio do engenheiro do l • 
districto de en~enbos centraes, ha estabeleci
mentos dei!SIL ord'em, pertencentes a particulares, 
que estão daudo excellentes resultados. ( Apoia
dos.) 

Pensa que a politica.quc o governo deve iniciar 
é a do prolongamento das estradas de ferro, diri
Qindo-as ao coração do paiz. O nosso grand.e mal 
e ter uma população pequena e esparsa em um 
vasto territorio. 

Si remontar-mo-no3 aos tempos coloniaes, ve
remos os exploradores das minas de ouro, em 
busca. do metal precioso, penetrarem nos lagares 
desertos, formttrem povoações, e eSg"9taào os 
veeiros, que ~sta. vam à fiar da terra, deisa.rem 
em abandono as povoa.ções que formaram, ca~odo 
el!.as, em pouco tempo, em completo desamm~. 
E' tempo, portanto, de fa.v()re~;er e:ll\3. popnlaçao 
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infel~ · flleilitando-lb& 08 meios d& tmnspo~s se faz o serviQO ém tempo devido e com a energia 
para que se entregue a eXJlloração da industr1a necessaria. 
a.gricola e de tantas outras que no nosso patz re- o SR.. AMüJO GóES :- B' chlpa do gove~o. 
muneralll o trab:>lho. Um contro.cto que. devia eer executado em cmco 

Falando em nonie de sua provineia, o orador ann~s e meio levou 11 annos. 
pódediier: da.i-noses~ que nôs a\'resenta.- o sa. AFFoNso PFNN" insistindo nes!e. as-: 
remos resultados compattVeJS com a PUJ<>Dça dos sumpto, chamara a attenção do nobre Mimstro 
n<JSSOs recursos. (Apoiados ,) para a estrada de ferro O. Pedro !L S. Ex. re-

A proposita de prolon:;amente de estra~a.l! de presenta a provincia. braziloira onde ha em tra
!erro, seja lhe licito perguntar a~ nobro Mmtstro tego maior numero de kilometros ~e . estrad:\ ~e 
por que deu appllcaçãci ao credito vo~ para ferro e examiuaudo os dad~ estatishcos da ~13.
llTOlongamooto das estradas de ferr~ do ~10 Gran- çãa rel'~ea. da sua provtricia, póde verificar Si é ~U 
ae do Sul e Bahia 1 O emprestlmo Ja fm levanta não clavado o dispandio que se faz com o custe1o 
do -para esse ftni ; aeha..;.se na carteira dos noss~ da estrada de ferro D. Pedro li. 
agentes financeiros sein .vencer juro n.Igum, ao 0 SR. PEiiRD Lmz:- Ha trens de luxo, trens.. 
passo qne o governo pag':)- jlll'o, sel:Undo as con-' dormitoriós; e o contribuinte é quem paga o 
dições do emprestimo. luxo. · 

cousta-1bê que ~ estroda da Bahia apresent:l. 0 SR. AFFONso PF:-INA.: _ Assim 6 que em 
constantes cúfícit$; e maiores seriam se por ven- rima miritó bem elaborada revista que se publica 
tura o pessoal da. direcçãG não fosse pago pela nesta. ca]lital-A Reutsta das Esc:~ d_e F~rro....;., 
verba do prolongamento· qtie tem à sua testa um engeoh&t.ro dtsttnct~lmo, 

O que convém é resga.tat- essa estrada. de ferro, 0 sr. Dr. Francisco Pica.nço, leu 11m:~o aprecutção 
porque emquanto ficar ella com o seu panto ter- a respeito do aproveitamento das locomotivas nas 
!llinal no. deserto, ba de ser wnl!- fonte de d~7.& diversas estrsdas de ferro do l mJ)Eirio. se.,<>undo a 
1mpre~erJvel; ella deve e.he~ as marge.ns do .S· opinião dos engenlteiras mais notaveis, entre os 
Franclsco, porqu~, se abt nao encontrar unmedl3~ qu:~oes citara 0 Sr. Fernandes Pinheiro, a propor: 
tameu~, ~ve coptade productos para tra!lspor- ção de uma Jocomativa por l O kilometros so 
ta.r, ira fotnentar a 1_pdustr!a loeal. (Apo~ados •) é permittiua nos pair-es que nadatn em dJnhelro e 
ActuaiJ!1ente o quB hao de faze~ ~quelles pobres pooem ter esse lrixo. Pois !;lem : dos dados. esta" 
sertaneJOS 1 Emprega~ & sua actindade, ? seu es- tisticos publiosdos na Reoista ddS Estra.dq,s de 
fwrço, para ver perrudas as suas oolheitn:s, por Ferro ae verifica o seguinte (l~: 
fa.lta de meios de transporte Y ·E' claro, é eV1d.:mte · 
que não podemos pretBnder, em um paiz de terri- .. Recife a S. Fràncisoo. • . . • 1,52 
torio tão vasto e de tilo pequena população, que D. Pedro li .. , ..... , ...... , 1,50 
as estradas de ferro dêem immediatameote resul- Limoeiro .. ,.. . .. . . . . . . . . . . . • 1,~6 
tados financeiros . As estradas de !erro têm fim cauta!mllo .. , .•••...•...•. ,. 1,52 
ecanomíco au financeiro; não estamos ainda. babi- SantOO a JniidJ:i.hy ••• • ... . ,.. 1, 14. 

locemoti v as 
» 

litados pal'& tirar immlldia.tam.ente das estradas 
que canstrnamos resultados financeiros; e nas 
mesmas condicçl!es estã.o a mór parte das estra· 
das de ferro da oorte e muitas dó sal. 

O orail.or; pOrtanto; qttizera qilli o nobre Minis
tro lhe informasse qual o embaraço que tem havido 
jla.ra. :t oolistrucçào drr. estradl\ de ferro da Bahia 
eis estndos estão . feitos e approvndos ba muito 
tempo; é questão simplesQieilte de convir a. cons.. 
t rucçãn. . 

Seja.-lbe licito dizer neste momento ao nobre 
Ministro qua S, Er. deve dar o maior impulso á 
realização dessas obras, mormente a~ra. que os 
fundas para pagamento dellasja estão am Lon
dres nas a~ dos nossos agentes tlnaoceiros; o, 
mesmo que fosse preciso sollclta.r recurso daquelle 
metca.do· monetario. o orador aconselharia ao 
nobre Ministro que· o tlzesse, porque da. demora. 
das oonstrucções é que tem resultado em nosso 
paiz o preço elevado de muitas estradas de ferro , 
(A.pbiad.os.) A parte directora, a tlSC~~li~, isto 
é1 engenheiros e empregados eilearregados de 
superintender e dirigir as obrae, absorvem quan
tia muito superior a. que seria necesS1l.l'ia, se pnr 
ventara as obras se fizeS!lllm promptamente. E' 
defeito. este que se tem dado com a estratl.'\ de 
ferro do R.eci!e a S. Frttnciseo, cem a da Babia, 
com a de Pedro U, com a. de Porto Alegre a Uru
gnayam. Si se fizesse a deseriminação dns quan
tias despendidas com o pessoal encarregado de 
iaperintender as obras, .,rer-5&-la que ellas repre
sentam uma porcenta~m avultadissima., muito 
superior á que em realldade sê despende, quando 

) 

Esta verificado, portanto, que a material ro
dante na E::."trado de Ferro D. Pedro I! uilo é 
convenientemente aproveitado. Sntretanto, st os 
nobres deputados se derem ao trab>llho de com
pu!S.'ll' as tabella~ do orçamento, hão de verit\C(l.r 
que tooos os annos o p<L~In.mento vota credito para 
a acquisição de navas looomotivas. 

O nobre ex-Mini>lro da t~gricultura e aetu&l
mente de estr:mgeiros rer. &>te nnno um~ reforma 
elo regulamento aa estrada de ferc·o D. Ped1•o 11. 
S. B". no seu relator ia decla.l'l\ que, em virtud& 
da.s medldas tomadas, conseguiu fazer umn eco
nomi~; mas, os a lgn.rismos. sli.o inexom.vel ~: as 
tabellas do orçamento ahi estão pam dar um 
formal desmentido no optimismo do nobre ex
Ministro da ~ricultura.. 

E' assim que no ultimo erercicio liquidado n. 
despeza da estrada de ferra D. Pedro Il não a t~ 
tiilgio a 7.000:000$ no orçamento aetualmente 
em vigar esta orçada em 8.235:216$, e na ot'ça
mentoque se discute pede-se a verb:~ode9.06l:l84$ 
donde um augmento de 725:000$ cobre o or~ 
menta vigente. Si compararmos com o que se 
despendeu em 1887, veremos que a diíieren~a. é 
muito maior, porque naquelle anno d~spendera.m
se 6:599:000$ e em 1886. 6.4711:000$. A di1le'-' 
rença do dispeodido em 188'7 para o que se pede 
act11aimente éd~ ~.452:000, e para o que segas
tou em 1885 representa oorea de 3.000:000$000. 

Não é que a. despeza se reparta pelas diversas 
rubl'icas, de maneira que se trate de quantia 
gasta com o material em razlo do a.ugmeato dé 
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extensão da estrada de ferro, augmento que foi 
aliás muito pequeno do anuo passado para cã, 
pois foi apenas de 70 kilometros que vão da esta-
ção Wl. Soledade a ltabira do Campo. 

O orador fe~ um apanhado comparativo do or
çamento em vigor e do que se pede para o exer
ci cio vindouro_ 

De passagem notará, que n~ organizaçiio do 
orçamento da Agricnltur:1 não se oliservon o pre
ceito da lei, que manrla pôr em rrente urnas rias 
outras, as verbas votadas e aquellas que se pedem, 
o qu" torna mais facil o exame que o Corpo Le
gislativo tem de fazer-

Mas o orador deu-se a este trabalho e tem a 
tabella por onde si vêm as ditrerenças do que es
tava orçado antes da orçamento do nobre ex- Mi
nistro da Agricultura e do qao se orçr., em virtu
de deste orçamlimto. Eis as differenças: (lê.) 

1888 1889 

Secretaria .... -• _ - . 40:469$840 57:65g$840 
Thesouraria ..•...• 32:311$000 36:580$000 
Almoxarifado •.•.. 52:456$000 58:9,000 
Telegrapho .. _ .••. 34:820$000 49:036 000 
Estação Central. . - 325:925$000 352:200!000 
Estação Marítima. 135:000$000 178: 898$()00 
Fóra a quantia de .• 29:642$000 
para dragagem na 
Gambóa, que vem 
na verba-Via per-
manente- Estação 
de S. Dioio •.••... 49:012!000 83:414$000 
Contabili ade -• _ . - 138:500$000 164; 482$500 
Locomoção (ascrip-
torio.) ••.••..•.•.• 59:585$000 71:721$000 
Officinas do Enge-

nuo de Dentro e 
··S. Diogo,depositos 

da Barra e Entre 
Rios •••...•..••• 390:89®00 434: 025$000 

MateriaL.·--_- •• _ \:104$000 1:203$000 
Via pcrmnnante: 

Escriptorio. __ .•••. 156:514$000 l 07: l 04$000 
Obras novas e ao-

quiskrles de mate-
rinl rodante: 
Ob~s c01ppletas na 

30:000~00 50:000$000 I secçao .••.•••• 
Idem ua.2• ..•.••.. 70:000::; ()() 100:000$000 
E :uas demais •..•.• 80:000$000 100; 000$000 
Ma c a damisarnento 

na l• e 2• secção. 127:000~ 330 ~ 000$000 
Cercas ............ 8:000 o 15:000$000 

Dr~~~~~ ~-~ ?-~~~ 29:642$000 
Total das 6 verbas. 315:781$000 625:423$000 
Augmento de offi-

cinas, edificios , 
machinas e fer.-
ramentas _ . _____ 50:=0 150:000!f;OOO 

Locomotivas (4) •.• 120: o (8) 240:0~00 
Total. .••. _ .••.••• 490:000$000 690:1;00$000 

Por esta taoolln fica evidente que em todas as 
yerbas, inclw;ive a do pessoal permanente, houve 
augmento de despeza, o que vai de encontro à. 
delaração do nobre ex-Ministro da Agricultura, 
no seu relatorio. 

veniente o arrendrummto da Estrada de Ferro 
O. Pedro li. 

O orador jil foi contmrio a que o Estado fizesse 
qualquer transacção sobre essa estrada, e desta. 
tribuna mais de uma vez têm clamado e pedido 
a attenção do governo para <JUS não pe1.'mitta que 
emprezas p~rticulares vão mvadindo a zona da 
Pedro ll e dando sangrias nos rendimentos deste 
proprio nacional ; já fez ao nobre Ministro (la 
Agricnl tura urna reclamo ~ão ne;;te sentido,chegan
do a dizer a S. Ex. que, si não póde obstar a. que 
os ill teresses da Pedro ll sejam sangrados por essas 
companhias, que todas vizam derivar-lhes os pro
duetos, que por ella transitam, deve entregal•a 
a uma empreza particular, porque esta defenderá 
os seus interesses com a mesma energia, com a 
mesma solicitude, com que as outras emprezas 
particulares procuram invadir a zona da Pedro U. 
Vo» c!amailS in deserta, diz o orador, foi a sua' 
Todos aquelles actos, que previa, que :receiava, 
renlir,aram-se; as ligaçoes do ramal do Sumidouro 
com a Estrada. de Ferro de Ca.nta.ga.llo ; a liga
ção da Estrada de Ferro do Grão Pará com a es
tação de Entre-lUas ; e, consta que se projecta. 
tambem a ligação de uma Estrada de Ferro de 
T heresopolis com a linl:a de ~ta!íé, Todas estas 
ligacões só vizam, só procuram ctesviar a renda 
da Pedro IL 

Declarou-se no parlamento que era insi~nifi
eante a renda derivada, que nã.o excedta de 
I .400:000$, como si esta quantia fosse insignifi
cante,quando ve-se que a renda liquida da Pedro 11, 
no ultimo e:~mrcicio, pouco excedeu de 3.01l0:000$. 
Por esta fôrma o Estado tem-se encarregado de 
fornecer por si mesmo. as armas com que se vai 
ferir o J.'endimento da principal estrada de ferro 
do lmperio,a unica,das que pertencem ao governo, 
que deixa saldo. 

Essa renda é necessaria!. é indispensavel para 
que o governo possa a.ccunir aos reclamos de to
da~ as outras estradas de ferro, afim de dar-lhes 
o prolongamento selicita.do e imprescindível para 
servir a esses oontros tão longinqnos do mar, que 
nada podem produzir, por isso que tambem nada 
poderão exportnr. 

E' por isso que o orador jil. não estranha. o 
aparte dado pelo nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro, porque elle proprio sente-se inclin:tdo a dar 
o mesmo conselho ao governo. O governo, si niío 
póde de1l'ender a zona privilegiad.~ da Pedro 11, 
por isso que o Estado é um ser impessoal, contra 
cujos interesses as emprezas part1culares muito 
podem, entregue essa estrada: a uma. empreza. 
porticul:~r, que luctar:i, com as mesmas armas, 
com os mesmos empenhos, com as mesmas solici
tações. 

E' certo que o governo tem um meio de fazer 
burla,r todos esses planos, mas, diminuindc, gran
demente a renda.: é preciso entrarem uma guerra 
de tarifas com as emprezas, a que impensada
mente lizeram-se essas concessões. Mas, si tal 
meio for posto em pratica, estas emprezas hão de 
levantar um clamor enorme, que tel.'iL de rap"-r
curtir na imprensa. e nesta tribuna, dizendo que 
o Esta.do, uza.ndo do dinheiro dos contribuintes, 
procura a.rruinal-os ; e não se póde contestar a 
preponderancia que infelizmente tem em nosso 
paiz esses interesses colligados. 

L:m~ra, em _aparte, o nobre deputado pelo 
i' d1stricto do Rto de JaneU"O, que seJ.'ia com·e-

0 Slt- CoELHO RODRIGUES :-Onde a região Ofli
cial é n. do empenho. 
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O SR. PEDRO Lurz:- E sobretudo dos advo
gados administrativos. 

0 SR. JoÃo Pl:.'UDO :-Ah! &-tes são perigo
SÍSSÍIDOi. 

O Stt. RooRIGO SU.vA (ministro de est>-<tnpei,·os): 
-Mas seria bom mencionar quaes essllS emprezas 
particulares, que obtiveram conceosões. 

0 SR. AFFON'SO PRNNA l'I!Sponde que j:i men
clollOU as do Gr-lo Pará e Leopoldia:<. 

O Sa. RooRIGO SILV.t (ministro de estrangeiros): 
- A concessão feit:\ á Grã.o-Po.l"á não prejudi~ a 
rendo. do. Pedro li ; e a concessão da Lcopoldioa 
!oi íeita. pela Assembléa Provincial do Rio de Ja
neiro. 

0 SR. AFFONSO PENNA diz que essa concess;!o 
não ~ podia fazer sem permissão do governo 
gero.l, por i~ que tratll-re de u.ro ramal para. 
ngo.r estradas qne servem a duns províncias, a 
de ~Iiuas e a do Rio. Pelo regulamento de 1874, 
desde que o. linha. náo seja em wna só província, 
não póde ser concedida \)elos poderes provin
ciaes. 

0 SR. PEDRO Lun:: -Admira-me que V. E:t. 
esteja pregando essas doutrino.s. 

O Sa. RoDR.lGO SILVA (ministro de estrangeiros): 
- Chamo em meu auxilio, para defender-me dessa. 
u.ccusaçii.o, o nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 

O Sa. PEoR.O Lmz dil. li.W aparte . (Ha outros 
apartes.) 

0 SR. AFFONSO PE"fflA diz que a Estrada. de 
Ferro da Leopoldina. foi declarada geral llor de
creto de 1870. 

0 Sa. RODRIGO SILVA (ministro do estrangeiros) 
dá um aparte. 

O Sa. AFFONSO P~NA diz que não accusa por 
isso a.o nobre Ministro ; o que assevera é qtte a 
Leopoldin~ é uma estrada geral, que está <lepen
dente das concessões do govel'llO· 

O SR.. RODR!Go SILVA (ministro de est1·angeiros): 
-Bem; jà tlz o meu protesto. 

0 SR. AFFOi"S& PENN'A ja confessou: sua TOZ 
11M tem força bast<1nte para. defender os inte
resses do Estado (mttiros •uro apoi«dos); o orador o 
reconhece, e si a Camura ll\e ]lerguntar porque 
empi'elf.\ e>forços nesse sentido, respondera stm
l'losmeute quo o motivo é porque tem ol.Jri~io 
ae fallar, \' isto como é op:'OCUrodor do Estad'o por 
umtt cir~umscripção de sua provincia.{Mtútobcm.) 
De.;~e que não se sinta com forças par<l. exeroor 
osta procuroção, tem de demittir·s~ 1le deputado, 
o por isso hu. de fàllo.r sempra e insistir, embora 
re~:onheça que o falo improtlcuamente. ( Nao 
apoiados.) 

Chama a 11ttençã.o do nobre Minh\tl:o da Agri
cultuea. para umas instrueções ex:pedidas em 
cumprimento do art. 26 da lei n. 3313 de 16 de 
Outubro de l886. 

A S. Ex.,porém, esca.pou o modo porque se deu 
execução a seu aviso. 

Diz assim um dos artigos dn.s instrucções que se 
aebam no rolatorio . (Uj: 

« O favor concedido pelo art. 26 da lei n. 3312 
de lô de Outnbro de 1886 a pelica-se tão sómen~e
ti.> exp~dições feita;; da estaçao situi.lda na locah
dade em que est'iver situada a. lavoura ou fabrica 
do procluctor para as demais. ~ 

Ora, o arti~o da. lei tem por ftrn iSeu ~r de pa
gamento de 1retes o vinbo do interior que fosse 
export>1do pelas estndo.s de ferro, mas n~ CQ
o-jtou o de ser só o producto da lavoura Sltna.da. 
Üo lagar onde houvesse estacão de estrada de 
ferro. 

O SR. LEMos:- Esse regulamento nií.o é a.de 
quado (1. execução dlllei. 

0 Stt J.FFOSO PENNA diz que assim nã.o se 
aprovei~ a.b:olutlllJ!ente nad~ •. JlDrque n!1 sua 
provinma poucos sao os mumClptos que tem es-. 
tação de estrada de ferro M localidade, que 
poderão aproveitn.r-se do fa'l"or que a lei deu am
plamente. (Apoi<uit>.) 

Acredita que houve descuido na. redacção das 
instrucçWs, porque destll fórm~ burl~V58 intei
ramente o fim que se teve em mtra. 

No município de Santn Barbortt, onde o ora
dor reside, fabrica.-se vinho; mas aJU não ha. 
estação alguma do. Estrada de Fer ro de D. Pe
dro n, \)Ortanto, os produetor!lS não se podem 
dem aproveita .. do favor da lei. E .o que se dã. 
no município em que reside, dã.-se com muitos 
outros da provincia de Minas Geraes. (Apoiado.) 

Pede, \)Ortanto, :J.O nobre Ministro que mande 
corrigir estll rcstricção que ha. na.a illstruoções, ~e 
maneiro. que não fique burlado o favor da let. 
(Apoiados.) 

o orador teve a. honra de manda!' a mesa. uma 
emenda. assigna.da l)Or distinctos deputados de sua. 
proviocia.,de uma. e outra. bancada, afim de que se 
eleve o credito para se fazerem os estudos do pro
longamento do ramal de Ouro Prato. 

Conlleco pessoalmente :lo zona servida pelo ra.
mal de Ouro Proto e .aquell:< para. onde elle deve 
set' prolongado, e jtdg.l que :(ll'OCtu·a.r o ra.mal ~ 
Ouro Preto como ponto termmal na oldnde dest@ 
nome é reduzil-o a mesquinhas proporç<5e~ (apoia.
dos), não só porquo o trMego sel'li. muito menor, 
como ainda porque os interesses da popu~açito 
mineira n:lo set'ão cauvonientemente attend1dos. 

o SR. LEliOS : - E sor:i sempre oneroso no 
Estado. 

o Sa . .'\.FFo;o;so PEN~J\ propO'e que se prolongue 

O nobre Ministro, animado do desejo de fazer 
pre-valecer aquillo que o parlamento decretou e 
que era conveniente à la"\"ourn servid<."l. pela. es
trada de ferro D. Pedro U, autorizou \)Or aviso de 
20 de Setembro de 1887 a ex:.cucão do arti.(:o que 
mandou iseatar de pagamento de tarifas na es
trach <le forr<> D. Pedro U e nas outras estradas 
de ferro do Estndo o vinho que fosse exportado 
do interior. 

o ramal de Ouro Preto até lto.bira ou. mn.is 
adiante, e a. sua propostll é biiSeada até mesmo 
em indicações de engenheiros distiJlctos como o 
que diri~iu os t robalbos do prolongamento da 
Estrada âe Ferro de Pedro U, J?r. Francisco Lobo 
Leite Pereira, que em otlicio dirigido ao llfinis". ; 
terio da Agricultura em 1884 torna bem cl.a.ra a · 
conveniencitl- do prolongamento do ramal de 
Ouro Preto em busca da. cidade de lto.b!ra. (lê) : 

< Em face do prolongamento dtl- estrada. de 
ferro O. Pedro I1 para. o interior de 111inas é tal 
a. desvantagem da lin.ba. da Leopoldina para. 
servir ltahi'l'3. d<1 'llbtto, que de qu&lquer ponto, 
entre M estações de Lafayette e de Sa'OO.rá, que se 
qui1~sse bifurcar .um ramal :eara. Itahira do Mattu, 
parece que esse 'ramal daJ'Ja menor percurso e 
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oJfereceria fretes mais baratos uo que a linha da 
Leopoldina, para commonicação com a Córte . 

..: Estou persuadido de que, si a Leopoldin:~ nllo 
!ôr :J.Iém da Ponte Nova nem a D. Pedro Il a 14m 
de Ouro Preto, todo;; os productos de It abira do 
Matto ou que por alli transit:~m oom destino il 
Córte, hão de procurar Ouro Prato e não Paute 
Nova, de modo que o ~rolong::~mento da Leopol
dina a Itabira do Matto põde ser considerado t'Omo 
um verd.'\deiro ataque de tlanoo a estrada da ferro 
D. Pedro 11. 

« Si fo>Se a examinar qual a ramitlcação qua 
melhor preenchesse a ligação da estrada de ferro 
D. Pedro Il com ltabira do Matto, encontraria 
por certo muitos pontos de partida a tomar em 
consideração e seria preciso um estudo especial 
para que pudesse cheg:u· a um resultado mais 
certo. Tomemos, porém, a primeira solução que 
se olrerece ao espírito-o prolongamento do ramal 
de Ouro Preto. 

< Da Córte a Ouro Preto teremos pela cstra.la 
construída e eJl\ const?ucção cerca de 541 k!lo
metros; e da Côrte a Ponte Nova 571. A dilferenç:< 
de 30 kilometros em favor de Ouro Preto torna-se 
muito mais pronunciada attendendo-se que :l cs~ 
trad.'l. de ferro D. Pedro li tem est:~belecido e 
systema de tarifas di:trerenciaes para as grandes 
distancias a contar da Côrte, o que equivale a 
supprimir no calculo do "frete um grande numero 
de ltilometros. Isto quer dizer que os fretes de 
Ouro Preto para a Córte, ou vice-versa, hão de 
sempre ser muito mais baixos do que de Ponte 
Nova para a Córte e 'Vice-versa. 

« Considerando o prolongamento da Leopoldina 
até Ponte Non como um facto consummado, 
v~-se, _pois, que serb mais natur:J.l prolongar o 
ramal de Ouro Preto mesmo para o lado da Ponte 
Nova, cortando a Leopol•linn, do que prolongar a 
linha da Leopoldina cortando o ramal do Ouro 
Preto · e isto co:n mais forte r:>.ziio quando se 
trata de um objectivo como Itabira do Matto, que, 
em relação ao ramal de Ouro Preto, fica do lado 
opposto da Ponta Nova., sendo muito mo.is pro
xuno da Ouro Preto !la q•te de Ponte Nov~, o que 
1\U~ent:win. ainda mais a. ditrerença de percurso 
e ao frete dill'erencia.l j.i. indicado em favor do 
ramal de Ouro Preto. " 

Esta materi•• ainda tem a. son favor a opinião 
de um dos distiuctos directores das Obras Publicas 
na província do :-tinas Geraes, enjo p:trecer vem 
pub1icado em um,'\ ohra onde se encontram os 
diversos contractos para estratas de ferro da. pt·o
vincia de Min"ES. 

Dizia o director a quem se estú. rererindo : 
c . .. é opinião da directoria qua deve caducar 

o contracto dn. Norte de Minas, porquanto esse 
prolong:.mento de sul e norte vai sobrecarreg:\r 
a. producção do Norte, sem necessidade, o ori
gando-a a percorrer toda a exten:;ito do rama.l de 
Porto Novo do Cunhn, quando, com o ramat de 
Ouro Preto a. o. Pedro Il, ligado com o de Ma
rianna a Itabira, o qual por seu turno póde pro
longar-se até ao Serro, fica satisfeito o pensa
mento de centralização que aq uelle prolonga
mento tem em vista, com a vantagem de alcançar 
a producção mais deprGssa a. estrada de ferro 
D. Pedro 11, com cujos fretes não poderâ concor
rer a. Leopoldina, e por um caminlio mais curto 
ir à CôrtG. O ramal par:> a D. Pedro Il, sendo 
preferível como linha commercial, preferível o e 
ainda como linha administrativa, porque toca em 

Ouro Preto. o que não se dà com o pretendido 
prolongamento da Leopold ina alêm da. Ponte 
Nova." 

« Ahi esta, portanto, um gmnde hra<}O d."' linha 
do centro &L estrada de feiTO D. Pedro H a ser 
reivindicado para ell:t. Uma. grande linha que 
t ambcm collocara a ca.pital dil. pro•incia em com
municação com o norte d:t mesm:>. Uma grande 
província. especialmente p:tra o ramal de Ouro 
Preto, qué si fór cortado pela Le<Jpoldina fica.rà 
reduzida ás condições de trafego mais mesqui
nhas; ao mesmo tempo par(). sar~m melhor con
siderados os interesses da região a servir, relati
vamente a melhor communicaçã.o oom a Côrte, 
assim como paro evitar-se o grande mal que 
t ende a produzir-se com a der ivação dos produ
elos, naturalmente, tributarias da. estrada de 
ferro D. Pedro li. " 

o orador soccorre-se destas informações o1!l
eio.es que o nobre :Ministro encontra junto ao fo
lheto publicado pelo Dr. Francisco Lobo Leite Pe
reira, sobre a reducção da bitola. do prolongamento 
da Estrada de Ferro D. Pedro II, para. que S. Ex., 
estudando a ma teria, posoa. da r o seu asse o ti
menta e propugna.r junto de seus amigos pela 
approvaçã.o da. emenda. enviada à mesa. 

A zona que vai ser servida pelo prolonga
mento não tem actualmente, ê certo, p roducção 
abunda.nt e para dat· rendimentos immediatosi 
mas o orador deve informar qne já ha alll 
grande quantidade de ph\Utações de café, muitos 
cereaes e muitos productos da vinha, que toma
l'M enorme desenvolvimento, desde qne o ramal 
seja prolongado. (Apoiados. ) 

O commercio de generos alimentícios de Ita
bira, Ouro Preto, Marianna e muito grande e 
occupa muitas tropas e carros, que hoje trafegam 
uaquella estrada. 

0 SR.. PEDRO LUIZ : - Ma.s tudo isto é muito 
vago. V. E:,;:. da via trazer a estatística. 

0 SR.. AFFONSO PENN.\ poderâ tra.zel-as quando 
o nobre deputado quizer, mas não está. propug
nando por estradaS financeiras, est\ propugnando 
por estradas que vão servir a in())resses economi
cos e que não hão de dar prejuízo ao Estado. 

Si nos primoiros annos a renda não der saldos 
paro. pagamento de j uros, ha de dar para o cus
teio e deutro de poucos annos serã. tão elevada 
que do.J"~ para os juro>. 

Accresce que os productos que vão passar "pür 
ahi hão de augmentar mormente o trafego do ra
mal 'de ouro Preto que cu~tou quatro mil contos. 

O SR. P!<DRO Lmz: - Grande erro. 

O Sa. A FFONSO P:E:YNA niio acredita que fosse 
g rande erro porque o nobre deputado ha de con
vir que não é direito do Estado deixar as popula
ções com os seus proprios recursos. P ensa que 
ainda não dispomos de recursos sufficientes para 
fazer muitos ramaes em zonas j:\. servlda.s por 
linhas ferreas ; mas devemos fazer todos os ~a.cri
ficios para penetrar no interior do paiz. 

E' assim que sempre pugnou peló 1Jrolon~
mento da estrada de ferro da Ba.hia,que não põdia. 
ficar na.quelles desertos. 

E' assim que entendeu que a estrada de ferro 
de Porto Alegre a Uruga.ya.na deve continuar 
em bnsca de seu objectivo ; é assim que entenda 
que a cstr:J.àa de ferro de D. Pedro !I, deve pene
trar pelo interior o mais que é possivel; e é llSiim 
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que esta prom pto a ... o tal' todos os recursos 
que forem nece>saríos para prolong••r 1\ vit\ 
!errea. ~té .t>oy,,z. 

São estas as vias mais importantes qne recla~ 
mão auxilio> dos poderes publicos, e entende que 
sãD estes os prinCipaes melhoramentos qne deve
mos far.er ern beneticio d>\ lavoura. 

Não se póde dizel' lJ'le nfíto tenlnmos recnr;;os, 
rle!J<\e qlle O g'(IVerno ju\1)<\ O th<"i''UI"(\ 00!1\ rm"1."'~ 
sntftcieotes f>>W" g~rant\r tr~;; m\l conto,. Or:< o:l 
prolong'l\mcntoa " ~ue se refere ni'io podem e:tigir 
despeza. tão avultada. 

·0 S!t. COELHO llODIUGUES: - Tenbo medo qne 
os ramaes nil.o prejudiquem a espinha dors:tl. 

o Sa. AFFo:s-so Pe:s-:s-A tira o engano do nobre 
deput:u!o. &lê ponto é dos ma.ís centra.es de 
Minas, chama-se ramal porque ai"a p:wa ir a 
Ouro Pz:eto ; mas é o c;uníJOihO do ll.io ~oce, v;tl 
servir a um<\ zona onde e:nstem as m:l.ls favo
raveis condições de producçiio. 

Ainda pedirá a :>.ttençü.o do nobre Minl:;tro para 
nm abnso, que aqui foi dijnunciado pelo seu nobre 
amigo, represent.?.nte do 3• dist ricto, o S~.Cesarío 
Al vim, com celaçã.o ã co\J r-J.nÇ!l, de ta:t;.,; do p:~s
sagens na pro,·ínci:~ de S. Paulo e1n percurso 
feito em linhas f"rreas existentes na proti.acia de 
Minas. 

Um a.ssumpto para o qual chamou a sua at• 
tenç.i'lo o nobre fleputLdo pela Bahia, é o resgate 
tias c~tr:l<la; de ferro de P<Jrnambuco e Bahia. O 
prJ.r.o estil vencido e niio pó-le dei:o;:ar de h a ver 
gr.tnde proveito ptor;; o Thewuro ~m f;H.er-se o 
resg-J.te. Porqne rat.ão h•wen1os de continuar a 
9"Pr 7 •;., qu;\ndo podemos levantar. ca'Pita~·s a 
4 1/Z ou 5 •foi Além ti:\ til trerença r!e Juros ~mcla 
po•1omos obt~r 1nn'\ ~ra.nrlP. t:o.eonomia lHL :v.Jrní
ni<tr:t~ <l~st,ls estr:vlas . A l\strtvla ole !"erro <lo 
ttedt"e tem a•.lmlnistl~tÇ<1o proprhmente •less.1. es
tr:v.ln, :t do prolong:>manto a i!. <lo C~rU<Lru. Quanto 
it. <lo Carua.rú lla meomo um contra.cto do go
verno dan·:lo a Cotnp.~nhia. inglem 2 •f• da rend~ 
brut:l. dest 1 linha, por nquelh\ ter de atmve;;sar 
uma. zou;\ de quntro kilom~tros. Oro., a es
tr..u:la de ferro v;>i-se prolongando e o governo 
terá de tirar 2 •;. p<tra d~.l-0~ à Comp:.uhia In
glem; é mn1. solução que se impõe. 

O nobre ~Iíuistro tem na sua p~sta :l. consu~ta 
<la Secção de F.?.zentla do Conselho de Estado, 
muito bem eh\bot-J.d<l, e a.ssig'na~la por conse
lheiros 1\a maior •listinccã-o. sendo t>elator o 
Sr. conselh•)Íro Luf;;yette. Nessa consulta, a ques 
tão de tllr lito ficou perfeitamente vcntihidli . 
Qu~nto ao custeio, a vant:<gem é obvía: po
demos Jevant;tr capitaes '' 4 ou a. 5 'f., li
vran<lo-nos imrnetli:lh menre do onus d~ g~rantia 
de juro, que é ma!or, e, 1\lóm <lesse lucro, te

E' um facto de t.~l natureza. que està certo remes 0 que resulta. da simplificação do ser viço 
que o nobre Minist ro porà cobro a elle. CObr:U'· admi.nistmtivo. 
se em S. Pnulo em f<>vor das finanças provin-
eiaes um imposto de transito pelo percurso d.'l. A estrada ingleza., d.~ &.hi<> até Ala"oio.bas, 
Estrada de Ferro O.Pedro U, que 0e (;\Z nt\S pro- é de bitola hr<>-J.; de Alagoinh::\.5 t\ Vifi,, Nova 
vincias do R.to e Min·~s,é uma cou;;;; inj ustific<>,.el. d:t Rainha é d'e bitoh> estre!t~, e só pel~ reducção 
Entreb>nto, :\S t.'\bellas de que deu noticia o nobrtl d.-. bitol l\d<~ Bahia ao Vil\a 'No-va. dn. H .. 1.inha, pó de 
dep\tta.do pelo s• districto o mencionam. h~ ver uma grande economia em proveito do ser-

Jà. teve occasião de f;~.llar sobre os engenhos vico e do Bstc\:l.a, em relação :~as onus com que 
centmes. C<\rrega :ICtni\lmente. 

Quir.el'J. qne o nobre Ministro lhe Informasse si EIU !886, ()nobre )\{iní>tro d'lo JustiÇ!l, mruidou 
aquellas companhias, que já estão com o ~eu ser- U!lll\ emetlth l\o orçamento, determinando que o 
vlco iMugurado e recebem :log .. rantla.dejuros, govera., rt1.esse proceder a um inque~ito sobre :1s 
têm cumprido a clausula do contracto. que l hllS condiçoos das linhas ferrea.s pertenct>ntes ao Es
impõe a. obrigação de fM;ermu emprllStimo; aos t."lllo, trazendo os ra;;ultados ao parl:lmento para 
lavradores a lO "I•· N•Óro\, que o goveroo , .nda que este pudesse rusolver &obre as medidas que 
â. procura ~e intermedlaríos para t:lZer émprestl- fossem mais l\,l;;ptadl\S ils circul:ILStnncias. Esta 
mos á. la.vonrn, n.bi estão essas emprozas consli- dl:.-p_osição foj convertida em lei, !ll;lS ntê hoje nã.o 
tuidas qo · têm obrigaçã.o de ompre;;tnr illltVOltr,\ teve execuçao. 
e exaotameute illavoum deassuca.r, cujas comii- Um outro ponto sobre que mandou emenda, t 
ções são.:tS mais ]lre<:ario.s. consign;lndo :>. quota tle 50 contos ?ara auxiliar o 

o nobre :ttinistro tem ahi um melo prompto de proloógamento da linha telegrapb~ea do Estado, 
au:dlim' a.quelles que são ditectamente intere;;- de Oiam<~ntina até Januaria. 
sados na. produeção <h canna. e assim as pr. •priil.s Dave infm·m:>t• à. Cam!\m que ec·ta linha tem 
~am[)\mhias obte~o materia prima e poderão ob· sido eonstruida pela província de Mina.s, dn 
ter re~ultados mais v"antajosos alívl~n~.c ?.s . gn.- acrordo com o reg ulamento geral dos telegra.phos, 
ranti.as de juros, que o governo pa.g-.l.. sendo as estações entregues ao Estado. 

Ainda pedirá ao nobre Ministro a sua o.ttençã.o Ha uma verba de 110 contos votada -pela. Assem-
para que seja. innugurado o ramal do Ouro Preto. ~~é-~. ~rovinci?-1 mineira para o prolo.n~!Den!o 
Já pediu inform;v;o~~. e ~eu requc~l;nento roi m• unna, e na.o sabe a razãi) ]X)r que até hoJe na.o 
approvado, e assas inform-.ções dizem que niio tem ~ido executado esse ser vlço. Não se trata só
foi inaugurado o ramal, porque se lloi;pera-va a mente~e servir a pro,·incia de !\finas ; a admi
~oo.solidaçã.o da linh~. Os nobres depu'tr,dos sa- ntstração d:~justiça vai lucrar consideravelmente, 
bem que o trafe~o províso~io esta aberto desde po_rque torà por esse meio noticia immedíata dos 
lO de De:z.embi"O ae 1887. Já passou a estação das cr1mes, que sl!o commettldos no norte da p~ 
aguas e deve !ntormar que, durante aquellas vincia,,llodendo dar promptns providencias para a 
grandes chuvas, niio se den interrupção uo tra,. repressa.o. · 
fego. Agora. que estl\mos em plena secca, não Està convencido de gue, a lém dessa vantagem, 
ha mnis razão para esperarmos a ooUSGlid•·.çi!.o a ltnlla. de que se occupa tar a um grande futuro 
da linha, e, si houver maior demora, entra.remo> ul\rede ger-~1 cio lmperio. 
na estação da~ aguas o entii.o é que teremos de Será uma saccursal da linha que vai pela costa 
es~rar oii.o s~bemos Me qua.udo. 1 e qae muitR.S vezes soJfre interru~. Nestas 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/02/2015 12:04 +Página 18 de 26 

sessao en1 31 de Julho de 1888 

circumstancias, essa linha interior evitará que as 
communicaçõas fiquem interror.apida.s. 

0 SR. COELHO .RODRIGUES ; - Póde ir ao 
S. Franc!sco. 

O SR. AFFONso PENNA : - Enctameate. De>
cendo o S. Francisco, póde ligar-se à linha tele
graphica da estrada de Paulo Affonso, para a 
qual um dos nobres deputados por Alagó<tS, ou n. 
deputação dessa provinch, prop~z tt.certadn.mente 
uma verba p;~ra que se communique a linha te
legraphica do Penedo com "' de Piranhas . De 
facto, não se comprellende como a estrada de ferro 
de Paulo Affonso ou a sna l;nha tclcgraphíca, 
esteja isolada do telegrapho geral do Estado, 
quando medeia uma extensão relativamente pe
quena entre a cidade do Penedo e o ponto inicial 
da estrada de ferro. 

A emenda a este respeito est~ na mesa, e por 
ella desde já o orador empenha o seu voto, pois 
que considera-a plauamentej ustiticada.(A.poiados. ) 

A:inda mais, e p:tm este ponto chctma." attenç<'io 
do nobre Ministro. Este prolong;lmento da linh:; 
pôde passar por Arilssuahy, que fica. a 22 legua~ 
aa cidade de Theophilo Ottom, que é o ponto ol:l
jectivo dtl. estrada de ferro Bahh e Min<•S, tel'
Iia.ndo-se assim raceís as cmnmunicrtçõe3, quer tla 
província de Minas, quer da Corte, qUllndo se der 
a interrupção da linha da costa. 
Lembra~á- :ünda uma medida, pela qual pug-nou 

o anuo passado: é a diminunição da taxa aos te
legrnphos (.4.poiados.) 

O telegrapho geral tell! soffrido diminuição de 
renda depois que as linhas estrangeiras fizeram 
grande abatimento nas st•.ns t~,rifas com o fim dA 
Chamar a si todo o serviQO te!e!l'raphi~o. Em um 
paiz novo como o nosso, é preciso que a taxa ta
legraphie:~ seja, Q1!:tntopossivel, ro.odica, para que 
o povo >e hal:>itue a nsar desse meio de communi
caçii.o (Apoiadas.) 

A lnglaterr:t nos ofi'erece o exemplo. 
Ainda em 1885, a taxil. te\egraphica de Londre; 

para Londres, isto é, dentro da mesma linha, 
soffr,,u uma rlimio.ni~ão de 40 '/,. O henellcio não 
tardou a S9 (:17.81' SGntil•. De 4.0 milhõeS do tole
grammas que se pi~Sóaram naqtlelle annâ, no im
mediato e:xperlir~m-se 50 milhões. 
Devemo~ entt·ar resolutamente neste svstem~ 

de administm.çao. O ·telegrnpho não pÓdc ser 
ainda uma fonte de renda pam o Estarlo, 
não e ;\indn. tempo de visar essas vnnt,gens ; 
mais tarde, a rend:t cob~íri as despezas do custeio 
e dará saldo. (Apoiados.) . 

E' necessnrio abaixm· as taxas telegr" phic:", 
para collocal-as ao nivel das forças pecuninrias 
aa generalidade d·•· população. 
G~ande tem sido o sacriticio que o Estado lia 

feito com n.s €-StT."ada~ gl:l_.-r•tntirla.;-.. rhstn, dir.~r 
que de 1857 para cá. em pagamento da ga
rantb de juros o Estado tem despendtdo mais de 
115.000,000$, e o capital garantido é de 
167.211:000$ ao cambiopn.r. . 

pendido 85:810$000, comprehendida~ as estradas 
tle bitola l«rl?"· Deduzina.o estas, o relatorio dá 
a seguinte media kilometrica para as outros es
trado.~S de bitola estreita' 65:530$000 isto é, mais 
do dobro do que o dispendido pelas companhias 
na.cionaes. 

Quanto il d espeza do custeio segue a mesma. 
proporção. ,~co passo que ·~s linhas do Estado (lê): 

c. A desp•lza total média por kilometro será 
de 1:961$773 para. a rêde do Estado e de .... 
2:476.'5232 para a que por elle é subvencionada. 
O dispendio nesta é 26 •;. mais elevado do que 
n:~quella, verific;tndo-se assim :t estimativa que 
a 1·espelto foi feita em o rela torio do anno pro
ximo pas;;~do. ~ 

0 Sa. CoELHO RODRIGUES :-E chama-se a 
isso empobrecer os inglezes (Riso. ) 

0 SR. AFFONSO PEN:'-IA, continuando, diz que 
temos pofp muito caro o de~ejo de attrahir o 
capital estmngeiro para o nosso paiz, em re~ 
ll•ção il. construcção a~ estmd11 s de ferro. 

O nobre ex-Ministro da Agricultura, por nm 
acto pra tic~do em Juilho, poucos dias antes de 
reti~ar-se, cre(lu uma repartição de prolonga
mento na estrada de ferro de Baturité. Neste 
ponto, S. E:L acha-se em forma 1 opposição com 
o actual Sr. Ministro. E' u~sim, que o Sr. conse
lheiro Prarlo, em 1885,axpediu um regulamento 
com tahelhs nova~ para ''· estritda de ferro de 
Baturité, e nellas determhiou que, no caso de 
haver nbras em const~ucção, o director seria o 
engenheiro chere dess:t construcção , vencendo 
por isso mais l ; 600$, fõra a diaria, quando hou
vesse serviço de campo .. 

Diz nm .<los arti~os do regulamento approvadó 
por decreto de lô ae Jnlho de 1886 (Zé): 

« As obras do prolongamento da estrada e sell5 
r:>maes ficarão r. cn.rgo do director, que para as 
explorações e estudos, administração e execuç11:o 
das mr.i, obras, será au:s:iliado pelo seguinte pes
soal technico, para. ct~d>t subdivisão de 40 a 00 
kilometros de obms em con.Strucção, ou 80 a 100 
kilometros em estudos : 

« lJm chefe de S<lCCii.O, dons engenheiros de 
l• classe, quatro engenheiros de 2• classe. • 

O Sa. JAGUAruBE;- o que admira é que o an
tigo director, vendo-se assim enutot•ado; não 
pedisse demissão. 

O SR. AF~'ONso PENN A diz que pêlo decreto 
n. 9567 de li \ de Outubro de 1886, referendado 
pelo nobre Ministro, para as obras em construc
ção na estrada de ferro de Baturité, a despesa 
com o pessoal devi<t ascen<ler a 23;200$, não in
cluindo as diar ias, que são fi);adas pelo director 
entre 2-'S e 6$, conforme o serviço. Segundo a.s 
in~t•·ne,r,;e.s de 5 de Junho. assienadas nela nobre 
ex-Ministro d:t A:l'l'icultura. a ~despesa ·ascende a 
105:840$, fóra as diarias. Vê aG;;marn que a dP<l· 
pesa é enorme, e de mais do triplo. 

Tem-se veriticado ignalmente que a constrnc
ção feita pelas companhias estrangeiras é m:1is 
cara do . 'lua as que têm sido feitas pelas compa
nhias nacwnaes, . (.Apo;ados.) 

No Pl'OQrio relatorio dn Ministerio da Agricul
tura deste au no, encontra-se que, emqu;~nto as 
companhias nacionaes de rapitoJ gamntido têm 
despendido na. rasão <Je 32:64l$000' por k.ilometro 
construido, as companhias estrangeiras têm des-

O nobre actual Ministro é quem tJSta com n l.ol~ 
r~ zão. porque na reaJidad~ pnra rlespendor ... , 
800:000$, ~ue a tanto monta a verba. 1•ara o pro. 
longamente dl\ estt•ada de ferro de Batnritó, ter 
um pessoal technico percebendo mais de 100;000$ 
é um esh:tn jamento injustificavet 

O nctnal Sr. Ministro da Agricultura tinha""'e 
ci~gido ao reg-•tlamento feito pelo il\n4re Sr. 
Bu>trque de M,,cedo. de st.udos<e memoria, que 
tambem havia ligado o p:rolongamento li. dire-
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cção do trafeg<l. O nobre ~x-Ministro da . Agri
eultura; depois de e:rtingmr, por um motivo de 
economia o prolongamento da estrnda· de ferro 
dG D. Pedro U, cria' uma. repartição de prolon
gamento na estro.da de ferro <!e ~turité com um 
pessoal numeroso que a verba não comport3.! 

O SR JAGUA.RIBB:- Neste ponto acho que 
V. Ex. tem toda. a razão. 

O Sa . .A.l'FONSO P~:.'N.\. observa que os nobres 
depntados pelo Ceara, governistas e opposicionis
tas, devem juntllr as suas vozes à do orodor, po:
que esti zeh~ndo aqui peh pequena verba desti
nada ao prolongamento daque!la estrada. 

Ja tem declarado : os auxilias que o governo 
deve prestar ao Conrà, que é tão oonstun temeute 
dagellado pela. secea, consistem em prolongar as 
estradas de ferro daquella província para os 
seus valles do interior ; e a estrada de Baturi.~é 
é uma das que devem ser prolongadas nossa d•
recção. Ora, si as verbas votadas pelo Corpo 
Legislativo sií.o a.bsorvidas pelo pagamento do 
pessoal technico, comprehende :J. Camara que 
a de~neza será feit'\ qunsl em pura. pe:rda, em 
benetiêio de pessoas e nã.o da província. 

tado, em favor de um serviço quo cada. vez exige 
maiores despe~. 

A despeza com o custeio das linhas ferreas, con
for ms se vê do relatorio do nobre Mini>tro, foi 
de 8.865;000$ e a receita. arroead:tda. na. rede do 
n-overno foi de 1!.838:000$, deixando um saldo de 
~- 973;000$, saldo fornecido pela Estrada. de Ferro 
n. Pedro I!. Não tomando em conta esta estrada 
a. receita liquida foi de 1.522:000$ e a. despeza de 
2 . 265:000$, isto é , houve um desfalque de ... 
7 43: 00()$000 . . . 

Para este assumpto é que é preciso uma Vlg l
lancia e fiscalização constantes do governo. 

os aviios do nobre Ministro, a que o orador se 
referiu ha pouco, der:un noticia de Ulll facto l)lnito 
grave. s. Ex. em Fe>ereiro do anno passado 
expediu aviso a.os directores e engenheiros fiscaes 
de estradas de ferro subvencionadas, dando certas 
e determinadas instrucçiles e pedindo esclareci
m entos e informaçOe> que até hoje não vieram. 

Ora, si isto se dA em relação ao governo,qunnto 
a informações de repartições sob snn dependencia, 
o que não ser~ em relação aos membros do par
lamento, que não dispoem de meios para obter 
esclarecimentos 1 Principalmente os membros da 
opposição sentem maiores dllficuldndas. 

O orador offerece freq uentes vezes requeri
mento; pedindo informaçOos para eselarece~e e 
'[>od&r discutir com conhecimento de causa ns ma
terias submettidas ao parlamento, mas basta que 
algum dos membros da maioria peça a palavra., 
por exemplo, o illostre Zeeàer, l'e'[)resentante do 
Amazonas, para que e.ssas informações nunca 
mais venham. 

Notou no rela.torio do nobre Ministro da Agri· 
cultura que se t em dado grande numero de de
sastres nas estradas da ferro, principalmente 
nas do Estado. E' assim que nas redes doEs
tado bonve nada menos de 21 mortes, e nas 
estra.das garantidas apenas 14 ; nas redes do 
Estado houve M pessoas feridas, e 20 nas estra
das garantidas. E' mn facto da. maior impor
tancia e que deve merecer especial attenção do 
governo esta frequencia de desastres e mortes, 
mórmente quando se dão mais vezes nas linhas O SR. PEnao Lurz : -Nem ha vantagem 
do Estado do qu.e nas outras linhas. nenhuma em ap:erovar a camam que >enllam, 

Quando fatiou em relação ao pesoal da estrada porque ficam là. Ja vieram as do co.es de Santos Y 
de ferro D. Pedro It, esqueceu-se de ra.zer uso La estão guurdadas. 
de dados que encontrou no relatorio do nobre Mi- o sa. AFFOSSO PE::-~Na diz que essas estão pu-
nistro da. Agricultura. blicadas no D iario Oíficial (Apoiados.) 

E' este o pesso(l.l das linhas ferrea.s, entre uôs, E vor fa.llar em informaçOes 0 orador dirà que· 
das ·que o têm maior e das que o têm menor (lê)' ba dtns r.presentou um requerimento muito sim-

< Santos a. Jundlaby .. ·. •. ••... . • • 9,51 pies, chamnndo a attenção do governo, sobre um · 
<'I Recife a Caruarü • . • . . • . • • . . . • • 5,27 facto de grande importancia, isto e, a cunhagem 
c D. Pedro 11...... .. ...... .... .. 5,08 de prata na Casa da Moed~ . Como. a cam;lra não 
< Pa.ranagaá. a Curitiba .. . •..•. • . 4,62 ignor,,, a prata tem t ido enorme depreciamento 
c R ecife a Limoeiro . . • .•• -. . . .. . . 4, l i uos met·cados estran!!elros depreciamento quo 
< Baturité.... . ... ........... ... • 3,i6 talvez chegue a 2S on "30 •t.'; entretanto, estando J' vê o nobre Mini~tro, que nas redes do Estado eotre nós o cambio quasi ao par, convem !mpor.

ha pessoal superabuodnnte, to.nto nssim, c;_ne a tar prata o mandar ~unllal-a, porque ellu. te111 
média do pessoal dessas estradas é supenor :i. _eutre nós o valor ant•go~ 1sto é, na proporçM de 
méltia das estradas com garantia de juros, sendo u~a onça de o~ parn: 1:> .1 /2 de prata, quando 
que, nestas, a. despaza é muito avultada, pois, hoJe a proporcao é mmto d1versa. 
quasi . t odas ella.s per tencem a companhias es- Ora, nestas condições, a. cunhagem é em pro
t ra.ngeiras, que não têm o menor empenho em veito de quem faz a especulação, mas em detri.
fazer economUls, dosdc que o Estado lhes gamnte meoto do povo, que recebe a m oeda pelo valor 
os juroo do capital. E' um ponto que merAe.A ~ no:ninal, qM~do ollu -v;;,Je menos 2íl •j. se~ra
atienção do nobre Ministro, que aliás já tem mente. Pergunt..wa o orador a.o governo Sl nãQ 
sobl'e elle dado algumas -providencias, oorno o seria conveniente tomar algu!Dll. medida a. este 
orador viu, de urn aviso dir•gído ao director da respeito e pedia-lb.e informaçoes. o nobre de
estrada de ferro Paulo Affonso. potado pelo Amazonas parece que viu logo uma 

Tomando_ mesmo ::1 média geral de todas as pu posição nesse requerimento e, pedindo a. pala
fulhas, verifica-se qne ha superabundancia de vra, fez com que etre fieasse a.diado. O mes mo a.o
pessoal. Ora, estamos no caso do fil.zer todas as contece com outros muit<l\5 re 1uerimentos. 
economias, afim de dar as n(lssas vias fel'reas o o orador mandou uma emenda aus-ment:mdo 
maior desenvolvimento. Comprehendé a camam o credito do §5", que t rata da acquisição de 
que, subindo multo as despeza.s de custeio, não plantas, afim de que sejam introduzidos anlma.es 
ficam saldos, e é natural que o Corpo Legisia ti vo reproductores para s erem cedidos pelo seu custo 
tenb11 receio de estar aggrava.ndo os onus do E&- aos agl'ienltores nacionaes. 
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A nossa indu~tna. pastoril ê tle grande futuro, dades mais :\propriadas ao nosso clima, e melSrno 
mns preci~a de melhoramento;, precisa admittir ilo modo de fabrico mais conveniente e concen
processos novos e adiantados, introduzir animaes taneo com a qualidade das vinhas que forem in-
ao ro.ç.>t, o que possam dar o,; resultados obser- tro1uzida:;. .~ 
vados em outros plizes. Em sua generalidade os O orador ainda tinha muitas materius com que 
nmsos agricnltores, além de não se entregarem a se occupar, mas, alàm de ostat' filtigndo, vê que 
esses estados, não dispõem dos recursos necessa- é chegada a hora mar.cada para a interpellação e 
rios para mandar vil• do estrangeiro animaes de nful quer prejudicar ao nobre interpellante no 
raça afim de melhor.cr a sua indttstria. _tempo que lhe é destinado para esre fim. Apenas 

Respondendo a um o.p~rte do Sr. J nguarite, · s~ queixara do systema que a mesa tem adopta1lo_ 
diz o orador que o; nos;;os criadores não dis- de marc~r par,, tão tar!.le a discussão das inter
põem de relações no estr ng-eiro afim de fo.,.e- pellações (apoitvlos da opposiç<1~), o quo faz com 
rem compras convenientes. De mais a mais, ha na que o debate se. res:rinjtt e:üt'tturdinaJiamente, 
travessia~ perda de gmnde numero de a.nimaes, porqne :\ maioria, na smt íntoler-a.ncia-1 não corr
perda que está muito superior ás posses des>es ce<le a prorog;\çii.o da hora. Assim, pois, o orador, 
criadol!es. Um criador, que podia fa.zero sacrilicio niio quet•endo aggravar mais a sorte t!o nobre 
de um, doas ou tres oonto; i'aro. a<lQutrir u1n bom interpelhtnte, tomando o qul!'to de hor~ de. tole
anima.l reprod.uctor, uM está uo cuso de mnndal-o rancia permittido pelo regimento, põ2 aqui termo 
vir da Europa, além de que, si o fizel', póde o ao seu discurso, deixando de fallar sobre muitos 
o.nirr.al, em clleij'ando no estabelecimento, morrer sarviços do Mini~tet•io do. Agt•icultm·,,, como pre-

. por falta de accl!m<tçii.~. Parece, po's, que o auxilio tendia: o serviço do ga.z, o da mineração, o das 
que a emenda impõe no go'~>erno é muito ínsigni- companhias subvencionadas e tantos outros, que 
ficaute, porque limila··Se a correr o "'esmo go- ah! e;tão reclamando aattenção do parlamento. 
vcrno o risco de perder 03 a11imaes que m.orl'erem Pede desculpa ã. Camara pelo tempo que lhe 
na tr.,vessia e antes da nclimação ; accrescendo tornou. (:lluito bem, muito b~"'- O omdm· d (eli
que o governo dispõe par3. isso de agentes na citado) 
Europ~, 03 qnaes com muita facilidade se pódem A discussão fica ~.dlaà.,, pela hora. 
entender com os crindores de animaes de raças 
adiantadas. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Il':>.'E&PELLAÇÃ.OOO S&. PEDRO LUIZ AOS&. Ml· 
~!5'1'&0 DA Jt'S'l'!Ç.>, 

São estes os n.u:dlios que, pesando aliãs pouco 
sobre o Estado, podem apro\·eitar g1'andemente 
aos productores do p·ti?.. A emenda pó de oc
casiona.r que o governo teuha. o prejuizo de 
alguns contos 1103 animaes que se .r~rderem ; (O Sr. Ministro da ]t<,tiça nccupa o ,-especti~o 
mas aquelles que sobreviverem oerao cedido3 1°[101" no recinto.) 
tJelo custo ao R criadores, os quaes, não tendo re- Ent•~ "m di~~ussão a segninte interpel!ação 
laçõe.; com os paizes est~angeiros e precisando annunciatla a 3 d<;~ corrente : 
de recorrer a intermediarias, le1·iam de p•gar 4 Requeiro dia e horA I;Jlm interpollar o Sr. 
pesadas commissões, muito superiores ils suas M1nistro da Justiça a respe1to 1!os seguintes pau-
posses. (Apoiados.) tos : 

O orador vê com prazer que o nobre Ministro L• Si as diversas pe;;soas ou commissões eu-
aceitou na eornmissiW a ideia lembrad•\ de aug- c!ll'rcgndas por S. Ex de elaborarem Y:trios pro
mentar-se a verbl pam e>tações agronornicas e jectos de reformas referente~ a serviço> perten
institutoõ profission•tes lle ensino agrícola. A"ül'a contes ao Míniste1•io da .Jastiça jil apresentaram 
IJ.Ue a agricutum n::cional entra ll'um;t nova phase os seus trabn lhos; 
e que :não póde mais continuar com os processos· 2.' Si as mesm;ts pessoas 1fu r.ommiss1les foram 
rotineiros, é obrigação do governo fundar o maior d :odas por S. Ex. as bases que de\'eriam SP.t'>Ír :i 
numero de institutos praticas que ror possível or~<LDÍJ~; •çiiodas al!udidas reformas, e quaes es&'tõ 
(apoiados) : ~hi se farão as experimel)!nções sobre tmses; 
a variedade das Clllturas e subre a.'luellas que sio 3.0 Si e= reformas trazem augmento de des
mais adequadas ao clima. Ora o clima do lmperio Eez:~, a quanto ~SC<lnderà elle, e si o nosso estado 
é 1nuito Yario, como varios os terrenos de suas llnanceiro o comporta sam sacrilicio do contri
proviacias, e é occasião de prestar o noure i\!i- buinte ; 
nistro~ s maiores ser•·iço' á ag1·icultura nMional. 4 .• Si foi feito o calculo do augmcnto da des-

Jà. Saint-Ht·aíre, nas suas viagens pelo interior peza, de accóedo com oprojecto d<J reforn.a,iudi
do Brazil, dl.lse que a variedade dos climas e a ch1ria apre;entado ao Senado pelo illustr~ Mi!liS
qualid;tde do; ter•tenos eram tão uivers:lS e actu~- tro dn Justiça, e a quanto sohe elle ; 
v<Lm de tal m:\neira sobre a5 plantações, que o 5.' Sijó. sngg-eriu 'lOS presklentes de pro,·incia 
algo~lão da. mesma especie produzia qualid;ldes os meios <le prep~rarem o.; elementos neces;;;H·ios 
muito differentes, conforme o clima e a qualidade pllra ser exequh-el no lmperio es~e bam systema 
do terreno em que era cultivado P~ra este lim, penitencinrio, equnos esses meios; 
as est;\ÇÕ2S agrooomicas vão prestar graudos G.• Si j;i poz em pt•a\ic;J. providencias llat•a an-
serviços. . . gmontnl'" ron<l:l <la CaS't de Correcçiia da Corte 

A cultura da V!Oho. corneç.'\ a ser ensatada em e qnaes s:to ellas; 
grande escala nas províncias de Minas, S. Paulo 7.• Si preten<le mnuter :\policia secrcl:l il cu~lit 
e Rio de Janeiro; é uma industrin nova, é uma dos cort·eB publicas, ou pnss;n• este encargo aos 
cultura que ap~nas se vai iniciilndo~ e em que,. interessndos, ca~as cam.nk:rciaes. thcatro~ c out,·as 
portanto, o agrtcultor tem de tactear muito. E' estabclecinwuos, e qual a somma com que elles 
occasiã.o do governo, fundando estabelecimentos ~evem·ooncorrer; 
de instrucção, facilitar por toda. a pal'te a intro- 8.• Si não julg<J. con'~>enielite, antes <h viagem 
ducção dos processos ma1s ailiantados, das varie- que s. Ex. pret<'lllde füzer n Fernando de Nora-

V. IU.-44 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/02/2015 12:04 +Página 21 de 26 

Sessão em 3t de Sulho de 1888 

nha, mandar projectar por \\ma commissã.o de Trata da. reorgani~ação do corpo policial, e, à 
engenheiros as ob!'lls reclamarlas, nfim de escLI- respeito, occupa-se conl o caracter milihr que o 
recer e habilitar o Corpo Leg'slatívo a votar o nobre Ministro está dando ao corpo, em oppo
orçalllento d o Ministerio d:t Justiça. sição com a opinião dé S. Ex., manifestada em 

S:da das sessões, 3 de Julho de 18S8.- PeJ,.0 · seu rcla.torio. 
L1<i.õ •"tlar,s t.le Sou•a.» üi~ que a imprensa nentro, que tanto apoia 

o gov-erno, annuncia. que alli estão se ra-
0 Sr. Ped1•o Luiz comeca estabele- zendu exercícios e que os soldados servem-se das 

cepdo um confronto entre o procedimento dos artims Coblentt. ; por este motivo solfreu grandes 
.mulistros libernes, respondendo 8"': c orlo prns· • cen~uras o ministerio passado ; hoj A .'lCh<>-se 
as interi>ellaçOJs dirigid <S pelos membros d•t op- muito re~ubr que se dê ao cor~o policial c~
po~ição d' Camart\ e o procedimento do actual racter militar, a :.tté elogia-se o governo que coa
Mini5tro de Jústiço, que deixou decorrer mais de serva o mesmo armamento e manda ra~er exer
qn:trenta dias paro. respoMer á iuterpellação do cicios com es.o;a.s armas. 
ora o r. .~' propo;ito o orador refere-se à inter- Rerere-se á organi~ação da policia de_ Londres 
pellaç~o dirigida ao Sr. conselheiJ•o Leã<i Vell<»O e de Pariz, e pergunta si o nobre Mimst•o pre
sohre· a reconstrução do editlcio da Academia de tende assentar nessaô bases a r~organização da 
&ll3s Art<os, responrlirla dent1·o de poucos dias, Jl~!icia da capit~\ do lmperio. 
ínterpella~ã0 ~m nada mais import-wt~ que a di ri~ Faz consideroç<:ies no tocante i1 policia secreta, 
gíth pelo orurlor no nobre Mini;! ro da Justiça a e pergunta si o nobre Ministro quer passar o seu 
respe1to de assumptos q11e dizern respeito aos di- cu~teío a particulares, como se depreheode do seu 
reitos e ~rantias tlo cidadão relataria. 

F,1z Jargns consideraçõe,;il respeito düs prot'O- Faz lar~s conside!'llções, citando a respeito 
g-ativas p.rlamentares, mostrando oomo ellas s1i.o consultas ao Conselho de Estado e parecet•es de 
importantes e devem ser rlcfendidns pelos depu- autoridades, a respeito da- ceDtrolis~çã.o rio ser
tados, lendo a respeito trechos de discursos [n viço das prisões, deixando só a cargo dos po
act~al Sr, Ministro a,, Ju tiça, reivindic,.n<io os deres provinciueo as destinadas ao> detenlo3, que 
direitos do parhmento sophismndos c usurpados agnar<l:\m o pronucciumento dojury,e as pessoas 
pela Cot•ó1 , pelo cooselho do Estado e pelo Se· condemnadas ás penas de prisão sirnpJ~s. Cita a 
nado. respoito o que se passa DOS paizes cultos, e a con-

veniencia que traz aos cotres pl'Ovinciaes a centra-
Occup~""e em seguida do equilibrio do orçn- li.saçf.io deste servico. 

mento tnn tas vezes ô.etendi do, dtz o orador, pelo Só assim, diz 0 orador, se conseguiri;J. a. O:n; for
nobre Ministro da Justiça, que sustentava não mid,ule, 0 mesmo rigor no comprimento das penas. 
ter sido o p"rtido cou,;ervador chamado ao poder 1 ponta os saldos apresentados pelas ••risões na 
para resolver a quc.stão do elemento servil, que Italia,earespeito pergunta ao nobre Mitli,trode. 
nã<i pertencia ao seu programma, mas sim para Justiça, quaes os meios e si delles já lanÇ<lu mão 
restabelecer as tinancu.s do paiz arruinadas, em l)lora u.u6rmentar a renda da. casa. de corre~ção da 
vesperas de uma banca rota. Côrte. 

Lê, a respeito trezbs de discursos do actu,>l F;LZ ninda outras consíderaeões justillMndo os 
primeiro Ministro rla Justiça. diversos quesitos da in terpella.ção, e termina 

Mostra. ainda, com as palavras do i Ilustre Mi- di2endo qne si fosse republic~no npoin.t·ia o 
nistro da Justiç.~., os perigos provenientes dos de- a.ctual governo, pois que elle está Jlrestando 
ficits, e quMs os meios rte extingui! -os. o qut!, na gr;mdes serviços i1 c msa. rt>publíc <nn, ra?.ão 
opinião do illustre !i!nistro, só se poderia con~e- porque o comb,•te com esforço. Deseja ver dons 
goir com a reducção aas à.espezas e com a recou- :<artidos con,titucionaes fortes; a res(leito cita a 
strucção do lmperio. opinião do Mbre Ministro da. Justiça, de onde íD-

Faz um concronto, com o flm de evidenciar que rere que o actual governo não é couservadGr, m:I.S 
o nobre Ministro esta faltando no governo b.s sim liberal, dizendo-se conservttdor, e, citando o 
suas promessas, aos seus compromissos da O\•posi- ~ue dizia Tavares Bastos. canclue q>1e com esta 
ção, contra o orçamento do Ministerio <ia Justiça politica,com este programrna as instituições coJTem 
que està sendo executado no "ctual exercício, e o gronde risco. (Muito be,., muito /JemJ 
Totado agora pela Camara :>.ugmentado em perto 
de dous mil contos. No entretanto, accrescenta O S:t:'. Ferreira Vianna (ministro 
o orador, este augmento poderia não se ter feito, da justiça. (Mo~im~t!lo de attençao, p>'o(undo si
e para j~stítl.car esta opiniãn, lê palavras do Mi- lencio) ;- Sr. presidente, sou reconhecida ao :;o
nistro da Justiça áeerca da reducçã.o das despezas bre deputado por haver recordado trechos de mens 
e dos caso~ em que estas J)Odem ser justificadas. discursos, quando combati nesta Camara, em ou-

Occnpa-se em seguida <h reforma jadiciaria, tros tempos, ao lado di)S meus nmigcs e do nobre 
quo traz grande angmento de despezas, e que, dep•ltado. 
no entretaoto,o norre Ministro al'resentoa an Se- ·~lais reconhecido aiDda pela confissão, que t~ 
nado, esquecendo-se de suas opmiões a respPito de ?Ublico SQ dignou fazer, de ser meu discípulo. 
dns prerogativllS da Camara,opiniões e qne o orador 0 SR. Penao Lmz :-Sem duvida. nenhuma. 
lê, estranhando que, sobre assumpto tão impor-
tante, radicalmente alterado ]leio nobre Mi- O Sa. FERREtRA. VtANNA (minislro cüzj,..tiça)~ 
niStro e nugmentando a despeza em mais de - E si nãn tives>e a graciosidade de armar-ma 
l.OOO:OOO$,a. Cam(l.t'a possa ser oollocada. em 2• C()m um rosario, teria medo de que o discípulo 1e 
plano e o seu direito ô.e <liscussão seja sophis- rollocasse nas castos do mestre para espíogar
mado, pois o projecto serà. discutido como émeuda deal-o. (Risadas.) 
dD sen"do, tendo uma só discussão e não dnas, Desejo que o Dobre depu tado,que tanta a.ttençãe 
como teria si!!. ella tivesse sido apresentado. tem dado ao qne hei dito nesta. casa. ou escripte-
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na imprensa, não cesse de advertir-me, pois mai;o 
do que tudo prezo ~ coherencia. 

O tempo esc~sso pelo regimento e as iunc<;õe; 
que em f<tlb de pessoa. mais habilitada exerço 
(não apoiados) obrig" m-me a entrnr desde logo em 
materia.Surprehendeu--me o nobre deputado, in
terpellante, com as>umptos da maior gl'itVidade, 
para os q:u\eS não esltwa ~revenido ... 

o SR. PJ.Wll.O LUIZ:- Oh! 
0 SR. FERREIRA VIANNA (ministi'O da jusliça)~

... nem constam do conteYto de sua intorpellnçã.o. 
P>~ooce-me li ue o nobre deputado sobrecarregou 

o Ministro da Justiça de rasponsa~ilidade ex
tranha ao seu llfinislerio. 

O ~!ínistro dn. Justiça responde oo primeiro 
quesito (lê :) 

« Si ·:s diversns pessoas ou oommi>Sões enc.~r
regadas por S. Ex. de elaborar varias pr<•jectos 
de reformas referentes a serviços pertencentes 
ao Minioter10 de Justiça já, apr·esentaram o; seus 
traballws 1 ~ 

Não nomeei commi>são alguma. 
O Rn. PEDI\0 Lutz:- Consta do seu relatorio. 
0 SP.. FERREIRA. YIANN.~ (ntinistro da }t<sliça): 

-Nii.o houve nomeação. 
O Srt. PEDRO Lmz:-Eucarreg'3dos, então. E' 

uma questão de pala vns. 
0 S&. FERREIRA VIANNA fminisli'Q da jusliço): 

-Logo quo assumi o car~o de m.inistl'·o, reuni os 
jni2es de direito, em exereicio na Côrte ; fa.llei
lhes das necessidad .. s mais urgentes do servico 
da justiça, invocando a autoridade e experien
eia, que nelles sobrn.~·n, pllr<L remediar os incon
venientes· ~pontadas pela opinião publica e 
melhorar, tanto quanto fosse possivel, as condiÇ(les 
actuae.>. 

Nessa reunião manifestei ln.rgameute ll.S minhas 
opio:õJS ; os juizes ouviram, da.ndo signaes de 
adhesao. 

Todos e da rn~lbor vonta•le comprometteram
se, cada um na sua especialidade, n. apresentar 
trabalhos, que auxiliassem o ministro no intuito 
da melhorar o serviço da administração lla. 
justiça. 

Tomaram este encargo, expontaneamentc, por 
a~.or da. causa publiaa, mns não por solicit~.ão 
mmha. 

Effectivaruente cada uma das commisSões, 
que entre si formaram, teve a g~n tile:z:a de 
apresentar o seu trabalho. 
. O discm·so~eproferi naqusllo. reunião corr~ 
tmpresso ... 

O SR. PEDRO Lurz:-Tive a satisfação de !el-o 
0 Sa. FERREIRA VIA.NNA (ntini.!I>'O da j..sliça): 

- •.. e contem em largos traços o plano <lo Minis
tro tia .Tnstiç.. .... 

Não h ou v e da parte tlos i1l ustras magistrados a 
menor d.ivcr~ncia. 

Os S3US tra.balltos offaraceram-·t e nlguns ele
mentos [IS.L'a a obra <L'I. retorma jutliciat•i:t apre
sentalla M senado. 

Os juízes de orphilos npresento.ram um projecto 
sobre a. tomada de cont.Js dos bens dos orphãos c 
suas gnraolias, poi;; jalgava, neste ponto, insutH
ciente a legislação actu•<l. Este trabalho, :\l.iás 
bem elaborado, a~roveitei com as alterações con
venientes no prnJecto a que me referi. 

Os dois juizes das auditorias de guerra e ma ri-

nb>t incumbiram-se de formttbr um projecto. ten· 
donte à constituição do tribunaes corr6ccion · es, 
ueces~irlade urgente ~ muito recla.·nnda, como 
1·ec •nheceu o no!Jre deputado. (Apoia·los.) 

Est<t p .rte está incluid ' no pruj •cto da reforll'la 
judici:.ria co:n as alterações e mo·litlcaçOes, que 
liz, e podem ser apre :i,.Uas, com pn. n.ndo-se o 
~rojecto com as idéas apresentarias p••r "'luelles 
illustres juizes e que tnmbem correm impressas.· 

Entendi tam!,cm •1ue o procos•o das !'•tllencias, 
pela demora, e antes n ruina dos cre•tores do 
•111" a s~o. glLT"!llia. ( tpoiado<.) l"allei ne;te scu
ttdo, uaquella occasiào, aos magíotr.tdos presen
tes ; um dos íllustres juizes, o •h 2• varo do 
commercio,,presentoua Secret >ri·1, d, Ju;tiç:•, nlti
mamente, algum~s idéas a tal respeito. otrer6-
cendo o projecto do prechH•is>imojurisMnsulto, jil. 
f,,llecido, ornamento lL• justiç 1 e d .• tribaaa, o Sr. 
cons·,llleiro ~abuco .. 

SolJ!'e este assumpto por ar<< nada formulei ; 
estou em estudos. 

Além destes cooperadores esclarecido<, pr,tticos, 
ouvi noutros, ~ue conhecia por suas luzes e cxpe
ri•·ncia, nt organização do pr0jecto e com elles 
tralialllCL 

Julgo escu"'tdo dizer ;\ cstn. A ngusta Cn mnra 
que o que está feito e acab:. de merecer a oppro
V<lÇão da illustt·e commissão do S~n·tdo é obr<\ 
rrutis de3te~ cooperadores do que do Mini.;tro da 
Justiça. (n me1·ows n:1o apoiados), ~imples e obscnl'o 
leitor de livros, por muitos annos entregue mais 
nos esturlos abstractos do que nos traõalhos pra· 
ticos. (Riso.) 

A proveito a occasiiio que me oft'erece o n~bre 
deputado iuterpellante par:t pag:Lr com tolo o 
coração um tributo de reconhectmeoto aos meu~ 
cooperadores no projecto,o conselheiro dir·ector da 
Secretari" de Justiça em quem não sei o que mais 
a_~trecie si a sn>> diligencht, scienci'' ou p •trio
hsmo, (apoiados) ; o Dr. ~rios Augusto de Car
v,.Jho, no ruen conceito, n mais bclla esperanÇI'. 
do nu;so fôro (apoiado.<); e um juiz de direito, 
que por nc•'"o se achava. nesta Cõrte e ~ue 
julguei h::tbilitndo a prestar este serviço n que 
amHliu com muita benevolench, o Dr. Lopes de 
Mir-anda., magistrado digno e illustrado. 

O SR.. TAR«uU\'IO.- Apoiado ; é muito dis
tincto. 

Ú SR.. FERREIRA. Vr.~NNA.(I>linL<fl·a daju<tiça):
Eis a historin resumida do projecto que arre>entei 
ao Senado ; em tão mã hora, no parecer d& nobre 
deputado . 

O Sa. PEDRo Lmz:-Perdão, eu não disse isso. 
O SR. FERREIR.~ YUN'N'A (•~tinütro daju.<tiça) :

Po:lerei ser réo de muitos delictos, uinguem co
nhece melhor" sua fraqueza. do que o Ministro 
do. Justiçn; ma.s niio do que me @,Uiz imnut·:r o 
nobre deputadu: -de S11geltar a autoridade do 
ropresentante immediàto do povo à supremacia 
do Sanado vitalicio. 

O SR.. PEDRO Lutz:-Acho Qtle o facto depõe 
contra V. Ex. 

0 Sll. FEllllEUU. VIANXA ("'ini.!ti"D dajustiç~)e 
-A Camar., dos Srs. Deput•dos, iostad;~. e ur.,. 
gida tJSlo elnm,,r publico contra o modo por que 
no P'~lz se administra justiça, eivada de espírito 
pol!ttco .. _ · 

0 SR. JOAQUill NA.BUCO E OUTROS SRS. DEPU.. 
TADOS :-Apoiado. 
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0 SR. FERR.EUtA VIANNA (ministro da justiça): 0 Sn. FERREIRA Val!N.\ (ministro da jt<stiça): 
- ... confeccionou e remetteu p cu•a o Senado um -E' questão da facto. 
projecto que contém alguns prmcrpios bons. Mandei calcu.lat• vor pessoas mais competentes, 

Este projecto sahiu de uma proposta do go- e trouxeram a~uelle resultado; emquanto que 
verno ; tinha, portanto, o cunho de uma autori- com a reforma primitiva a despez). asc~nde a 
dnde competente, com quem a Cam-cra entrou em mais de 700:000$000. 
accõrdo e chegou a conclusoes. O SR. MAc-DowELL di um aparte. 

Estavam nelle eomtenpladas aigumas dispo- o SR. FERREIRA VL\l!l!A (ministro dajuseiça): 
sições no sentido de manter a independencia, -V. E~. não atinou com o calculo, mas infelíz
inamovibilid ;de e perpetuidade dos magistrados, mente não tenho tem~o de demonstrai-o. 
elevando seus respectivos vencimontosa quantia Declaro porém que pesso~s mais doutas do que 
em natla inferior, a que deve ser dispendida, caso eu neste assumpto as;;eguram que n despeza não 
pnsse o projecto que otrereci como substitutivo. oxecderiL Je 856 a 8()() contos, e ainda ass1m even-

A jurisdição do Senado estava, pois, prevenida tual, por causa de certas regras que estão con
natural e constitucionalmente. A medida tinha signadas no projecto. (Apartes). 
sido d_is:mtid~ ~a ca.mara temperaria; ha vit\ pas- 1 E: questão muito d~licada. .e r.m-a.menttt arith
sa~o a JUI'ls<hçao e competencia para camam vi-l met1c~. Quandó o proJecto v1er a Co.mara, tr,ün-
taliCJa.. remos deste assumpto com pausa e e~tensão. 

Se ao modificar aquelle projecto no sentido das Valerá, Sr. presidente, ou nii.o ao contribuinte 
idéas mais adiantadas, que professo, viesse offe- o sacri5cio de g<lstar com o primeiro e mais im
eecer o meu. trabalho de preferencia a estaCa- portante ser\•iço do lmpario esta quasi imper
mara, romperia a prevenção constitucion<t l ; re- ceptivel somma em relaçii.o iL enormidade da que 
~nr~nria a passagem de uma reforma, que julga o.bsorve;p serviços de muito menos considemção e 
mdtspensa. v e! (apoiados); e, não sal varia as pre- alcance ! 

rogativas, como diz o nobre deputado, daCamara, o SR. JOAQUI!r :.'I'.~BUCO :-Apoiado; muito bem. 
porquo o projecto havia sabido desta mesma 
Camara, per.tnte quem teria de ~tpresentar 0 O SR. FI!RREIR.~ VIANNA (ministro da justiça): 
outro. - -No Senado, onde o> nobres deputados não po-

A prevenção estava feita ; portanto a camara dem duvidar que paira e domina o espirito da mais 
quando porventura ~olte 0 projecto terà toda ~ rigot·os:~ economia, o projecto foi aceito,e o pare
competenei.\ para discutir em 3• discussão, como cerda illustre commissão,puiJJicadohoje no Diario 
se costun1a fazer e manda o regimBnto a respeito Offioial, niio tom:t em consideração o augmento de 
de outl'3s matel'ias. despeza, attendendo à relev"'ncia e a magnitude 

O nobre deputado interpellacte pergunta em do serviço que ~reforma promette e garante. 
segundo logar (lendo): cSi às mesm:ls pessoas ou Sr. presidente, combati ao lado do nobre depu
eommissões foram dadas por [;;. E :r. as bases que tado pelo 11° districto ào Rio de Janeiro os exces
devem servir á organiza~ão das nlludidas refor- sos de dcs[leza, e ao seu lado preguei com insis
mas e quaes essas oases ? ~ tenCla a necessidade de estabelecer o e~uilibrio 
. As bases não podem ser ontrns sinão as con-~ da receita com a despaz,, .. ~'oi uma cnmpanlta 

Slg~adas. na Constituição tio lmperio, porque 0 sem successo, mas nem ,POI' ISso menos r•goros~. 
proJecto ceve por condição indispensavel Nua.rdor Nas batalhas que se fer1am por este mot1vo fazta, 
os moldes da lei fundamentul· e foram a.s mesmas como Selllpre, O pa]Iel de um recruta (riso); o 
que sustentei ne:1ta casa desd~ 1870. chefe era o m~u amigo. o nobre deputado pelo 

O nobre deputado interpellnnte fez-me justiça li" llbtricto do R.io de Janeiro, info.tigavel, im-
declarando a coherencia que gnardei na refor~~ perterrito. . 
com os principias, que defendo ha muitos acnos Son p.dheso hoJe e a!nua cm•is do que entM i 
e talvez não seja escusado lembrar neste momen~ uecesstrlade de rcstnbeleoor sobre bases seguras 
q!-le, n_aquelle tempo, um timido projecto, que ar- o _equilibrio OI'ÇD.mentnriol não o equilihrio que 
rtsqnei nesht_ casa, com o nobre deputado po1• P!Jde resultar da suppressao. de despezas necessa
Santa Catharma, achou não só resistencil\ como rws, como tantas vezes d1Sse chquelle log"<'r ; 
estranheza. Passado algum tempo, aquellas idéas não a econom a ~as aparas, mas !lt_Cconomin em 
foram conoagradas em proposta do governo, que g_r-~nde, syste~hca, .fJ.Uê deve pr~r dareor~
apresentada por um dos meus antecessores nest~ ~IÇaO do lmper1o (apo•adas); arJUella. que h~ de vn· 
c~sa. mereceu o voto da maiorh estão PI~econi- pelo despertar da activida.de, da intelligencia, 
zadn_s no Senado e em toda a li{rte. Portanto, pela el~vação das o.lmas e dos espirito:o; nao essa 
consmta o nobre deputado que rei vindique pam economia que se ~ledc,qus se p~a, que se calcula 
n11rn e pam o nob:e deputado p_or Sanb catllar'.na na balança estreita da :.•r •tllmet iCa.. 
este ~ef!ueno mel'Ito: termc;; stdo os ['rreursores. O Sa. JoA.QUilll 1\Asuco:- Apoiado. 
( Apotados.) : · 

Terceiro (tenda): «Si essas reforma~ trazem 18~2 SR. MAc-DowELL : - F..stn. era a nossa em 
aug"Ulento de despeza e a .quanto ~sce ,lderá el!a.. • • 
e SI. o . nosso est.:do _ financeiro o comporta, se~ ~O SR. FERREIRA VIANNA. (ministro dajusliça): 
sacrdic10 do contr1bumte . .,. - Era po;rque não tínhamos esperanças, não 
.. O _augm!nto real d~ despeza. da reforma judi-. v1amos horizontes malS largos; porém, os nob!'e.'i 
m:mn., nao excedera de. 856:000.~, compre'nen~~ deputados, meus compaubeiros, hão de lembrar-se 
dendo o ministerio publiC!l. ' de que s~mpre insisti neste ponto, E quantas 

O SR. MAc-DOWELL:-Talvez 0 dobro vezes disse ao ouvi?o .da.quelle infat.i~vel repr&-
. sentante do contr1bumte, o deputado pelo H• 

~ SR.. J OA~mM N ABUco: - A justiça. é n pri- districto do Rio de Janeiro :- E' um esforço vão, 
me1ra necessidade do paiz. inntil; estas pequenas ~onomias não dãó resul-
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lado, porque são absorvidas pelas desjlezns even
tuaes e extraordinarias, que se succedem o re
petem-se! 

Senhores, o equilibrio Yerdl!.deiro, renl, como 
comprehendo, como todos o desejam e inguem 
deve embaraçar, h..'\ de vir axactamente rh ma
xima. segurança dos direito> i o di vidunes, d~t. pro
priedade, das garantias, emfim, que o legislador 
promette, por uma justiça inamovível, perpetlia, 
independente, affi vovos do Braxil e á.quelles que 
o~ JlN>Cili'arem como o melh r -refugio e asylo. 
(Muito bem.) 

O SR. JOAQt:I:II NABGCO: - S1 brel11do pela 
igualdade do pobre e d~ rico pel'ante a magis
tratu~ . 

0 SR. FERR~IRA VIA~NA (minist>'O d~ jmtiça): 
- 0 eq uilibrio, que deve ser a aspiraçáo. o de
sejo de to~os os homens, a quem cabe a responsa
bll!dade do governo, virà, Sr. presidente, da 
sntisfacão das mdeclina vei~ necessidades, do apro
veitamento das forças inutilizadas, u:\ r ehabili
taQão do homem, e não de pequena; red ucções, d~ 
suppressão de serviços, de orç:~meutos antes figu
rados do que reaes. ( Apoiad<Js.) 

O SR.. PEDRO LU!7.:-En tão vamos dar ils pro
víncias maiores renda> e ellas quG estabeleçam 
as coma.rc:IS onde q uizerem . 

0 SR.. FERREIRA VIANNA (m;'.,;;:ro ./a justiça):
~0 estes os principies que sempre ~rofessei na 
Imprensa e na tr1buna, e, como disse o meu 
uobre. . . dlsc!pulo (riso) e interpellante ... 

0 Srt. ALFREDO CoRRIÍA:- Discípulo rebelde. 
(Riso.) 

O SR. F ERIU, l ltA Va~x.~ (.nillisl•·o dajtLitiça):
..• sã.o lambam corollarios inevita,·cis dos que 
cons:~grei DI\ rerorma municip:\1, adoptMa oo 
Senado fJ()r um illustre represent:lnte do p trtido 
liberal e nesta Cam:u·•• preferida. a outro projecto, 
aliás muito bem elaborado, do meu honrado amigo 
o Sr. cous3lhelro Paulino. 

Invoco a memoria d9s nobres deputados : hou
tem, como hoje, o Ministro da Ju;tiça é sempre 
o me::;mo em relação aos principies Jnrgo;, com 
que defendeu o s~u partido e combateu os seus 
auversarios. Niu~uem neste paiz, que tivess~ a 
respons"btlldade do governo, foi mais longe em. 
assumpto que interessas;e á independcacio. e 
realidade do pode~ da magistratura do que o 
act11al Ministro da J ustiça. Invoco a justiça 
do uobre <leputado lnt.&rpellante: runda ninguem 
foi mais longo no qne pertence à autonomh\ e ã. 
liberdade local ou municipal. 

Manten bo a coherencia., não quero q1tebra.l' as 
trndicçilas uo meu passado, embora o nobre depu
tado estranhe que no meu orçamento appareca 
excesso de despeza, compar1.do com o orçamento 
anterior de perto de 2.000:000$000. 

Deve o nobr~ deputado lembrar-se da que nos 0 SR. PF.DRO Lmz R MUITOS OUTROS SRS :-

OrçamentoS anteriores faziam-se d~ducçõ~s para. Apoiado. 
ajustar. o. receita geral <lo lmperio com a despeza o SR. PEDRO Lurz :-Mas o J,lrOJecto de reforma 
que se 1a votur • · . j udiciaria parece-me que esta nesb parte em 

O SR. 1\IA'ITOSO CA~lARA: - Apoiado ; é ver- desaccordo. 
dade. 0 SR. F ERllElRA Vl.I,~NA (ministrO da justiça): 

0 Sn. FERRElltA. VlANI'IA (ministro daju.tiça) : 
- • .. e que co orcameuto do :\linlsterio da Jus
tiça estão consignadas as verbas reaes, sem de
ducção de especie alguma, de modo que aprmrece 
um algarismo milito alto, comparado com os an
teriores, mas resa.lt.~ndo a <litrerença., q11e um é o 
orçamento leg;tl, e o out ro é o orçamento con
venclotla.l, flgurado. (Apoiar.lot .) 

O Sn.. PsoRO Lutz:-Si V. Ex. confia em qne 
seja approvooo o sen prQíeato <le reforma jndi
cinria, não h!\ necessidade dis; o, porque o typo 
para a;; comarcas é outro. (Ha outros apa1·tes .) 

0 SR. FERRE!R.\. VI.I.N~A. (m.inislro d.• justiça): 
- Não nceitei a Yerb.-. de t ermos e comarcas nas 
condições que parece figurar o nobre deputado. 

Em bom <L-. escola conservadora., n:to podia em
bai':lç •r, como Ministro dt\ J ustiça, e desrespeitar 
a execução de uma lei, que dá :\.s a>sembleas 
provincia.es >\ comp9tencia para a creação <L'\S co
marcas. 

(Apoiados, muito bem.) 

O SR. ZA)rA :- Dou-lhe um apoiado de todr> o 
coração. 

0 Sa. FERREIRA 'VL\N:N'A (ministro d~ justiça): 
-Competia, sim. á camara e ao Senado, tomando 
conhecimento dos rec11rsos financeiros do Impe
rio, aceitar esta. nova despeza., decretar-lhe ou 
negar-lh:J fundos; mas o Ministro da Jnstiç:~ fa.lt.a.
rla ao respeito, que deve ao poder constituído, 
poder autonomo das provlncias (apoia®5), si 
puzesse ds lado sam exame os netos da.s as
sembléas provincia.es dentro da sua compefencia.. 
(Numero.ros apoiados, muito bem.) 

-Não. Esta questão, que o nobre deputado sus
citou, é grave, merece maior exame ; desculpe-me 
s i não a tomo agora em consideração, falta-me o 
tempo e seria. prejudicai-a. 

O SR. PEDII.O L"CIZ :~Terà seu tempo. 
0 SR.. FE!tR.ElltA VIANNA. (ministro da justiça): 

-Certamente; estas questoes hão de ser toda.s 
dis~utidt1S. NõW posso ter interesse no silencio ; os 
nobres deputa.clos reconhecem que, si o h{inistro 
dro. Justica vale a lguma cousro. é pel~ palo.vrn., 
(mt<ito bem); que iuteresse póde ter em guarda1· 
silencio 1 (Apoiados.) 

Senhores, e;;tas questões não j)Odem ser a tro
pelladas. Tratt~se da organização do poder, que 
mais imporia. Íl segurança e a. defez.1. dos direitos 
privados. (Apoiados.) 

Nesta. casa , lembro-me ainda, dizia-se com 
espanto, quando o nobro deputado por Santa Ca
tharini\ e eu apresentamos o primeiro ensaio da 
independencia da magistratura: « Quereis collo
car dianL~ do poder exec\lti vo um podei' ••iva.l 1 
Quereis anarebizar o Imperio pela independell
cia da magistratura ·1 » 

Eintim, ~nos estranhava um espiri.to tllo libe
ral, apexar do; preceitos da Coos iituíçilo do Im· 

perio ! ·"" d M' · ~- J t' S · A poSI.,..o a IlJJStro .,.,. us 1ca, r. presl-
dente, é insustenta'l'el si continuar a ter em suas 
mãos a nomeação dos magistrados. (Apoiados ; 
muit() bem.) 

o sn.. JOAQUIM N.\Buoo:- &' uma serie de 
esc.'\ndalos. 

(Hu outros ~partes, e o Sr. presidente rec!tlma 
a a!tençl!o.) 
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O Sa. F&aarmu VIA.NNA (•ni~islro da}1.sliça) : O SR.. Pt'!DM LUIZ:.-0 relatorio diz q•1e V. Ex. 
-Senhores, o merecimento do rna~istrad'o por está e~tuciando o assumpto. 
quem h<> de ser ~fel'id.> 1· Pelo Ministro d-1 Jus- o SR. F!!:ltltEl!t.l.. Vr.-.~xA. (minis!ro da justiça): 
tiça 1 E' inteiramente inco·ppatente ; os inte- . _Sim, seoltnr; caJ.~o das cnnla-; do u!tim, se
resses c as conveniencias d" politie>• f,tzem no mestre, que se venceu em Junho, e tnmbem de 
muitas vezes preterir o real', o verdndei·ro me.re- ·outras in1'or111açõe:$, que ja pedi á secl"3taria e ao 
cimento. (Jfuitas trpoi'uda~.) ·proprio a.dmioi~tradDrda Ga,;a de Gorrecção. 

o Sn. JoÃo PEXID~: -E' Ulll:l. triste verdade, senhores, conheço ;·,queHes SBI''Iiço; de anterior 
mas é o que se tem obserV<tdo no pniz até datH, porque rui incumbiria como membro' de uma 
h~je · c~mmi;;ão de t'ar.er estudo> sobr·e :1 m:lteria. 

O SR. FeRREIRA 'fiA~':'lA (mini~tra da justiça): g• verdnde, como dbse o nobre rlepnlado ioter-
...;,0 merecime11to do magistrado. . peliante, que as prisões em to:lo o mundo e parti-

o Srt. Jo:io PÉxlDo:.-Fica de lado. cnbrmente na \l;Llia ern vez de augmeutarem a 
o Sa. FRaRl'!!RA VTA~XA (mi,.ist>·a da: j•lStiça) despeza augmentam a l'lJCQita . 

. . ,si ê reconl\ecido ou desprez >do, colloc, _0 Slm- Devi •-;e e,pel'ar esse res•Iltado, attendendo as 
Pre em condior.83 de dooendenoic>. (Apoiado.•.)· E coodrções de;iguaes eutre um trabalhador ;erva e 

yv um tnJ.balhador li'·re. 
aquello que e.;per«. ou . O· 'I·Ue teme não é inda- Os economistas que m~h detidamente tem e;~:n-
pendente, não póde s•r juiz. (Apoiados, muito 'llinado este assumpto so~res:ütam-se com a con
bem .) currencia est:lbelecida entre esl<IS c • sas de tra-

Cumpre, 110rtaoto, aeeltM prln~ipalmsnte na bal>.o rorç•llio co:n o tra.b .• lho livre. e .:creditam 
política dos mo.les o menor. · 1 d 

0 p--incipio da an.tiguida.h. d ell<Jis da l• in.ves, que sera um mal pa.ra e:;te o deoetwo Yimeato o 
tidu"a tem menos perigos e oft'erece m••iores trabalho penitenctario. 
gar:tntias do que 0 do mero~hn~nto julgado, As cauSa$ que no· meu parecer dão deficil. em 
medir!o pelo goveruo. (.4.poiaci<l ) ve1. de saldo na Casa rle Corree<;ão d•~ Córte sãc : 

No 5o ~ue:;ito interrog;l I) nobra deputado (lê.): a má e;colha d<1s offidnas, a vnrieda<le tleU"s e 
c Si· jit su·ggeriu aos presinente.l os meios de Dão ter o serviç) do> peniten~iarios conswno 

1 · certo. 
prepar .rem os e em-mtoE neee;s:wr:os pnm ser Foram :>.Ui crea.das as officioas para. servirem 
exe<,~uivel 00· lmperio um bom· system~ peniten- com 0 fornecimento ao exercito e á armada; en
ciat•Jo e qu .es estes m~io;;.' tretanto, existem neste e>tabelecimento officinas 

sr. presidente, neste assumpto nfLo temo;, sys- mais de delicadeza e de aptidão artística do que 
tem(!. alg•lm. · • propriamente de utilidade, o qne é· inconveniente, 

O Sn. PEnno L urz:- Apoiado. E' uma ~ru•r- 11ão 5Ó jdo h• do fiu 'nceiro, como tambem em re-
cbia completa. laçao à execução d:i pene~, 

O S~t. FER.REilU VrANNA (noini'stro da ju.<tiça): Não estou longe de crer que tomadas a::; provi-
.. -- apenas o preceito da Constitu~o sabia, dencias qne a~sím perfunctoriamente aetho de in
previ<iente e human.itari•l. ' dietr,e estabelecida um<t especiede almoxarifado, 

AS pen 1s não tem loga.t• de execução;- faltam poss.1mos chegar a result dos &1tist'actc.rios. 
de todo cadêo.s nas condições que determin:1. 0 O out~o quesito da interporlnção (lê): 
art. 179 !f 17 ela Constihliçito-. 4 Si preten ·I e m 'nter a policia secreta à 

No pr<•,jecto oJier.·cido ao Senado algumas di~- custa <los cofres publicas ou pa~s•r esta encargo 
ll<Jsiç<les devem, quandc> :tpprovadas, concorr·er aos ir.t~reSS>11tos, cas .. s Cllmm~reiaes, theatros e 
para melhorar este inJportaute serviço·. outros estabelecin:entos, e qual a somma ~'Om que 

Pen:;o, e talve2.o nobredeputado·interpellante devem elles ooncorreJ·,:. 
não· dh;corde, que o legislador, estabelecendo a ESIQ materh constitue disposição do orçt
pena e a sun. ootureza, línlita e restringe a auto- mRDto que jã passou na Camam. Assim tnmbem 
ridade provincial no modo da e~ecução. r.ommunico ao nobre deputado interpellante que 

Si a est"' compete deliberar so~re cadEns e pri- foi ·•ceíta e approvnd" pel, commi~são no Secado. 
s1ies, deve fa.zel-o q-nardando na sua construcção Por consequencin, e uma providett~ia já. in-
o systerna que resultar d,~ pen·.t. cluida na lei; m;~tería vencida. 

Port"nto, estes dous poderes iodeclinavelmente O ultimo <rUesito (lé) : 
têm de entrar em nccórdo. « Si não julga conveniente antes da Yiagem 

Assim, no projecto rle ~etorma eõtabeleci (es- que S. Ex. pret~ndc ruzer a Feman~o Ee Nora
lUVa dentro da competecCia. da autoridane ~eral) nhn, mand •r proJectar por uma comrm;sao de cn
ns coniições· in:lisp~n~ye1s para a ino>U~IIaç~o ® · genhe~r?'• as oln-as recl'amadas. afim de esclarecer 
term,n. e um do.;: reqnr~rto> é possuir ca.defa nas. e hai.I!rtar .<l. Corp·· Legrs~"tlvo a vot-.r o orça.
con;,llções dn Ccms!.!tmção p~ra a. exeeução tias menta do Mrmsterro da Jnsh~a.· • 
penas. . Tenho na resposta dest~ quesito ditf!culdadcs a 

Deste modo, app~rã. inevit:welmefite 0 1YJln que o no.bre deputado não_attendeu. ~i _soube;se o 
que· deve ser guardado em todo o.lmperio. qnA dena. fazer a respe•to do Prest !to de Fdr-

Estas refol'mas, como deve prever o nobra nando de No~unha nihteo.tariaa na,g'em.Si tivesse 
deptrtado inter~llante, cat'e!lem de estudos, de .mesmo_ qualquer esho~ tle pl!l-no, uma idéa, em
elemento> pmticos, que estou colligindo com a hora nao bem assentada, poder1a tratar da nomea-
maiot•deligencia. <:ão de uma.oomiDiS5ãol!a.r:tapre;entar, como pa-

Pergunta o nobre deputado, em 6• Jogar (l~: ~'f~. querer o nobre deputado, orçamentos pre-

4 Si jã. poz em pratica pro'lidenc~as para ao- · Mas, senhor~s, o meu espírito eot:i. muito per
gmen!.:l.r:_ a t\loda da Casa de CorreCÇao. da Cõrte e plexo a respeito do que de•e ser feito d'aq ue.lle 
qua.es sao e lias h ·presídio. 
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O SR. JoA.QUI!ol NABUCO:- Deve extinguil,o. 
é o rno.ior >el'l'lço que póde prestar á provlnei<. 
de Pernambuco. 
· 0 SR. PEOll.O LUIZ:- Ao Estado. 

0 ~R.. FRRllS!lU V!.\NNA (:11i>1i>tro rlr<jt<Stiça) : 
- n.,sdc 181;5 ·1 uc os m:·:u il antoc.,ss~rc; e, a11 tes 
dellcs, os ministros da gt1erra. por que e~te JH'~ 
sirlio ·ol autigame:1te dev~n~J"ncia <lo .\lioh;ler!t)~[a 
Guerra, trataram de rnell\orar a> su:ts condtçoos 
e só con ,eg-..:ir••m tornar tn.tks vl\"os os cln.mores, 
mais instantes n,; <1nei:ms .e maior a verbo. a .elle 
destinar!.\. ( \poinrLos.) 

São p:l~ado; mais tle30 1.nnos; tem-se nomeado 
varins commissGes, os Ministros J'ecebiclo rela
torios minucios s. rl de pe,;,;. as as mais conspi
au •s; entretanto o mal cresse e a.s prorldenchs 
não ,;e tomaram, e o q•tl3 nfLO tizer"m todos os 
meus ~ntecessore.;, o nobre deputado quet· que 
eu fo~ça em tào pouco tempo. M•IS o nobre derntado 
me f•trà justiça. Como pretend~r que o a.ctual 
Ministro, cotn um trnb dltom•tlt ' plo e '"a ri •do, n1i<l 
tendG desca.nç.> nem tr •nquil!ida·le, si não qu ndo 
se lhe otTerece uma apm.zivel iuterpella.;ã.o 
(risos) <eja accusailo ou Stt>peito ~e desldloso n'um 
assumpto da tanto alcanoo ~ 

Senliore.;, o presídio de Ferml-ndo de Noronln, 
sempre se me n!ignron assttmfJto fligno do mtoiot 
estudo e exame. ( tpoi<Wo~.) 'Si consider.o aqneHe 
archipelago em rel•çào aos altos intereSS<>s da 
n«vegação inter-<>ee:u~ica, ~ejo que foi alli .collo
ca.do pela mão de Daus, para ser o ponto ?van
çado da defe>a da nossa costa contra as aggressilss 
dos inimigos do futurJ. -

E' um ph~rol ~ r te deve i iluminar os navega
dores que por alli pnssn.m inevitavelmente . .e 
ser um ponto de parada., de .refresco e sul>sidio. 
(Apoiados.) Aquelle sólo é, como V. Bx. S<tbe, 
uberrimo; a ilhn tem rique1.as naturaes ncumtl· 
lndas. 

Seril. preferivel que continue a ser um presidio 
para e:tecuellll de penas, ou que se transforme em 
entreposto de toda a navegação, em forte para 
segurança e defe:za do lmperio 1 Eis, senhores, o 
que desejo ver com os meus proprios ol ho•, não 
atr,tvéz do papel, dos relntorios, das epiniões ; 
mas diauteda propriailha. 

Acredito que o sacrificio de fazer tal travessia 
ser-.L corn~osado si, por>entura. puder aproveitar 
aquella 1lba dA melhor maneira e mnis futuro 
para o Brnzil. 

Acho que nunca. se prestari à execuçito de 
penns de todo. a especie, de réos de todns as con
iliqoes, .em fim, de um re,..Uz.,ous de tudo o que 
ha de bai:~:o e áe vil. (Apoiados.) . 

0 SR. J OYSNCJO DI' AOUIAR:-E de-pois da pena., 
derramam-se pela provinci:~.<le Pernambuco, l~ 
vetl<io na capilal até um Jogar cbamndo Fernan· 
dinbo. . 

pntndo , •·erificon-se um contlicto entre o direct()r 
e seu njuthmte, que pende dé soluç-J:o. 

Sr. !>residente. nquella ilha poderà servir 
talvez para ~ execuçiio do systema penal mais 
moderno, d tquelle em que se concede ~o cou
demnado, polns suas mure •S de dislincção, apro
,·eitt~mento e mor~Liidudc, uma Hber.Jade con
dicional. 

Poderão ser lançados na ilha para cumprimento 
ftnal dR sua pena e ao mesmo tempo prtra tr.tba-
1 h::t.rem n::t. construcção do eae~, dus 'OOcins e de 
outras obr<tS, qu~ siío indispensaveis e senirão 
p:\r:t os novos desígnio:;. a que se desbc esse 
p:esidio. 

o Sn.. JoAQUm NAnuco :~ Será sempre um 
máo destino di\do it. ilh•. Por que ecntrali:;ar 
toJos os cdminosos nas viúnh!L:tç lS de Pernam
buco1 

O St~. F8RRE!l'.A VlAN:-;"A (mi11iswo da Justiça)~ 
-Peço perdão ao nobre tleputudo ·; fallei condicio
na.lmente. 

E• lndi.ipensnvel trat:\r seriamente deste as
sumpto ; e qua.nto fui previdente, o nobre depu
tado ·pórle conhecer, attendendo ·ao orçam~nto, 
pois pedi a Camarll. fJUe me c·~ncade.sse as sobras 
desta ver;,'l do exet·cleio em liqni>laçiio e do vi
gente, Jlara. empre;;:~r nos melhort~.mentoo qae 
fos.;em indispens·oveis, segundo ns informações 
que t iver e a resolução que tomar. Vê o nobre 
.teputado que, si não aV'.lncei mais, foi por falta. 
de recut'SOS. 

Sr. presidente, ·nilo á poslival, com o venci~ 
mento de 2:400$000, pngnr ao dlrector do presidio 
(apDiarios), que p .. r seu turno tambem sa nfii.Stn. 
da socied •de, o! dPgr1vlad••· (Apoiatks.) &til. quan
tia é insignitle•nte, e creio que pela ir.sul!lcienciD. 
da remuneração de .tão relevante ·serviço tem 
encontrado o governo:\ m::üor dlfficuld "'e r ara 
ncmeôl.r pessous competentes. (ApniadQs.) 
- E' certo e de pu •lic:~ notoriedacla <JUe o pre

si:Uo, em vez de dar r endn, cada yez nggra vn .os 
··ofres do E3tado com a Sim despe•.a; 03 produ ·ÚJS 
d!\ ilhn, os proprios réos fazem seus, ou ><in rlela
plrlados. 

Tem' sHo um grande esca.ulialo o presidio de 
Fernando de Noronhc\. {i\f!titO$ apoiodos.) 

Vozrn:-E' verdtl.de. 
O Sa. FERREIRA \!!ANNA (mini5lrD da ;wtiça) :

Contlo que V_ ·Ex., Sr . presidente, represr•ntante 
da proviucia de Pernamhuco, e o nohre interpel
lante. que mostr.t tanto interesse pelas CO~Na.s pu-. 
blicas e estudo do nssuoopto, ao menos, neste 
ponto, estarão unidos para agr • decer ~o Minis
tro da Justiça, o zelo, si elle emprehende~ a t ra
vessia e trouxer os resul-tados. 

O S&. MAc-DowELI. : - H' um serviço rele
vante. (Apoiados.) 

0 SR. PEoRo Lvrz:- Si conseguir dar um bom 
destino à ilha da Fern~.ndo. · 

0 SR. FERREIRA VIANNA (ministro ·®justiça): 
-V. Ex., Sr. presidente, està iaformado, · pelos 
relator! os QUe se têm publicado a respeito daquella 0 Sll. FERREIRA VIANNA. (ntin41ro ® j..stiça): 
ilha. que al!i não se cumprem as sentenças; -Devo ser prompto em dar·ao nobre deputado 
que os réus de crimes os mais abomioaveis exer- interpelLlnte sntisfacão, porque me pareceu quo 
cem autoridade e flsealisação sobre os delinquen.' lhe f!canm no espirito duvidas sobre as minllaS 
te5 de menor crime e sem maior impntação (apoia- t'!ttenções, por não ter respondido á su~t interpellQiio 
do<) ; que alli vi vem e conVivem sem respeitar a sinão depois de outra, apresentada post~rior
Jll'OJII'ia o&toreza, os vincalos do ·matrimonio.·os ·l!'eote. 
~reitos -ainda os mo.is ~. (.Apoiados.) 'Ul- O :11obre deputa.do,collocando-se D:l·mioba. posl
ttmameote, depois da iuterpellação do nobre d&- ção,reconhecerà que a nota coojancta. interessao-
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do ~ ordem publica, deixa:rn paira~ sobre o Mi-, A's 2 lf2 ou ante>, continua<Jã? ~a 2~ discussã:D 
nistro da Justiç:J. grande responsa!Ji\idade s~bEc do orçamento das. dcspezas do Mm~st~rJO da AgrJ
o destino de tantas creaturas, sobre a CO!ldJçaol cultura, Commetc1o e Obras Puuhcas. 
em que as tinha co !locado a Lei de 13 ~e Maio. Levanta-se:;~. sessão as 5 horas e 20 minuto> da 

Precisava dar prompta resposto. e ass1m o de- tarde. 
clarei ao pr~siden~e desta. uugusta Camar~, acres- . 
cantando que sentia grande magoa em nao estar .....,..,.._ 
presente na occasiao em que o nobr~ deputado 
pelo Rio de Janeiro apresentou a sua mterpella
ção para respondel-a inconlinenli. 

O mesmo não succedia com esta interpellação, 
e o nobre deputad0 reconhecem., que, pela mate
l'i"-, podia ser discutida Jlo orçament•l dajustiga. 

OS&. JoAQUDI NABuco:-Eo nobre deputado 
não tinha muita pressa, porque não compareceu 
hontem it hora. de fazer ses;ão. (Riso.) 

0 SR. PEDRO LUIZ da um aparte. 
0 SR. FER.REntA VIANNA (ministro da Justiça): 

- Est'> interpellação veio muito antes do or-
çamento dajtt$tiça. Além disso o nobre deputado 
é bastante condecendente para ou vir a mi
nha confis:;;to: estava estudàndo o assumpto. 
E' um assumpto de importan,üt; tive de ler 
muitos livros, e um delles torneei do pelo illustre 
Presidente do Conselho, livro para o qual chamo 
a attenção uo nobre deputado e de todos os que se 
de!lícam a estes estudos. E' escripto pelo Sr. 
Victor Fouroié àcerca dos melhoramentos da 
porto ãe Pernambuco. E' um bel lo livro. ( Apoia
das). Li-{) todo esta noite e sàmente pa1•a dar 
satisfação ao nobre deputado. Riso.) 

Corri presuroso il mesa, logo que soube que o 
nobre deputado e~tranhava a minha ausencia, e 
disse ao Sr. pre~ideute que estava prornpto, e, 
sempre que algum dos Srs. deputados, meus 
collegas, quizesse ter a bondade de chamar á sua 
presença o Mini,tro da Justiça, independente de 
advertencia, podia marcar dia e hora. 

Finalmento o nobre deputado tem rne hoje aqui 
com grande sacriflcio, por que estava no Senado 
e fui forçado n. não discutir, como convinha, 
certos "ssumptos, par~ cumprir maior obrigação: 
responder ao nobre deput~do. 

S. Ex. pois, me dispensara ainda por outr.l 
razão: que é muito difficil, qnnsi impossivel, 
diz o Evangelho, servir a dous senhores no me~mo 
tempo. (Riso.) 

Sr. prcsitlente, creio qne respomli a tortos os 
itens <lo interrogntorio do nobre deputado. Si 
V. Ex. se lembra dn algum ponto, qne tivesse 
escapldo a minha já cantada memorhl, me apres
sarei a rlar ao nobre deputarlo , como a V. Ex. 
as in forma~ões que puder. 

O SR. JoXo PExmo :-Não é mnis neces>ario: 
V. Ex. converteu ao nobre deputado. ' 

() SR. FE!l.REIRA YIANI\ A (ministro dá justiça) : 
-AgradeQo muito il Cam~Lm dos Srs. Deoutarlos 
a ntte nçiio que prestou ao interrng;tdo. < (M'ttito 
bem; m.-uito bem.. O or.cui.or e' ,i-vame1tte folicitado.) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE d:1 para amanhã n seguinte 

ordem do dia: 

2• discussão dos additivos do orça.tmnlo do 
Minis!erío da Gu~rra; 

1• dise11SSão do projecto n. 49, de 1~88, conce
dendo reducção do imposto predial, em lavor da 
Veneravel Ordem 3• do li!onte do Carmo da 
Córte; 

PRESIDENCIA DO SR. B.~RÃO DR Ll:CllNA 

SUlU!ARrQ.- Ch•Jmada.- Loilur3- da ada. Obs.onaçõ-c~J, dO$ 
Srs. Atr'unso Penna, ~~porj~ilo :\!ar9uos (2a Stctt tar1o) <l 
RodrigJJtl~ l'oixQLo. A:pprovaç.ã:o.- 1-:;~.F!n'J.~n.- R~quorl
mollto d.o Sr. Paul• Primo. ApllJOl'<i.~-ao.- Rtqucmneni~JS 
dos Srs. Pa.ul:;~ Primo, 1\od rjgue:~ Pt-ixoto. o AO'~u~o Celso. 
.A.dia01 ento _ -- J oterllollaçli:o do Sr. RodiJg:u !l' l ~1x o to :~.o 
Sr. l1inislro ,b, -~~;deullo.l'~·---: Obs·~rnçõ~ dos Sn.. Pau
Hco Ch,a,·c:\ c Da•·ãc de C::mu1do.- fioqucnmonto. óc u rglln
cia pelo Sr. Ba riio de Cal'liDdé. Apr,ro·u.ç.ã.o.- ULISilr~=-;ç.S:o 
do Sr. Za.lQaa- 0ll.tJ!i111 DO DIA.- '!a di:icus:~>:i:O ~os ól.dtJJtrvos 
ao orçarnctlt.o da. guerra. Di~çurl'o~ Jo~ Srt~ •. \(T~n:io Pcnna c 
Thom;~z Coclbo (Mirolslr~; da Gu::rra.J. En«ltra~entu. Vo .. 
ta.çáo <1 apprO'\'açã~ dos 1dditiv~s • .-\dO[lÇã<J do pr.OJOCtQ ew -~ 
di~ec~são . RequonmonU do dl!lp6D&a do UlterstltLO pelo Sl. 
Pa.ssQs ~lira.nda.-ia J.is(;ussã<:~ do pf'Ojcctcl n. 49,:a.do.~~~ aD~o. 
Encorrarnonlo. Aepron~ão _do pr~J~u:lo em i· dueu~~
Roquorimt!nto de. ~JSpens:a. deto_Ler~t•e•o p~lo Sr. Carl o& Pet
xolo (;ro Sccrel-t~.r}O.) Approvaçii. '·- 23. dJ5<:t16$IO tio. mC91.tlô 
projecto. Emendas dos Srs. Xa\'ier da. Silv:l o O:_ymíJLO C~m
pos e d CI .Sr. Po~ro Bolh·;io. Ob~O r't:aç.2as do Sr. ~1a~ lcl. 
Adi;a_monto. ConluJuaç1lo d~ ~o. d~t•ças!taO do orr.a ment '.da 
ó'lft'ritultll.r~_. El'l'ltlll~n.S 4).addttiTO~- DHc;urso dos~. J olie:u:u-Jbo 
Fillw. AdJ,tivo. DI,cuno do Sr. Coolbo Rodr:gucl>. ALlla· 
memo.- 'Rcdac~~o a imprimir. 

Ao meio dia faz-se a chamada, à. qual respon
dem os Srs. p,tssos Miranda, Cantão, Cruz, 
Maneio Ribeiro, Costa Aguiar, Leitão da Cunha, 
Mac-Dowell, Silva ~!ni:1, Gomes de CMtro, João 
H cnrique, Dias carneiro, Coelho de Rezende, A len
car Araripe, Barão de Canindê, Jaguaribe Filho, 
Alvaro Caminlla, Tarquinio de Souza, João Ma
noel, Carneiro <la Cun1Ja, Heuriques, Sorianc de 
Souza, Paula Primo, Felirpe de Figueirón, Ju
vencio do Aguiar, Pedro Beltrãc, Henrique Mar
ques, Barão de Lucena, Alcoforndo Jnniot•, !:lento 
ltamos, Gonçalves Ferreira, Alfredo Corrêa, B, 
de Mendonça Sobrinho, Luiz Moreira, LaurenQO 
tle Albuquerque, Luiz Freire, Oly npio Campos, 
Coelho ~ Campos, fi"reire de C:>rvallto, Milton, 
Barao do Rio de Contas, A1J1erico de Souza., 
A1·aujo Pinho, Ar.lllj~ Góes, Barão de Geremoa
oo, Junqueim ,\yres, Zama, Mattoso Camill'a, 
Co;ta Pereira, Ferreira V'auna, Rorlrigues Pei
xoto, Bezamat, Custodio Martins, S. Mascarenhas, 
:\lourão, João Penido\ Barro; Cobra, Olympio Va
!adão; Pedro Bl'an( ão. João Caetano, Carlos 
Peixoto, Affonso Celso, Elias Gllaves, Rodrigues 
Alves, Rodrigo Silvo, Cochrane, Xavier da silva, 
Marcondes F'igueira, Esperidião Marques, Barão 
do Diamantino, Visconde de 1'\aeal', Fernando Ha
~radt, Pinto Lima, Paulino Cha-ves, Seve Na
varro, Sil-va TaYares e ~1iranda Ribeiro. 

Comparecem depois ele aberta a sessiio os Srs. 
Bulhões Carvallw, Pedro Luiz, Lacerd.t \Verneek, 
Castrioto, Domingues da Silva, Jayme l~o:>a, 
Alfredo Chaves, Oliveir<\ Ribeiro, Coelho Ro
drigues, Maciel. Affonso Penna, Pacifico Mas· 
c.crenhas, Hem•ique Salles, Monta.ndon, Mariano 
da Silva, Tlleopb1lo dos Santos, Lemos, Rodrigues 
Junior, Elpid1o Mesquita, Andrade Figueira, 
Cb:findo ChaYeS e Ratisbona. 

Faltam, com causn participJ.da, os Srs. Barão de 
Araçagy, Rosa e Silva, Barão do Guaby, José 
Marcellino, ~·ernaudes de Oliveira, Matta M.n-
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ebado, Almeida Nogueira, Geraldo de Rezende e São lidos, apoiados e postos em discussão os 
Conde do Pinhal. seguintes 

Faltam, sem c~ usa participada, os Srs. Ribeiro 
dn CuDha, Tori•c.s Portugal, J osê Pompeu, J oa
quim Nahuao, Theodoro da Silva, Feroandes dr 
Cunha Filho, Candido Drummond, Cesario Alvim, 
Chri~tiano da Luz, Duarte de Azevedo, Delfino 
Cintru, Alves de Araujo e Joaquim Pedro. 

Abr~se a sessão. 
E' lida e posta. em discussão a t~eta da sessão 

antecedente. 
O SR. AFFON:so PE:-mA observa que na ad'L da 

sessão de hnntem, publicada no Diario Official 
de hoje, figurao Sr. Affonso Celso como autor 
de um,\ emenda apresentada ao orçamento da 
guerrn, que foi rejeitada, quando esn emenda 
roi o:tlerectda pelo orador. 

Ü SR. ESPEREDIÃO :ÍIARQUES (2 ' secretarlo):
A act'l. da casa está exacta, o engano é do I>iario 
0/ficiaZ. 

O SR. RoERIGUE PE!xoro diz que leu hoje nos 
,jornaes desta, capital que alguns requerimentos 
a presentad03 pelo orador tinham sido assigna
dos por outros Srs. deptttados. 

Nã.o tendo recebido o Diario Official a tempo, 
não S.\be o que consta dos mesmos requerimen
tos. 

Passando a tratar de outro assumpto, o SI'. 
Presidente declara que o nobre deputado não póde 
con1inuar, em obse1•vancia do regimento, porque 
. o que ~ta em discussão é a acta que neobumt\ 
relação tem com o que estã dizendo o nobre depu
tado. 

Ninguem. mais fazendo observa~ões, é dada a 
actu. pot· approvada. 

0 SR. 1• SECRETARIO procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio da Agricultura, Commercio e 

Obras Publicas, de 31 de Julho lindo, em resposta 
ao olficio n. 194 de 20 do mesmo mez, prestando 
informotçiles sobre a mudança. de homrio do ramál 
de Caldas da Estrada de Ferro Mogyana.- A 
quem fez a requisição (Sr. deputado Barros 
CObra). 

Do !llesmo ministerio, da mesma data, trans
mittindo o requerimento da Companhío. da Es
trada de FetTo Central drs Alagóas, relativo á 
concessão de diversos favores.-A's commíssões 
de agricultura e de orçamento. . 

Da mesino ministcrio. da. mesma. d;;tat em rv
sposta ao offido 11. 19i de 20 do mez finao, com
muuicando aguardar as in formações qne re
quisitou à presidencia da província do Pammi. 
sobre o requerimento de Ca.r1os Giauelli e outro, 
que pedem privilegio para uma estrada de ferro 
de curytiba à fronteira daquella província com a 
Republic..~ Argentina.- A quem fez a requisição 
(commissã.o de agricultura,). 
· Represeotacão da camara Municipal da cidade 
da Christina, na província de M'mas Geraes, pe
dindo indemnização do valor dos·ex-escravos. 
.-A' commis>ã.o de orçamento. 

v. m.-45 

Reque,.imentos 

"Requeiro que, pelo Ministerio dil. Agricultura, 
in ror me o governo q ua,l o traçado do ramal do 
Cabedello, na ferro-via do Conde ú'Eu, a eon
strnir-se nn. provinc;a da Parahyba. 

cSala das sessões, 31 de Julho de 1888.- Paula 
Primo. » 

E' sem debate approvado. 
cRequeiro que, pelo Ministerio da Justiça, se 

soliaite da presidencia da provinaia da Parahyba 
as seguintes informaç~es : 

1.•- Côpia do olficio que acompanhou o preso 
Manoel Felippe Santiago, remettido de campinas 
para a capital e da ordem de soltura do mesmo 
Santiago, expedida pelo Dr. Chefe de policia. 

2. "- Cópia da ordem de prisão do offinial de 
j ustiç~ de Campinas que intimou a escolta que 
conduziu o preso Manoel Felippe de Santiago 
a ordem de habeas-oorpti!J em favor deste expe
dida pelo juiz de direito da comarca. 

3.•- Cópia da sentença de pronuncia do juiz 
municipal Alfredo D. de A. Espinota. por querer 
apropiar-se da qu~ntia de 551$ pertencentes a 
Ca.pellas. 

4.•- Copia da denuucia pelo promotor publico 
de campina, dnda·contra o mesmo juiz municipal 
por ter clandestinameote mandado. arehivar um 
processo de crime iuaffiança vel promovido tam
bem por denuncia do mesmo promotor . 

Safa das ~;:essões, 31 de Julho de 1888.- Pa :la 
Prima. 

Adiada por ter pedido a palavra o Sr. Passos 
Miranda. 

<Requeiro que o governo informe, por interme
dio do Ministerio da ,\gricultura, si o~táresolvidô\ 
a pro rogar o prazo do contracto da Cotn panllia. 
Botanica l Garden, concedendo-lho n. !in 1111. da 
Copa.cabano,. 

.«Sala das sessões, I de Agosto de 1888.
Rodrig~•es Pe~oto. 

Adiado por ter pedido a p1lavrn o Sr. Pll.SSOS 
Miranda. 

« Requeiro que, pelo l\linisterio da Agricultut•a, 
prest<l informa.ções o governo sobr 1 o motivo por 
que as companhms de bonds de;ta córte ainda níio 
adaptaram em seus carros apparelhos salva. 
vidas, como lhes prescreve dispostção legislativa. 

<11. Saladas sessões, 1 d.e Agosto de 1888.-Affo»So 
Ce!so.~ 

Adíado"por ter pedido a palavra o Sr. Felippe 
de Figumrõa. · 

E' lida e fica sobre a mesa paro que opportuna
mente S9jam marcados rl!a e hor.::t para a sua 
discussão a seguinte 

Inrcrpeltaçao 

<11. Requeiro que se marque dia e hora rara que· o 
Sr. Ministro da Agricul turn reSJ.lOnda a seguinte 
interpelhção : · 

<11. 1 ~ • Que razões o levaram a preferir para a 
coustrucção do c.aes de Saotos. a proposta de ~ osé 
Pinto de Oliveira e outros? 

~ 2.' Das seis propo.;tas apreseutadas,a preferida 
era, a que otrerecia. melhores vantlLgens ao T he
soll1'o ? 
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c 3. • No caso negativo, POr que não foi detu- lionato do pablico. judicial e notas da. capit I da 
·minadll. oov" coocnrrencia "1 p•·ov•nma do Rto Grande. do Sul, afim. de q'e a. 

c Sal . das SeJ."Sóe>, 1 de Agosto de 1888.- Ro- ~amara po<~ bem ':p.rec•ar. esta q_'!_estao, 
drigues Pei:::vto.> . O ~r. ·Pedro Nolaseo, . I ta•>ellt&D do publico, 

J'l hct'il c <le uotHs da. c•<'ade de Porto dle;.:re. 
o Sr. Panlino Ohaves:- Sr. pre- foi d•sign.do para. int~rinameute ex rcer o otllclo 

llidentc, ll no JornaJ do Co•~>•JI<rcio de ~exta-leira de ufficbl do t·ogbtt·o d« hypothecas, pelo pre
da :sem, na p t;;sada um limitadi.situo r.-sumo do sitlent·• da provinci<t, P'lr muito tempo, e:;te 
df.scnt'S;) p,-orerido pelo nob,·e seo"dor P'''" pr·o- fuuccion<trio exerceu e, te officio, e por occlll!iáo 
vincia do Rio Grande do Sul, o Sr. c<>nselh•iro da pe1·mut ·, que se deLt enlre e'.le e o tab.llião do 
Silveira )!artins, na ses;ão do Senado tle 26 rio publíco,jn lici.d e notao~ • ci•ladedo Rio G•:~.nde, 
mez p·•ss,.lo. Por e:;te resumo, do <jualliÕ hoje Jo:sé Vicen te da S!lva Tell~. pelo r cto dt~uw 
me QCCU 1>0, porquanto SÓ hoje obti..-e 1\ p davt'>t; ter O governo designoloiO i t este tabellião, !J&ra 
eu pude verceber que s. E:t . no seu discurso pro- illteriM eu te e~ercer esse olllcio, elle, J'Or w.oa 
curou atacar a. lcg-•li•l,,de do aciOJII'•tic.·do pelo pet,ção que dirigiu ao governo ger;ll, co •se.:uiu 
nobre Ministro da Justiç>~. e expedido em :<viso de que e.;ta de;ígua<;ã<> fosse fe•ta por um ou!t'o da-
20 do m:·z p:1ss d~. cnnlirmando "decisão tomad' ereto. 
pelo seu !Ilustrado antecessor, o Sr . conselheiro ~..;, Sr. presidente, ligeiramente exposto o es
Mno-Dow~ll, que creou e;pecialmenta o oltlcio lado em que se uohav" o hbeliionato vit<~.licio de 
de oftlciat de registro de hyp.>thecns dn. cirto.de de Porto. Alegre, e eis explicad:\ a razão porque estes 
Porto Ala:;re, Cápit:ü d:~ província do Rio Gra.~de dous f,mccinnarios publicos ex~rcia.m interina
do Sul; e pr·ocuruu tambetn cnm orna carta. que m~nte o oftlclo de olllcial de registro desta. co
leu no recinto do &>nado, do nobre Barã · de Lu- marca. R·sh-me, agora, ex>~ minar diante da. lei, 
cenn, dirlgid., ao meu P·••1icnlar amigo o Sr. Dr. si e;;ses· do•1s empre~o.> publicas esercer.•m !e
Domingos Francisco .tos Santos, !Jrovar que galmente e;;tes officios. 
aqnelle actó do nobre Ministro foi um acto arbi· O ,~rt. 51, do decreto de 28 de Ahril de 1885, 
tral'io e dispertado apon·I.S f>CIO des.-jo de p>'tro- que rege a m wri~ di~ o Séguinte (lê) : 
cinar a caodid:ltura de um protegido do nobre <Nos ca-;o• do § ZO rio art. 49, serão de;ignados 
Barão rlo Lucena para o mosmo Jogar. pelo pres'dente ds. provinci,., precedendo in for-

Eu ni9-ll essa carta porque nio foi public.1da; m:l.Q<í.o du juiz de dirdto dJ• comarca. ~ 
mas soube por uma pessoa. que a ouviu ler• no re- Pelo "rtigo de ler, 911e ac:•bo tleler, vê-se que 
cinto do sen •do, que o c ondidato apre;entado o preoide:1te da prov10ch• é a autoridade cutnJIB
~lo nobre Barão de Lucena, segundo a mesm:l tente j);ll'a no•ne:•r ioterin •mente o tabollião de 
Clll'til, foi o meu .dignQ amigo Sr . Bernardino re1;htro de hypotbec·•s da cid.de ou vi lia prln
Geraldes de Ar•gâo. Eu affirmo {t. Camara. qne ci1•al de cad ' com:trca.; m •S, porventur.,, e;sa 
isto é completamente w1so. o nobre B~~orão de de;ij::n"ção produziri:\ d'>Sde logo todos os seus 
Luceoa. nunca. apresentou o Sr. Bernardino Ge- efrd to.>, ou ella depende da approvuçio do go
re.ldee Aragão oempessõaalgum11 para este logar. v~rno geral p •ra poaer ser cum11rida 1 
s·. t:x. apenas em uma car+..>< diri.dda ao Sr. Or. ·Eis o que diz o art 58 <Ll mesma lei (l6): 
Domlngol Fra.ocisco dos Santos, disse que si p'1r- ~A de;ignação do offici.•l do registro gero.! das 
ventura. r~ ~o 9Siw·cinlment& o otllcio de hypothec.•s nã.o depende da. approv&Çilo do go• 
official do registro de bypothecas o a ci lade de v«ruo imperial.» 
Porto Alogl'e, SRria. acert-•da a oomeaçtlo do Sr. Em visla. da.;ta disposição tiio clnro., é róra. de 
Fale~. 11ctual distribui•l:>r do foro desta comarca tod" d!lvida que a noole .• ~ do presidente da pro
e ·cnnhado do eon;;elbeiro Queiroz Ramos, digno ~ i nci,. pr·oduz destle logo seus efMtos iodepeo
presidente do Tribuoal da Relaçlo de Pel'Mm- deo te ct.. approvação do governo geral. 
liuco. Ne>itt~.s condiQGes, Sr. presidente, a ooooluelo a 

Esta é que é a. verd,1~e; mns o nobre senador, tirar-se é as~guinte:queoto.bellião Pedro Nolusco 
o Sr. oonselb,iro Silveira M~rtins serviti•Be do exerceu legalmente este e1rgo, por isso quo rol 
nome .do Sr • Bernardiao Oeraldes de AragiD para de:signudo pulo presidente da provrocia e o tabel
com a deslealdade com • que · co:otuma sempre lià.:. "los4 'itcenté da. Silva 1'el\es irregularmente 
atacar os s~ns adversarios, mais uma vez reviver exerceu e;te oft\eio, por isso qoe o ~rov.·rno não 
a aoousac;ão qne contra elle, naquelle recinto e tinha compet.eocia para fazer esta des1gnação. 
na A>sembléa provinciaL do Rio Grande do Sul Mas, supponhamo~ que o governo tinha comp&
levuntou ; acensação que mais de uma vez cabal- tencia para. assim proceder. Poderá. por esta 
mente de-strui com documentos oWciae>, que ti•e motivo ooQSidera.r-se esta. designação como uma 
a honra de ler per-ante a Camara do)S Srs. De(III- nomeação definitiva concedida a. este t..belliào 
tados, - para exercer esta serventia vitalícia.! 

Eu niio ·qualifico o procedimento que teve o Não, Sr. presidente, porque . PSta nomeação foi 
nobl'e senador lendll &que lia Cúria uo recinto do feita sem que .tivesse sido poota em concarso esta 
Senado, que eu Dão sei mesmo (Iorque IMios cbe- serventia vitalicl.l. e tomado parte nelle este ba.
gOil ás suas mãos. ·Deixo, sem commentarios bellião, e v. E.t. sa.beque o concurso éform;oJl
~~ seu procedimento, & sugeito-o apenas á apl'&- dada impre;,ciodivel pa.ra. que pos;a ser detiuiU
çUIÇaO da Cam.,ra do~ Sr"S. DeputadoS. A~ vamente exercida nma serventia. vitalícia. 
que o Sr. Conselheiro Silveira M.srtlna levantou ~;is o q1111 dito art. 5t do citado decreto: · 
no Senado oont~ o illustrado Ministro da JastiÇII, c Apen os vagar ou tor Cl'811do IJrivatlvam!mte 
o Sr. ·eo~lhe!ro Ferreira. Vianna,nio tsma. menor o Jogar de otllcial do registro ger.J.l das hypo
proeedeoc~&y nem o menor fundamento, como vou tbecNS, será. posto a. concurso, com os d.emt.is 
Umoll$trar. Mas, antes de faul-o, pel'mitta-me serYentuArios Titalieioa.~ 
V. Ex. que eu tasa ligeira!Jl()nte o historil:o do Essa disposição está. de __ \!l!rreito arolf-.lo oem 
estado e das cond1Qlies em que se IUlbava o tabel- a. disposição do decreto n. ~ de 1846. Por conll9-
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quencia, "~"~-que o Sr. Silva Telles não po<lh• I o Sa. BAR.Xo DB c .... m~n&' :- A comruisS'lo a 
estar exercendo efft>ctiv~me.ute. este cargo, por quem roi envi"do esse p:·ojecto, niio pô le talv~ 
isSo QllA, pora sua nllm•••çli•' nlo se deu o re- ore!tpar-;;e ~o ass tmpto jJOr atnuencü lle serviço ; 
quisitc. exigido pela lei qne regula a :~ta teria. enttoetuuto, prevalecendo-me de uma di.posiçào 

Ag•·ra re~ta sa ber si o Mini~iro d;t. Jns~tç.~ é do regimenlo, peç·· a V. Ex. que conmlt•• ''casa 
compet~nte para ct·ear especialmente o otlleial se Ct>nceole urgencia para que o n·e~mo pJ'Qjecto 
do registro de hypothec•s. seja contempl•uto na ordem do dia, sem ~r~julzo 

"art. 5Z diz o s~guinte (!<l)' da:; leis annuas. 
<Os log:tres õe ollici •l d~ regi>tro da.s hypo- Consultada a Camara é approvado 0 roque-

tbecas são privativos n·• forte e nas c •pi!Ms das rimentu. ' 
provinci t8, onde j~ existem crearlos, podendo o 
gt•V~-"rno impel·ial cr~·ar taes officios esp.~cial
·mente Oilde não houver, si julgar inolisp·ms •vel. 

Ora, n nobre Ministro . .ta Jn; liçt funda1h "m 
dispo>ição tão clar;t, tão poiltiva e t"rmin tnte, » 
erefltl e$pecialmente o log •r de offi.ci:\ l do r r•
gbtro das hypothec •S n'~ cidálle de Porto Ale
_gre. porque jnlgou se.· isto imprescindível, visto 
-e:~:igi•· o serviço puh\ico. . 

E por'l'le assim procedeu se diz que ~. Ex. 
commettG~ 11ma n.rLitr<•ried•tde e feriu de frente 
alci. · 

Não, o nobre Ministro nilo co·netteu arbitrarie
dade nenhuma, o nobre ~linistro, assim proce
llen<lo, cumorin com o seu dever, e nãl! meNcbt. 
por e.>sa razão as gr 'ves censnr..> e " accas·•ç i.o 
vehemente, que lhe diTigia o conselheiro Si! .-eira 
M•rtin;, que suppõe, por es<e modo, poder con
seguir a revog-acão do neto prRticado 

S. Bx ., porem, não so de,·e w~goar com n vi· 
rulen•ia dos ataquP.S ~no lhe dirigiu no senndo o 
Sr. oons>lheiro ~ilvoira ~lnrtins, porque S. gx:. 
dev~ lembrllr-se que o nobre senal!or polo Rio 
Oronlle d" Sul, em politlr.a, é eclectico. 

o Sr. Sllveiro Martins, dtlrante a sun vida pu
blica, queja Dilo O CUrtll, ·mosll'OU-SA Sempre (er
YOrOoO a1lepto do dou~ sr~le:nas políticos. O sys
tomtt da- hlundicia, do nrago o do amor, e o n 
nmeacn. •ht JNll'Seguiç:1o o do terror. Qunudo, 
p(lrv••ntnra ütlhn ·o primeiro. S. Elt. recorre 
ao seg•uHlo. com c~rto~'l do ~110 os seus esrorco• 
seriio co•·o•rlo~do o~ito. o~sta. ve~, rorém, a~re
dito ~uo S, li:~. m•rou o vil.ol, como se costumn 
di1.er, pormillt~·mo \', l~x. esta expressilo, pot·quo 
tonllo a profunl!~ convicc;lo do ~uo o nobre Ml
nlst,·o LI" Justiç'l uit•• rovnga.ril esta acto, que 
S. E~. pra.tioou só do pois da uem pensar o mudu
ramente reflectir, 

E ~nando um est •dish protica um acto nestas 
circumst nelas, priDcijllllmonte 11m esta.díst"' da. 
estatm•~ do nobre Ministro da Justiça, esse acto 
nào póde, não deve ser mais revog.•do, porque 
tem 110r c..rigem e por ~e a .justiça, a lei e o 
interesse publico. 

Estou, portanto, conv~ncido da que o nobre 
Mini$tro, com a energia e s~gurança de sua.s 
eon viccões, h a de m:tnter este acto que pra
ticou, e por isso eu m ~ sento tranq uil!o, porque 
estou cePto que àesia voz pe1'lleu o seu t~t.tim o 
Sr. Silveira. Ma·tin~. 

O Sr. Za>:na. •-Sr. presidente,· apt-ovei
to-me d. c~nce.,,;ão que v. !lx:. me r~z para 
pedir a tte .. ç<io do no!Jre Ministrv da J u~tiça. 
ti?\Jre occurreuctu s que se estão dando 011 terlliO 
rlo Ur ubu, provinci:. da Ba.hi... · 

Ha longl) tempo que os meus amigos e corre
liginnarios duqud I e te!'mo são •ictimas das pre
potencics e arbitrarted•lles do j11l1. muníclpal, 
J>r. &rtholomeu Teixeira Palha.. D~ra.11to os 
ultimas tempos do miui;terio pass:ld-·· c~.s~ra.m 
de algum:t fórma. essas violencias i,or pat1e da
qnelle juiz, eto consequ~ncia d·• não contar elle 
muito com a protecl)ào •lo St'. Barão de l'otegipe, 
~"r ter ho,;tilisotdo de morte as preteneões clei
toraes do c-,n,[idato, que se dizia ser ~rotegido 
por aqu~lle illastre senador. Desde que, po1·ém, 
subiu o g>•l·inete de lO de Ma~, não sei si por 
noticias que llle foram traosmittidas da capital, 
o juiz municipal de Urub\t tem recomeçco.do a 
série rte perseguiÇôes e rtesatinos, com que tem 
atni;;ido aquell' {l"ente. dizendo que cout!l com~ 
governo pal'll sanccionar tudo quauto lhe venh;> 
a cabeç' f. ,zer. 

Acabo de rec~ber da! li c~rtas datadas rle 10 de 
Junho, nas quaes me são referidos fuctos extra
OI'Itimtrios e incrt•eis. entre os quaes o seguiute: 

l:l"verdo o actual pl't!sidente d<t pt·ovincia 
substituído o deleg:tdo do termo, alteres l.fa
th~'l$, detid~ que chegou o novo dtleg•vlo, s6 
l~<'rque defel'lu um•\ re~resenta<;ão da Camara 
Municipal :ro~·e o log r onde até então se fazia 
a r~il-a, o juiz municipal reuniu um ~rt·upu ar
·mad.J par" ir insultar o novo delog ·do, que 
poucos tlia.~ ante~ chegám, e cuj" proce•limento 
tem sido regular; e SI não fosse a p1'U1iencil\ 
desse otftcial, natumlm~nte ter-se-ia der'l'<lffi·tdo 
s •ngue naquellas reg iCes, conto de ou tms veze!l 
jli se derramou, em consequencia d,,s imp!'uden
cits daquelle moç.o. 

Sil1to occupar a attençã.o da camam com estes 
ructos; mas a gruvidarte delles demanda a attcn
çào do governo. (Apoiados.) 
H~ tempos, deu-se uaquella localidade um 

gr .. ye confiicto, do qual resnltou a morte de 
uma pr~ça e ferimentos em muit;ts outr .. s, por
que os ca!)<lngas do juiz municipal quizeram 
rorçar os vendedores de~. f'eira a vender-lhes 
s.:;us gencros pe!a p~ que eHes d~ret.avam, e 
n~o pelo preço que o pos8uidor queria ; e, como 
uma das pracas, enearreg<tdas da policia da feira 

O Sr. Barão de Canindé =-Sr. interviesse em favor do barraqueiro, as •an
preside n te, no mez de J alho no anno proximo . caram-no logo, o que fez com que aa outras 
passado, submetti à con .ideraçM desta augusta corres;;em em sua defesa, ao mesmo tempo qne 
r.amara um projecto sobre os meios de prevenir os se reuni:!. n ma.lta de c .pa.ngao, sequilo ordi~ario 
desast~ pl'Ódtlzidos pelos bonds c outros vehi- do juiz municip •l, tr-.1vaudo o grande eontlicto, de 
clllo~ de tracção animada. que fallei. Não só o juiz uã1 soube, ou nã.o qulz 

O Sa. AFl'ONl!O Celso :- Aind:\ hoje a.pNSGutel. oont.n. tnes e:tces!OI, mais a.té 01 animou a nova 
um requerimento procurando saher o motivo '(!Or violencins. 
que .não.se empregam os apparelhos de salvação, Fize!'a.lll-se inqneritos: os criminosos foram as 
e fot adiado. victímas, e os capangag as&'l.SSinos eram. vistos 
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dentro da casa do juiz municipal, com quem vi
viam e conviviam. 

0 Sll.. \<REIRE DE C.~RV.'\.LHO :-São factOs que 
parece incríveis ! 

O SR. ZAM-~ :- São incriveis, re~lmente. Eu 
digo e repito todos os clli!s: referidos no recinto 
dá Camnra, n'um centro civilisado, como e>te, 
são incríveiS os factos que se dão no interior d:~. 
proviocil\ da Bahio.. Pois qualquer homem sens11.to 
Póde o.crqditar que um juiz municipal f >rmado se 
poul1a à frente de capangas armados, acompa
nhado de um official de linha que liniln sido ex
onerado do cat·go do delegado, para ir aggredir o 
delegarlo novamente nomeado pelo partido con
servador. de que elle se diz membro, e praticar 
os absurdos que acaba de praticar1 Pois a Camara 
acreditam que esse j uiz municipal n' um bom dia 
tomasse, á força, dos homens que estavam na fei
ra, os animaes que elles levaram, para montar a 
força publica e ir atacar a população do Bom 
J esos da Lapa 1 

Pois estes factos se têem dado, toda. a população 
daquellas paragens os conhece. 

Bem sei, Sr. presidente, não compste ao nobre 
:Ministro d;t Justiça corrigir estes ni~les ; mas te
mos na. presidencia da Bahia um homem grave e 
sério (n•uitos apoiados), cujo passado deve fa.zer
oos esperar que o presente e o futuro a elle cor
respondam. Os nobres deputados de Minas viram 
como o sr. conselheiro Portella administrou 
ãquella provincin. __ • 

0 SR. LEMOS E OUT!l.OS Sru;. DEPU'I'ADOS:-Apoia
do ; admhistrou-~t muita bem. 

O SR. ?.AMA.:- • -. e atê, a. minha sabida dn 
B!'hia, d.,-.o dizer que do oontaoto que tive com 
aquelle administrador só conclui que ello tinha 
sinceros des~jos de bem servir o cal'S'O (apoiar/os), 
para que tinha sido nomeado. 

0 Sa. S!!:BASTIÃD MASCARENHAS:-E' um ad
miniStrador muito honesto. (Ha outros apartCJ) , 

O Sn.. ZAlV.:-Senhores, serir. umn bnilo?.a da 
minha pnrlo se ou rnl tnsse a justiçll n um advel'
snrio meu qunlquer, qul\nto mais n nm homem 
que, como o Sr. conselheiro Portella, toi mou cal
lega nqui n~ Camo.m, tendo eu tido mais do umo. 
vo1. occasiito de apreciar ns suas boas qualida
des. 

O Sa. JoÃo PBNillO:-E muito respeitnvel. 
o sa. LeMos:-!<.: muito distiocto. 
O Sa- Z.urA:-Ma.s os nobres deputados sabem 

o que s!Loascousas nas províncias: quantas vezes 
um presidente bem intencionado e oarcado de in
formaçlles de h ! ordem, que acabe. por errar. 
quando o s~.u desejo era acertar?! . · 

o S&. JoA.o PEstno:- De bGas intenções está o 
i!ú'erDo cheio. (lUso.) 

O SR. ZA~!A:-0 nobre Ministro podia prestar 
um serviço rel.evante àquella loc:~ol!dade sem 
sahir fóra das attribuiçOes do seu cargo: eu me 
contental'ia que S. Ex. se dirigisse ao presidente 
da provincia, chamando a sn:\ attenção sobre o 
que se tem dado e aconselhando-o o. pôr um pa
radeiro qualquer aos excessos do juiz municipal. 

Senhores, si o juiz de direito dG UrubU não 
fosse um homem tão timido, de tll.o bom coro.çio, 
elle,_ como primeira. autoridade da comarca pode
ria talvez conter o juiz municipal; mas o que ha 

de fazer o estima.vel anetao, que receia elle 
mesmo ser assassinado 1 

0 SR. FREIRE DE CARVALRo:-Ojuiz de direito 
não é tanto esse homem que V. Ex. descreve-

O Sit. ZA~rA : -E' um homem ino~oosivo; a 
sua ra.lta de energia. talvez anime o juiz municipal 
a esse excesso , 

0 SR. FREIRE DE CARVALHO :-Não é tanto 
assim; é bastante partídario, 

O SR. Z.Ut:A:- O velho Sonza Luua. ~! 
0 SR. F REJ(U: Dl'l CARVALI!O:- Sim, senhor. 

(Riso.) 

0 SR.- ZA.MA: - Coitado. (Riso .) 
· O Sr. Ministro não estil. presente, mas._. 

0 0 R. AlfBRICO DE SoUZ.\.:- Não ouve, mas 
ha. da ler. · 

O Sa.. Z,L\IA.. . . ha. de ler ; e aqui, si não esti 
presente algum outro ministro, solidario com 
S. E:t. està o lord prot.eetor do M.inisterio, que 
tem obrigação de ser o canal por onde chegue aos 
ouvidos do Go\'erno os echos desta casa. Conse
gu in temeu ta, eu espero algum providencia, por
que nlio 6 possivel que o mumcipio de UrubU 
continue soli a pressão em que se acha. 

Notem os nobres deputados que eu nunca fui, 
nem sou inimigo do juiz municip~l. Alli está. o 
Sr. Dl'. l\!ilton, ·do qual ti v e a. honra de ser co l
lega na assemblêa provincial, e ambos nós tivemos 
por companheiro o tio desse homem, o bacharel 
Bartbolomeu Teixeira P.J.lha, conservador, é ver
dade, mas de muito bom senso, muito moderado, 
muito lea l para. com seus amig_os, sem faltal' aliás 
à justiça. para.com OS seus adveJ•saríos. (Apoiados 
da d8puta;ao õaMana.) 

0 SR. ÁKilRICO DE SOUZA; -0 nobre deputado 
t'az justi~ ás excelleates qualidades dessa pesSO<~ 
de quem falla -

0 SR- B.A.a:\o DE GEREl!MBO : -Mas jà é 
morto. 

O SR. ZAM.\:-Q3 senhores interrompam e não 
sabem n. rnzão porque eu <ligo isto (risu) ; vão 
ouvil-a. 

Os noores collegas sabem das relações que eu 
entretinha com esse cavalheiro. Nesse t~;mpo era 
bem pequeno o aetual juiz muoicipal de UrubU ; 
e en0<1rregado {Joio seu tio a.companhei-o a fàcnl
dade de medic1na. onde kz os seus exames de 
prepal'atorios _ Desde então nutro relacões com 
esse moço. Qonndo voltou formado, apez1r de ser 
elle commenàador, fui quem h1terveio junto á 
administração do Sr- conselheiro Pedro Luiz para 
que fosse nomeado promotor publico da comarca 
de lirubu esse mesmo bo.charel Bortholomeu Tei
xelrc. Pa.lha. Jâ. se ve que eu nã.o me deixava 
arrastar pelo e.~J>írito de partido, mas o proce
dimento delle fo1 de tal ordem que seis mezes 
depois fui obrigado 9- solicitar a sua d;missão. 

Eu não estou a.qui movido nem por adio nem 
por paixão partidaria. · 

Devo ainda uma deelaraçã.o il. Camarn e ao go
verno. Depois de eleito, procurei e•se moço na 
Vl\la. do Ur11bü para fll:lier-llie sentir que era ID• 
dispensn.vel mudor tle procedimento, entrar om 
um caminho de motle~i\o, de modo que n4o me 
obrignsse ou na tribuna. ou na imprensa a tratar 
de sua possoa linguagem qne tive com outros ad· 
versarias, ino\usiYe o subdelegado de Sant'Anna 
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dos Brejos que vivia em luta armada com os meus 
amigos. 

Ao passo que o subdelegado, Francisco José 
Flores. que é um homem sem letras, e sem a. pre
cisa instrucção, comprehendeu que ante> de tudo 
devia pôr-se de acc6rdo com a lei e a razti.o e o juiz 
munici~l continua a proceder da mesma fórma. 

àlas, desgraça,damente não póde dehar de ser 
assim, desde que o juiz municipal, quando não é 
um terrível Nemrocl, empregado exclusivamente 
no." caça, ou quando não S9 entrega a este di ver· 
timento é para deixar-se vencer por um vicio que 
assenta mal em todos os homens, sobretudo na
quelle que veste a toga de juiz; vicio, que inuti
lisa de todo aquelle, que ti encarregado de admi
nistrar justiça. ( Apo;ados .) 

E' preciso que eu diga tudo isto á Camara dos 
Sr>. Deputados para que de uma ve~ fique clla 
sabendo, assim como o governo, o modo porqno 
vivem os sertanejos, e como se distribue alli 
justiça. 

Ainda hoje mostrei ao nobre Ministro da Jus
tiça um .documento que prova o estado desgraçado 
em que temos vivido ali. 

0 Sn.. MILTON;- ]ofelízm~nte é de louga data., 

O SR. ZAMA :- E' mal velho. é verdade, mas 
é pre. i ;;o que antes de tudo o governo" vá por sua 
parte concon·endo, sinão para extirpai-o de todo, 
o.o menos p1lt'•\ minorai-o. 

E ti declarei aos meus eleitores que não tinha 
outra con>1 a pr ometer-lhes si não empregar todos 
os meus esforços perante o governo para qne 
elles vivam em p!\z. Levanbndo-me neste mo
mento não faço sinão o que é dever meu, empre
ga~ as poucas forças que tenl!o afim de conseguir 
que o gover11o constituído do meu p ~iz faça com 
que aquelles pobres cida,dã.ns tenham ao menos o 
direito de viverem socegados em sua casa •.• 

0 SR. JOÃO PENIDO : - 0 direito ao menos d~ 
mol'l'erem em paz. (Riso.) 

O Sn.. ZAMA ... direito que ata hoje não tom 
tido. 

Tenho conclnido. (Muito bem ! Muito bem 1) 

PRlMEIR.A PARTE DA OR.DE~ DO DIA 

ORÇ.I.~!ENTO DO mN'ISTERIO DA GUEl\RA 

Entram em 2• discussão os additivos apresent~
dos peh\ commiss.'io de orç:tmento á proposta do 
governo, con y~rtidl!- no projecto n. !J3 fixandfl a 
despeza do Mm1ste1'1o <h Guena para o exeretcio 
de 1889. 

( Errtra no recinto o Sr Ministro da G ... e,·ra que 
occupa o respectivo lugar.) 

O Sr. A:ff'onso Penna (') declara que 
hontem, quando foram submetUdos a discussão 
os additivos ao orcamen to da Guerra, pediu a 
palavra, por entender que o honrado Ministro 
devia proannciar-se neste assumpto, mormente 
depois d0 discurso do honrado deputado pelo 
1 I• districto do Rio de Janeiro, que a1iàs é uma. 
d~s melhores columuu.s em que o ministerio se 
npoia na Cnmnra. ( Apoiad<l$J 

0 Sn. JOÃO PKNIDO:- E' O lord protector, 

n Não foi revisto pelo oro.dor, 

0 Sll.. AFFONSO PENNA, J?edindo que O Sr. pre
sidente lhe mande as addi t1vos que se acham na 
mesa, accrescenta que hontem, quando pediu a 
palavra o nobre Ministro da Guet'1''-'• não estava 
presente ; parecia ter-se repetido a molestia que 
outro dia, viera tã:o a proposito para permittir a 
votação da celebre mot;ão ue conrranca. (Riso.) 

Hoje, porém, pela leitura do~ jomaes ficou 
tranquillo a este respeito, po~que viu que o nobre 
Ministro esteve presente no Senado. 

Parece, portanto, que foi assumpto de serviço 
publico que impediu o comparecimento de S. Ex. 
nesta casa, ou então a convicção rle que vinha, o 
encerramento da. discussão, visto que a rolha, es
tendendo-se por toda a linha, viria abranger tam
bem aos additi vos. 

o SR. JoXo PENlDO:-E ella. que e elastica ! 
I>' de borracha, é do Amaz0nas l (Uiso.) 

0 Sn.. AFFONSO Pll!;NA, eomo quer q[e seja, 
tem hoje a satisfação de ver o nobre Ministro 
e espera que S . Ex. tera occasião de dar alguma~ 
explicações a reSJleito das duvidas que a:;,;altam 
o espirito do or .• dor como o do nobre deputado 
pelo ll• districto do \tio de Janeiro, acerca. do as
sumpto em discussão e que e da maior rele
vancia. 

Antes de tudo, de Te dizer a S. Ex. quo h ontem 
a commissão de orç~mento apresentou um pare
cer a respeito das emendas que teve a honra de 
mandar sobre o orçamento da Guerra. Uma dellas 
referia-se ao augroento do credito para que o go
verno ficasse habilitado a elevat• o numero de 
alferes-alumnos. O orador propunha que se ele
va~e es>e numero de 60 a IJO e a commiss:io 
apresentou um~ emenda elevando de 60 11 100. 

A 2• parte da emenda do orador (e ahi vai uma 
questão de ordem) pareoou-lb.e pela sua natureza 
constituir um nduitivo como estes que ora se dis
cutem. Entretanto, a commissão ubrangeu a 
ememln Düm só punto e regeitou a segnnda pa.rte 
por uma razão qne é auriosissima. Segundo n 
legislação vigente, a promoçlo pa,ra os primeiros 
postos do exercito rnz-se das praças qu~ tenham 
pelo menos tlous nonos do serviço e seis mezes 
de sa,rgente~cão, nlêm do exa,me pratico da arma 
ou o curso •le nlgumas d,ls escolas militares. 

Dàdos e>tes requisitas o Ministro tem o mais 
amplo arbítrio de apreciar o merecimento de 
c·1da um daquelles Slll'gentos que têm as con
diQOes paro serem promovidos a alferes, e rode ou 
confirmar aquellas que já têm o posto de lt!feres
alumno conquistado nas escolas ou promover os 
simples sargentos que tenha,m presta,do examê 
pratico da arma, exame que, os nobres deputados 
sabem, ê mui~ fa7il, lr:>tando-se quasi sempre 
de um exame l!.getro e nao de um· curso completo 
como o das escolas. 

Propoz o ora.dor que houvesse a preferencia 
para os alfere>-alnmnos serem contlrmados nos 
respectivos postos nas vagas de alferes que se 
dessem no exercito, na proporção dos dous terços, 
ficando um terco pa.m attender áquel Les sargentos 
que, sem terem o curso, tivessem entretanto me
recimento e condições legaes para serem promo
vidos. 
Or~,, nad~ mais racional. Nós mantemos dUli.S 

escolas militares, fazendo não pequena despeza. 
OS nlumnos que as cursam, para obtarem o posto 
de nlreres, precisam de approvação pleno. em todas 
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as ma.terias, porque a s•rnpllfieação em qm•l'iuer' O _S~. AFFO?I'1i1 PENNA diz que_ D!::m havi~ 
mat ·ri, é bastante p.va. privai-os desse dir~tto oppo.>lÇlO nenhu;na.; er~ uma restr1cçao que se 

Portanto, est•s 11htmnos a~pr<>"l'ad•>i plennm<mte pun'v~ o.o arbítrio amplo que tinha o Mini;tro 
são pela OIJinião competente nos seus lentes, os "" Guerra, na. escolha IJara o IJreenchimento do 
m .is .lbtinctos das escolas, a1uell<·s .(!Ue deram I• posto do exercito. 
pr'>vas de maior apr •vait •menta e ê• pacidarte. o SR. CARNEIRO DA CUNILI. dâ. um aparte. 
H '\"o~:v\o Vl\gns nn post·• a~ a\f. •rfr.l do exercito. 
não é logico, não e racional, ni'io é Justo qu• se- O Sa. AFFO);SO PEN:'iA diz·que nm nos additi
jam 1Je preferench ~~lhí•to3 p;<ra es;es log •res vos é sobre·a creaça~ de mais uma. escola militar 
:tqowll•l; que ja. tê:n o .po>to e conquísta•io á no O•··rct. A m~sma commiS>&o deyia dar a razãe 
torç,1 de tra.ba lho, de estudo e fie distincção Uil.S p~r que ·P'!'Op11e estL medid!l.. 
e<;CO\ •S militares~ Pois bf'm; 1l. nobre CO>IIm·,;são 0 SR. CARNEIRO DA CUNRA:- Já foi votrub. 
deu uuh razão originalíssima para. rejeít •• a. 
eme.nda ou additivo,' que o orador ol!ereceu á Ca· 
mara. 

Diz a commls;;i'io (l<l): 
c Qu;LU\o a e meada. do n. l, COUSider"- prejudi

e'ld:l " sna primei,...~, ·parte, em virtude do que 
sohrc o assumpto apresenta n commi:;são, e P'''l
p11e a pejeicã) da, SAgom·la. parte porque a ellu. se 
oppõe a l~i da.S pro,uo•;õ":l n~ ex.ercitJ, • 
E~h razão ,Leva .iL seguinte conclllSã.o. Sempre 

qu, se vropuzer a.qni a âerogflçào ou modHieação 
de u!ll;' .lei q~alquer, a co:n:nissií.o rejeit:lrâ. essa 
proposbt porque a el1a se ,oppõ~ .a. legislação vi
geute! Só porle!";Ioo> oi~put ·dos fazerprojectosde 
[oi so'•re assumptos ain•h não cogitados na legis
~'l'l ; por~ue de c .. n.tr.ll'io vem >l razão par~m
ptori"- ?•I commissão-que :. isso se oppõe a legis
lação vigente! 

01-a. Bsta claro que, si fosse para confirmar a 
legislação vigente, não se apresao ta.rütm emeD.das. 

0 Sa. CARNE:!RO DA CUNIIA :- M lS O nchre de
putado q11er, em ·n ma emenda :ao orçamento. 
:revogar a legislação ~m todas :as su~s .partes l 

O Sa. AFFosso P.ENNA observa que não· esta 
aqni com ~~ not•\ de il.pprovaçii.o ; é um additivo 
p:tra a creaçã.o tle mais uma escola militar. 

0 SR. CARNErRO DA CUNHA~ - Ja foi YOtada, 
" até foi rej.·ituda uma emenda que havia sido 
·•presentada.. 

0 SR. AFF >NSO PENNA diz que e llln additivo; 
não podia ser votado conjunctamente com o pro-
~~- . 

Não acredít t nestas inegularid,tde3, tanto 
rnals quanto tem em mão o ail.ditivo sem a nota 
de a pprovação. 

O Sa. FP.EUl.E DE C~R.VALiio:- Foi approvado, 

O SJ.t. FIENIUQ UE SA.LLES:- Então foi appro
vado sem dlseuss1io ~ 

0 Sa. AFFONSO PENNA diz q_ue o nobre depu
tado que foi o .rel•tor •leste prqjecto, tem feito 
um;,. conf.1são extl'-aordinaria no modo de encarar 
"questão; ora diz que é um additivo, ora diz que 
é uma autorização.· 

0 Sa. CAlL'iErRO nA CUNliA dó. um llparte. 0 S&. AFFONSO Pl!YNA dix qne O nobre depu
tado vem em seu ·auJ:i!io. 

Veja s. E:~:. como se .a~h~ em má situação. Diz O Sa. P.EDI\0 SEt.TRÃO:-Não podia ser appro-
o no!,re de~JUtado ~-pois quer em uma e·menda ao vado. 
or~ m~llto revog •r a legislação vigente 1 O SR. AFFON~O PllN::!Alembra que,o que está em 

Jo; o or;•dor pertrtmta por >ua. vez: quer a díscotssiLo :;ã, os add.ti>·os; e o 11rador ooperavaqne 
eom·niSià'l, na lei llCl orcamento, revogar a. ie- o nab••e ~!inistra corresse preosuroso a tribuna, 
gi-laçiio vigente o~ parte que tr.ata do ·recruta- uã.Q para dar explic;~Ç<Jes ao deputado d:L oppo;i. 
menta para o exercita 1 ' ção, mos a um do; mal$ distinctos membros dll 

o SR.. CA.RN'Ento DA CuNHA : -E' uma iLUtori~ maioria. Q119 o "'poia, 
za~o. O nobre ~llnistro acaba de nomear·diversos 

o sn. MACIEL :-Ainda peior, >tlumno>, e diz q11o baTera um grande nugomento 
<le despezo. para poderem ser todos attendido~ ; e, o Sa. AffoNso PF.NNA observa que o nobre re· entretanto propõe a cre;~.ção de nm esta.beheci

lator niio esta sciente dos termos da pro>posta mento militar, nova fonte de despeza e sem 
que apresentou. Par;1 o pro-.a.r, o orador lê necessidade algnm;t de ser~çc que o reclMUe. 
essa P''rte do p:u-e()ar da cemmissão que é uma 
modiftc ção formal á lei de 1870, O honràdo Ministro, si tivess9 aconselharlo à 

no. re Commissã.o,q_ue nã.oa~eitasse maisadditivos, 
O .s~~.. CAB.Nstllo Do!. CvN 1A :-Não ha tal. simplífiearia. " despez;~. e attenderi;1 a legítimos 
O Sa. AffONSo PEm!A di~ que, ainda mesmo interesses•lo paiz; Slmplilicariaadespeza, porque 

qne fosse ·eiS' a razão, il.evia e;;crevel-a, ~ não a ha dezenas de vaga .a preencher, de atr.·res-
que se acha publicada no p;·recer da. commissão. alumnos ; não em preciso elevar seu nnmero a 
(!lpao-t...-.) oom, co:no propoz a eommissã.o, n.•tur.lmente de 

Si "' 1'azão pro~ede, tornos feito m·uitrulleis com- accõr•lo com ·o cobre Ministro .. Por tudo isto a 
pletamente nnllas, e ainda neote ann~ a primeira emenda apresentada pelo or.,dor, além de ser 
que se fez no dia l3 de Maia foi uma dellas. esta, coasn\ta melhor O> i!lteresses do exercito, 
(Apartes di~;orsos .) co o rirmnndo moços muitos distinctos, que s•hem 

1<~ preciso que aeommi$são no estudo das ma- da Escola .Militar, _nos :postos a gue têm direito. 
leriru; propost:l.S pelos depulados apresente ra.- E' aind:t uma medtd:l de economta, por que dis
.wes que possam convancer aos autores dessas me- pensa o augmeuto do n~mero dos alferes-

·clid.ts. alum~ 

o sn.. CA.runmto D"- {:'IJSlu.:- A Camara ja Respondendo ao aparte ·do Sr. Carneiro dD. 
approvon .i na 3• discmsãl), pôde--se apl'eSentar Cun ba, declara que, como mini;tro, o orador 

·emendas. praticaria sempre a. tnedida qne propoz, e si lhe 
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eouber algtmm Te< a honru. de di-rigir a past.~ da 
g11err-d, atttmderã a ess,~ pl'llfereor.ia. nas promo-
1)(5es do exercito, como jã. attendeu. no exercici' 
de tão elendo cargo-

O SR.. CARNEIRO DA. CUl':BA:-0 bastão de·ma
recbal estã. com V. Ex. 

miaba.va. o deb:.te, P' ra que não se supponba. 
q.ue esto.va disctttiudo impertinentemente. 

o addiltvo q11e faz import>•ntes wodifica.çOes na 
lei de w de setembro de 1874 p~ree.e ter sido ln~ 
icttdo de occór·lo . .,om o nobro Ministro do G•tert-a.. 
S. Ex. deve informar a Camarn. si a este rPsp ·ilo 
rdua completa harmonia no seio •lo ga.hinele. Ha 

O. SR. AFFoNso Pll!NNA respontle que não o poucotS dias, o nobre :tvlitlistro da Justiça, ~om a 
-póde úi~putar ao nobre deputa. lo QUe acab:< d:< el•lq_uencu~ tle que é dot..do. fez. O:l maiore~ e[uglos 
revehlr-se um gt".tn•le militar. S. Ex. jã. propoz à let de 1874, cheg~ndn ·~ p~r~untar si " S ntem
a reoonstrucção da rort:Lleza. de CalJe•lello. com bro; d ~ oppo,ição liber•l q••eriarn l'lltrogra•lar ao 
certeza c~>gitundo de c liOCl<r a sua pJ'9vinci'l. em antigo sy.tema •le recrut>•rnento, que ro• condem
posi,:ão de resi;;tir ao ata.Jtue de qualquer nação nU~ lo p.:~r tc•lo o paiz e po· todos os ~r tidos. 
estrangeira. Ora, o pr·olecto do sr. Ministro da Gn~rnt vem 

O oratlor tem ouvido dizer que a recoustrucção exactamenle ,,ffirmar de um modo positivo o re
da. fortale:Zn. do Cubedello cu>taria gran•les S<>m- crutamento forçado, co<~trn. o qual Jü poucos dias 
mns ao. Tbesouro, p<•rque o mar jà. tem dart'OOàdo trovejou o uobr·e ~Un istro •la JustiQ.l.. 
a su~>. muralha. (Apoiado>.) E' de crer q<te o Sr·. Mini.;tro da Guerra. enn.t-

0 SR. CARNEIRo DA CuxH·A: -Eu não fa.Jlei em minbando o:sta medida, tenh:~ tido em v!sl a nnl-
reoonstrucção, mas em re])llrOS. camellte a gel'encia •speci··l de sua pasta : ~o con

trario, encontr-nr-se-la com o voto absoluto do 
O· SR. M'FONSO PENNA diz que is>o a tanto bourado Sr. · .•.inistro da. JustiQa. 

monta, ;tais que seria dinheiro perdido rlehar a o recrulamento. forçado vai constituindo uma 
obra incompleta o em oondiçõas d~ ser nova.mente especle de rt:ytho. 
destruída. Não s"bcmo~ si realmente ha. ou não hl- tal 

Ó Sa. CARNEIRO DA CUNHA:- v. Ex. falb recrutamento. Os mici>tros fazem a este re-
por oUVÍl'dizer. speito decllu·açae~ fugitivas ; na imprensa ort. 

O Sa.. AFFONilll' PBNNA drma.-so no testemunho se diz qoe ha r.:cruta1nento, ora que· está S11S
d'e pessons que conhooem de vim aquella r.,rta- penso. 
lez:~ , as quaes são. de parecer que m .. nor se~h ~ Ha poucos dias um dos orgãos diarins. desta 
despeza em construir uma roí't>tl~~ do que a oue capital pa·~lic•v.a que esta v:• ~uspeu~o o recruta
S& teria de f.ozer reparando convenientemento a manto • elo que fazia ao Sr. Ministro d•r Gner-ra 
que existe. · muitos elogio~: mas hootem outro jo•·nal r .• uava. 

RespoodeDdo ~inda a um a. parte do Sr. Car- de p~rsegu\coes rei tas sob prete.xto de recr•uta
nelro aa Cnnh", 0 orador deehro que citou >lcci- menta no lnt~r•or 1la província dn Rio de Jnne\r·o. 

. . . _ E' neces.;ario, portanto, que o hoDl'lldo Miuistro 
~n.talmeote este racto, P .u~ .. j~strftcar a posrÇ<W diga francamente 0 que ha a tal respeito. 
m1htar que o nobre depatld'o o::eupa nest"' casa. . s. Rx. ja declarou que farhr. o reerut~men1o 

Pergunta ao nobre Ministro ~a Guerra. . si e d~pois d? expedir \nstrucções apropriad"s par:a 
oxaeto ter S. Ex. m&Ddado rn:\t!'lculnr, depo!s do que se ev1tassem l\troJ16ltos e vtol:.c;Us it~ dt
pnuo d:t matricula, mais de 100 alumoo:>, a lém reit(l,l individ'uaes. Aindi' nio !ol'll.IU publlca.das 
do numerod~nado por seu antecesiOr. Ou\·iu ~~• in~tru~ e continuam as queix:u contra 
dizer, não assevera.. (Diot~Uq$ aparte$.) o recrutamento a que se procede,. ja oa Córte, ja 

OS nobres deputadoa pelo Cearà. não se illttdam nas pr()VIaci:ls . . . . 
a respeito· da 6500111. de;tiow1a lt. su>t provinda. Hi\ entre "s d!Sp~lC!Ie.s que se dJScutP.m .uma 
Devem estar mnito contentes suppondo que os que parece alt~mente fllJDSta. A nob,re commt~ 
ceorrenses .erão cootempli!d03 em m.••lor numero propõe o rec~utame~to Pttl"!l aqnehas parochtas 
na mntricula.. Buganam-se. A matricula vai oOII~ não se t1ver fe1t~ o.nlHtnme~to. 
feit!l desta. t:õrte • aqni é ~ue se jo~ com o em- B este am largo arb1tr10 qua va1 ser concet!tdo 
penho e qnem nio tiver;o b<lm padrlubo ha de 11- ao governo, dos~ e qoe póde llxJU" para ns p•~ 
eal" ae:n ronr. · ' chias r~rmctar!as numero muis elevado de lllis-
. " . ta•loe, tom1mdo por loase ~rochiA do n1esmo 
O SR .. P~IDENTE.:- Peco ao uobre deptrtado município ou de municipiu vt:sinho. Supponha-sa 

qne se hmlte á mnter·1a. do debate. que em qoalquer d:is paroc!lias do mntlieipio 
O SR. AFFoNSO PBNl'IA diz que feliz a Camara contlguo à. capital de wna. província doixa de 

si tod·•s as di v~ que se fazem da trib11na hav&l' allgt,unento. 
(0$8910 da. Datnreza destas. (A.poM-clos .) . o governo pód.e tomar por base o ruistamento 

Trata.-~& da di91luisi0 d& rnR.teria. relativa M da C>~pital, embol':l. a parocbia seja uma tbs lll:Us 
Mioi.sterio da· GU6rra.; o oradO!." a tem eDC&mi- i..:tsigm1lcantes e a de menor poputa~o. 
nhado para. assum tos mll'tares, e o Sr. pre- Pensa o orador que me;mo nos imperreito> 
sidente acha que o o~adorestã. fóra da ordem. da.dos estaUstiro> de qn~ potlemos- dispõr, o go-

Como presidente da cas 1, o orador d\ria graças verno achi\l'la uma base se;.:ur:r. pnra f:'Sse trm: 
a. Deus si todas as: di:vagaçll>.S Cessem desta na- era tomar a ~pulação CDllSiaiLte do ultimo re
tnreZ&. em qne o orador, discutindo Oi addiüvos cecssamonto feito, e n1o ess'lõ largueza a que 
otrerecid"" ao Ol'Ç&IIIento da Guerra. só se tem acaln de referir-se e que póde dar lagar a ve~ 
occu~o de negocias militares; llem siquer tra- JtuneS e veu.me& muito graves. 
toQ de qaeat&!& petsoaea, como lhe era licito o sa. Jol.o ~NIDO:-As iJiilllitiçaa cbmo
tazer, 

0
uma Te% qae ttnaem 1'8laQi1o eom o 1111- ra~aa. · 

31181~\8ota l ob!lernçlo qlle lhe (ai dirigida, O S~. Â.nGN10 PL>nrA. diz que, ao que parece, 
acoda apeoas epa detaado modo por que IIICI· o DObre MIDiltro aUribu& a falta da alistamento 
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nas diversas parochias do lmpel'io prio.cipalmente de serviQO publico urgente o inhibiu de apre
ao facto de negarem-se os parochos a fazer parte sentar-se aqui, aquella hora. 
das juntas. Isto· ê o que se infere da nova. orga- O honrado deputado, a quem tem a honra de 
nuação proposta para. as juntas parochhes. l'or responder, mostrou-se agastado porque o orador 
seu turno, o nobre Ministro quiz d:lr maior força deixarD. sem respostD. D.S observoções feitas pelo 
no jl'OI'eruo na constitui.;:.ão de->;aS juntas. lllustrado representante pelo ll• districto do Rio 

St o a listam e o to militar em diversas parochi~s de J anelro ; mas S. Ex. não se recordou de que as 
do lmper·io inspirava repugnancia. a população, consider.tÇOes produzidas por esse digno deputado 
D.pezar dD. constituição da junta determinada p~la. foram motivn<Uts, conrorme S. Ex. declJ.rou, uni
lei do 1874, essa repugnancia não diminuirá tendo camente, para salvar sua responsabilidade, erilpe
o go>erno maior quinhão na orgnnizaçoo ILls nllada. na disc•tssão da lei de 26 de Setembro de 
mesma~ juntas; ha de dar-se exactamente o 18i4, quecombMeu nesta casa. Nãa se recordou 
contrario ainda de que esse discurso fora proferido na. ui-

SI, quando as junta; não podiam ser arguida.s timl\ parte da hora consagr;~da à discussão do or
de feitur:~ do governo, deram-se revoltas em di- çamento da ~uerra, de sorte que só hoje se oft'e
vers tS freguezias, houve repugna.ncia gemi na r ece occasHlo ao orador de responder aos illustres 
constituiçãO de ta l serviço, de ora avante, po- deputados qce toma.I"J.m parte ·na discussão do 
dendo-se dizer que o dedo do governo é que ahi mesmo orç tmento, 
pNdomina, a repugo(II!cia h3 de nugmentar, as Esta de inteiro accôrdo com as observações, ad· 
revoltas hão dé ter Jogar em muito maior es- duzldas pelo nobre deputado por Minas ao JUSti
cala. ficar a emenda quo s. Ex_ oft:ereceu ao § 5\ para 

Quer parecer ao orador que o nobre Ministro que duas terças pa.rtes das vagas que se aerem 
esta tacteando o. respeito da verdadeira. causa por no; postos de a lferes do exercito sejam pr~n~ 
que não se faz o alistamento, chldas por a lferes-alumnos ; mas, importando se-

O orador niio crê que seja por deticiencia d~ melha.nte amanda.alter,\ção da lei de yromações, 
constituição dàs juntas ; é emctamente ]IOrque a. !)arece que bem entendeu a commissao de orça
nossa população tem repugnancia ao servico mi- mento, não aceit:Jndo essa. reformD. parcial e de
litar obri;;'.\torio _ üciente d11. lei, tanto mais que o governo se 

propõe a promo•er oppo1•tunamente, pe lo~ meios 
· O remedio proposto · pelo nobre Ministro não regulares, reform'l. e melhoramento da menciona

pOde ter outro etteitv sinão o de restabelecer o dA lei de .promoCõilS. 
recrubmento for<;ado na. maior parte das !re- O SR. AFFO~so PENNA :.-Mas esta não foi a 
guezir.s do Imper·io. ·- razão dada pela. commissão ; a de V- E:~:. é pro-

O SR. 0ARNE1RO DA CUNHA:: -Esse já e:dste, .:edonte. 
0 SR. AFFONSO PllNNA... e de resta belecel-o 

com a D.~gravante ji> referida, i;to oi, de ficar ao O Sa. THOMAZ COEI.RO (mirtist>'o da guerra):-
. d - d Occupou-se o nobre deputado com o numero de 

arbltr1o o go\"erno esignar maior numero e alumno; , que 0 orador mandou admittir na 
rect•utas para aquelhs freguezio.s que incorrerem· Escola Miht;1r da Córte. Ja foi aecusado na im~ 
no desagrado dós mandões politicos. Esta é que prensa de haver excedido o numero legal de 
é a verdade, e o orador Póde. affirmnr que os d 
factos hão de comprovar 0 que e>tit. dizendo. alurnnos, onerao o assim os cofre; publico.; com 

desJ.teza n il-o autorizada pelo orçamento. Esta 
o SR.. PEDRO Lc1z:- Acbo melhor ficar isoo accusaçiio nã.o ti nova; Já um de seus i !lustres 

adiD.do par:t melhores dias. (Ha lltAlro• ap11rt~s). ante~essorcl, Sr. conselheiro cartas Affonso, de~ 
O Sn. A FFONso PENNA vai sentar--se, aguar- fendeu--se nesta . casa de accusação identica, e o 

dando que o ·nobre Ministro dê os ~lar~cimentos fez por lõrma. tão completD. e procedente que o 
que acalJa. de petlir, e ao mesmo tempo procure orador passa a ler essa parte do discurso, enta:o 
rerutar as raZÕes com que o nobre deput.tdo pelo pror~rido por S. Ex. 
11• dist11cto do Rio de Janeiro comlxlteu o nd- Equivocam-se os que acreditam que uma praça. 
dilivo. (Muito bem; muito bMt.) de pret, em servico no;; corpos, fD-7. no l!.'slado 

{1, despeza inferi)!' a que ea~ta a mesma praç1, 
O Sr. T1LOD1"Z Oo;o,lho (mirti31ro da admiltida como t>lumno na Escola Militar. Tem 

fJU<rra) :- Pilra explicar o não comparecimento pr-esente o calculo da demonstração co:nparativa 
.ilo orador á. sessã.o do hontem, em que devia br dessa despeza. a que mandou proceder na Re
loga.r a di;;eussão dos additivos ao or<;amento da pa.rtíção Fiscal antes da admissão dos a.lumoos 
guerra, o nobre deputado pelo 3• districto de na. Escola. 
li-Unas Geraes, entreo-ou-se a uma série de con- Delle se verifica. que a. despeza. annual de uma. 
jecturas, pa.receudo-tlre a mais prova vel a espe. praç.o. de vret, em serviço nos corpos, incluindo 
rança. em que estava o orador de que essos addi- aoldo, gratit!caçll.o, premio de voluntario, far•da
t ivos seriam nl_lprovaaos sem discu~ão, cont~>.udo mento e etapa. importam, termo médio, em 
.Que StlUS amigos requeressem prévio encerra- 408$030. . 
. menta detla.. A prova, porém, da lmprocedenda No mesmo período de um anno, a óespeza teí~'l. 
. de semelhante presnmpção estó. no compnrcci- com uma praÇ<'\ de pret na Escola. Militar, ex
_mento do ~r-ador A sessão de aut~hontem, que cluidos a ~atificação e premio de voluntario a 

. se não realizou,. porque o nobre deputado a seas que elle nao tem direito,. e i~chlido> o soldo,· !ar
amigos não quizeram ou não puder:>m concorrer damento e etapa, Importa em 403$650. 

· á sessão, folgando tambem o orador por não ter ora, quando o exercito tem em ~uas fileiras 
sido ecsa ausencia dos nobres deputados mo- claros excedentes de 2.000 praças, o orador 
tivada por molestia de SS. EExs. Deixou de não consultaria devidamente o servico publico, 
comp~r~er_ hontem a esta C!~~· a tempo de }IOI!er si não recebesse os tae.:: voluntario~, llraças 
:'sslsl!r a d1scossão .dos add1hvos, porque o tlJecto de pl'llt, que, sem a.ugmento de deS(MI7.a, foram 
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a.dmittidos como alumnos na escola, onde recebem 
instrucção, que, de certo, não encontr.•riam nos 
batalhões e re~imentos, si fossem immediata· 
mente servir net!cs. As praças de pret quG man
dou para a escola, depois de encerrada a matricul:1., 
não ?oram matriculadas, mas rulmittidas a servir 
alli, nos termos e.~pressos da disposição regula
mentar em vigor. 

Al!l.rma ao nobre depatado que todos os membros 
do actual gabinete estão de perfeito accôrdo, a 
respeito dasidêas consignadns no additivo, que 
se refere á modificação da lei de 26 de Setembro 
de 1874 ; nem e !las se contradizem com as .i udi
eiosas obsen-acões feitas pelo seu honrado co !lega, 
Sr .. Ministro di1 Justiça, sobre o recrutamento. 
Ao contrario : dessns emendas se deve inferir 
que o governo se propõe ã. prompta. e imme
dia.ta execução da lei de 26 dP. Setembro de 
1874. De feito : o reerutamento rorça.do só é 
permittido, por esses additi vw, nas parochias em 
que se não fi~er o alistamento : e ttm meio 
transitorio, sem camcter permanente, e que 
deixará de opprimir ou vexar a população 
dessas parochios, desde que ellas se prestem, em 
obedieucia ã. lei, a fazer o alistamento militar. 
Não é justo nem eqnitativo que provincias como 
a de Paraná, e grande numero de municipios e 
paroohbs que fizeram alístamento militar, .con
tinuem sujeitos ao vexame do recrutamento, que 
só devera pezar sobre as parochias refractarias 
ao cumprimento da lei. Por esse ad~itivo se pro
mo~em os meios de se dar execução á lei de 26 
de Setembro de !8i4 em todo o Imperio, prova 
de que o pens 1mento do governo não é con
trario ao regimem liberal da mesma lei. De 
muitas informações otHcines resultou a con
vicção de que os parochos 11(io devem continuar 
a fazer parte das juntas parocbi:les, jã. porque, 
onerados por deveres de seu ministerio, niio pouem 
concorrer às sessões d:1-s junt(IS, jil. porque a muito 
delles repugna conco•·rer parn. um serviço, que in
justamente se afflgura odioso a grande parte da 
llQpulação do paiz.O que esta averiguado pelo ora
ilor e .vor quasi todos seus anteces;;ores é que o 
o.li5tnmento militar se não tem feito por culpa 
ou de;;idiadas juntas p~rochiaes: o additivo con
tem disposição que yrocura obviar a esse grr.ve 
illcon venien te, autoriZando o governo a substituir 
tnes junt·•s por outras de saa exclusivo. nomeação, 
e aggr:t vanilo as multas comminadas aos membros 
delli•s que faltarem no cumprimento de seus 
deveres. Não ha, como presume o nobre deputado, 
nrbitrio do goverllo nt~. fixação doos contingentes 
das parochias onde se nã.o effectuou o alista
mento ;·pois que, como se vê da 2• p~rte do§ 3> 
desse additivo, o governo só podera tomar por base 
o alistamento feito em parochia de outro município, 
quando se verifica!' a hypothese de que em um 

resolva a obe.decer ã. lei, fazendo e:trectivo o alis
tamento militar da. mesmn. parocbia. V é-se, por
tantQ, que todas essas disposições do additivo têm 
caracter provisorio, transitorio; não são dispo
siQOcs que tenb:~m por fim excluir nenhuma pa
rochia do Impario do benefico · regirnen dn lei 
de 1874, que o governo deseja sinceramente 
executar em todos os pontos do Brazil. Não 
se opporá, entretallto, a que se torne mais ex
plicito o pensamento que ditou ~ disposição 
[o additivo, censurada. pelo nobre deputado, 
melhorando-se sua redacção. A necessidade e 
conveniencia. de proporcionar aos filhos do Ceará, 
que em tão granda numero concorrem para 
as fileiras do exercito, n indispensavel instru~ão 
militar, justificam a creaQão da. escola naquella. 
província, o que alias não aproveitara exclusiva
mente aos cearenses, mas tambem aos filhos de 
muitas províncias do norte do Imperio, que se 
dedicam á nobre profissão das armas. Da creação 
dessa escola adviràincontestavelmente o beneficio 
da instrucção para grãnde parte do exereito, que 
tem muitos corpos estacionados nas pro\•incias do 
norte; e não parece de justiça. que, pela conside
ração de uma. despeza relativamente pequena, se 
pretenda re~tear melhoramento de tanta van
t~gem e utihdade ; pois c:,ue a . primeira necessi
dade de que se rescente o e:o;:erclto é a da fo.lta de 
instrucção. 

· municipio se não tenhu. realizado o alista
mento em nenhuma de suas parochias • Era 
impoSIIivel, para tix~ã.o dos contingentes to=r 
por base a popalação reat das parochias como 
{JOnderou o nobre deputado, pois que o ultimo 
recenseamento da populaçao do Imperio, feito 
em 1872, com os defeitos que todos conhecem, 
offerece base incompleta e deficiente para seme
lhante distribwção. Si o meio consignado no ad
ditivo pôde ser injusto e ve:~:atorio à popula~o 
de uma parochia, designando-s~-lbe contingentes 
desproporcionaes á sua populac;;ii.o, está em suas 
mã~ evitar a injustiça ou o gru.vame, tl.e~e que se 

V. III.- 46 

Deve respostaaalguma.sobservaciles feitas pelo 
illustre deputado pelo 5• districto de Pemo.rn
buco. 

Assim, informa a S. Ex. que a com missão con
fiada pelo Ministerio da Guerra ao general Ayres 
Ancora ê de caracter reservado ; devendo, entre
tanto, accrescentar que os motivos que tem o go
verno para manter reservadas as instrucções 
dad:u! a esse distincto o!Hoial general, entendem 
unieamente com os interesses da Fazenda Na
cional. 

Bem se ve, portanto, que semelhante com
missão não foi inspiras\a pelo receio de alteração 
das boas,e paçjficas relaciles internacionMs, quo 
felizmeiJ.te mantemo;. 

O governo imperial, como oom ponderao o 
nobre deputado, não tem, portanto, motivo algum 
p:tra duvidar da sinceridade das demonstraciles 
honrosas e corilines que tem recebido dos povos 
vizinhos. 

O uobre deputado fez injustiça ao orador affir
mando que a nomeação do general Lobo para 
com mandar o forte do Buraco deve trazer despeza 
avultadn ao ThesouN. 

Informa a S. Ex. de que essa despeza ti inferior 
à 3• parte parte da importancia om quQ S. E~:. 
a calculou. 
Déi~ de responder a outras observações do 

nobre deputado por- Pernambuco e bem assim as 
que foram produzidas pelos illustres represen
tantes pelos4• e 5•districtos do Rio de Janeiro, por 
que o digno relator da commissão de orçamento, 
no importante discurso que proferiu em defeza 
do mesmo orçamentojàrespandeu a todos DS pontos 
nrgnidoil por SS. EExs. de modo mais C()mpleto e 
bri1ha.nte, do que o ]loderia. fazer o orador, 

Entretanto, nüo se recusa a voltar, á tribuna, si 
os nobres deputados exigirem novàs ou mais des
onvolvidas Informações. (Muico baul ; m~ito b~m.) 
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Não havendo n1ais quem peça a pa.lavro, é en
cerrada '~ discussão: 

Procede-se suceessivamente :i. votação da endo. 
um <los seguintes ndditivos da co:nmiS$ão, que são 
todo, a pprondos: 

Art. Fica o governo autorizntlo: 
§. t-nra relormar a Secr•·taria da Estado dos 

Negocies da Guerra e repnrtiçiles nnuexas a 
mesma secretar~. e bem assim us outras subor
dinadas ao ~1inisterio da Guerr.l, supprimindo as 
desnecessa.rias, com reducção na despeza total 
feita com as menc!on ad:os repartiÇiles. 

§. Para rever a tnbella que lmi:l:ou com o 
decreto n. 2. t 6 l de 1 de M:no de 1858, ro•.lu
zindo, como julg-nr conveniente, as differentes 
den~min ·• Çiles das vnnta11ens que percebem os 
offiCl:les do exercito e as lg'Ualando às que ora. 
percebem os da mariaha em commissõcs analogas, 
sem au~rmento, porém, da despeza. 

§ Pa.ra reformar as Escolas Militare~; d& 
Córte e Porto Alegre e as Escolas de Tiro de 
Campo Grande e da provinci c do Rio Grande dO 
Snl, dando-lhes novos regult1mentos. 

Art. Fic1 o governo autoriz,ldo a rever ore
gulamento que bt.i:<:ou com o decreto n. 5.881 de 
?:/ d_, Fevereiro <le 1875, observaudo ns prescri
Wões seguintes: 

§ 1.• D3. junta pnrochial, creada pelo art. 2" 
§ 1• da lei n. 2.556 de 25 de Setembro de 1874, 
far:\ parte, em vez .to pnrocho, o cidarlão imme
diata.monto em votos ao quarto Juiz de Paz. 

§ 2.• Si por falta ou culpa da junta. paro
chia! não se ell'ectnnr o alistamento no prnzo 
legal, ser:i. esta substituidn, no nnno em que não 
se houver reunido, por outra composta. de cida
dão.;; residentes no município e nomeados, na 
COrte, pelo Ministro e Secretario de Estado do3 
Negocios da Guerra, e nas província~ pelos 
presidentes. 

§ 3.• O governo Hxará, desde já, o> contin
gentes quo o município da Córte e as proVinclas 
liouvorom de fornecer, tanba ou não stdo feito o 
alistamento em todas ns pnrocl1ins. 

Para "'luellas pntochias, onde não se t iver feito 
o alistamento, o. distribuição ou ttxação dos con
tin~entos sara. regulada pelo resultado do al!sta
m~ato dn parocbio. do respectivo mllnlcipio, ou de 
outro mn1s proximo, na qual maior numero de 
alistados se bouver apurado. 

RRDUCÇÃO Do ILIIPOSTO PREDIAL E!\1: F.HOR DA. 
VEYER.AVEL ORDEM 3• DO WlXTE DO C.Utl!O DA 
CÓR.TE. 

Entra em 1• discussão o projeeto n . 49, deste 
anao, concedendo reducção do imposto predial em r., ror da venerava! Ordem 3•doMonte do Carmo 
da Córte. 

Ning-uem pedindo a pal:wrJ, é encerroda. a 
discussã? e, posto a. votos. é ;1pprovodo (l pro
jecto p"ra p~ssar ú. 2• discussão. 

0 SR.. CARLOS PEIXOTO (1• scc~~ario) r equel' 
dispem;.'\ de interstício p.-.r a que o projecto entre 
immedi~ta.mente em 2' discussão. 

Consultada a. Camnr«, é approvndo o r~quel'i
mento. 

Em seg-uida, entra om 2• discussão o projecto. 
E' lida, apoiad•\ o enviada ;,. commissão de or

çamento a seg-uinte 

Emenda 

Oêpois das palavras : Yenern vel Ordem Terceira 
do Monte do carmo aoorescente-se- e do Semi
nario de S. José do Bispado do Rio de Ja
neiro. 

Sala dasseSSileS, I de Agosto ·de 1888.- Xaoier 
da Sitoa.- OZympio Campos. 

E' tambem lida e apoi •da e entra conjuncta· 
mente em discussão a seguinte 

Depois das p1la vrns-lllonta do Carmo,- accres
cente-sa- erecta na cidade do Rio de Janeiro. 

Sala dassessoes, l de Agosto de 1888.- Pedf'o 
ela CuW!a Beltrlfo. 

0 SR . AFFOYSO PE~'YA. pede a palavra. 
O SR . MACIEl. (pela ordem) pergunta. si a dis

cussão da materia. continua. 
0 SR. PRESillRNTB:-A . discussi!.o fica adiada 

pela boro. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CRÇA.:Io!El';TO .1>0 Ml~ISTERIO DA AGRICULTURA 

Continua a 2• discu.>síW da proposta do go
verno, converti_d~ no projecto d.e lei n . 59, fixando 
a. despe::a do Mmoslerto da Agr•cultara, eommer
CIO e Obra.s Publicas· para o exercício de 1889. 

(Entra t10 recinto o s~. Ministro ela .AgriC11ltu.ra 
que occupa o re$pecti'Oo I<Jgar.) 

São lidas, apoiadas e. en>iadas á colllDlissão de 
orçamento as seguintes 

~ 4. • Depois que se houver tornado e1fecUvo o 
llrlmeiro contingente de que trata o § 7• do art. 
3• da precitada lei, somente podemo ser organi

. zados, por meio do recrutamento forçado, os con
ting-entes das parocbias onde não tiver sido relto 
o alistamento. . E mendas 

§ 5. • · Ficam elevadas para lOO$ a 300$ as A' verb& do n . 22, accrescente-se 20:(l()()$ para 
multas combinadas pelo art. 6• § 1° da. lei o. desobstrucção das cachoeiras que impedem a na-
2556 de 26 de Setembro de 1874. vegação~orio Cuyabà,naextensão compr~bendidll. 

E' adoptado o projecto assim emendado em 2• entre a ctdade deste D.Ome e a vil\a do Rosario, 
discuss§.ó para passar á 3•, indo antes à. comrnissão provioci.. de Mato Grosso. · 
de orçamento. . Sala das sessGes, 1 de Agosto de 1888.- Espt,-

0 SR. PASSOS MlMNDA (pela ordem) re- ridiao Marq•.u.-Jlm.IJ.o cU> Diaman~ino; 
qner dispensa de inte~ticto paM ser ~.~ Ao !! ~ (O_bras Publicas) augmen_te-se a. _verba 
ordem do dia de ama~hii.. '~ uauo para COI!l lllaiS S:O!Jg$ para a exploraça.o do r sl) dos 

Bois,ua. provmcsa de Goyaz. 
<l?mnltada a. 0alll11l'a, é ooD<:edida. a. dispensa. Sala das se~ I de .Agosto de 1888.- JC-

pédida. condos Figueir".-Xat~~r da .Siloa, 
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Ao n. 27, substitua"l-se M jk'llavrus ,_Se- bra.-llfourao.- Jo,;o Caetm10.- Ca>·lo< Pei:<oto. 
gundo a~ clausulas actuaes e-obr1gando-se" na- - A{fo11.so Penaa.- Cu.wlio Marli>«.- 11f. !. 
vegaçãodo bnixo Jequitinhonh().-!•eblSSeguíntese. Lemos.- Sebasli,1o Ma,carenh<t8.- Jo,lo Pe>tido. 
-de modo a melhorar es;e serviço obJ·igando-<S: - Pacifico Masc•renha<.- Pedr·o Bram/.lio. 
·a comp:1nbia a restabelecer a navegaçiio do baixo Fica 0 governo ;tutori7.ado a conln1C~'lr com il. 
Je~uttinbonha desde a barm (na vrlla de Bel- Ala.ytas Ruihoa.y Compo»y, /intite•l, wediante a 
monte) :~té à povo:~çiio da Cachoeirinha, e n re3ta- garnntia 1lejut·os de 5 'J, a con>trucçfto de um 
belecer ahi, ou no ponto mais apropriado nes>a r.,mul, que, partindo uo !'ilomotro :Jf> •h linha 
extensão, um nucleo de immigrantt:s estnlDgeiro; exi~tente, termine ll<l vilbt de ,\SS1'mi.:Jich., lJi\S"' 
com família, podendo o governo conceder à com- sando pela vil la de ,\tat.ia e p:n·oaçii0 ela L:apella, 
panhia as vantagens neccssnl'ías que lhe f .cili!Ml de aécórdo com o; estaco:; feitos pela mesma com-
a. re>tli<mção d<>s uovas clausulas. llttnhia: 

S. R.- Sal:\ d:>S sessõe>, I de Ago;to de !888. :'i. H .. - sa:a das sessoes, 1 de Ag-o:;to de 1888.-
- Americo de So1.ua. · llfariano da Situa. 

N:t verba 34 fica o ordenado do engenheiro- E' 0 gove:·no :mtorizn<lo a coucetlet· p:·ivilegio 
fucul da Estrada de Ferro Conde d'Eu, ne\ pro- por dez auno~ a. ernprer.a quo >l(l propuzrr a 
vincia da Para.hyba, equiparado ;-10 do engenheil'O- 1- 1 d · J 't· 1 1 1 fise.tl da Estrada de L"erro do Natal a Nova (;ruz, lgar o Jraço o 1'10 erjUl m l•lll lt '!Ue 'es-

a:.:u~ ao norte th barra <lu villa tle Belmonte 
na. província do Rio Grande do Norte. com 0 br;rço <le mar , que se e.,tentlo da lk·wr3,, 

S<~h\ dos scssõeJ, 1 de Agosto de 1888.-Ca~- d"" nUa de cunn;wi ü r<>S paro. 0 sul, pa~,ülelo a 
neiro da Cun.ha. costa, por meio de um cem d de sessenta centi-

São lidos, apoiados e envi'.tdo3 á commissão de metros <le pt'OfQntlitlrule, no miuimo, afim de 
orçamento os s eguintes por em commuoica.ção ílu,·iM estns J.u:.s villas; 

podendo ~ mesma empreza neste peri>tdo coiJrar 
Additi1Jos uma tn.xa. de transito p<>r canoa ou outrtt qualquer 

d d · embarcação que se ntilisar do referido c;~nal, 
Fica o governo autoriza o a mau a. r constrmr sendo o valor desta taxa 'sta.belecida. d~ n~eôrdo 

pela verba destinatla á estrada de ferro do Redfe com "J:"'oVerno, nã.o podeu1Jo exceder· de mil reis 
a. ÇarunrU, em Pernn.rn buco, um ramal fcrreo que 
li!!Ue as cidades da Víctodà e d<' Gloria do Goi- por cn ~, tanôa e dois mil réis por outrt\ em bar-
~ cadio. S. R. 

til. S. R. Sala das sessões, 1 de Agosto de 1888.- A-me-
Sa la (\as sessões. 1 de Ag-osto de 1888.- F. de ,-;co de sou~ a. 

Figueirâa.- Atcoforado !tmior.- Bento R"mos. 
-Go~çalves Ferreira.- H, Marqt<es.- Pedro da Ficao governo autorizado a contr•tlCtar o pro
Otmha Be!trlio.- Alf?edo Con·êa.- Juwmcio de longamente da estrada de fel'ro Mina< c Rio ate 
Aguia>·. ao ponto navegavel do rio Verde, po,lemlo, para 

este fim, garantir, juros de 30 '/• por pr:tzo de 
Fica o governo autoriz:~do :t garantir os juros, 10 ttnnos e de 5 'f, durante a cons\ruccü.o s obre o 

na fórma dü. lei n. 2,687 de B ue Novembro da cnpital neccssario que uilG excederá de 30:000$ 
1875, art. 2', ate ao capital de 1.800:000$ para a por kilornetro. 
oonstrucçã.~ dP quatro en"'enhos centraes, na pro. S 1 _,_ _, d 18 
vincit\ di\ Parahy ba, sen8o dois na. varzea do rio a. " UIJ..s ses>ões, 1 ue A~osto a 88 · -
Parahybo. até ao Pitar, um no valle de Mt\mccn- Olympio VaU~diio.- Affotlso Pcnna.- Loutenço 
guape e um no municio de Abgoa Grande ou de d' Albuquerqt~e • 
!.rea, onde fõr mais conveniente, nã.o excedendo Fica o go-verno autorizado a conceder ga-
o juro de õ '/o ao anno. rontia tla juros de 5 o;. as associnções agri-

. Sala das sa~sões, l de Ago;to de 1888.- C ar- colas jil organizadas ou que se organizarem 
11eiro da CunlV<. de cooformiclade cmn a. lei n. 3. i50 de 4 

Fica o governo lfutoriz.'ldo a gamntir juros, nn de Novembru de 1882 ~ respt1{)tivo regula
fôrma da lei n. 2.450 de 24 de Setembro de l8i:', mento, não excedendo de 200:000$ a impor
até ao capital maximo de 1.500:000.~, que fór etrec- tunciu a despender annualmente, caso tenha 
tivameute empre_,>ad~. pura o prolongamento da de fazer effectiva a garantia integral. 
estmda. de ferm Conde d'Eu, do Mulungti a. Ala~ Sala das seS>Oes, 1 de Agosto de 1888.- Carlos 
góa Grande, e do Pilar a. Itabaiana, na extensão Peizoto. 
pouco mais ou manos da 43 kilomatros, na pro-
Yincia dil. Par<~flyba, não excedendo o juro de 6 •f, O Sr. Jag;uaribe :- Sr. presidente, 
ao anno. é uma fortuna para o illustre Ministro da 

Sa.la das sassDes, 1 de Agosto de 1888.-· 0:11'- Agricutturw que tivesse iniciado o debate, por 
neiro da O..nlta. parte da opposição, o distincto e illustre represen-

Fica o "'Overno autorizado o. contract~>.r a con- t:tnte pelo 3<> districto da provinchde Minas, que, 
struoção 'àe um ramal de estrada de ferro, q ua, como a casa presenciou liontem, teve a rara babi
partindo dà. .. Minas e R.io •· vil. ate ã.s :1guas mi- Iidade de tratar do assumpto com aquella proft
neraes de Caxambli, e de outro, que, partindo do cíencia que distingue a. S. Ex. (apoiados), e com 
porto mais con\'"eniente da referida. estrada de a.quella moderação que tanto deve caracterisar os 
ferro vá >lté as nguas mineraes do Lambary e homens do governo (apoiado~). de modo que o 
Cambuquira, podendo, para. este fim, garantir nobre Ministro da Agricultura poder-se-ia julgar 
juros de 7 •;. pelo prar.o de 30 a.nnos soore o aa- feliz em :responder a S. Ex. qussi que concor
pital neoessaric, que ni'io será. superior a 30:000$. dando com os argu.mentGS que e:tp<lndeu e que 
por kilometro. eram a deducçã.o logica. e real de fa.ctos neces-

Sala das sessaes, l de Agosto de 1888.- Olym- saríos para a organização e a marcha dos nego
pio Vallada6.- O.riltitmo da Lu;.- Berro! Ell- cios do Millisterio daAgriculturo •. 
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:Mas, o nobre deputado, felicitando ao digno 
Ministro da Agricultura, pal\')ceu-me ter sido m
justo quando se referiu aos auxílios 11ue o governo 
pretende da.r à lavoura, e é sobre este ponto, 
Sr. presidente, que me parece dever accentuar a 
primeira parte da minha respostc. a S. Ex. ; por
que, tratando S. Ex. de negocias da agricultura, 
viu no nobre Ministro, que ê um:> das personi
ficações d:> actual situação conservadora, o espe
lho fiel do representante d11 agricultura no 
Brazil, distincto paulista i1 cuja iniciativa se deve 
tantos melboramentos para o paiz. 

O Sa. Jo.<o PENIDO!- O nobre deputado não 
oJl:enda tanto a modestia do Sr. Ministro da 
Agricultura. (Riso.) 

O SR. JAGUAJtiDE:- V. Ex. creia que hei 
de dizer as coisas, ainda que nã.o tã.o bem como 
V. Ex., mas corno e quando rn'as convenha dizer ; 
não sei sinã.o ser sincero, 

Nessas condições, Sr. presidente, a respeito do 
nobre Ministro da Agrioultu~a. que bavia iniciado 
na ptovinch\ de s. Paulo um movimento benetleo 
em relnçi'io aos acontecimentos que ultimamente 
proclpitnrnm a solução da que~tão servil, o nobre 
de]IUtndo, tratando dos negocias da agricultur-a, 
oom~con lastimando que as medidas tolll8das 
pelo gnverno geral relativamente â agricultura 
f01;som completamente det!lclentes, sinã.o ate peri
gosns. pois S. E:.~. vê no projecto do governo 
umu hypotbecação da propric~ade rural do Brazil; 
vil nesta propried~de, amecada pelo governo, os 
vestigios de uma ruína para a agricultura, 
da qual eu faço parte G, por isso; cabe-me tambeln 
o dever de protestar nesta OCca$iâo, contra os 
conceitos de s, E:r. 

Sr. preSidente, eu nã o oomprehando como é 
que ~ opposiçã.o liberal, tratand~ da _agricultura 
depo1s ~ aurea le1 da 13 de Maw, pode conside
rar O_Jlrojecto do governo como um projecto so
phi$bCO, eomo um projecto que nã.o preenche os 
altos fins a que o mesmo governo é obrigado 
-pelos muitos compromissos que tomou para com a 
nossa -patria. 

0 SR. A l'FONSO P.ENNA.:- !\las as razões têm 
sido dadas na tribuna. 

O SR.. JAGUARIBE : -Antes de tudo, Sr. 
pre$idente, o governo eó poderia cogitnr des
sas medidas, attendendo em primeiro loil'ar :i. op
portunidada, em segundo lagar 11 exequtJ)iJidades, 
e em terceiro lagar à conveniencia. 

Ord, te!? a opposi~ criticado, depois da lei de 
13 de Ma1o, o procedtmento do governo por não 
ter rapidamente protegido a lavolll'a. 

O governo, estudando a. que$tão, chegou a 
uma soluçã.a que pareceu-lhe a mais adequada. 
De fo.cto, as criticas que têm sido feitas, lonae de 
demonstrarem a inefficacia do projeeto do :?over
no, de tal modo realçam as suas qualidades em 

. relação as tres eondiQóes que eu indiquei, qu~ eu 
jul~o-me fe!iz, Sr. presidente, de ver g:ue este 
pruJecto es~a completamente nos moldes das socie
aades ,m:ns moilf!I'D~S ; baseado nos princípios 
eCDDOliilCOS OS malS 5aoS. 

Pede-se dinbeil'o para- a. la vonra a juro barato 
e proso longo, mas, que eu conheça, nã.o ha .;e
nãO tres causas que tendem a diminUir a. taxa 
dos juros. 

!.• Aoorescimo da segnrança das t~s; 

2.• Augmento incessante dos cap1taes dispo
níveis pela. economia ; 

3." A maior productividade do emprego do di· 
nheiro para os capitaes novamente !armados nas 
soeiedades já velhas. 

Estes principies economicos sã.o verdadeiros 
mesmo em relação á q uestãú banca ria, r.orque em 
toda o. parte do mundo foi o credito rea , foi o cre
dito dã propriedade agrícola o base fecunda que 
sel?pre fomentou o maior beneficio po.ra qualquer 
pa1z. 

O SR. A FFONSO P!IID{Ã:- Mas organizado com 
garantia do governo 1 

O SR. JAGUARIBE!- Com a garantia do go
verno. 

O SR. AFFONSO PENNA:- Isso SÓ se póde appli
car i1 Dinamarca, 

O SR. JAG<uAlUJlE:- Perdoe-me o nobre depu
tado; ha poucos dias tive accasião de ler um livro 
de I..ion Donnat-La Politóque Expenmemale. Este 
distincto escriptor que, com justa razão, tem mere· 
cido os applausos de todo> aquelles que :tcham nas 
suas idéas s~, motivo justú para sustentação das 
idéas que conjuncta.mente com elle defendem •.• 

O Sa. MAc DowELL:- E' radical. 
O SR. J AGUA.RIBE ... considera como uma das 

mais beneficas evoluções da sociedade moderna 
aquel!a que tenb.a por fim a [>roveítar, resgt~.arda~ 
e traust'ormar a propriedade abandonada au tra
tada com desidia ou ignorancia pelos primitivos 
proprietarios, para refundíl-a no molde sabio e 
con venient& da. moderna. agricultura. 

E' assim que não compl'ehendo como é que a. 
opposição, não fornecendo ao go.,erno outra 
medida succedanea do projecto que apresenta , a 
nã.o ser a indemnização, sustente que neste pro
jecto ba uma. indemuização colo>sal, .na phrase do 
nobre deputado que me precedeu, sustente que 
elle é a ruína da lavoura, quando a verdade é 
que o credito agt'icols. oeste paiz é o unico cem o 
qual se póde contar para todas as eventualidades, 
quer de associações novas, quer de bancos que se 
tenham fund::tdo no ruülde da lei áe 1875i e quer, 
llnalmén•e, em relaçã() ao est,ldO actua em que 
a simples consideração de que a lavourJ. J?óde 
achar dinheiro com o seu proprio credito a Juro 
razoa vel, faz com que a contia.nça dos capitalistas 
"enbn. em auxilio do governo, e que, a despeito 
das lamurias dos indemnistas, vâ. o cambio 
subindo a 27, as .a.cções dos banc:ilS eleV>lndo-se na 
razão directa da. ira e do despeito dos falsos 
defensores da lavoura. 

A maior parte dos lavradores, longe de acom
panharem esta critica, com a qual a opposiçào 
tem constautemente atordoado os nossos ouvidos, 
glosando em todos os sons a.s suas satyras, sentem 
pelo contrario a. maior sati5façii.o em verem que o 
parlamento, com a maior brevidade possível, 
suggere este meio poderoso de vi vitlc~çã.o dá 
lavoura ameaçada em diversas províncias. . • . 

0 SR. AFFONSO PmrnA:-A lavoura tem pro
testado contra elle. 

O SR. lAilUARillE:-Apenas alguns represen
tante5 da opposição; e neste ponto V. Ex. me 
chama a attencã.o para a incoherencia das idéas 
de \'. Ex. mallifestadas com tanto criterio nesta 
tribuna, mas apenas as questões são levadas para 
o lado político, o se11 espírito partidario se le-
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-vanta. nesta casa arrastandO' o nobre deputado 
pelo 3° districto de 1\Iina.s Geraes, como si fosse a 
sua gloria o ser s. Ex. o seu maior paladino. 

0 SR. AFFONSO PENNA. dá um aparte. 
O SR. JAGUA.RIBE:-Parece que, com relaçã<l ao 

nobre deputado, se põde applicar perteitamente 
um pet~samento manifestado pelo presidente dos 
Estudos Unidos. 

Dizia o Sr. Cleveland em uma occasião me
moravel: 

c Estou convencido que as p~rplexidades, as 
obscuridades, as faltas que se dao mmtas vezes 
nos negocias do Estado, provêm, em g~ande me
dida de serem os interesses dos partidos ante
post~s aos interesses da patria. " 

Sinto, sr. presidente, dizer que a política é 
aind:\ o grande mal do Brazil. 

ora, Sr. presidente, este conceito e:al!e em 
cheio sobre o nobre deputado. A opposiÇao que 
S. Ex. representa tambem o que quer J Pede au
Xílios ao governo. Si o governo cogita em dar 
esses auxilias, a opposição cens1U'a? porque ~e com
mette o maior dos attentados vmdo ped1r uma 
autorização previa ; si o goverro co;sita de acau
telar a propriedade rural com man1festo accõrdo 
da lavoura do paiz, a opposição une-se e, o que é 
mais, o proprio gran:le juiz que ainda nã!' ~a m'!ito 
repudiava o concheo-o de seus co-rehgwnartes, 
porque e!le matava~ idéa da abolição, o distincto 
representante do 1° districto de Pernnmbuco, 
aqu~lle cuja voz eloquente nós ouviamos_ha poucos 
dias asseverar aos seus collegas que nao C<Jucor
reria, para derrabar o ministerio, sem que elle 
oompletassc a grande obra da liberdade, el!e _q_ue 
devia ser o contínu,,dor do programma abohCio
nisfa e patriotico, elle que foi_ so~dario _na execu
ção da lei aurea de 13 de Ma10, 1mmed1atamente 
levanta-se, une~e com a opposição que clama 
pela indemnisação, parecendo que não tem neste 
ponto descrepancia algum.'\, para d~clarar _que o 
projecto não é mais do que uma 10demOJsação 
colossal que na pbrase de S. Ex. faz exhalar dos 
campcs da escravidão est~ atmosphera miseravel 
e putrida dos interesses escravocratas a que S.Ex. 
sempre combateu, como nós outros abolicio-
nistas ! . 

Pois, 11i o proj ecto tra.z no bojo a indemnização, 
por que razão os defensores desta o guerream em 
nome da indemnização que defendem ! 

Não posso deixar de ver qu~nto e dura es~ 
injustiça, quando como lavrador e como aboh
cionista eu me havia sempre identificado com 
S. Ex., proclamandc-o entre os chefBs, e vendo
me de repente abandonado. Este movimento 
nunca vi que fosse sómente a honra de um par
tido; mas a manifestação sincera do patriotismo 
de todos os brazileiros, quer de republtcanos,l!uer 
de conservadores, quer de liberaes, que umdos 
chegaram por fim a oonstituirem-$e em maioria 
imponente que exigia e impunha nma lei que ti
nha sido feita. no seio da sociedade brazileira, dia 
por dia, pela influencia benefica dos homens 
mais distinctos de todos os partidos. e que exe
cutada como foi,quando muito se podia dizer del!a 
o que disse o Sv-. A. Cochin da libertação das co
lonias francezas: 

" Foi u!Illl. sentença da justiça executada em 
nome da violencia. ~ 

Eu concordo que se pudesse pedir a indemniza
ção por uma propriedade arraigada e que tivesse 
sido mantida pela lei sempre respeitada e invio
lavel; mas nunca com reterencia á proprieda.de 
que, creada. pelo alvará de 6 de Junho de 1756, 
foi em virtulfe de leis sucoossivas, dia por dia, cor
tando-se todas as suas r<~izes, de modo que niio 
existia del!a sinão uma sombra, na qual se abri
gava toda a ignomínia do seu passado. 

E' justo que eu responda á crítica que fez o 
nobre deputado com tanta injustiça, declarando 
por minha vez que o projecto do governo preen
che perfeitamente os fins da lavoura, e que os 
abolicionistas têm o dever de prestar a elle o 
seu apoio, porque os que o combatem sô tem 
um terreno em que se encontram logicamente, é o 
da indemnização. 

Como lavrador, como fazendeiro, que ouviu a 
centenares de fazendeiros ha bem pouco t empo, 
atrav-essando a província de S. Paulo até 
chegar à minha fazenda, faço este protesto 
porque tenho ouvido outros cen tenares de fa
zendeiros, adhmtados abolicionistas de outros 
pontos do Brazil, que de modo a lgum acompanham 
o Mbre deJ?Utado, digno representante do 3• dís
tricto de Mmas Geraes, que me parece sectario da 
indemnização. 

O Sn.. LA. CERDA. \VBRI'<ECK:-v. E:.:. não sabe 
qual é a minha opinião. 

O SR. JAGuA.ll.lBE :-Não me refiro ao nobre 
deputado, com quem nínguem se illude; respondo 
ao orador que me precedeu. 

0 Sn.. AFFONSO PENNA dá um aparte. 
O SR. JA.GUARIBE :-V. Ex. não concorda com 

ao indemnização ~ 
0 Sn.. AFFONSO PENNA.:-Níio Sei si concordo ou 

não. 
O Sa . JA.GUARIBE:-Eis ahi. 
0 Sn.. AFFONSo PENNA: -Não sou obri

gado a dar respostas a V. Ex. por per
guntas. 

O Sn.. DEZAMA.T: -0 nobre deputado parece en
carregado de levantar a estatística. 

o Sn.. JAGUARillE:-Seria um grato serviço, 
porque e no futuro, quando a paixão não nos 
arrastar mais, que se ha de medir o valor dos 
homens, pelo valor de suas idéas. 

V. Ex., Sr. presidente, vê que oradores proemi
nentes da opposição liberal tergirversa.ram nesta 
questão, de modo que é para. mim um phe
nomeno assustador este de a opposição liberal 
deixar ainda de algum modo pairar nos espi
ritos a convicção de que esta idéa perigosa, 
<!sta idêa iml>Opular, esta idea destruidora de 
todos os beneticios feitos a este paiz, possa ainda 
vir ter possibilidade de achar defensores. 

O Sn.. LACERDA. W:E&'!ECE: :-V. Ex. ha de vo
tar por e !la. 

0 Sn.. J..I.GUARlB:E :- Eu te11h0 O prazer de 
antecipar a resposta que devo dar ao aparte 
do nobre deputado! declarando que tell:do. per
corrido uma. zona Importante da J?rovmma de 
S. Paulo, província que se avanta,Ja a todas as 
outras nn. agric11ltura, eu tive O(lportunida~ 
de sentir uma. satisfação a mais legitlllla. e a maJS 
consoladora. 
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Eu fi~uei s.1be:1u0 que 05 fazendeiros d;1. ,,rovin
eia de S. Paulo têm como pl'ogromma assent.-ulo 
que. no dia em que houver governo que se 
lembre de vir levll.ntnr JlBl'"«nte as Caonal'ns do 
paiz:. ide:• dn, indemniznção, nesse tlia 03 pao•to.tos 
a que :esse; homens pertencem terão des:J.ppa
reci ol o, porque elles.iulgam que um tal gov"ri_!O 
é !udigno da noss:o. patria, e como tal elles llllO 
se po·c;t-.rão nem siqo1er a admittir selllelhante 
1Jl"ll[lOôiçãc. 

0 SR. PAULA Pll.lliO :-Mas li provincoa de 
S. P:n1la niio e o paiz ; e as outras pt·oviucias 
qu~rem n. indemniz ção. 

o SR. J..I.GUARIBE: -Ja que o nobre deputauo 
me chama po.ra este terreno, eu n.proveito o en
sejo var-.1 arrolar mais este libero.! da io1emui
z:t~;ào e vou dar uma respo.>t:t ~ avarta com que 
m•! honrou o uolJre deput,do pelo 7• districto d~ 
pru"ioci3. do Rio do Ji\ociro, porqut: V. B..t. e a. 
"C::u1u1r-~ se bão de record,u· de que S. Gx ., aind' 
"ha. poucos dias, fallando ueata C:•S<t e sustentando 
que a lavouo-a estaYa complet:lmente desorgani· 
:i:ula,lembron-uos que em umafàzetld:o. da.> mais 
importnntes da prov íncia do !tio de Jaueiro, e 
pertencente a um dos rnais distincto• fa r.eodeil'OS, 
o Sr. Conde de Novn-Frilmrgo, :t desorg:onizaç:lo 
do lm.balho et·a amni> completa. Eu tive então 
oprortunidaue de ner;suntar ao nobre deputado si 
tmhtl OU\'ido isso à~ Sr . CondedeNova-Friburgo; 
e S. Ex. respood;1u-ma que era de lá e que o 
sabia. Pois eu tenho a deelar!l.r agora. que eose 
distincto fazendeiro, sabendo que se tinba da.do 
este incidente naCamara., apressou-se a .:>Screver 
urna carto. a pesso01 que m'a mostrou, e que s~ril 
lida ~i fór ll<leoS>ario... ., 

O Sn. BEZA:\!AT :-Seril. bom, porque si é eon
test~ção ao que e11 disse, preciso saber Pm que 
termc,; sou coa lestlldo, para dar a conveniente 
resposta. 

·0 SR. J AGUARIBE: - ••• eontesbndo inteira
meu te a asserçli.o do nobre deputado e a:>Se"U· 
rando : 1•, que da grande e.;cravatura que S. ~X
tinha, creio que mais de 1.000 escravos, apenas 
se tinhM:t retirado 10 'lo; 2•, quO" a. procura de 
trabalho excedia muito es5!} cifr-.1; DUDP;l, antes 
se tendo trabalhado tmto, nem com tanta satis
fação e pl"0"8ito. 

O SR. BEZA:Iu.r :-sim, porque elle tem ru.li
ciadores d~ . tratnlhadore>, e pa.,<>a-os por um 
preço exceSSIVO. 

o Sn. JACHlA.RlBE :-o nobre deputado é in
justo. O argnm2nto produzido pelo nnbr .> depu
tado é contestado pelo proprio f.ttendeiro, 

O Sa. BEZAMAT :-Em que terrnosl 
O SR. LEiTÃO DA Cm."HA. :-Nem~ nobre depu

tado é clpa.z de prov:." isso, 
· O SR. BEZA)fA.r:-Hei de provar que tem di
vcr50S 1l.l\ieia.dores. 

O SR. JMUA:!UBJ!. :-0 nobre depUtado diz urna. 
illverdade; é o Sr. Conde quem a contesta. 

O SR. BEZAMA.r~- V. Ex. não pôde oon
testar-me. 

0 Stt.. JA.GUA.RIBE :-V. Et:. foi cont.est ado j llll
tamente pelo projll'lo kzendelro a. quem se re
feria. o Si. Con<ie de Nova. Frihurgo, em co.rta que 
seu digno cunhado, nosso collega, me mostrou. 

O Stt. BEZUL~T :-Pois tr.lga essa clrta e 
v~ remos . 

O Stt. JAGIJARIBE:- Qu1nt!o fôr occnsiilo op
portuua. 03 que se quch:a. o Sr. Coru.le de NoYo. 
F'ri•,urgo, e de que se queixam em g-er:1l muitos 
ontro3 fo.~~ndeiros, e t!est" política apaixoU<,da 
com que muitos ho:nons políticos ~ntendem q11e 
davelll t\•zer opposição systhel!laticu ao patriot:co 
gabinete 10 de ~hl'ÇO, ?~""J., dísendo-se qua ~s. que 
fibcrtu.v.tm o que quemm era forÇ<tr os nsalhos 
''venderem suas l'azenda.> a elles, ora, que eram · 
fur.endeiroo que precioav"nm de cumdor! 

O sordido .in lt~resse cegando os homens! 
S. Ex. o Sr. Conde de Nova Frib]lrgo, como eu 

e muito.> o11Lros fazendeiros, acreditamos sempre 
que n, abolição do elem•nto servil, longe de 
arruinar a la•oura., Yeio tr-.•ze1• a ccnfinaação 
prévi , da cstuuilidaôe do valor real da p.l'Oprie
ilade e a manuten<'ito da. propried1lde ~gricola ci 
a g-ora um.• base tle valor e tle cret!ito, ao passo 
que com os escr-J.vos ella o era de descl'&'Jito. 

0 SR. BEZA)IAT da um 3p-.1Tte. 
0 SR.. JAGUA.RIBE:- Nessa occasiii.o Sr. pre

sidellte, disse eu quo !l. propriedade ll.,"l'icola 
sen tiu-oe a nimada, e confiando nas medidas pr~:>
onetlidas pelo governo, e longe de levantar essa 
ll;; ndelra inglori~ da indemnisação, suspimva 
pelo mo1nento em que o ministerio lO de Março 
ut>resent.~sse o projectc>, I'<>Dteodo as medidas para 
dAr os recursos neee:ssarios, para que os lavradores 
podessení vrosegulr na marcha progressi >a de 
seu trabalho.- . 

Entãt> tive occaoião de verificar que o Dr. Ro
cha Leão, um •los lavradores que mais se tem 
dlst!o8"uldo pelo seu talento, pela sua energia e 
eonqmotns (ditas no trabalho, estava perleita
meate satisfeito com o trabalho dos libertos. 

O Sa. B.e:zA..~T: - Não é exacto. 
O Sa. JÀGUARIBll: - OuYi do proprio distin

cto cavalheiro a que me referi que eatava sa
tlsretto ... 

O Sa. BEZA!I!A.T : - Nã.o podia ter ouvido, por-
que eu o ouvi em sentito eonlr.u-io. · 

O SR. lAatiARtDE: - ••• que tinham sabido 
npeons dous liberto;; de sua fazenda, e estes 
mesmos imjJresta,•eis. A procar-~ do trabalho a g rí
cola naque l:tS fazendas, com~ivcl com o e3tado 
de n~ida<le das varias i na ustrias. que alli silo' 
trat·ulus, tom sido e:tl.ra.ordina.ria. 

O Sn.. BEZAJ•U, : -V. Ex. parece que esta fal
lando róra elo paíz. 

0 Sa . JAGUARlBE:- O peior cégo e O que 
não quer vêr . Aquellcs fuzendeiros que se 
preoceupa.m em receber dinheiro liquido tlo bolso 
dos cootribuiute;;, silo os que mai;~ f.1.lhzn. Os qua 
cuidD.•u em trabalha.r jã. vão ficando eunoj:l.dos •la 
polltica que os tém íUndldo ; estão resignados 
porquo não pódem deixar de applaud\r o pro
gresso de nos ;a patria. 

O Sa. BEZAMAT : - Os que ilbertal"aill os seus 
escravos, não podem ser iDchlld.os na indemnísa
ção, por isso f:ülam assim ; e nem a lavo"IU'a 
está. gritando. 

0 SR . lAGU."-RlBE: ~ St". prosi.dente, V. ·EX, 
sabe que esta injustiç~ !eita pelo nobre depu
tado representante do · 7• districto do Rio de 
Janeiro, não reRecta sàmente sobre o governo, 
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relleete sobre a. lavoura ;· e, é por isso Q<le devo 
fazer este protesto, porque sou hvrador e arre
cein-me dos advogad<os da lavour~ qne faliam 
muito, a modo do ada<rio popular que di~: A 
roda que llluis l.!urulho faz é a que menos 
presb. 

Feitas estas oonsider<lÇões eu ''OU apreciar al
gumas outras Ul"gUmentnções feitas pelo nobre 
deputado. 

O SR. BI~z"->f.u : - E' commigo ainda. 1 
O SR.. JAGUARJBE : - Não, senhor. En

tre 11 argumentàção com que o nobre deputado 
so.lientou o seu discur;o, pareceu-me que o 1oonto 
mais importante, é aquelle em que ::;. Ex. rere
riu"Se a estrad<t de ferro D. Pedro li. Esta proprie
dade do Estado, mostr;t-se roohnente como a mai.;; 
c.~rn de todüs em que elle se tem on volvi do, re
presenta um onus _ s~1pcrior a 100,000 contos: mas 
é preciso confessar que nunca o governo t eve 
imcíativa mais recun© e quo no Brazil não ha es
trada que produza maiores beneficios. A sua 
renda attinl\!iu a 8.000 contos e em anuas :Lnte~ 
riores não toj inferior n. 7.000:000$000. 

S. Ex. ~rificouo Ministro da Agt"icultura por 
consentir que os fuucciouarios da estrad:1 e)l:ce
dessem as necessid<ldes do traualho, e firmou-se 
em uma tabella que fiuum entre os annexos do 
relatoriodo Ministeriod'a Agricultura, procurando 
dem,ustmr cue esse mal podio. ser remediado. 

O nobre deputado foi injusto, porque tanto o 
nobr<> Ministro~" J gricultura como o seu ante~ 
C(3Ssor, apenas tom:wrun conta do cargo, procura
ram, d.e a.ccõrdo com o digno director da estrada. 
organisar o quadro do pe>soat, de modo il. corres
pender ao serviço que deve correr sob a adminis
tração do Estado. 

administrar essas estrada.s, ~l\i o resgate e ucon
selharlo, situad ·Sem pontos longin~uus e ond~ a 
acção do governo não pôde ser tão prompta e tw 
vroticua ~ 

Devo ainda ncompanhar a. s. E:t. na& observa
çõe; que rez em rela~ão a e~lrilda do ce-.rá. 

Tive a f<>rtuna de achar-me presente qucondo o 
nobre deputado p<lla primeira vez oecupou-se do 
assumpto,justificando nm requerimento. S. Ex. 
niio n !tendeu ús providenci;LS tomad:,s pelo nobre 
Ministro di1 Agricalturn, que logo que tiveosem 
exe:~ nçe:\o, como nã.o podem deixar de ter. :-1. e;o
ll'iHb de ferro de llat,lrité terá de ser regulada 
por um plano uniforme que niio merece censura. 

0 SR.. AFFoxso PEN~A:- Attenda aS iostruc
ções de 5 de Junho, assi;;nadas pelo.:Mtunl MinL'>~ 
tro de Estr,\ngeiros, então na pnsta da AgJ•icul~ 
tura, da.ncto log"r il. nome~ção de um pessoal 
numeroso. 

O f:R. JAGUAIUBE: -Jú concordei com V.Ex. 
c admiro-me qne o antigo director não tivesse 
perlirlo su~ demissão, mas em vista da censura d~ 
V. Ex. e da justiça. do nobre Ministro da Agri
cultura, será so~icito em fazer co!n que a estr~.\da. 
de ferro de Rllurité tenha uma só direcção. 

O nobre cletmtado fez ainda co~ sideraçõ3S no 
sentido de de uonstrnr que u. industria pastoril é 
no Brazil daquellas que mais precisam do apoio 
do governo. Sinto prazer em acompanhar o nobre 
Lleputadoem todas as consideNções a este res
peito, porque estou coo..,encitlo de que, quando o 
governo ti ver tomado proVidencias para que a 
indnstria pastoril attioja em nosso pa1z as condi
ções que o seu solo e o seu clima permittem a 
essa inda.stria, a riqueza. publiea. augmeutarã. 
muito. 

Assim, o digno engénheiro que está em imme- Nós so.bemos que nas proVinci<~sdo Paranil, Rio 
dia.to contacto com as necessidades da. estrada e Grande do Sul, Mato Grosso, s. Paulo, ceara e 
que conhece mais de perto o pessoal sob suas or- Piauhy ~xistem grandes zonas de territorio mui
deus, .pouàe r~zer uma red ucção na tota-lid,\de dos tissimo apropriado a criação de gado; 8 quem e()
serviços,reduzindo muito o pessoal technico dessa nbece a marcha ascenrlente que 0 desenYol vi
estmda, que, no (lizer de profissionaes muito com- menta dessa industria tomou nas colonias Austea
petontes, é uma honra pH'a o Brazil pelo zelo e lianas, que em 1842 não passavam de desertos e 
paricia de sua administra<;5.o · hoje assombram o mundo com a extraordina.ria 

De racto, observa-sa alli a disciplina. e a severi- producção da sua industria pastoril, póde esperar 
dade no cumprimento de devere3, allia.ndo-so a ,gua.l desenvolvimento dess.'\ indu;tna am no>So 
cordialidade, para. que haja reciprocamente es- paiz, onde se encontram zon;,s perreita.mente 
tima. e respeito, e dahi as vantagens de que goza ideatieas as daquella nbençoada porçiio da Ocea
o publico e que vem confirmar o cooceitoqüe me- nia. Nós, no Bra.zil, não temo; nada a invejar 
rece a administração desso. via ferrea. em clima, cawpos na ti vos e solo apropriado pJra 

O SR. PEnao Lmz:-Esse defeito de excesso de criação de animaes. 
pessoa.! dá-se em todas as estradas :::.dministra.das Feihs estas reflexoes ácere.'\ do discnr;o do 
pelo Esbdo; é facil de verificar. nobre deputado, passarei a produzir algumas 

o SR. JA.GUARIBE:-0 nobre deputado pergun- considerações sobre o orçamento do Ministerio do. 
tou porQue o goveno não fez o re3gate das 00• Agricultura, pedindo desculp<l. de não lhes dnr 
tradas de ferro da Bahia e Recife. s, Ex., nas iôrlr!a de discurso, pois son uu1 homem pra.i.ico e 
considerações que reza este re$peito, foi íncohe- que já mais cogitou de ga.nh.ar f'óros de or-.. dor; só 
rente. Censurou o governo por tomar a si a ad- subo a tribuna forQado pelo d&ver, peque, con
mioistra.Qão da Estrada de Ferro o. P&dro I!, ou forme S. Ex. hontem ass!gnalou, o deputado tem 
nella. continuar,quando devera, no dizer de s. E:.:. obrigação restricta de investigar os meios 'i.ue 
e na phrase do nobre deputado pelo 5' districto do possom concorrer para a f•licida~e de sua p~tr:a
Rio de Janeiro arrendar esse proprio nacional. e, desde qne não possa Cllmpm a sua IDlSSIW, 

' . . • . deve renancUl' o seu mandaro. Convencido disto, 
~SR. PEDRO- Lmz ·-;-Esta e a politiea dos nov011 já me vou. inclinando a retirar-me da. vida P.u-

honzontes, tudo o llJalS é carca.nda, blli:a e politiea., porque sei que me tàltam mUlto• 
O Sa. JA.~>UARIBE :-Si o governo não póde bem desses dons (M"o. apoi<Jàos) que sobejam aos no

administrar uma eslrada., que e>ta tão sob sna I bres de~tados. Nestas condições, peço a Catna.ra 
acção e percorre uma zona onde o serviço peide que me de!ICulpe as considerações impertinentse 
ser fisca.lizado mais directamente, como powa que vou fa.zer. (Naoas ,.lfoap()iados.) 
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Sr. presidente, com~o a~ minhas observações, 1 deveres. A !>~a p~litica consiste ~J!l querer de
recoilhecendo que as verdadeiras necess1dades de. vorar os mm1Ster10s ! FMal poht1ca, Sr. pre-
la v aura são exactamente aque!las que o governo sidente ! . 
trata de remediar. . . o SR. PEDRO Lmz:- V. Er., que é amiao 

Eu sei, Sr. presidente, que o credito lllfl'lCOla dedicado do governo, pôde informar-me si ja _foi 
ha do ser a fonte fecunda pela qual a ]ltoprted~~e assignado 0 contracto com o Banco do Braz!l ~ 
agricola tem de soffrer a . tra.nsformaçao. Nao B' 0 governo dos adiamentos. 
conbeQO poder algum que seJa capaz de augmen- . 
tar o total do valor peMnutavel do meio cir- O. ~R. JA.GUAR!B~:-:- Mas,_ Sr. presrdente,. a 
Clllante ,,lém das necessidades do consUI)lo ou das ab?hçao da escraVldao e a ruma da nossa patr1a, 
exigencias da lavoura. Ora, como V. E~:. sabe, grrtam os J?~Udodefen~:res. . _ 
a lavoura não tem o11tro credito sinão a proprie- 81 a abollçao t:ouxe e,sa desorgamsaçao da la.-
dade de' cada um dos fazendeiros. vo~r~,s1, como dtrem os ?Obres membros da _op-

postçao, desse aeto magnifico que honra a legtsla
~ SR. LoURENÇO _DE ALBUQUERQUE:- A pro- ção brazileira, não tem resultado siuão desorga-

. pnedade não e credito. nização do trabalho, sinão descreli.ça, eu pdrgunto 
0 SR. JAGUAR!llll:- Esta propriedade, Sr. pre~ aguelles que fazem tae~ ~~Sura~, por~ue razão 

sidente, não tem tido absolutamente da parte dos nao apontamos factos mdiVlduahzando . 
poderes publicas. a pr~teeçiio q~e lhes devia me- Em primeii'O lagar, Sr. presidente, nesta ques
recer, porque, Sl o ~fl"I'rcultor nao souber rotea~ as Lão de abolicionistas e escravocratas nunca. se 
suas terras, ella.s hao de desabonai-o, e o credtto, triltúu de verificar este ponto~- Quantos brazi
que é o re~ector do trabalho e da fortuna de cada leiros existi~m que não eram proprictarios de es
um,_ faltara. . . . . cravos 1- Este ponto nunca foi liquidado. Fei? 

D1z-se que o credito do_ ~avr-ctor esto. hgado a a abolição nas províncias do Amazonas, de Ceara, 
suo. capacidade, a honorahürdao.e da homem; mas, do mo Grande do Sul e de S. Paulo, o nu
o Q!JO e verdade é que eu conhepo ~aze~detros dos mero de proprietarios de escravos ficou tão limi
mals honrados, que passam a v1da ~~teu'!l no tra- tado, a acçãj) benefica que a evolução da sociedade 
balho, sem que da sua honorabthdade possam e das idéas foi exercendo sobre os brazileiros 
ti!ar q':'alquer vantagem. N~o teuba elle bens, foi tão imponente, que, eu fico sorprendído ao 
nao SeJa sua faze o da prod~ettva, qu~ !1- honra.dez, ver levantar-se uma bandeira, em nome da qua.1 
de que J!ro;em o credito, so lhe serv1ra de espmho se diz até que a monarchia corre o mais serio pe_ 
e de afllieçao. ri ao porque e!la é esposada pela maioria do> bra_ 

Si o credito que elle pàde ter é justamente ziieiros ! Quem, não vê, Sr. pr'esidente, o pouc0 a.quelle que a. sua fortuna. e a sua propriedade U!e caso que taes inilividuos fazem da maioria de seus 
dão, claro é, ~r. presidente,_que em ~ parz patricios ~E e a. isso que se cllama patriotismo! ! 
on~e e~se cred1t~ e ~ssa prop~1edade constttu7ma. 0 SR. PEDRo Lurz:- New h~ q11estão a.lauma 
um .:a n_queza, na o póde den:ar: de ser obJe~to sobre isso c 
das cogitações do governo. Por 1sso, quando t tve · 
a fortuna de ler e apreciar oprojectoapresentado O SR. JAGUA!UBE:- ..• bandeira hasteada, 
pelo g-overno, fiquei, como lavrador, satis- Sr. presidente, por nm dos homens mais 
feito. nota v eis deste paiz, o nobre Sr. Barão de Cote-

Apreçiei, Sr. presidente, as objecçõcs feitas gipe, distineto chefe do partido conservador l Fa
nesta casa e tive, como todos os meus collegns zen do justiç 1 ao nobre Barâo de Cotegipe, estou 
.que fallaram sobre o assum11to, a fortuna de persuadido de que S Ex·, alma p[ttriotica, que 
sentir. me influenciado por muitas dessas objec~ uma longa vida tem sabido insinuar-se no animo 
~es; mas e que é verdade é que 0 projecto de tooos os brazileiros como um dos mais dis
]lrcenche perfeitamente os seus íins e 0 oobre tinctos de nossos patrícios .•. 
Ministro da Agricultura, solidario com o _pensa~ O SR. PEDRO Lurz :- Apoiadissimo. 
mento do governo, não poderia achar me1o mais o sa.. J.o.ouARIBE: - ••• que s. Ex., quando 
apropriado de ser util aos lavradores do que teve essa idéa., não foi absolutamente para 
sustentando e promovendo a viabilidade do mesmo razer mal i1 monarchia; ao contrario, S. EX
projecto • como chere politico, como homem autoritario, o 

O SR. PEnRo Lutz:- Si é assim, jil. devia estar que desjava era commodamente ftca.r no seu par-
na ordem do dia. tido e então fallàr às coosciencias dos homens, 

O SR. lAGUARIBll:- Entretanto, vv. EExs. como em geral se costuma faltar, pelo int~resse. 
os que advogom a lavoura, !L seu modo, retiram- Então levaotou uma idéa, que fara correr pax-a. 
se para não votar. Nestas condições, Sr. pre- junto de seu nome os enthU>iastas mais exal!:"e
sidente, 1lco ilurprehendido de que a opposiç.ã.o r!Wos. NO:; estamos vendo todos os dias, depois da 
esteja todos os dias a crear embaracos G. marcha senha do nobre Barão, parlamentares distinctos 
de um ]lrojecto, que ella julga que e uma in- Ie..-antarem essa bandeira como uníca. da satva
demnização colossal, quando devia ser este um ção. Mas o nobre Barão bade rir-se, vendo como é 
ponto de contacto da mesma. opposição com os que se faz assim mn e:tercito ••• elle h<:t de conhe
i.Ddemnistas; ma.s, longe de ser assim, a opposição cera valia de seus soldados; mas é preciso não nos 
n~ga..se a fazer casa (co..:os[ações da opposiç4o), esquec<lrrnos que o bom senso, não é a]l3nagio de 

extge brevidade , nas medidas de auxilio, mas um Só bomem, e muitas vezes quem mais conhece 
quando a maioria. quer votar a lei, a opposição os homens, e quem mais abusa delles ! 
retira-se. A opposi<;:ão não corresponde ile modo Estou bem certo de que si s_ E~. fosse cha
algum ao patriotismo que se erigc de cada um mado ao poder para realizar tal idéa não o faria, 
de nós, que nestas circumstaucias emergentes (apa~tes) porque o nobre . Barão de Cotegipe, 
devemos estar a postos no cumprimento de nossos quando era governo e devia executar a lei que 
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foi obra. sua de accórdo oom os liberaes, o que 
fed 

S. Ex., que tinha incluidona lei wna. chusula 
pela qual os fazendeiros que qtti.ses;em receber 
metade do valor do escravo pela tal..ella, poderiam 
alem desk~ vant~gem monetarit~ gozar de outra 
que a. lei lhes dava de mais 5 a.onos de prestacõe<J 
de servicos, quando se lhe nc?nselhon fo.zer isto, 
S. Ex. declo.rou desta. tribuna., eu o ouvi, que 
isto em impossível, porque uüo tinha de onde 
tirar o dinheiro. · 

O nobre Ministro da Fazenda,. que então as
sist ia á di~cosõão, o acompanhou nestas consi
deracões. 

Feito.s ello.s o que resultou 1 Conheceu-se que 
de todos as angulos do Imperio não proveio sinão 
uma uniea.reclnmação. Um senador que me é con
juncto, teve occas'ão de pedit• ao governo iuforma.
çãodo numero de pessoas qoe requereram indemni
sação por este meio, t eve em i"B;;posta. quJ, só mente 
o. Sr. consellt~iro Bernardo Gavião Peixoto, um 
dos distioctos chefes do partido liberal de S. Paulo, 
requerera, pelo fundo deemancipacão, pagamento 
para a liber t.ação, creio qt•e àe 77 escravos. 

A' -pagina 218, diz o llotavel economista.: 
"' A aboliç~o da escravidão teve por etreito mu

dar toda esta. economia. Tornados livres, muitos 
dos negros se tlzerom proprietarios, transfor
maram-se em agricultores por sua conta, e em 
Jogar do se cons<~g-rarem inteiramente á producção 
do assuear, entregaram-se a cultura de vi!eres, 
ate então depreciada. Devm ~ui ta r dah1 uma 
diminuição nn impo•tlição, Msim como na e:c
portnçâo. Mas era isso uma prova da diminuição 
do trabalho e da riqnezn ~ Não, absolutamente 
não. Concebe-se que uma parte dos libertos pro
duzia viveres e•n logar de assucar, a quantidade 
do assuC!Ir exportai!o ao mesmo tempo que a 
quantidade dos viveres importados, devw. baixar. 
Em logar de se procurar as provi~es de que elles 
tinham necessidade, por meio3 inàireotos, por 
meio da troca com a roglaterra ou o Canadit., os 
habitantes das ilhas emancipadas os procuravam 
directamente, razendo-õ;e os 11roductores. 

«Em 1842, Lord Stanley, secretario do Estado 
das colonias, explicava nestes termos os resul
tados do acto de 1833: O numero dos nellfos toT
na.do; proprietarios por sua índustria e sua. eco" 
nomia, elevnv(l-ss na ilha Jamaica a 2.114 em 
1838.Dous annos depois,em 1840 contava-se 7.340. 
Em Go;ana viu~ 150 negros · se associarem 
parn comprarem _dominics de 250 .000 a 400.000 
ti'ancos. Aldeias importantes se formaram, com~ 
postas de bo~s e ptttorescas casas, boa igreja e 
occupadas por habitantes numerosos aplicados no 
trabalho e t rajnndo bem. Em Goyana Inglezn 
em 1840 o numero elo.> negros propl'ietarios, in~ 
clusivc s"as familias, era de 15.906 illllividuos que 
haviam oonstruldo asua custa 3.322 casas. Ter
minava a>sim o relataria .. 

Porém, de posse d~ imprensa, est~ reclam~o 
leva.nt~u uma vozeria e clamor tão geral de ~odos 
o.; brnztle•ros, que S. E :r. apressou-se em Vir a 
imprensa para declarar quo tinha requerido à. 
indemnização, no intuito de entregai-o. aos li-
bertos. · 

Vôs, hoje, senhores, o que quereis, agora que 
jit. não ha escravos 1 Quereis o dinheirod11. tabella 
do tempo que ella tinha valor, para vos embo!snr 
e vos indemoizo.r ! ! ! 

Não faço mais commentarios .a este respeito 
sinao Dú sen~ido de assegurar que uma causa, 
quando podi~ ser ngitacl.a., rtcou conderonada pelos 
seus propr10s autores .• . 

0 SR. P EDRO LUIZ E O~TROS Sll.Nl!ORES :- Não 
apoiado. 

o SR. JAGt.:AmBll : -· •• e que, não encon
trando uo Brazil sinão um só fuuodeiro que 
se nchasoe com animo de reclamar semelhante 
medida. e esta mesma para. os infelizes oscrn· 
-visados, não pOde ser mats oluecto do cogita~ o 
atten~ão do pnrlo.mcnto, quaudo os qua tJUCNill 
este dinheiro siío os que se chamam representantes 
da Nacão ! ( Apoiaà•s c apa>'lc~.) 

MM, Sr. presidente, o povo do Braz i! uão oon
sentiria nisso. Eu ia dizendo que esta questão sô 
podia. ser resolvida pela experiencia e pelo 
exemplo, e de tottos os meios de comparação o 
ex~mplo <l seguramente o melhor. 

Trouxe par:.• aqui um li"Vro que me 11 familliar, 
Laroy-Beaullieu, n.o qual so encontril a hi>torla 
vivo. de todos os acontecimento> n resp~ito da 
es~r~vidi10 e àa colonisacão entre. os povos mo
dernos. 

Diz clleiLs png;,. 217, 218 e 220 (lê}: 
< A emancipação ditlnitiva teve lagar nas co

lonias ing!ezas em 1833. 
c Lord Glenelg afirma no; seus relMorios que 

a passagem dos negros, da escravidão pnra a liber-
.do.de, se e!Tectuou sem oommoção; que de 1834 a 
I8ll8, os crimes e o> de!ictos quasi nullos a respeito 
das pess=, diminulram a respeito dos bens, em
fim, que a producção, menor sobre certos pontos, 
iguill ou >uperior em outro>, m~nteve-re em geral 
durante os quatro primeiros a uno> da. liberM.de e 
aprendisagem. ~ 

V. III.- .í? 

«Quando o burguez da Goyano. eleya~s~ um gráu 
na escala. social e torna~se proprielarJO de uma. · 
pGt}Uena extensão d.; terras farteis, ha pouces 
condiç~es títo tlignas de inYejn, como n 
sua. » 

Di~ o sabio cconotnista a pagina 221 : <~Os ne-
~ros ni\o têm abo.ndonndo as culturas, é um f~to 
e·ddento. Agora, sl por tmbalbo sõ se entende 
a,1uclle que aproveita. no plantiU!ot•, aquelle que 
no t'CI>imen antigo o.proveitava. 5Ó a um punhãdo 
de brti.ucos, quo o mouopolisa\'atn, neste sentido 
trab .. Hm·se menos, isso é verdade; mas se faz 
entrar em conta o trabalho do> negros nos seus 
proprios terrenos ; o que se sabe é que em tres 
annos elles compraram 2.500:000 francos em ter
ras O trabalho tomou outra direccão. li> 

Lord Stanley em 1842 cl lord Russel em 1848 
diziam, o primeiro : <O resultado da emancipação, 
apreciado sobre o total da população das India.s 
Occidenta.es, excedeu as esperanças as mais. vivas, 
mesmo dos amigos os mt~i< ardentes de prospe
rid:ule colonial· não sómente a prosperidade 
material de cada uma das ilhas · se aogmentou, 
mas o que e rJnda melhor, o progreS$0 ·d,.'ls · in
dustrins, na. sociedade e uo systema r eligioso • . • ~ 

· Lord Russell dizia : « O o"bjectivo do acto de 
1833 era dar a liberdade a 800.000 escravos, :tsse
gur~r a indepeudencia , a prosperidode e a feli
cidatle do> infelizes escravos. Ninguem negara 
que este ftm não t ivosse '>ido plen.ameote "(>reen-
chido. • . 

< Eu creio que uão ha uma classe de trabalha
dores mais feliz do que o. populacão li~rta das 
lndi3S Occidenta.es. » · · · 

Nestes ·paizes os ·plantadotes, convencidos 'ltte 
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precisavam dê praees>os novos, longe de clio- im]JI'CSta.biliàade desmoralizaram as érnprezas ; ao 
rarem e pedirem indemnizaçfio, empregaram ma- passo que muitos fazendeiro!: têm perdido avul
cllinas novas, prooessos de adu~, var.iedade .de taüos capita.es, sem gozarem do menor favor do 
calturns e uma exploraçiio continuo. 'os vur1os governo. 
ramos &a lndustria tgriccla, que bem depressa A este respeito eu nã.o tenho outra escola, n"m 
mudaram a sorte de pa.iz, tal cmoo 1m de acon- oonheço outros principias, que não sejam aquelles 
tacer aq11i mudando a face do Brazll, acabando externados por Leror Beaulieu, que condemoa 
com estes 'sellhores que,ha.bituados ao mando, só como nefa~to este proteccionismo do Estado. 
querem a sociedade subordinada a suas .opiniões, (' sn.. PEiDM Lut~.:-Applique a.os bancos. 
ainda que ellns sejam contra a evldencH\ dos fa- 0 Sa JAGUARIBE :-Eu devo ler , este respeito 
ctos como elles tlcnm alli expostos com o teste- 1 d ·u t.d 
mu~ho dos outros pnizes do mundo, o_nde se cloro~ o seguinte topico. de um tl'ab:l.llo esse 1 U:ilr> o 
e com os conceitos de um econom1sta dos ma~s autor sobre A l>aio:a dos preço• e a crise commet'-
aota.veís da actualidade. cial no mmulo (lê) : 

Contínua Leroy Bea.uüeu na pag. 223: c Todavia não ba industria em que mais se pa-
" Em Barbada., na. Jazna!ca, em Goya.na., e!? tenteie o absurdo vroteccionista do que a. iodos

Trindade os resultados da liberdade foram adm1- tria do assucar. Sabe-se quanto são intrincadas 
raveis. ~m Barbadu, com 10.000 tra.balbado!'t'S, as leis sobre o assuco.r: cadaannofazem->enovas; 
usando de novas machinas, com o arado, tez~se quer-se til"<~r deste artigo uma renda :fiscal ; mas, 
ama oolbeita. igual a que se fazia quando haviam afóra. isto, pretend&-se operar de modo que a. in~ 
30.000 trabalhadores li,.. dustria. nacional do assucar seja a primeira do 

Uma commissão fr~nC$Za enca.rre~ada de dar mundo. A Franç:1 , a Allemanha, a Austria, a. 
parecer sobre o trabP,lllo das colomas emanei~ Italia., a Belgica, a Holhnda., a itussia, cada qual 
pada.s descreve-as de um modo admira.vel, que isoladamente, tra.ba.lhom para. exeeder-se. Por 
teria. de levar multas horas para os ler. meio do engenhoso system .. · sempre refundido de 

Leroy Beaulieu" este respeito estende-se em quebras na rat.ricaçi'lo, de beneficios ftcticios do 
muitas considera.Q!les ~ra combater a. O!>inii!.o de assutl!lJ' brnto em assucar reftnado, cada um dos 
que a pl'Odocção tem de diminuir. paizes precitaolos concede premios á exportaça.o do 

Eu peço licença pa.ra incluir no meu discurso esta assucar nacionaL Dahi resulta que a industria 
~te que acabo de lêratl!Il de provarqueesta.au- assucareira, sujeita a um regimen de excessivos 
toridade insuspeita por ser inteiramente conserva.. !:J.vores, transviou-Sil completamente . Por totla. 
d,ora,repr_esentante dce legitimistas e que deveria parte, acoroçoa.-se a produ~ ; não importa 
ser ,a.quellllo que mais pod~ria a.u:tiliar os nobres qual o cu ,to normal ; apenas terro~se em vfsta. o 
deputados da escola da iodemnização, é exncta- pretnio de exportar,ão. • Val-se fabricar assucar 
mente quem mais a condemoa.. em quantidade sutl'lcíente a adoça.t' o mar, " di-

O ~overno, cooi'Ot'me mlllio bem diz no seu re- zia-nOll um reOno.dor tranC3z. a.., sem duvida., 
la tono o nobre Ministro, ate hoje não poude exagero nesta pittorcsca a.sse~ão ; mas, por mo

. formar estatísticas sobre a 'Producçiio do nosso tivo dos subsidios governa.meotaes, chegou-se a 
)ll'l~ipal geuero, e quanto â produoção da canna, fabricar tanto assucar, em guasí todos os paizes, 
essa lavoura. tão um e tã.o abandonada em a.lgu- que os preços desta. mercadoria baixam sempre. 
mas provinciaii1 não posso dei:!:ar de considerar Dahi tiram os governos argumento& P''ra duplicar 
que os favores que o Estado tem feito. no sentido asconcesSOes, que duplicarâo a bab!l do pruduete>. 
de auxiliai .a de modo indirecto,.nio tt\m logrado • Pelalolluencla. meuos vnrie.veln& genetali~ 
o tlm desejado. dade dos CtiSOS, I' pcliticn. proteccionista nlo é 

E' assim que os le_gisladorGS pensaram, que o menos des!~tvoravel a tooa a industl'ia. Si dlmi
JDelbor meio de auxibar a lavoura da caoaa, seria nuir a exportação da ma.lor parte do• product011 
a guantia. de juros aos engenhos centrae~ : trancezes, uma daa causas é ter a Fta11ça, de 
pol'llJD, nlo itlendo podido organizar o methotlo um a 1880, convertido quaal todas as na• 
pelo que.l o governo só th.esse conces!!Oes desu çaes .o prot~cclonismo. D.o mos o exemplo : ne<.>m
naturezn a indivíduos de bonor&bilidade e cuj ·fi paaluun·llos : recusamos o trigo eo~trangolro, o 
OODdiQ!IeS de fortuna pennittiille-cn 1t sue. e1equi- gado 811trnngeiro, o !lo de al;:õtlão estrangeiro; 
bitil1ade, e um plano seruro para :flacalisaçl!Al por roecusam os artor.,ctos de Pari,, a.s sedas n-an• 
parte do governo, uonteceu, como se tem dito cew.s, os moveis trancezes, os vinhos f'l'llncezes. 
nesta. casa. que espeooladores de alta h!erarchia O principal faetor destades(l!'oporçl, e o consumo 
~pareceram, colloCando-se a sombra do governo, de al~ns artig ·.sé a. tari!a adua.n&il'>l ; porquanto 
d~ modo que obli'V$ral;ll muitas dessas 001~ sctus. do dons mc.dCI!I : priva a exportação das 
e Q resultado foi, como assignalou o nobre deputa- mercados a que esta.va hRbituarla e su~cita com 
dope. lo 30 distrioto de Minas, um descalabro gemi. todo emP<:nbo nova~ f·obrieaçoes t=bsm conde m-

O nob!:'e Y...inistro q,uandü no auno pas>aao ini- u!ldas a n!lo ter consumo. ,. 
eiou a. administt-~ção da pasta da agricultura, re- Este d1;tincto economista raz outras consi<lera-
scindiu nada meoo~do l~ eootract03. s. E;x:. pro- · 
curou elevar a lei á sua. verdadeir.• altura, com- ÇOEI> neste senti• lo; de mo lo que eu lamento 
Jl.rthendeodo que 0 seu fim era realmente IDO)- como fazendeiro ter de dizer que estou cooven
lllonlr a lavoura. e não fazer com qne es;;a.s em• ci lo de que mesmo as med!Jas iudlrocta> Jlll\'>< a 
prezas, utilizan®->e. da gar·antia, derramassem protec<;:ão do as;ucar, todas serão ;onnulllldas 
:l'óra. 0 caldo da ca,Dlla e recebessem limpo do The- pelo P!'loelp'o tle que ,, (abrioação excede muito as 
souro o que elle lhes da~. E' minha conVi~ necessld& les do consumo. 
q'!IO ogovenlO niio lo,P?:rà o se11 tlrn aiilda mesmo Nó3 con4ecemos que melhor ser'l'i<!G prestuia o 
Cl;lrn ew&aS ~ mdireo~. ~binismoa ve. governo a ~ta iQdWitria fazendD com quedentN 
lho~ v;ieram paro o. ~1, SOBIJldO d~ YM!tagens da n~ p.lt'ia, por um aystema de tari~ J!U~ 

· dà. làh ~ li'Pl'8m clir9itlí!, e ~ a. !i'l1a. dànll o~ fiel' tranaportado !las ZODIIS pu~u~ 
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etoras '(lara outNs que o não produzem, do que 
auxilianJo com f.tvores as emprezas. 

E' verdade que se di~ que por meio de tNtados 
de commercio se encontr<>ria rernedto prompto e 
e!flcaz para beneficiar esta cultura outr'ora tão 
florescente e hoje tão depreciada. 

Porém, si nos tempos coloniaes, com peza.dos 
meios de transportes a iudustria. da assncar fez 
com que muitos agricultores fizessem fortunas 
collossaes, comprehende-se que a. razão não era 
porque fosse veJ"riadeiro o principio do anxilio. 

Mas hoje aquelles que se entregam a. esta cul
tnra, só teriam motivo de fazer muito maiores 
fortunas, porque o> fu.zendeiros encontram outros 
meios aperfeiçoados, os engMhos ceotraes, os 
alambiques e outros muitos aperreicamentos. 

Mas o que se esta ver i ficand<> é justamente o 
q11e diz o sabio Leroy Bea.ulieu, que criticando o 
system~ proteccionista em re !ação a esta iadustria, 
escreveu yllrases qne e11 com os meus cornmen
ment<>S nao fari;l. senão empallidecet·. 

Nestas condtçtles, eu acho rue a base uoiea. de 
proteecã.o que o governo póde dar a indust.ia do 
assuea.r, é a mesma que póde dar a outra qu•Ll
qll()r industria,- auxiliar a propriedade territo
rial de quem a ttver, pela metatle do seu valor 
real, de modo que recorrendo ella aos b.' ncos 
que lhe forneçam dinh~iro a juro barato, possa a 
lavoura obter auxilio, não como se lhe tem dado, 
para que o lavrador tire todo o dinheiro e o gaste 
de modo desordenado, p;.ra da hi &. pouco sentir-se 
presa das nacessídades. Eu qulzera, e era. urn dos 
pontos pttra 9ue eu queria ?hamar a attenção <lo 
Sr. conselhe1ro _ Audra_!ie Ftguetra, que m~ honra 
oorn sua. attençao, e nao pude fa.zcr na. diScussão 
dos bancoo, porque não me coube a palavra; eu qui
zero que este auxilio que se quer dar aos fazen
deiros, em v e~ de ser dado de urna vez, fosse dado 
em parcellns para t<>dos aquelles que precizassem, 
havendo uma modific.a.ção sensível no juro, nesta 
hypotllose, porque um dos meios mais nefastos 
{lara a ruiu& da lavoura, tem sido o ernprestimo 
em grosso. 

A lavoura. necessitava outr'ora de dinheiro para 
comprar escravo~i o~ lavradores tiravam, por 
exemplo, 100;00~, consumiam no emprego do 
braço 80;000$, e como a lavoura não pódij d;~r 12 e 
16 •; •• a os pe~dos impostos absorviam lodo o di
nhetro provemente das safras, quando não se 
tra~va da lavoura nova que pouco produzia, era 
preetso que o fazeadeiro ft7.eS56 emprestimos de 
caracter ps.rticular, mUltas vezes o.om igooranc\R 
do credor hypotbecario, e dabi vinha a falta de 
credito. 

Si até et?t~o o fazendeiro empregn.vn. o capital 
na acqmstçao de braços, como era necessario, 
tanto quanto fosse precls!l para augmenlar o 
braço escravo, hoje aue desapnarecen ess.'l. r.ansa, 
não ha necesstdade áo la vr'lnor judicioso hY'(lO
thec>\r sua propriedade e receber de uma só vez 
t<>do o valor della. 

Ora., esta pondera.cão é de alcance, porque de 
algum modo concorre para fomeotar o sentimento 
d& economia. e não permitte que os fazendeiros 
atirem-i!e aos grandes planos de despezas que se 
desenrolam desordenados no espírito daquelles 
que, não attendendo bem às eonsequencias que 
S1! d~spezas ac.'U'retam, olham só a. va.ntngem d<> 
dmhetro que aguça os appetites e as paixoes que 
arrastam. 

Eu ehamo a atten~ do nobre Ministro -para 
este ponto, porque, com9 fazendeiro que sou, longe 
de me aterrorisar, como aquelles que têm !eito 
t«ntas censuras, com r3C9io de ser a propriedade 
absorvida '(JOIO Estado, penso que a lavoura en
contrara os meios de corresponder ás sympatbia.s 
dos capitalistas naciona<ls e estrangeiros, que 
verão nella, não um elemeato de prodncção estra
gado, mas sim reerguida no oonceito daqnelles 
mesmos que a criticam. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE dá um 
aparte. 

O S&. JAGU.utiBE:- Sr. presidente, devo 
dizer a V- EI. que, a respeit<> da oolonisação 
e imrnigração, sinto o maior prazer em aven
tur;\r algun,as propooições, que tal vez destOQm 
d~quellas que os honrados deputados têm feito no 
parlamento. Em primeiro lagar, eu lamento que o 
Minhlterio d" Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas esteja li~ado ao servico da. colonisação e 
immigração. Estes dons ramos de serviços de
\"Íam estar separados, porque poderia assegurar 
melhor a estabilidade dos planos que o governo 
tenha de pOr em execuçi!.o, e a,segurar à pro
priedade meios para a multiplicação d<>s braços, 
e vendas de seus productos mais ou menos demo
radO$, bem como da terra ~subdividida. 

Os miDisterios, passageiro~ como sif.o, não asse
guram a estabilidade das medidas, porque, si um 
pen;a que é vant<ljosa. a oolonis'•cão do Cbim, 
consumindo centenas de contos do Tllesouru, vem 
outro min!sterio que pen;oa o contrario, e manda. 
publicar livros contra. a idéa, inutilisando-se 
assim todo o dinheiro despendido •.• 

·Emquanto não se separar e,;te serviço da iDfiu
encia da política e d:t.S pretenções ex:ogeradas dos 
deputados, que obrigam a desvinr o governo dos 
fins que têm em VISta, desorganizant!o o plano 
que de v e ser seguido, sem alteraçiW a nlo ser a 
que dilata-se e prolonga-se do desenvolvimento 
do assumpto; não teremos feito beneficio real ó. 
noss:J. patria. 
Parec~-me, Sr. presidente, que o nobre Ministro 

da Agricultura, espírito esclarecido peln.S lLCOeS 
da exJleriencia., grande mestra mas sempre des
prezada, póde achar ensejo p11m fazer estn al
ter.~ção de modo que o ramo do serviço-colo
nisaçM-llque alheio i1 in tervençllo do governo 
geral. 

Emquanto a verba para isso destinada !ór dis
lrihuida como o ministro julgar mnis conveniente 
ao seu plano, prestando obedienc!a à opinião pu
blica sempre exigento, não é po,;sivel que este 
serviço p<l!;Sa ser convenientemente regulado, a 
despeito da onerosa despeza que se faz. Accresce 
que essas questões de colanisa~ e immig~ 
e>tão li <>ados por tal modo, que sendo a immigra.
~o o p~eno!Ileno gerador da oolonisacão9 não se 
pó de tratar de uma sem ligar im]lortancia a outra. 

Nestas condi~ões, o reglmen áas terras publicas 
con,;titue um grande obstaculo ao desenvolvi
menta de um plano qne possa. trazer melhora
mentos. Tenbo a convicção de que si o ~vemo 
continuar a dirigir esse serviço com a lei ae 1850, 
ainda que alteradas eom o notavel projeeto 
que apresent<>u o nobre Ministro da Agriclll
tura., e>ses melhoramentos ainda assim não 
serão obtidos. 

O facto que seim~e em toda a parte do mundo, 
e que na propriedade do Estado as terras publicas 
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representam um grande elemento da. riqueza 
nacional. · Foi com as terras publicas que os Esta
dos-Unidos conseguiram vencer as dilfieuldade.> o 
construir o edilicio da. sua grande propriódade; foi 
rom as terras pulJiicas que a Auslralia transl'or
mou, em menos de 40 a1mos, um deserto em uma 
superlicie cultivada. e promettedora dos m~iore~ 
beneficios. 

Foi com o valor das terras que todas as nações 
constituíram o seu futuro, produzlDdo grandes 
transformações. Os nossos vizinhos do Prata, 
muito inferiores a nõs em todos ramos de indus
tria. e conhecimentos, apenas regularam e.> te ser
v1co, excedoram-uos de modo avantajado. Nã.o me 
parece, portanto, que sejam para desprezar as 
observaçoes, que faço, chamando a atten~ão do 
nobre Ministro, para um plano largo e fecundo 
ela. propriedade territorial. 

Tenho conhecimento, como proprietario, e esta 
opinião é geral, de que, com a lei o.ctno.l do terras, 
nenhum proprietario 110 Bra1.il póde se julga•· 
rico; nenlium póde contar com as vantagens da. 
immigração, l'omentando-a, chamando embora 
por sua propria. conta e iniciatiV1l. uma corrente 
Importante pelo numero e pela nacionalidade. 
Este acto, que seria um do3 maiores commetti
mentos, revelando o alto patriotismo de quem o 
vraticasse, não traria vantagem alguma pam o 
mdividno quo se arriscasse a esse p!ano, porque a 
lei, em vez de proteger o. prupriedõ.de, cad<1. vez 
mais permitte que ella. so torne iuutil e menos 
prod nctora. 

0 SR. COELHO RODRIGUES dà um apade. 

O SR. JAGUARmE :-Estas terras dévolutus 
sào o objecto das consideraç15és que ·estou fa
zendo, porque entendo quo o governo não 
póde leg1slnr para todo o iruperio por um só ty
po. Estou convencido de que,emquanto este ramo 
do serviço publico não ~r ás províncias, em
quanto nilo tôr dirigido conforme ru; necesadades 
do meio civillsador,âe modo a nUrab\r em grande 
e:;cal:~o gra.nde corrente de protmet~l'los, certos de 
que encontram a. ma.xima faciliClade para a compra, 
para o registro da propriedade, lendo ainda. :> 
certeza de que ella estiL dem:l.I'Carla e sem conteo
tação, não poderão de modo nlgum pro·iuzir 
renda. par-a o Estado. 

ma.mente na França', segundo o typo da lei 
Torrens. 

Como v. Ex. s:~be, foi em 2 de Jnlho de 185&, 
que o coronel Torrens, então apologista do srs
tema de Wakelield, indo para. a Au>tra.lia, conce
beu o plano que depois deu alli e em outros paizes 
tito bons resultados, conseguiu que fosse s~necio
nadaa lei que tem o sou nome. Elle pediu nos le
gislnrlores uma lei1 a qnal chmnmtlei-separada, 
torn:u1do sómente oorigntoria a de!lllll'caç>l.o para 
todos os proprietarios que quizessem gozar dos hll
neficios da lei, sendo perznittido ao;s dem;tis su
jeitarem-:;e ao regimen da lei geral. 

Daqui re.>nltou que em pouco~ :mnos, nito sã
mente os proprietarios viaram em o.uxilio do Es
tado, medindo as suas proprie:!lde3 para adaptai
as ao systema de lei Tarreos, contribuindo deste 
modo para. apressar o ll<'ldastro geral uo pnlz, 
como a toda as vantagens ecooomicas foram extra
ordinar~'lS, principnlmcntc, entre outl'OS motivos, 
porque a propriedade, que até então uifficilmente 
podia ser transmiti ida, passou a. ser representada 
por um titulo de valor real, o que dava. ao capital 
a m:>.io!' das vantagens,que é a da ter em toda parte 
o seu justo valor. 

Sem se adoptar este s .• lutar regimen, nunca o 
Braz\! poderil. fazer o cadastro do sea terrltorio. 

Nestas condiçõeS, Sr. presidaute, pergunto eu : 
o que obsta a w realizar no Br.>zil uma medida 
que foi ·empregada em outro> paizes e em suas 
colouias com tanta efficacm ~ Eu não. vejo que h:~.ja 
o menor embarace, porque o s,-stem:>. Torrens 
c(!nsisto apenas no regi:;tro da proprietla.le terri
torial. 
· Como se pratica. esse system:J. 1 E' fucil ocom~ 

panhar o. su>l. marcha .. 
0 SR. COEL HO RODRIGUES:- Não é tão facil 

assim ; é preciso demarc:~.r, lev3.ntar planta, pre
pamr muitos dados esta!istieos ..• 

o sa. JAol!ARIBB:- certamente. E' faeil 
justamente, Sr. presi~ente, porque é o proprie
tario a quem incumbe lego.lizar a sua propriedade 
para que se au<>mente o seu valor rca.1. 

Com e.treito, §L> '(lresidente, o systema. Torrens 
consistia em organizo-r-se no centro <In coloni:l, 
como se· póde fuzer aqui na córte o nas capitaes 
do todas as provincias, um registro. Este registro 
~e1·ia representado pelo tabell!ão e por um com
rnissario dó governo, que tives;;o responsabilidade 
le;:ul. Então o proprietario quo qui~:esso necom
mOdar-se ao systema Torren~, nüo teri:• mais do 
que tratar de leni timnr a sua propt•icda.dd o lc
vant:u• a. planta 3a mesmn, e, uma voz medida A 
sun custa, procumrin o l'oe:istro Tor•·eus, allm de 
quo olla tlcasse sob ess.' lei es1Jecinl. 

Ot•n, d~hi o que resultnvn 1 Em primeiro logar, 
esse eommissario do goYerno faria anuuucinr •1110 
tinha a propried~de dos individues quo hou
vessem procur-.ldo este novo systema. ; e, quanto 
as propriedades auuunctadas, se marcaria, por 
lei, um prazo depois do qual qualquer reclamação 
que fossefeit..'\ cão teri~ mais razã.o de ser. Assim, 
bastarin essa clausula garantidora d t\ legitimi
dade para o proprietario manter a. sua. proprie-
dade. 

A propriedade devoluta do Mtl1o Grooso nüo ê 
a me; ma. que a do Para, não é ~ mesma que a. de 
S. Paulo, não â a mes!Ill\ que a do F.spirito Santo, 
do Paraná, de Mina.s. Nenhuma região do Brazil 
se avantajO\ em uberdade e riqueza natural ao 
vali e do Par:tna1nnema, na provlncia de S. P.1ulo. 
Ess:l.~ogião, quo eu conl1eçodo vis•,nlJrou~e uma 
úrea de mais de 40 leguas em quadro, e quasi 
toda de terra rôxa. apurada, cortada de mnoau
cia.es, !]Dasi todos mmto encacboeirados, de modo 
que a.ll1 a aetividade do homem porterú encontrar 
a. ma.xima. expa.usão possivel, porque nos motores 
naturae~, na uberda.de do soro, na benignidn.de 
do clima, es;as terras reunem os melhores ele
mentos para formar a riqueza dos que as ex pio
rarem ; entretanto, jaz abandonada. e não parece 
que é uma riqueza . lmmensa a mercé do homem, 
que precisa. irdominal-a, exploro l-a, transformai-a 

Eu lembraria ao nobre Ministro, meu chefe e 
amigo, cujo espírito illustrado e pratico eu co
nheço de perto, a conveniencia de a<iopror pro
videncias identicas ás que foram tomadas ua 
Australi&; na lndia, no:> Estados-Unidos e ulti-

Pelo processo Tot•rens, tod•1 a despezn que pro
viesse de contestiiÇOes feitas dentro do prazo 
lognl, co!'rêria por conta do proprietario i ~· 
um:>. vez marcado o prazo Jlnal, a propriellM.a é 
lnalienavel, a pl'<>pr!Gdade repre>enta verdadoi-
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mmente o que el!a deve· ser -a ~omma das ga
rantia·s de todos os direitos. Nestas condições, si 
runda. appnrecessem contestaQCes á prop,·iedade, 
a despeza seria por conta do Estado ou do com· 
missarlado encarreg~tdo do reg).stro ; mas, o que 
sa verificou na Australia, onde existe em maior 
escnla. o systema Torrens, é que de J8ôi até 18i0 
Dão appareceu uma só reclama~ll.o. 

0 Sa. COELHO R.ODIUGUES:-E quando desse, O 
proclucto do im.posto dava perfeitamenta para 
pagar a. despeza. 

O Sa. JAGuARmE:-Nestas condkões, Sr. pre
Sidente, o m1gniflco regimen da. lei Torren~ im
põe-se como uma da.s maiores nece;;sidatl.e> actufles 
para a lavoura da nossa patria e, principalmente, 
para a divisão da propriedade, para o auxilio com 
que o proptietario conta por parte no Estado, de 
modo que este poss·l, sommando der. ou vinte, 
centenas, emfim, de fazendas ja medidas, mandar 
assim á su:~. custa. proceder ao cadastro ou i>. 
medição do resto das propriadades interca
lad.ss. 

A. vantagem maior do systema. Torrens, se
nhores, consiste na facilidade de\ ali~nação da 
propriedade. E !la Dão precisa de outra a pt·esen
tação a nao ser a do ragistro do propnetario. 
Si o individuo, que tiver a sua propriedade sob 
um tal regimen, quizer hypotheca.r a. sua fazenda 
·por hso que o respectivo titulo somente é trans
missível de pessoa a pessoa, elle não precísu. mais 
do que deixar ess:t propried~de como um endosso 
na mão da pessoa a quem quer transferir, uma 
vez que as duas pes>oas ajustadi15 entre si, tenham 
comparecido perante o juiz commiss:uio e este haj:t 
registrado a propriedade. . · 

E' uma substituicão do registro do contracto 
pelo rog-istro do titulo de propriedade que adquire 
uma especie de indi vídualidade. 

Desde ~ue venha a ser lei do paiz o projecto 
dos banoos de credito, e>ta lei se impõe como 
uma necessidade, ello. f<lcilita a di vi;,ão dn. pr<r
prieúade, géra. ao imn1igrante o desejo úe ser 
proprietario. 

Uma. fazenda que em impre;;tavel, porque o 
seu dono não sabia trabalhal-a., pôde vir a per
tencer a muitos donos, e transformar-se pela 
lavoura intensiva em fonte de grande pro
ducçã.o. 

Ainda mais outra vant;>.gem ; si o individuo 
quer vender parte da sua propriedade e niio toda, 
lera de levantar uma planta tirando'' parte que 
vendeu e deixando de novo registrada e'ta pro
priedade. 

l\Iuitas vezes ua An;;tra\ia se tem feito um 
pla.no, que é o mais salutar possível pora.clesen
vol ver o credito do proprietuio, o q•ml consiste 
em fa7.er com que a propl'iedade representada 
pelos titulas e plantas fique nrt carteira da pessoa 
q_ue lhe empresta. o dinheiro como simples garan
tw. ; isso no caso do dinheiro ser a.cliantado para 
a colheita de uma safrt\, ou para, emprestimos a 
curto prazo. 

Comprehende V~ Ex. :l vn.nt~gam qu3 ch:.qui rB
sulCa para estimular o credito de fazendeiros que se 
oonhccom reciprocamente: e a •egurança. que se dá 
desta propriedade, segurança. que vai faltando no 
Brazil só pelo espirito pequenino de opposição e 
de partidatismo, que cad•• vez se torna mais no
civo, se vai desénvolvendo ; porque como Y. Ex. 
Sil.be, Sr. presidente, todo o homem de honra qne 

deve, uilo tem o menor cocrupu lo de dar como ga~ 
ran(itt toda a sua p~opriedade; aqui, p~rem, com a 
lei v iQ-en te, os proceosos são den,orad os, e dá-se 
um:l apprencia de tanto rigor e pu!Jlicidade que 
parece mais um supplicio do que um bem, a lei 
vigente~ 

Eu persuado-me, por consequencia, que o melhor 
beneficio que atl\•eria para. a lavoura e a agricul-
tm~l do paiz seria o de uma legisLl~.iio sep~rada, 
que aproveitasse aos que quizessem se utilisar 
delta, nã.o sendo entret:tnto de c,,mcter obriga
to rio. 
~este sentido formulei um additivo para man

dar ao orçamento da ng-t•icnltura ; e, comquanto 
sem espe1·unçns segur<lS de que elle pos>a a vir 
s~r lei, toda via acostumado como estolt a. su bmet
ter as minhas observações ~o criterio do illustrado 
Ministro da Agricultura, me pa.re~~ ~ue tt\lYez 
possa S. E!. aclmrnelias a semente benefica qM 
o despretencioso l<J.vrador lhe olfercce 110 sentiuo 
de concorrer com S. Ex. para o progresso da la
YO'\ra do Br,\zil. 

As vanta.g-ens que resultam desse systema tam
bem &\o intttitivas; ellas, como já. disse, fomentam 
o credito e facilitam as trans:tcções e têm sido o 
laço com o qual Leon Donnat, Wokefield e Tor
reus julgaram perfeita a felicidade das coloniàS 
da A ustralia. 

Quanto ás do3)'oez~s a fazer, que é a quest.ão 
principal, que pódo nterrorisar alg-uns agricul
tores, devo declamr que este system:t posto em 
pmtic<l- na Australill, no;; llstauos Unidos e ulti
m•tmente em FranÇa, não traz o menor onus no 
Esta.do, porque o partícula!' é obrigado a deduzir 
do.vo.lor da sua propriedade ama porceutagcm 
com a qutl se pagam os commissarios a quem o 
governo incumbe destes regi~tl'Os. 

Na Franca, por exemplo, tem-se udmittido que 
esl<L porcentagem seja de 10 •;,; porem, nt\ Aus
tralia foi lambem aceita uma porcentagem muito 
insignificante, ~cio que de 2 por 1.000, e tem-s~ 
coberto tt despez a. 

O Sr. Lé~n Donnat, em seu lívroPolitique e:tpe
,.;,,.ntale onde vem expandidas estas considerações 
diz que em Quesneland em 1801 ; na Victoria e na 
Nova Galles em !86Z; nu Anstralia O~cidental em 
l8i4; n~ Tasmania em 1863; na Nova.Zelandia em 
1870, e nas provincia5 de Canad:i., ua Colombia Bri
tanica em 1870, nas ílhas Fidgi; e nos Est:u:los Uni. 
dos esti< a lei em vigor, dando O?timos resultado~. 

Estns consirle1~açõe-.3 que eu fiz e qtle não são 
sinão a reprodltcção do pensamento do Coronel 
Torrens, estã.o completamente em uso e o.ceit(IS 
nestes lo;;-ares que ac:tbo de cibr~ 

O SR. COELI!O l~OD<tWUJ';S;-E em muitos E>· 
tndos da Uniã.o Americana. 

O Srt. JAGUARIDE : - Os inglezas apezar de 
terem na. Australia um mo de lo de uma legislação 
tão boa, não a tê1n adoptado p~r:~. a ln<iiae então 
eu tive occasião de ler u'Olltr·o autor', que apeza.r 
de ter sido adaptada est.~ lei com e~cellentes re
sultado~ a. Ingl:1.terõrn. não ~ adoptou ~n!:l a. India., 
note-se aue foi enviado o Sr. l\fu:nvell i Anstralia 
e em seu relatorio declarou que a lei era ei
cellente e exequi vel. 

Eu chamo a attenção do nobre ministro para 
este ponto, porque estou convencido de que 
S. E~.jaJ<>ará da questão pelas vantagens que 
ella tem IÍado à Australia, incontestavelmente o 
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"'t'&iz do mundo que mais tem prosperado no zileiros. Porém t.'l&s m~ios são apenas prafl.cuos 
inenor pr"zo -le tern(>o. ~uando sa trata de remediar os males; mas, uma 

O rela.torio do nobre ~lini>tro, excellcnte pelas ver. c~~ados estes, as cauS:'\S perduram, e não 
numerosas inform,•ções que roro•c.~ ao le:.>i;lador, vejo rem~io algum para. serem modidc •dos. De 
trat• de um ~onto que me parece ser d11. m~t.ior longa data tem os espíritos investigadores cogi

- a.ctualídade ; porém não d<<ndo ao mesmo ponto tado dos meios de remediar as causas dos males 
o desen vol'l'imeoto que me parecia devia compor- do Cearà.. 
tar o assumpto. O illustra.do Sr. Presidente do Conselho foi o 

Eu refiro-mâ a cateche.se. Pela. emeodi\ dn. pritnelro que no pado.m~oto brazileiro suggel'iu a. 
commis>ão, a verba rio catechese t1Ji 1'8'loti<ia a i~éa de se caon.lizar o rio S. Francisco para o 
70:000$. E' certo q te dispenrlendo til;.> import:•ote Ce:Lrll, de modo que, atravessada a província 
verba todos os ann~s com tão pnuco3 benet!cios com um man:•ncial tão rico, pudesse, ella que 
corno os que temus tido, é absol ut.amente uma tern terras conhecidas como das mais uberrimas 
inutilidade ; poré•n, me parece que est•• questão do Braz\1, um•• vez que tenha a humidade, porque 
da catechese, si fosse tratada directamoote petas· calor secco oã.o lhe falta, desenvolver a produ~ 
províncias, seri : muito mai~ efficaz para o Est><~O. agrico l>t, que nos anoos de bonança tem um 
Lembraria por con>equ•nci:• 40 nobre )Unistro •leseovolvimento e~pantosooo Cearà.. Para. prova 
que a verOO. •le catechose se distribuísse por ca•l-. disto ba;;ta. lembr-..r que, ao acabar a sêcca do 
umfl. das provincias. nit'ltendo "Est ·do nada :lbso-- Cearã., a provlocia tinha um d8ficit de 4n:OOO$; 
lutumente com tAl serviço. Posso dar tostemu- rons, com dous nonos de bonança,, a província não 
nbo dequeCúm a in:~igni!lcante 1uantia de 6:000$, só pagou esse tk{icit, como consegtJiU deixar nas 
votada a. insta.ncias mín h•s e de outros rlistincl(),j arcas do Thesouro 270:000$, sei.d~ hoje"' uoica. 
colleg:•s, pela .\Ssemhléa provlncttl de S. Paulo, " do lmperio que nlo tem divida nuctuante nem 
provinch· ~e S. P:•ulo fez mais do que hlvez o deve nada. Em abono dos meus patriei<>s, me 
Estado tenll.a feito com 200:()1X$100. _ P<trece que os algarismo~ faliam melhor do que 

O illnstrndo Sr. COnde da. P"rna.hyb.'\, •le &lu- en o poderia. fazer; entretanto, eu julgo de meu 
doS<'\ memoria e •• illustrado Sr. Dr . Rodrlgu~s •lever fazer uma reei 'm~o ao nobre Ministro 
Alves, ex-presidente da.Juella província, en- da AJrricultum, fazendo-lhe sentir que foi o 
car1•egaram •lous missionarios •la promover por nobre Presidente do Conselho quem ioici •. u esta 
todos o modos o desenvolvimento da ca.techese idéa.; que eu tive a. fortuna. de ''presentar em 
o a.quella. província.. Posso ns.segur.• r, p->1·q'ue te- uma das sessGes de 1886 um projecto :.utorizando 
nho proprie Lad~ e~ tenS<\ nesta;, re~iões, que os o governo a man•lar proceder a estudos sobre a. 
lndtos se submette:n do melhor mouo possível à canalização rlessas aguas, estudos já. feitos, porque 
intervenção do,; sacerdotes que a.lli vão. lnre- me convenci de que era uma necessidade; e a.ssim 
lizm:)nte, quando um sacerdote que tinha fl!ito procurei nm amigo, o engenheiro Dr. r. Franklin 
cat echese em Mato Grosso e que havia prestado de Lima, a. qaem S. Ex. conhece, e, auxiliando-nos 
relevnntesserVicos no P.1raguay, se encarre~ou reciprocamente, pOde elle fazer um dos trabalhos 
desse serviço, por infelieiriade da província acaba mais importantes sobre a qnestão ; mas, eu sou o 
de enlouquecer, frei ~farianno Bagbaia., tendo ?rimelro a 1'econhecer que ralta a.utoridilde a este 
de ser conduzido sob a gu<1rdn de soldados, por trabalho, e estou convllncido de que esse projecto 
esta-r em estado furioso. Porém o exemplo foi é exequivel; e, si ha. {lassibilidade de trazer as 
fecundo, e o nobre Ministro d:l. ~ricultur'' pódo :t(roos .]o rio S. Francisco para. o Cellrà., entio 
a exemplo d~t proviocia de S. P:oulo, distribuir a està. claro que todr,s as eutras medidas são des· 
Torba. da catecnese pelas respectivas proviucios, necessarias; e me parece que o governo com 
He>~n~o esse serviço a cargo das presl- 40:000$ ou 50:000$ podh escolher um engenheiro 
deOOI3S.. . de s ua confiança e que mereça conceito do paiz, e 

o sa. XA.VIEa D.lo. SILV.\ :- ou dos bispos. o eocar!"lgasse deste tra.!Blho, em vez de nomear 
commisslles dispendiosJs, que niill têm trazido pro-

O Sa.. JAGV.\Rll!E: - •• • ou dos bispos, como veito algnm. e assim o governo, gara.ntilld~ 
bem lembr-a o nohre deputado ; nem eu vejo no. bonorahilidade do carncter desse engenheira, 
nisso desvanl3gem nenhuma, e sóruente prove ito, tira.rà. um proveit<> immeoso pa.ra o Estado e con
tanto para a reli~ião, a. quem incumbe pr'>ver ao tribuirà. com segnrauça. para desappa.recer " secca 
rem<!àio aos e;canda \os e ás miserittS de que :>e no Ceará, porquanto a. disposiçilo physica do sólo 
d1lo n:L cunquist:t dos indios, como para a ci~i- de minha província, é de t:ll modo, que presta-1le 
lisaolo. IJue nadll perderia com este meio empre- perfcita.mente para ser ilTil!:a.da. pelas aguu.s do 
g11do •m todos Oi! tempos e em todos os p·u?.es, rio S. Francisco, quer pe1o norte, quer pelo 
princip<tlmentA para S. P•tulo,ondo o prelado, q11e oe~te. 
dirige o bispado, o um ornamento d<t tgrej:. e da Sei que o Cen.rà. tem pesado muito sobre os co--
earidaile . fre$ publicos, m"s o que 6 verdade, é que este. 

Feitas e;tas consideraço~s em rer~rencia. i\ c~· me•iida ~t!lgnra-sa ao legislador como uma ne
techeS'l, eu não posso deixar de chamar aatteação :essid,tde illtprescindivel, e espero que o nobre 
do nobre Ministr•• da Agricultur<J. P••ra. os me lho- Ministro da .~gricultur..o. mande pessoa. de sua 
ra.mentos m-·,t .. rhes da minha proviociel.. S. Ex. con fiança veriflc.1r a exequibilidade desse Plano 
sa.be ~ue a provincia do Ceará, a:Sso!ad.t todos os encetado, porque, tirada a limpo e~.sa "uesião, o 
anao~ por calamidades conhecidas, tem o lofor- Ceará. entrar& no caminho da prosperlaade que 
tuoio de não poder encontrar o't iniciativa, a.liãs esse serviço lhe póde garantir. 
Uo ·1 l~iv:L dos ce>lrenses, os recursos para debellar Sr. presidente, de~o ainda occupa.r-me de wn 
es.-;as criSP.s . ]<juHo o governo n!to tem outro er- ponto, que o nobre deputado pelo 3• d.istricto de 
pediente si Mo ir em :uuilio deSSI!S infortuoio;;, Minos Geraes tratou, e vem a ser da. iodustría 
eom meios de cccasião, ~os ·1uaestambem não tem Jlll..""toril . Como fazendeiro industrial, eu sinto ter 
l'altado o generoso acolhimento de todos <111 br!!.• ae discordar dos meios que S. Ex indicou, aeon-
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selbando o nobre Ministro a. mandar buscar a.ni
m~ de raça, fa~endo uma fazell<ht modelo, pa.-& 
dahl tirar os pastores e assim aperfelcoar as r-...
ças dos diver;;os animaas. 

Niio coneorào com esta indicllçáo, porque tenho 
visto que as experiencias leitos não tem dado 
resultAdo nenhum, e pelo contrario, tem trazido 
descredito, servindo sómeote para enriquecer 
àquclles que se senem della, produzindo assim 
um~ desngradaYel impres3ão no pa.iz; e V. Ex. 
que tem s•do um dos prolo;,ronbtas da inrtustria 
pastoril da província cfe S. Paulo, concor·rendo com 
seuscapita.es,com seu z~lo e seu prestlrno, pat.,.que 
a pt'!!Vmcia em diversos pontos và melhorando a 
cnação, serà o primeiro a reconhecer que urge 
estabelecer o estilllulo e a eoncut1'encil\ para que 
se desenvolva a. ndustria. pastoril. S. lf.x. nã.o 
poderà deixar de ~doptar uma idéa, qual a de 
conferir premias, como se faz em diversos paizes. 

Parece que o governo deve fomentar a~uella 
lndustria, conferindo premias aos expositores e 
destinando uma verba para auxilto das provincitls 
pMtoris, de modo que todos os annos se faça uma 
exposiçao nas capitaes, fundando-;;e joroaes e te
vistas, que promovam os meios da ensinamento e 
mostrem as vantagens das diversas l"Jças. 

Devo ainda lemora.r que na. . proTincia de S. 
Paulo este ramo de iodustria P9<1" eonstituir um 
elemento de riqueza. Ha crladoros. e o noilre 
Ministro da Agrtcultura é um delles, que j:. tem 
vendido productos dos sons estabelecimentos, por 
cinco, seis e mais contos de réis. 
~a RepU:blica. Argentina, que .lá nos serve de 

modêlo em muitos ramiJS de conhecimenta.s bu
manw, fomeota-86· a industria. da. criação p:>r tal 
modo, Qne ba sociedades particulares nas capita9s 
das provincias, em que publicam-se folb~tos sem<<
nalruente, olferecendo informações completas, de
senhos descriptivos e praticas, da.ndo conhecimento 
dos mel bares typos, dos preços~ do modo de tra
ta.mento das raças e outros dados que instruem o 
proprietario, resultand ... proveitc immodiato IJ&r& 
a industria e por consequencia. para u Estado. 

Chamando a attençã.o do nobre Ministro para 
este ponto, não faço mais do que encaminhar a
soluÇiiO da idéa, por'!ue a nenhum brazile[ro mais 
do que a. S. Ex. alia mte~sa. e ninguem m.Us do 
que s. Ex. a tem animado. 
Tin~a tomado nota pat'l> tratar deste assumpto 

com muito maior expan,;iio, porém con lleço qu~ 
não posso prender a attençiio da Ca.mara com a 
minha linguagem tosca. (N4o apoiadosJ 

O Sr. PllSSIDliNTE:- O nobre deputado já t~m 
tallado du:os horaa que d o m ,xlmo que o regi
mento dâ.. o Sr. Jaguaribe :- Sento-me enviando 
a mllf)>. um utlditivo ao Ol'Çilllleoto que se di5CUte. 
(lllllilo bem, muito bem ; o orador é comprin••"
tMo). 

Vem á mesa, e lido, apoiado e en via.do à con,
mi!lllf.ode orçamentc o seguinte 

Additico 

Art. 2. o E' o go..-erno autcrizado, por inler
me:lio o.los pr·~.siden te;; de pnviucia, a n· mear 
um ta!Jcll!Ao de registro das terras de \l :rticu
lares que rn onda,rem tlem;"·c:u• suas propr1cd:odes, 
ou que a transllram a outro~ po:· qu;o lquer dos 
meios perwittido> em direito, desde que taes 
titulaS de proprie.litrle S9jam rubricatf,,S ])elo 
directur do conselho provincial de terras pu
blicas, que fica creado nas províncias do lmperio. 

Art. 3. o Só poderão ser regi3lr.,rlrs nest , re
partição o~ títulos d" pi'Opriedarle que rorem 
aceitos pelo conselho direclor, que "do~tar.> p:.l'l• 
regular1Sal' os seus traballlos o systema conhe
cidor pelo nome de acto Torrens, incumbindo-se 
o governo do re!;"uhr.mentc para a execução 
desta lei. 

Art. 4.0 Em~u-. nto as vendas de terras e re
gistros da mesma nã.o prodnzirem rencto. as des
pezas se f•r-J.o !J&Ia verha colonisar;ão, deve~:do o 
producto du venda das terras devolutas se•· :trr&
cadado pela thesourarh~ de f<tzenda, allm de te,· 
a a pplicaoão especial para a immigração e eolo
nis,•çiio. 

Paragrapho onice. O producto da venda das 
terras pertencente; a cada urna das proVin·~ias 
só poderá ter applicaçiio nas meS>Jk.s proviocias. 

Art. 5. • Nos regulamento~ que o governo fizer 
est ipularà. as multas e ~pcnsabiJidadeo venues, 
a. que !levem tlcar condernn;rdos 0$ iufractores 
desLa lei, que, não sendo obri1::,>&.tor:a, só attinge 
a.o~ que \)I'OCUrarem ".olloca.r as saa~ pr-nt•rie
dades terrrtoriaes sob o regimen do :~çto Torrens. 

Sala da.s se>sões em 31 de Julho de 1888. -
Domingo• J. N. Jo..Jua.rlhe Filho. 

O Sr. Coelho Rudrigue• •
Sr. presidente, feliaitando ao oolore Ministl'o da 
Agricultur.~ pela sua presença nesta <:a.S>t e pelo 
seu recente restabelecimento, ~into, entrebr.nto, 
que a. discussão não corra com o seu ... ntecessor, 
que tem gerido ·esta pasta quasi todo o tempo 
que conta de en~t~ncia. o galtiuete actn.•l. 
Mais de um ponto de que me tenho de occupa.r, 
seria. tratado com maior <lesnssombro, si o 1f8-
reote d>t pasta no tem!l'J em que se pratica nm 
os actos, a que tenho de reFerir-me. coutinu •sse 
na gestão aella. Entretanto, não será isto mo
tivo pnra que S. E:r., seu cal lega de gabinete, 
seu chefe polltico e so!idario com elle, deixe de 
dar-me as respc1Sl>o9 que o ex-Mini~tl·o d"l'i~t no 
caso de continuar a occupa1· e:ssa pastu. 

Sr. presidente, •tpe~··r das symp,othias pessoaes 
•tua mere<'&-me u nobre .\linistro da Agricultura, 
não pos>0 deixar de conressal'-lhe a minh" llD
tipath~· profunda pela pal!l& que S. Ex. dôrige. 
Este cadete do no.= :>rçamento ~ o minol>turo 
das nossas tln:1nç' s e bem se lhe poder·a applicar 
nm pen;;:omento celebre do actu:ol Sr. Ministro da 
Justiça ~ Elle é o tlepcit, o d•ficic é elle. , 

Elle comecon 1:\ludo, em 1M2, quando a no;sa. 
receita geral ~ra de 52:000:000$; com uma do
tação rte 8.294:000$. fr.~cçõ~ a p -rte ; om 1873 
{pu1·Q~t\1 c;au lBi2 uü.u tl1'emo::s iel •le orçameniu}, 

Art. l. o Fica o governo autorizado a passar •.tuanuo a re<·eit:~ era orçadt •m lO:~.OOO:UOO$, 
para as províncias o oerviço da.s tel'i"a.S devolutas, essa d··taçãoo r..>i el .,vall~ a 16.5it:•o()()$; ~m 1 ~82, 
Podendo os presidentes cre •r uma repartição quando a receita ·era OI'\}· o da elll 128.960:000$, 
ance;m f>- secretaria. do governo com o JJ8$SOOI ella e:st"•" ele•a·l11 a 2t:l :i6:01JO$; o ann .. ~tos
nece,;sano para a ~marcação dos lotes e leva•;- .ado, quanolo a r·.ae•t :1 P.r · or~ od.1 em 138::l95:000$ 
ta.mentos de pla.nta:i dos lerreo06 vertencent.., ao a dotação roi ele'&~a n :~5: 177:000$; e ... tp nnuo, 
F;a~_o1 .deTilll4o ~r DOI!lwlo tlJ!l tnnccionario quando a receita é OI'Qllda em I <O.UOO:()(q, al le 
ao qwu tnOUII!be a ~ do llill'VlÇO das t8l'fto8. apl'e1181lta-6e com um ptelido de dotaçAG M lm-
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port:\!\eia de 38.820:000$. E promettc ir adiante: 
TJ~res acg_uirit eundo. 

Más, não é tudo, por•1ue gra.nd-3 p.wte da des
pen que clle tem feito, produzindo desequílibrio 
no nosso orçamento, tem-se re•olvido em empres
timos, qu~ estã~ .:scrípturados na. despez:~ do ){i
nisterio da Fazendc1; por eonseqnencia os en
cargos, delle resultantes, são mui to maiores do 
que na realidade ll:tl'ecem. 

Seja como fór, nlém desta r.tzão ger,,l, eu air:· 
dc1 tenho outras especiaes contra a pastll. da Agrl
culturo, c não contra o ministro que a occupn. 

Implico solemnemente com elln. :t começa1· do 
s~u titulo. 

Cem effeito, porque ella ha de ser da ag~.·icul
cn ltura e do comme,·cio e niio das industria.s em 
gera.l1 

0 SR. TARQHN!O DE Souz,~:-E das obr:l.S pu~ 
bHcas. 

O SR. CoELHo Roumou~s:-Diz bem o nobl'e 
deputado-agr•icultura,conlmercio e obras pablic;s 
que são um:1 iodustria muito importante e muito 
pesado. neste paiz. 

:Mns porque ltot de S3l' destas duas iudustrias (eu 
me mfir~ as pn·ticulat·e>, deixo a publica) e não 
ha de ser tambem da de transportes das fabris e 
lit extmcthca ~ 

Eu (LChuva mais natural que fosse maioria das 
indu3trias en1 geral e não de dutHi em especiaL 

Mns, se este titulo indica ou quer indill:l.r que os 
pocleres pubUeos prele1•em aquellas· duas indus
triM a todas as outras, ~lle enYolYe, ao lado de 
muit~ iajustiça, muitt falsidade. 

lnjustiç~ porque t~ missão d) Estado não e pro
te[er il esta, nen1 àquslla industria. que tem di
l>atta á igualdade perante o, lei, como tem o ci
dadão ; é pranti~ a todas o SQu livre e nat nr:tl 
desenvolvimento no tempo e no espaço. 

Injnstiç:~, porque o Estado, não tendo renda 
propria, mas tira.ndo toda a que recebe da.s iu
dustrio.s n~cionae>, só pótle proteger a uma ou 
duas com prejuízo elas outras, e elle não póde ti
ar destas para dar âquellas sem commetter uma 
~·ioleucia, para niio dizer uma improbidade, ou 
um esbulho. 

Accresce que, qua.ndo o Estado, por excepf)ão, 
pqde proteger a alguem com a su~ intervenção, 
deve ser em regra.1 ao ft"aco contra o foJ~te; e, si 
nas nossas industrias alguma;; se ]JOdem conside
rar fortes, são e~"ctamente as duas preferidas, 
segundo ? titulo do 1\linísterio da Agricultura e d(, 
Commercw. 

Falsidade, porque O go\·erno SÓ póde oar O que 
tem, só t<llll o que recebe das industrins. As in
dustrias gue mais produ~em s'Lo a agrbulturaque 
comrMrcloj por conse1uéncia aqu illo mesmo, ' e o 
elle par~ce <lnr a est:ts duas industrias entra-lhes 
por uma algibeiro. sahindo-lbcs t!tt outra. E sahe 
mais do que entra, porque uquillo qu~ o governo 
dá, te!U de ?assm· por m-~o' de intermediarias, que 
não "<'!vem da graça ds Dens, nem da plülosophía 
idealista, nem dos programnms dos g-auinetes. 

Falsidade! aindn-, porque estes oreçnnis~1dos a.u
::tiiios têm-se resolltido exclusivâtneote em au
~rmento de impostos, aug-mento de empregados 
publicas, augmento da iofluencín- do governo e 
augmen to da dependencia da iodustria parti
cular. 

Falsidade, finalmente, porque a prelenção que 
o go•erno tem de proteger a estas duas índus~ 

trias, sinr~ramente ou não, tem produzido um 
preconceito fatal, que lavra em todo o pai~. isto 
é, que nó; temos necessidade de tudo, a começar 
de braços e capitaes, e que só J?OOemos receber 
uma e outra CGUS:l. da. acção ommpotente dos pc
deres publicos, ou autes do goYcrno, isto ê, do 
Pmler Ex:ecutivo, que é de facto o unico poder 
q>Je temos, a pezar àe quaesquer apparencias em 
con trat'IO. 

O governo por seu turno, lisongeado por este 
pl·ejui>,o geral, que assenta na sua supposta om
nipotencia, ""i promettendo tudo, e, como não 
pódo cun1prir o que promette, pt•ocede como 
aq ucllc que não póde c nã.o t em coragem de con
fessar sua impotencia-trapo.ssêa- ;_ou usa, de 
quaudo e1n quando, de palliu ti vos ma1s ou menos 
illusorios, e muitas vezes contraproducentes. 

Entretanto, as nossas industrias som exceptuar 
a agricultura e o comrner~io, :1 força de se ali
mentarem dess1s esperanç,<s, estio correndo o 
]Jsco de morrer tle jejum, e gast1ndo a olhar 
para cima o tempo preciolo, que ro-iiam e d~via.m 
emp:·ega~• melhor, tratando d e auxiliarem-se dos 
p ropd()S recursos e dos meios que a natureza, sem 
prometter-nos· causa nenhuma, pile espontanea
mente il nc,ssa disposição. 

Pela mio lia parte, se tivesse esperanÇa. de ser 
ouvido, quer pelo governo, quer pelas nossas in
dustrias diria a estas: menos esperan<;"' no go~ 
vernr>, 1nais confi.ança. em \"ÔS mesmas-; e ao go
verno:-cumpra o seu dever, que é manter a or
dem publica, resp~itar a propriedade, e quando 
ti ver feito isto pócle crer que nila terit feito 
pouco. 

POl'que Sr. presid~nte, estou convencido de 
que c3te social ísmo parte do absurdo e Yae ter á 
anarchia., que urge dissipar quanto antes estas 
id.éas de que o paiz pó1e esperar do governo bra
QOS e capítaes, ou antes meios de producção, que 
e!le proprio não tem, porqqe apezar de tudo 
quanto póde, ainda não descobria os processos fa~ 
bnlosos de DeuMlião para fazer homens, nem o.de 
Midas para là~er ouro. 

Penso que a verdade e mais lisongeira ao paiz 
-que nó> não temos bra')Os uem eapitaes como 
uma grande nnçiiG antiga e rica-; mas, para as 
nossos necessidades domesticls teriamos o indis
pensavel, si quizessemos empregar llem o que 
temos, si sonbessemos servir-nos Cllm louça, de 
casa, que é sempre melhor, porque níio se pede 
emprestada. 

P<'ra provar qua niio nos Caltam ol'aços sutll.
c;entes as necessidades do paiz, eu citarei apenas 
tres fltctos, o primeiro dos quaes é fundado na 
minba obser~ação pessoal. · 

Tenho viajado pelo intel'ior de 12 das nosso.s 
~ra'i'incias, e viajado com toda a liberdade de 
observação, em condiçves de vet· debai:<:o para 
cim~, porque ">'í~jo sempre incogníto, e posso 
como capitão. O sertanejo quando "Vê um homem 
vestido decentemente, em certas condieões de 
apparente abastança, si não o ve com oculos de 
üro de · orrro ~ com c~u.iêa. de reiogio-chama-lhe 
c<1pit<io ; si o vé com aque\les dous distioctivos 
trata-o de doutor. ora, nessas mínhns viagens: 
não encontrei em nenhum a de nossas provincias, 
nem mesmo no. do Ceara, que em regra gerai é 
a de populnçiio mais activa,.talvez porque seja 
n. de natureza mais ingrata, os habitantes das 
outras provineins onde 'l'llSSSi, occupM.os na _pro-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/02/2015 12:48+ Pág ina 26 de 36 

Sessão em 1 de Agosto de 1888 3i7 

dueção, ~u empregando o seu tcm(lO do modo que 
me parecia m,\is util e mais lucra~ivo. 

Em uma dcllas, cujo tcrritorio ó muito fertil c 
productivo, conver>:l.ndo eu uma occJsiüo com 
um sertanejo, deba.i:co de um::Larvore,nomeio-d!a, 
sobre as condições do seu traualho e d't producti
vid.a.de delle, convenci-me, ~elas sur.s proprl:1s 
informações q UP. elle p()dia proun zir muito mais 
do que produzia. Fnzendo-lhe, p~rêrn, sentir que 
elle obrava m~ l em não plantar mais milho, 
feijão e mandioca, respondeu-me elle-« não, Sr. 
capitão, isto dá p:1ra o gasto. E para. o que plan
tar mais do qae isto 1 Os animnes tem no pnsto 
bastante alimentnção e o que a gente não póde 
comer o gorgullto come.~-M~s, porque a r azão, 
J'epliquci-lhe eu, não vai vender o excesso do 
consumo no mercado mais proximo 1 Não, neaaa 
não caio eu, respondeu-me elle. porque o « fi·cce 
comi!! o lcyu.m r!. 'to E desta obj ecção, muito sens<-\ tn, 
conclui qae nós preciS'l>amos mais de estradas do 
qne de braço3 parn. tt·abalhar, porque muim gente 
não tmballm quanto póde por não ter meios de 
da.r extro.cção no exc~sso do seu consumo. 

O outro facto, qu~ eu citarei em abono da. minlw. 
propo3ição, é notorio de V. Ex. e de todos o3 
memlJros, que me honram com a. sua attenç[o 
nesta hora ndiant:Wa, é a ex~ortação em massa 
da escravatura do norte plra o sul, durante os 
uttimos annos, sem que a jlroducção do norte 
apresentasse differença sensível para meno3, o 
que prova ou que esb lacuna deixada peb braço 
e>cra v o foi preenclliua pelo augmento da pro
pria população, ou que um p<Juco mais de inten
sidade do trabalho bastou p!t.ra suppril-a. 
· O terceiro facto é a matr'icula do~ cri~dos de 
;;anho, feita aqui na Córte. O anuo passado, 
quando se tratava da discussfLD deste orçamento, 
eu p~di a·um amigo que tinha na policia, que me 
dl~sse urn(l. not:J. do numero de lles, diseriminn.dos 
pelas nacionalidades, e de;ta nota vi que, dentr~ 
&00, qunsi dons terços eram portuguezes, p11uco 
menos de um terço, italianos, e o resto ficava para 
brnzilei•os e outras nacionalidades, incluindo ·Se 
provavelmente entre o> brazileiros muitos Md
canos livres, que vivem ahi ao ganho. Esta des
proporção extra.aràinaria entre os n<Iciouaes e 05 
estrangeiros, quando é notaria que agrânde maio· 
ria com~õe-3e daquelles, é um documento muito 
triste pnra, o espí~1to !..'1.bal'ioso da no:>Sll. p<Jpulação 
mais necessitad~. E só assim se explica que, 
havendo t'\nt·,\ gente nas condições de viTer do 
sen trabalho no serviço domestioo, e sendo tão 
altamente remunerado osso serviço entre nóJ, 
lnja uma ditilculdaue geral, do que todt• a gente 
s9 queiXA, pnra obter criado3, que permaneçam 
durante um tempo mai; ou menos longo nus casas 
de J:unili<l. e quo faç:un ü serviço n, contento 
dellas. 

provindas, em que pagam de !8 1.\tc 24 •,lo. Por
que é que os nossos capitaes procuram os titulas 
publicas de preferenc\tt às industrias particula
res 1 Por sympa.thia pelo governo náo é; porque 
V. Ex. sabe que o capital é indifferente e cos
mopol ta, e que o interesse 11artícular e mais 
diligente e íntelligente do que o governo em 
todos os paizes civilisados. A razao ha de ser 
outra, e esta só pôde ser a fn,!ta. de gnrantb para 
a pon tualidade dos pagamentos. 

Segundo, us lot erias, ·que se annuncinm aos mi
lh:1.res de contos, ílcamlo o díu l1eiro mezes e me
zes reJ)tc?.ado nas mãos dos thesoureiros. Mas, 
os milhares ue contos pJra as lotedas sur!iem não 
se ~abe d"onile. Os planos das loterias si1o feitos 
sempre de maneí~:J. que rendam mais do que p~
gam; de modo que cn,dn h i \hete por uma proba
bi licl'l.de que tem de ;:;anbar, tem cem de perder. 
E' um pei;S1mo negocio que um homem s ensato 
não deve fazer, mas faz-se, e faz-se annua.lmonte 
na l'azi'ío de muitos millto,res de contos. Seria 
uma eMatistica curiosa à do dinheiro que ~e em
prega nc ta Córte e em todas as províncias do 
lmperio nessa "-l)p\ícação anti-economica e im
moral. Este filcto n~o se teria generlllizndo, si 
foõse mais seguro o emprego do dinheiro em mãos 
particulares. 

Terceiro, a ediliroção publica nas cidades é 
tambem um iudicio de que o c~pitü sobeja do 
gyro uo commercio, visto que se vai itnmobiliz:l.l' 
sobre o sôlo ; e em nm:~ cidade como esta é pro
digioso o augmento da edificação. 

0 SR. PEDRO LU!z :-Is;o mo3trJ. f<tlta de con
fiançfl. nos titulas da divida pnhliM. 

0 SR , COELHO R ODRlGUES:- Não; p<Jrq Ue no 
meio da vel hncaria geral, o governo é ainda con
siderado entre os menos velhacos, porque, quando 
não póde pag-o.r ue outro modo f>z dinheiro, emit
tindo papel-moeda. 

Depois temos a exportoçií.o do dinheiro para o 
estrangeiro. As grandes colon ias estra.ngeiras em 
todas as grandes cidade~ do Brnzil apuram todos 
os1>nno;; osseus capitaes e nã o empregam aqui, 
si não os indispensa v eis ao seu f;YfO, tal vez atá certo 
ponto em razão da m~ qualia~de da nossa. moed01 _ 
e da consequente inst01bitidade do nosso cnmbio. · 

Nio é, por consequencin, dn falta de bm~os 
que mais devemos queixar-nos; porém, da f(\1 ta 
de tro.balho,. do exce;;so de pregutça, que uno é 
sômente um peccado mortal, é um crime social e. 
uma doença péior tio que n, velhice ; porque o. 
velhice inutilizo. (\nem jà pl'e;tou, e a preguiÇ<1 
inutiliza quem não presta, porque não quer 
prestar. 

Para provn.r '}Ue não nos faltnm capit:têil :tppli
veis ás nossas indnstrias, cu citt.rei tamoom 
alg-uns (üctos. Primeiro, a noss.1 gra ndo di vida 
publica fundado. a 5 '/., quaudo Y. E;(. ~aLe que 
as industria.s particulares pagam lO e 12 'I,, e ha 

Pois bem, o dinheiro que Võ1i para os emprestí
mos publicas a 5 o I o; o dinheiro que se empregl\ de 
!Dado tã? aleatorio. ous_loterias\.o dinheiro q~o se 
1mmobtllsa na.s edlllC!l.Çues, e o mnhe1ro que e ex
portado; porque não é applic:J.do ás industrias, 
quando o juro, que e !las pag11m, ó tü:o remune
rado entre nós l O r,1cto não aoousa falta de ca
pita es, mas falta de ga~antias para os capita
listas; porque o meio de fundar o credito não é 
facilitar os contr:tetoõ; é gnrn,ntir o cumprimento 
deUe. Por conoefJ.ueocia o. conclusão, ·a que se 
deve chegar dn observação dos t1cto;, é que, em 
rela.ção às nossas necessidacles, não nos faltam 
braQoS nem capitaes; porém que sobejam-nos a 
preguiça e, ni'ío direi a velhacaria, mas o precon
ceito de que quem compra fiado niio deve nada, e 
de que o cuidado da, divida incumbe ao credor e 
não ao uevedor. 

Niio é pois pcm> os proletarios e os capitalistas 
estrnngciros C'JUC o g\n·crna dt'WA lanc:1r suas 
\"istu.s: mas sob1'c a. 1wcguiça. o o luxo com os seus 
consactarios Ín>epál'~veis a fo:uo do empregos 
publicos, tUba <lo. primeir:~, e o abuso do credito, 
procedente do segundo. 

v. m.-48 
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Ora, contra a pregniça e o luxo, os poderes pu-! sin~lares, si preparassemos c:~.deias para os 
bli.oos não tâm acçao directa; a necessidade e a ve{h~cos e colonias par-a os vadios. (Riso.) 
educa~. são os melhores ~ os unicvs meios de Não vejo razão por que o devedot· commercia.l, 
atacai-os de frente e destruil-os em seu prin- cuja. vida é mais precaria, pelas suas condições 
cipio. aleatorias, e punido com tanta severidade, e o 

As leis sumptuarias não podem penetrar na devedor civil, em circumstancias muito di:!fe
vida. particular do cidadão ; o preguiçoso que viva rentes, em mel110res condições portanto, põde 
de suas rendas, não tem satisfação que dar ã. so- comprar fiado e deixar de pagar impunemente. 
ciedade, emquanto não mendiga, não furta, ou Este remedio, sinão tivesse a virtude de uma 
nãD se torna notoriamente pro digo; por conse- panacéa, seria mais efficaz do que esses outros 
quencia as leis sumytuarias, ou hão de parar na que ouço todos os dias apregoar e cujos resul
jKlrta. da rua, ou bao de destruir a liberdade do ta.dos pratieos apeDasaugmental'ão a dependencia 
cidadão, que sempre vale mais do que a. proprie- dos particnlare; e a intlnencia do governo, que 
dade. jà é muito grande. 

Si eu fosse governo... Estou tão babituado A colonis:u;ão otlMal, que eu distinguirei sem-
com a omnipoteueia .do poder executivo que, pre da immigração espontanea, me tem tido aqui 
mesmo sem querer e e!Jl ahur>dallilf:. cordis, em- ilesde 1870 contra ella, convencido e inabalavel, 
prego esta palavra como synonymo de todos os porque, quandotinhamos escravo>, parecia-me um 
poderes pub!icos. . • Si eu fosse governo, repito, rou lío que fazi amos a essa raça infeliz, victima 
levaria para ahi as minhas vistas e esforços ; dos nossos governos, o emprego do dinheiro qua 
porque, si faltam meios· directos, não lhe f.tltam deixn.vamos de applicar á libertação delles, para 
1ndirectos para comb .. ter esses dous inimigos mandar vir proleta.rios estrangeiros á. nossa custa; 
rataes da rique2a nacional, reprimindo a preguiça e hoje, que nãD temo~ escravos. m9.S temos li
no vadio e o luxo no devedor ínsolvavel. bertos, sem trab~lho e sem pão, eu não admitto 

Contra o vadio o nosso codigo crimino.l com- que, emqu~nto restar um a collooar-se, a ser 
minou pena., 6 verdade, mas pena inetllcal, ainda instruido no exercício da sua liberdade, habih
depois de augmeutada. pela lei de 26 de Outubro tando-se pelo rrabalho a encorporar-se na sô
de 1831, e essa mesma. raramente applicada em ciedade civil. a ser factor da produc.;ão nacional, 
relação á frequeneia do crime, ja peli falta de se tire dos cofre> publicas e, portanto, da algi
agentes e meios policiaes, já pelo espírito dos beira dos contribuintes, dinheiro par;< conti
brazileiros, qnasi sempre indnlgentes para c.om nua.rmos a manter o antigo systema. Este sys
as fraquezas do proximo, de modo que é preciso tema faz do estrangeiro, emquanto não està col
alteral-a, porque contra a pregu~ habitual só o locado, um concurrente oneroso do trabalhador 
trabalho obrigatorio, que se torne t~.mbem babi- nacional; e dejKJisque se colloca, um competidor 
tua! pela sua duração. invencível pelas condições em que se acha. 

E' por isso que outro dia eu disse aqui, em Não penso que se possa ter a velleid;<de dA 
aparte, ao nobre Ministro da Justiça, qne elle poz eliminar o elemento mestiço da nossa constituição 
o dedo na chaga, qull.ndo apresentou contra a nacional ; pelo contrario, eu acredito que elle ha 
ociosicL"tde o seu projecto, que está pendente da de ser naturalmente uma força no futuro, e si os 
approvação das duas ca.maras. brancos não reformarem seu> llabitos de vida e de 
. Quanto s.o ?evedor insolvavel, esse só é punido edu~ a respe~to d9 trabalho e da economia, 

SI. é ~mmormante, o nesse caso com uma aureza o futuro do Braz1l sera dos .mulatos e mestiços, 
quas1 cruel, porque, na duraçãe da pena, o Codigo porque, na luta !íela vida, a victori>J. não perten
equipara o fraudulento ao simplesmente culp..Uo, cera aos mais 11\ustres pelo nascimento, porém 
e~- Ex. compr~hende que o senso commum não aos que se distinguirem pelo cultivo du. intelli
p~~ nem o legislador de'Te c?nrandir, COU$as tão gencia e l?elos hahitos moraes. Ora, intelligencia 
ihstJnctas como a fraude e a Simples culpa. alies a têm ; dedicação ao tmb:üho e habitas de 

Mas, si é de':edor Ci\'il, não_; ~sse l?OOe pratica~ ewnomia,terão quando quizerel!i. 
o calote quas1 como um d1re1to soberano. J a A respetto deste assumpto, eu peço J>ermissão, 
tenho ouvido, na minha profissão de ndvogado, atim de não prolongar demais esta-5 considerações, 
alguns devedores, que me dizem: ~Sr. doutar, para inserir no meu discurso, um tr~cho de uma 
V •. s., qu~ren~o, póde maJ?dar cita~-m~; po\ém conferen~ia, que ~a q<_Jatro annos fiz na Escola 
va1 p6r dmhell'o bom em c1ma de dmhe1ro ruun, da GlorJl, e CUJas 1déas conservo aindn sem 
porqua uiio pago, não tenho com que ... :t tirar nem pM. · ,l{ aMI i<'lmota jid.es. Eil-o com 

Ora, onde o aevedor põde usar desta linguagem s.s suas notas. 
impnnemente, o capitalista póde ter garantia « Mã 1Jontade aos estrangeiros nunca a tive e não 
para emprestar o seu dinhairo 1 E onde essa a tenho; mal nem por is~o sou daquelles que de
garantia falta póde de>envo!ver-se o credito~ sejam equiparar em tudo os direitos do estran-

0 S~. PEDRO Lmz:- O lavrador espoliado geír() aos do nacional. Não du'vi.daria. mesmo re-
pela le1 de 13 de da Maio estã. nesse caso. cusar, como medida de retorsão, o commercio a 

0 SR. COELHO RoDRIGUES:-Eu fallo em these j 
as carapuças vão cahindo nas cabeças de quem 
conbAl'; rrw.s nã,o me ~c!!p() da.s hypctheses oeste 
momento. Por conseguinte. em log:ar de acreditar 
na. ef!lcacia desses meios offici~es, ne anxilios para 
isto, auxilias para aquillo, empre>timos, ~
rantias de juros, etc., eu 1\Cred\ro que os m,,Les 
economicos deste pai~; seriam attenuados, sinão 
snpprimidos, e que o Br-.uil seria convertido em 
um paiz terreal, porque tem para isso condiÇOes 

retalho e a. propriedade immovel ao estrangeiro, 
em cujo paiz fossem recusados esses direitos ao 
cidadão brazileiro. 

A reciprocidade é mais do que um direito, é um 
dever entre as dí lferentes nru;~~s. Tão bons, 
eomo tão bons, e nada de tirarmos nosso chap6o a 
quem no> não tirar o seu. 

Pos.>o apenas convir em que se facilite a na
turalisa.ção e que, •lepoi; della, se equipa.re o na
turalisado ao na.turar; mas ate la, não : guarde-
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se a distancie. necessaria entre o hosiJ6de e o dooo 
da casa. 

Jà em 7 de Julho de 1870 discutinrlo o orça
mento da Agricultura, eu pedia a. suppressão da 
verba Coloni.<açao, para crear-se com ella. um 
fundo de emar..cipação, que ainda não existia, e 
reforçar-se a ver-b;1 Catechese dos i>ldios. O go
verno em vez de attender-me, pediu mais cerca 
de 200:000$, e particularmente diSseram-me que 
não se podia fazer por menos, porque aquella 
verba antes de ser votadajà estava. arrebentada! 

Jà \à se vão cerca de 14 a unos e eu con tinúo 
impenitente a clamar contra e>se preconceito 
anti-patr10tico, para não ditar essa mania, do 
nosso mundo official ; porque, senhores, que amor 
póde-se ter a um governo, que preoccupa-se Illilb 
com a sorte e com a opinião dos estrangeiros do 
que com as dos nacíonaes ~ Que dedicação pôde 
inspirar uma patria que só dà ao seu filho o que 
não recusa a nmgnem f 

:Mil vezes antes o p•·ejui:o pa.trio~ico (6). O pa
trioti smo é syoonimo de egoismo nacional, e este 
não se alimenta de poesia oem póde viver de ab
stracções; carece de realidades positivas. 

A colonisação ofllcial cl um presente feito ao 
estrangeiro, a cusm do Thesouro e em prejuízo 
dos nossos dous credores mais antigos e mais n<r 
ceSSi tados: o escra>o e o indigena. 

Emquanto um n~o estiver liberto, o outro ai· 
dêado e ambos pre pa.rados por uma tutela mais 
ou menos longa para a vida civil, nem uma outra 
despeza deverá ser feita com as economias do 
Estado. Quem não tem com que paga.r suas di
vidas não póde fazer presentes: rzemo Uberalis, 
nisi Ulleratus (7). 

~. de pois que as divid!lS estiverem pagas, o 
melo de cavar o leito do rio da immigração es· 
l!Ontanea, que eu desejo, e que ê muito diJferente 
aa colonização, que eu detesto,não é andar mendi· 
gando hospedes indignos ou pesados -para nossa 
casa depreciada á força de ser o!Ierecida ; é pre
parai-a com segurança e asseio, é fazel-a coo
fortavel e commoda. Para isso o essencial é fazer 

(6) Speneer. Op. cit. cap. 9. 
(7) O estrangeirismo entre nós esta ficando uma 

mmia., como abolicionismo de certas pessoas. 
Outro dia. uma ca.sa desta praça, que costuma. 

importar colonos pnra a lo.>oura, adiantando-lhes 
toda.s as despe:&.'1.S ate que se estabeleçam, recebeu 
uma rartida delles, dous dos q uaes fugiram da 
hospedaria e naturalmente para porem-se quites. 

os interessa.d.os queixaram-se à policia e o 
Jornal do Com>nercio deu a noticia S()b () titulo 
«Colonos evadidos.>' Malfadado titulo ! Cnhiram
lhe em cima alguns orgãos da opinião, chamando 
a antoria a repartição das Terr" s, e protestando 
energicamente, para que no exterior não se sus
reitasse que o colono perdia a liberdade, pisando 
neste paiz da escravidão. Quanto zeio, santo 
Deus! 

estradas; porque a ci\'ilisação e a populaçã.o• 
entro llÓS, chegam a te onde ellns vão, exceptua
<i>s aquellas qo1e atravessam desertos ; porque 
foram ou estao sendo reita.s sem outra razão, 
alem da necessidade de um prete:;::to para haver 
a. garantia do Estado. 

A reclamação constante de braços e capitaes, 
com que se pretende apadrinhar a colonização e 
tantos outros compromissos imprudentes, que nos 
hão de levar à bancarota, é, como vos disse na 
minha primeim conferencia de 23 de Julho do 
anno passado, um dessos muitos chavões sediços, 
que enchem os ou·vidos, mas não resistem à 
analyse. · 

Si o capital falta as industrias, que pagam 12 o;. 
e n,~., a.nnualmente, é porque aílfue para os 
fundos publicas de 6 ou 5° f, e atê de 4 1/2 e, si 
elle se contenta com este mau negocio, é porque 
não tem garantia de reembolso nos outros mais 
vantaJosos com os particulares. • 

Si faltam !Jra.ços á industria, é porque super· 
abundam vadios por toda a parte. Faça.m cadêas 
para os velhacos e colonias para os vadios, que 
eu responsabiliso-me pelo progresso desta terra, 
sem o auxilio dos colonos estrangeiros. 

Saibamos servir· nos com a louça de casa, que 
não careceremos de pedir emprestada a de fóra. 

Depois, senhores, a nat•ueza não fez este clima 
e este solo para ser habitado e cultivado (em que 
peze aos membros da sociedade de immigraçiW) 
por gente de olhos azues e cabellos lonros: ella 
o está dizendo todos os dias cem e\oquencía dos 
factos e munquam a!iucl ll<JWra, aliucl sapiffliia 
dicit. 

A invocada necessidade de injectar sangue no>o 
na nossa população, descendente de raças infe· 
riores, faz lembrar essa 

< ............... pintura, 
Onde estava figurado 
Leão de enorme estatU!'a 
Por mãos humanas prostrado. ~ 

O que a experiencia està e. diter-no3 todos os 
dias é que o fiomem deve uma metade do que é a 
natureza e a. outro a educação. Oro., aa pessoas de 
côr, que entre nós recebem aducac&o regular, não 
se mostram inferiores aos brancos ; um dos mea.s 
condiscipulos mais distinctos na faculdade era da 
cór da minha sobrecasaca. Quanto à. natureza pby
sica, somos nós qae temos que invejar-lhes; 
po1·que os pretos e mestiços nii4 vivem a queixar
se do dgado, do baço e dos pulmões, ou a morrer 
de nervoso, de hysterismo ou de en:laq ueca1 como 
os descendentes da raça superior; de moao que, 
se esta niio alterar pr()fuodamente seus habitas 
de vida e os processos da educação dos seus filhos, 
PÔde-se desde jà predizer que muito breve a. ver
aade sera o contrario do que se pretende e q_ueos, 
leões serão pintores. Assim tenham elles JUizo, 
mcrelid~e, am~r- ~o trabalho a çccüümiQ. 

Venham, velhacos todos do velho mundo, para 
esta Beocia ou Parvonia do mundo novo, seja à 
custa de quem fór, ma~ venham para ca, onde 
quem toma emprestado não deve nada e onde se 
goza. de toda.s aa liberdades,inclusive a do callote. 
Venham, que o vosso reino deve ser aqui. 

O enropào, que mais nos convem, não é o que 
estabelece aqui um tenta.culo desses polvos de 
além mar, para passai-o a outro, quando sente a 
oolsa bem recheada; é aquelle, que vem esponta
neamente , nssimila-Bil depressa e identifica-s.~ 
aftDal comnosco: é o portuguez. Os outros, salvas 
honrosas exCépçOell, exploram-nos ou desprezam-
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· no3, quando não fazem uma e outrn cousa, ao 
mesmo tempo. (8) » 

A collocaçii.o c o em prego do3 liberto5, ó um 
problem<!. que se impõe ao go•·erno, qualquet• q11e 
elle seja. um problema que elle não póde adiar, 
e em que não pôde deixar de pens~r de dia c de 
noite, o. tortas as llorus. E tlirci por~ uc. 

.• , em vez de cuidarmos da cotocizução official 
e>trangeira, devemos cultlal" dos índios (apoiado), 
a quem tomamos a terra e temos civilisado até 
hoje a dente de célc'lOrro ~ a e;;pingarda, e em 
cim~ disto cllmnni<tntlo-os, dizendo que eltes são 
insus~eptiveis tle clviliza.ção, <],Ue não podem s<lr 
aproveitados, no.tut•almente porque os sa!Jios da 
Eur0pa não se lembraram dellcs, e h a mui to 
tempo que os propri(>S Pa~olS mostram-se CS'(l1é· 
cit!os do cui:hdo, que outr·ora di;;pensctl'<lm-IIJes, 

0 SR. S.AV!EE DA S!LYA: - Aillda cogllam 
deUe;;. 

Sabido• de um regimen que os niio habilitava 
para dirigirmn .. se por· si mesmo~ na vido. pra.ticn., 
em um [lU!z, onde a preguiç.-1. é tão_ geralmente 
ltomo.1da. c onde vogava o preconeetto de que a 
linha divisoria entre o escravo e o livre consbtia 
em que só o escr:..vo era obrigado a t,•abalhar, é 
natural ••ue o J!rimeiro u;o que elles f;:çam tlo. O SR. PEDRO Lurz:-Do que el!es não cogitam 
sua liberi'!ade seJa entregarem-se a preguiç.--. para <l do. hbordade de cultos. 
terem conscicncin. de que são realmente livres. O SR.. CoELHo Rontl!GUJlS: - Est:-. existe de 

Nestas condicO~s quinhentos ou seiscen to> mil~ facto; no lar"'o dos estran o-eiros h a um templo 
individuas, sem meios de vida, cheios de neces,í- prot~stante. 

0 
c 

dades, sem cnja satisfação nfio podem 1"i I' e r, ou r . . . . 1 hão de collocar-S<J it sombra dos cupitulist~ pat'a O. S_n. JOAQU~~~ :NADUCJ · -:-!lias e na Cidal.C 
sustentar-se com o pl'Oducto do proprio trabalho, 1 do Rlo, na capital do Imperw. 
ou l1ãodeatirar-se pelas ruas c estz-atbs a pedir O Sn. CoELHo_ RoDRIGUES :-1\hs sin. lei fosse 
e a furtar. uma cous:-. s~ri;~ entre nós, emq uan to o art. 5'' 

Si o goverrro não se quer occupar do. co !locação do. Constituição não fosse revogado, n[ío !ta veria 
des..oes li'oertos; si acha preferivel e possiYel daqnelles templos entre nós. 
encher o p~iz de ce!e;ros p:tra sustentat· fa1nintos o Sn .. ToAQum NAJlt:Cil: -~I~s a Constitulçiio 
e. de cade1a~ para con.ter criminosos, faz um pa5- esqneceu-se d"s illustraçõe;; ;: o architecto né\cio
~tmo negoe1o e prat~ca um acto de dc;;humaní- nal não fez 0 modelo paeà os templos ac;,tJtolicos. 
dade, direi mesmo, de insensatez. · 

Por consequencia, repito, que a collocação e 0 O Sn. COELllO RODRIGUES:- Elle esqueceu-se 
emprego dos libertos e um 11roblema que se im· d.h,so e de muito.s outr,<s causas, de propositc. 
põe ~governo, e que, emquanto não fór resol- Mas, Sr. presidente, o que vejo e que o Sr. 
vi~o, elle não póde,não deve, o.iuda que 0 queira, Barbosa Rodrigues, no Amo.wnas, mette-se pelas 
eutdar. de. colonos est:aogeiros; . porque quem mattas com as tribus dos indio;; e volh de la dei
tem m1sena em casa nao arrot;t hberalidaue na :~:ando nellas um~ porç'io do amigos. (.ipoiado,·.) 
rua. Não vem flechado nem é comido. 

Mas, aind:!- depois de colloc~dos os libertos,n[o O Sr. Dr. Steinen, que ainda ha poaco o.cnl.Jott 
esta tudo fc1to; é preciso cuidar dos ingennos, de percorrer o valle elo Xinga, fez, ha dias, no 
dos menoreõ, dos que não podem cuidar dos meios mesmo sentido uma conf~rencia impo!'!ante, digna 
da propria e:tisteucia, 0 que andam _por :-.hi abun- tle ser lida (apoiados) por todos os brazileiros. 
danados, porque os pais t<lrnbem nao podem cui- Nos limites cb proYiucio. do Espirito Santo com 
dar delles e mal poderão Jlrover ao proprio sus- a de Minas Geraes, uma das margens do Rio 
tento. E' preciso colonisa.l-os, e p:tra 15to nós Doce· esti >cdnda aos brancos, ou portuguez~s, 
temos um modelo que Jembra~ei a v. Ex. de c.omo nint!:J. uos consideram os iudios que ha-bitam
quem ello é muito conhecido ! a coloui~ ls:lbel, na e qM a consider~m cxclusi •n•nente sun.. H"" 
em Pernambuco. (,tpoiado•.) alguns anuo:; foi ter itquellas paragens 1tm c~•-
. Nós prQci;amos ele fazc1· colonias p01• a1 uelte rmchiuho, rrei Luiz do Guhio, quo consegnitl qm~i 

modelo'! em ponto maior, em todas ns provinciru;, rlontestical"'S o com muito pouca cousu. Ell~s 
para ass1m t~rmos outros bntos ,·iveit·os de tm- queriam que o fratl~ assasse a ma~achcir~ e"·' 
T~allmdores moralísados e uteis, que s~riio [l·Jr ca~as pelos >2HS processos, o fl'nlle imit:tYa-os, o 
forÇ!l., em futuro mais ou me1105 proximo nm comia com clles. Exigiam que o f1·ade be~:·s•o 
f,tetot• importante d::t producção Mcionul. ' mel, o f!•adc uobin-o, ns;im satisl';t7.cndo-os n" 

Ainda depois de feito isto, e suppundo-sc ~uc que CL".L possh·ct, conseguiu rlomin>l-os c tornar-se 
o. Tbesouro não nc:~oo arrebentado t!ess~ ser- la o s.en Pay-tocura, ou Pa!J•!J!T{anlLoto, como o 
YJÇo... denomm:tvnm, c1n r~zão d:t f01·m:-. do habito quo 

O S~. PRD!tO Ll:JZ:- Arrebentado cslit ctlc. tm.zia. Adoece, ]l1l'em, frei Luiz, ou é r.h:-.marlo ;\ 

O Sn. CoEI..HO Ronl\IGUE5 : - Em cOtcoõ ; estit 
art•ebentado, mns não esh em cacos pol"qae 
àinda tem algum credito. ' 

. (8) Agora m~,;;mo o Diario do B;·Lf.~il, (jiie é con.
SJllemdo como sempre n. par dns >tlri~ções do 
no;so U.esgraçado cambio, está saste!lto.udo que a 
~a.xa. actual é artificial c mantid:t p~Jo.> lnncos 
mglezes, que fazem nisso um dos s~us melhores 
neg oci?3· Esfole!ll-nos, excellentes hospedes, e 
sem J:lt~da_uo, porque quem ~e l<1z .ia verme não 
tem o d1re~to de qu~L~ar-se qnantlo é esmagado. 
E' pouco arnda . 

CoPio por seus snpsrio!·e~, que niio cuidaram de 
àar-lhc substituto, e lá tomaram-se de 110\'0 re
l'OZ_es,_ a1l1 rn.~~lO tlt1s p~rseguições qne soffrernm, 
os 1Dd10~, que .1a et\\m m:tnsos, segundo info1jlllon
mc pessoa muito fidedigna e eompeteote p•m co
n1wcer llus oc~urrencias d~quelln. região . 

Apezar disso, quando eõtive naquella província 
em 1885, soube que um M.pitão Cunh:t ainda. con.:. 
seguht fazer grandes serviços na sua. I~WOill'à, com 
o auxilio dos indios de frei Luiz, em certas époc~s 
do anno, du1•ante as quaes elles trabalhavam 
coll? a !lJelhor vontade, retir~ndo-se depois muito 
S<\ttSlellos, com. um pouco de f~mo ou ngunrdente, 
A leyando o chefe uma e>pmgarda- CJnl <Ügumas 
mumções. 
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Bem se vb rpte ma teria p:1r11 s~r nproveilarh na 
obra <h eiviliza.çií·) não falt<>·nos, o qae f~l\c\ é 
quem so.iba e queira aproveitll·a. Te:nos, pois, o 
caso do E.va.ngetho: mcs3iS quidt.:1it Hlt~ lta, opc
rarii aHtcm pauci1 b;to C, mui tu mess,~ c pouco:; 
obreiros, qu9t1 0 diz.:!:t•, sa'!erclotes co:no o frei 
Gubiv. 

O govemo dc,·o, portanlo, co,•tw run·lJ na 
Yerlia. da colonizaçiío e'trangeit·a pi1l"[t appiic~r 
a dos índios (apoiados) libertos c in~cmtos; por~ua 
conse1·var no or~a:r.e:::to, p.u·a " etlucaç1o uesk;. 
somente 32:500S, como ;;e vê da, vet·ln tio § 33, n[0 
é somente inepto, é ridiculo. 

O Sn.. Jo,un;m NAnrco: -E.' melhor ni1~ tirar 
da immigração, mas sim tlos hancos tle ct"~dito 
real. 

O SR. COELHO RooRIGuEs:-ConcorJo com :~ 
suppressão dos taes banco.> do govemo ; ma3 sem 
prejuízo do córte da verb:t da culoniz tç'io estr,ll
geiro. lue::: oppot·.tet face'l1 e, et illa ,1.,Jt ont.itte,•e. 

Mesmo a ~espcito da verba pdi·l<t para a c:\t~
chese, concordo com o nobt·e dcp~tatlo que acabou 
de fullar, qnanrl.o pro pó~ que este se:·vi,:o a casse 
as provincbs e esp0~ia.lmúnt::! a. c~rga dos bl~pos, 
entr~gando·se·llles a ~uota proporcional à ca·la 
uma, parà ssr applicuda conforma as n2c~ssi:hd0> 
locaes. Appl:tudo sinceramente est:.L idél, porqne 
tehzmente uüo temos no Brnzil um bispo, q ua seja 
c1paz de empregar as qu:tlltias, qu~ r~cs~er p 1r.:t 
eSJe fim n'ontt·o.> prof,tnos, Oll m~noo; pios ("poiados) 
e .acredito qae nas mã•.Js delks os 270;000!), jJe· 
didos na propost:1 p:1ra essl vc1·h:L, prodtv.il·iio o 
decuplo ou centaplo !lo qu~ pt'oluzirut nas m~~s 
tios a.gen tes do governo. 

0 SR. XAVIER DA SILVA:-0 govcrllo .ii• está 
se convencendo disso e a pro;·n. é que, por a;·is~ 
de 2 de Abril deste :~nno, entregou o serviço da 
catechese em Goyaz ao respectivo bisp;J. 

0 SR. COELHO RODIUGtlES:-0 que é preci.;;o e 
qua, si não quizermos elevn.l-3.. ao menos nri.o 
approvemos a reducçào dos 70:000$ proposh peh 
co=issão. 

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

tdta dr; parte tio puulico em get"<tl, e do commet·· 
ci,, em p:t-rticnl:,r. 

o o·ttro re~uerim~nto foi relativo ao numero 
do peti~.U~s de J»,qamento, .ii1 informada.> c pen
tlentes apenas do tl0sp~clto do ministro. 

S:1be V. Ex. qne, qtnndo um pn.rticnlar tem 
satisfeito tochs "s ex.igencias reclamadas para 
ju>tiíkw um p3tlillo de p1go.mento oo govet·no, 
pot~ snln·mlçD3S, oJras ou fornecimento.:; , em 
rcgr·nJt em n!'gonciü. no recebimento, c que ntuib.s 
>ezes os miubtros demoram o tleSlk"\Cllo, durante 
muitos me'-es, o:1 mesmo uurAnte nnnos. 

Oo.Iü ó que, me pa,·oce , nascett o. advocacia ad· 
mü1istrativa .. As 11arte.:; ~H~l\lMm cvnvcucendo-:::;e 
de qtte, por meliiOt' rtne ·Seja o seu direito, só 
pode1•In obtct' deferimento do governo, se ti
vet·cm um <\migo politico do Ministerio, ott um 
:idltog~tdo IJr~stigiosot qne vi ter com o Ministro 
e 11eç1, t~ogac e i11sta, como especial favo r, que 
l':>ça. o que lhe cnmpria liv,cr cspontnncamcnte e 
sea, delongas, desp,tche e dê andamento aos ne
godos da su~~ p:tSta, D..l~O;tS p~Ihleute3 da sua 
sOlução. 

O nobre c:-:-ministro não me respondeu sobre 
este ponto, e elle é muito importante, muito ur· 
gente; nã.o de\+e fic1r 53111 respoit::tnem podia ~er 
o:nittido. Si o governo tomas:e o a! vitre de não 
cteu10rn.r c:;te3 ncgocios, logo que tenham as in
fomtaçu35 da ;em·etaria, e fizesse com que etlas 
uão se tlemor~ssem nutito, e11 acl'etlito, e V. Ex. 
I\ a. de convir comigo, que a advoca.c!n. administra
tiva teria sofit•itlo um golp3 mortn.l n~stc paiz. 
("1paia(las.) E accrescento que, si isto continún. 
como vai, t.ht1ni n. poaco o governo não pod~rá 
contr;~ctar s~m dtw ~a·lor, 011 só encontmt"à 
q11em contrate co:n clle em condiçü9s muito one
rosus, que cleixea1 n1argem p:~.ra eJtas delongas e 
despeza:; exh·~w1·Jiuat>ias, em cousequencia d~ 
demora hn.'Jitnal (\o ex:pellie~te, qur.nolo se tratar 
(\o se·1 pagamento. 
E>te~ dous requerimento;, aliás muito impor· 

tantes, p~ssaram de;pcrcebi~os i1. vista perspicaz 
do honr"tlo ex-:l!inistro d:t Agt•ictrltura ; mas eu 
insisto pela s~lução de r.mlx·s, a bom do direito 

Agom, Sr. presidente, cu de;·: a ontr~r no das pa.rtes e d:t moralidade do governo. 
exame de alg-nns ]larJg-t-aplll)s do :litigo em dis· Antes de tl'atnr dos outros rcquerimeJJtos, ~ohre 
cussão, tnati não j]ucro r~·osegnh· ~mn dar uma os qun.es elle tbu-me resposta., Cll.re~o de dar uma. 
r8;posta, ai nua quo s~tmmnria, :t tt~nt:t a lll'g-en~ía S1tisf,tçito, expondo os moti1·os pelos qu~e~ deixei 
<lc tempo, no discurs~ a1ui pt·ofe!·ido n' S36Siio t!~ de petlir particularmente, como costuma.Ya, iufor-
17 do moz proximo p·"s.tclo reto cx·minhtro dn maçü2s àqnelle Ministet•io .. 
Agricultura e hoje tios Estrangeiros. D3 certo tempo a esta p~rte, sem motivo conhe-

Antes de tudo notarei a S. Ex. iH abwuin ~ue cido nem .P:ovoc,;d~ pol' mim, eu notei que o 
a sna recttpitulaçio dos meus m~nerimcnto; fui· no!Jre ex·>~lD!S~ro. ev:tlV<i encontrar-_!ne e .retra
inco:nplctn.. Alóm t!o.s quo.tro, t\ q\lo rcl~rin-sc, lna.·sB. Cotncdw tsto com n nomeaçao, f~tta ~n 
a.pt•e.;entei mn.is úo!ls, cnj os assumpto> er:1m mnito ~lgumas semancts, dos. empr~g:ulo~ do Co~reto. 
itnporlante> p~u·a serem omittirlos. Eu extl'<lllhOt, porque nao hr.vm m~ttvo suJflctente 

, 1 ll .. , . ,, ; .· 1 d" 
1 

. . . p~ra tnnto e chamando a att·3nç~o dos campa
Um te 08o e te,,ü;vo a? de~\· to t~ , ~~~ l~no,, nhc\t•os de ban~:Hh p:tra 0 f.t~to, que estnva. 

rem;tt1~0, do.qtu_ ~!l~:l o _ct1~t1o pel.':. e•:ud,l ([c o~servanuo, pecli-iltes que me aJudassem a. vert
D. r ed,LO li, e exttan"d?s ou. entr<,.,ueo a ]JCS· íbar >i o rctr,;himentodc S. Ex. era eommigo ou 
soas dtffer~ntes d~~ de:tn~a-~at·~os, selli a~ pt·::~s~.s com algum delle3 .o5 consultados, uno.nimem~nte, 
c.:tutela~, p,travertlicar tnL,nttdade do r~ceL,dor, fonm de oarec~r nne a cansa e1•a commi~o. Ora 
c;<JmO ~oe pra_uc.tr-.se em I~uas a> t"8Jl'll'I 1Çiles de depois diáo, comr;rcbende y. E:t. que ~u, qu~ 
tazenda c ate nas do correlD. nunc:t fui requcstador, nem do amor dn;; mulhcrco; 

Consta.-me que umo, o:t al:J"nmas r~c:l:uMções no tempo, em que tinha a idade que o nobre Mi· 
por nqnelle motivo, pendem ha mnito, .i :'I deü- nist1·o parece ter hoje, não >Jodü agora, depois 
<lamente informadas, (L\ decislo do milli>tl"o, qae q:te estou fic.tlttlo velho, tot·nar-~no r~que;;tador 
de v i:1 d:ll-a com a argenuill, qne pede o caso, dtt amisllde dos Ministros de Estudo. Rc trahi·me, 
uão só ]lOl" defereucia a•> dh·eito d tS partes, como pois, por minh;\ vez. 
pura zelar o <:rcdito tlaque!l:J. estr:tda, que não Dahi a apreoenta~iio dm mc•t• requerimentos, 
deve continuar sob a pre>s:.io doJ tã.o gr·ave sus- peilimlo informações, que 1Jarticulurm·2Dte perdi 
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a esperança de obter, e não tive coragem de 
perlir. 

Replicando à re~posta., que me deu S. E:c an 
primeiro dos meu; rerluerimentos, rel .. tivo á com
pra de far.endas na província de S. Paulo par., 
nuc.leos coloniaes, eu devo lembrar a V. Ex. qu.~ 
naquelle requerimento niio vinha a mais ligeit"a 
allusão a vaga sen 1 lorial de S. Paulo. Entre
tanto o nobre ex-Ministro tocou neste ponto com 
certo asedume, e eu acredito que o r,,. por 
noticias que sabia de outra l~mte e n1io da~uell '· 

Sem embargo dis;o a sua re> r•ost-t tJCst partP 
não me satisfez ; porque pouco importa a époct, 
em que foi ajustada a compra dessas fazendas, o 
essenci:tl é saber quando ella se concluiu. 

Supponha-se que o a.juste foi muito remoto: o 
que e11 queria satJer era quanto tetnpo e>teve 
esperando solução na Secrehria da Agricultur" 
e por que só roi resolvido o pagam~nto, ao me
nos a respeito de uma dellas, segundo me const:t, 
por informaç~es vindas de s. Paulo, no ultimo 
ai~<, em que S. E:t. geriu >1. pasta da agricul
tura. 

O SR. JAGUAlUBE:- Nunca houve candidatura 
mais digna. 

0 SR. Co!iLRO R ODR.IGU!iS:- Eu não disse ainda 
o contrario ao nobre deput:tdo, nem como votarb 
si fosse eleitor de S. Paulo. Isto não esta em 
questão. 

Quem alludiu a eleiçito senatorial, foi elle. 
0 SR. JAGUAl'l.lBE:- A intencão é tudo. 
0 SR. COELHO RODRIGUES: - Pelo nosso regi

meu até e prohibido attribuir mã.s intençõe> ••os 
collegas, e os rninist.ros não estão isentos destn 
obri~tção commum. O que estou dizendo é qae 
não tiz allusão a isto e, si elle tomou o requeri
mento por esse lado, foi em virtude de cousn.s 
que sal!ul. de fóra e não do mesmo requerimento. 

Outro ponto deste, sobre que não me satisfaz 
a resposta delle, foi a do augrnento t!e garantia 
de juros ao eogen h o central de Loren!L, porque 
consta-m~ que la foi uma sorpreza.; ou tinham 
requet-ido a tanto tempo, que já $e não !embr•~ 
vam disso. ou realmente não tinham requerido. 
O facto é muito grave, para que eu assuma a re
spon-ahi!idarle da sua amrmação ssrn prova, prin
cipql mente tratando-se de um homem, de cuj 1\ 
probidade eu nunca duvidei ; mas era uma occ~
sião asada para que S. Ex., ministrando-me o 
requerimento tia parte e •S inform •Çlles da secre
taria, destruísse esse boato que, assim como che
gao. a !}lirn, bil de estar circulando por a h\ alé111, 
e é multo grave. 

0 SR. P!!DRO LUIZ: -A Camara pede infor
ma«)es e o governo manda publicai-as no Diario 
Offici•l. · 

O Sa. JoAQUL'\1: NABt:oo:-E' melhor. 
0 SR. PEDR.O LUIZ :-Não é melhor, porqtle 

saltem trnncadas ; só sabe o que convém. Eu re
clamo os originaes. 

O S1t. CoELHO Rooar·•uEs:- Perdóe-me o no
bre deputado. Não sei si é por~na snu natural
mente. im J>les1 mns creia. que tom ·i á boa parte 
a pubhc •çaa ·aos documentos no Diario Official. 

O SR. Jo.\QUill NABUco:- Aproveita a todos. 
0 SR. COELHO R.ODIUGU&S;- Foi por es;~ lado 

que eo considerei a que!ltão. ElfectiTamente, si 

ti ve,sem siri o remetti•lo-< par~ a1ni os documen
tos. tei•iam idr~ a 'lUBffi f~7. a l'llqui,jçào, e pU• 
••hCã lo.::; no nia~·io OfficifJ.l, quem o::> 1-'ediu. e 
quem o< não pediu póde vêl-os. 

1. on tra ma teria sobre que versa nm dos meu
requerimentos e a que S. E:t. respondeu, é o caes 
de Santos. 

Attenta a hora adiantada, em que nos achamos 
e a circumstancia rie ja ter sido apresentada uma 
inter]~'llaçilo sobre o assumpto, não me demo
r.woi mtüto sobre elle; ma; estava prepara<io 
para .i tstirtcar cahalmente a minlla curiosidade. 

S. Ex. a!ludin as inst,mchs, que b>ha reeobido 
de muitas pessoas para <lar SQlução " este ne
goci~ ; e eu accrescen to que fui uma dessas pessoas. 

Deste que voltei de S. Paulo, o a uno passado, 
em virtude de inform·-•ções que colhi a respeito ·lo 
esbdo d •quelln p!'ovinci~ (a ~ual tinha muita 
•ympathia, antes tne;;mo de con•oecel-a, pela cir
cqmst•tncia de ter Sido •lellt, camo ,[a de Minas 
G9PUeS, que forttm os primeiros povo odores da 
minh" provincial convenci-me de que o melhora· 
mento do porto de Santos era um" das sua> neces
sidades m:tis urg-<~ntes; ns;im como ~ra libert·1.t-a 
do despotismo ria estrada de ferro ing-lez•t. f<\Zendo 
com qne" estrad'J. de ferro ltúano, ou outr~ ~m\1-
quer, communic.~•se com o port~de Santos. Isto 
parece-me muito possivel, desrle que se nii.o feri<se 
o pr·ivilegio de zona da1uell< estratla, e mt1ito 
necessario ; porque, com o de,envo!l·imento que 
vai tenrlo a proviuci t de S. Pattlo, aão ê possivel 
que o. estrada de rerro de Santos a Jundiahy dê 
vaziio a tod•>s os seus jlroductos. 

In ;tei, pois. c?m S. E:x. mais de uma vez para 
~ ue não sahi S>e do mínísterio sem resolver estas 
duas questOe<. ~ue por força haviam de popuh
risal-o na sua terra rut d. N,io conhecia, porém, 
nenhuma. d•s pro~ostas, aem conheço nioda. hoje 
'lenhum dos proponentes. era "'lvogarl.o admi
nistrativo officioso e d9sin teressa~o. Soube ha 
poucos di •s, p.>rém. da decisão que jà foi profe. 
rida pelo nobre Ministro, mr.s q ne me parece 
prep '-!'>Ida pelo seu antecessor, attenta •1 brevi
dade da solução da.d:1 logo após a retirada delle. 

Ora., cotejando ns notas, qlle tinha sobre as 
prnpostns, e que me for:\m rornecidas por um 

migo da provincia de S. P:J.ulo, pareceu-me que 
o gOverno tinha procedido mal, escolhendo a 
propo.ta que prereriu. 

O nohre ex-Ministro t!isse aqui que "' Secreta.
ri:l d>l Agricultnr ' informara no aentido da pre
ferenci:>. do governo, que o Thesouro inform.;ra. 
em s~ntido contrario, e que um Sr. engenheiro 
S:~.boia, no meado por e !I e para ser o arbitro 
entre a.que!las duas importantes repartições, opi· 
nara em ravor da informação da Secretaria da 
Agricultura, a.cc~e<ceotnnllo a'nda S. Ex. que, 
tanto esta como o The;ouro, tinham sido accórdes 
em utn ponto, isto ê, quo. sómente duas das pro
postas est 'vam nas condições de serem aceitas, c 
nada disso me parece exacto. 

Antes de tudo, o que li ll.a inrormação formal e 
~u:siL~ va Uo Tilesouro fui que <1 proposta do 
~r. Carnlho Bastos em evidentemente a melhor 
e ~ue, no ca~u de não ser considera.dtt aceita.vGL 
por discordante do e:lital da concurrencia. (idéa. 
sug-gerhla pel 1 Secret11.ri<l d' Agricu lturn e não 
por elle) deveria ser preferida a do Sr. J. Ba
ptlsta de Car>albo e não a do Srs. Pinto e Oli· 
nira & Comp. 
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Depois, o que vejo na clausula 8• do edital é o ;reuheit·o Jofu:J Ba:,tista de CRrvalho; em 5' a do 
segumte: (lê.) jj.w;to de Ypanema e outros; em õ• a de Jorge 

c VIU.-A. con.currencia versnrd sobre a prazo 
da Cilncessüo ~ sobre as taxas a cofJrar pela atra
caçr7" dos na.vios1 carga e descarga e arnutzeWigem 
·aas mercadorias, de conformid ,de com a lei de 13 
de Outubro de 1869, sendo as taxas de atracação 
dos navios c 'lcu!adas por metro linear de caés 
occupa.do e as .de carga e descarga e armazenagem 
por peso das me,·c·"lorias. » 

Finalmente, o que JlOSilO concluir do parecer do 
engenheiro de~empat>•dor é que a melhor de tod"" 
as propostas foi inquestionavelmente a do Sr. 
Carvalho Bastos. 

E, si não, vejam V. E:r. e a casa o se
guinte quadro, organizado pelo mesmo desempa
tador: (te.) 

< Admitti ndo, diz elle, para a despez:t annua \ 
do serviço do caes 150:000$, as taxao indicadas m~ 
ditrerentes propostas darão as seguintes rendas 
liquidas: 

N. 1- 345:971$423 (rte Pinto Gonçalves). 
:>!, 2- 210:548$165 (de Ca.rva.Jho Bastos). 

·N. 3- 286:345t042 (elo Barão de lp ·nem~) , 
::-1. 4- 282:661$984 (de l\lirandola ~'ílho). 
N. 5- 432:841$048 (de J. Baptista de Car

valho). 
N. 6- 282:121$859 (de J. Pinto de Oliveira e 

outros). 
Essas rendas liquidns njuros de6 •j, aecumu

lalios annualmeote dttriam os seguintes resul
tados: 

Propostas; 
N. l-31 annos 29.349:909$051 (João Pinto 

Gonç.1-1Ves). 
5.404:049$56B (CarvalboBasN. 2....;.16 ~ 

N. 3-41 , 
N. 4-46 » 
N. 5-31 • 
N. 6-36 • 

47.246:931$930 
64.070:049$706 

tos). 

36.71 g: 348.$915 
33.572;441$720 (Pinto de Oli-

veir~). 

Nestes ct !cu los foi apenas considerado o tempo 
decorrido depois de concluídas as obras. » 

D'ahi se vê que a proposta Carvalho Ba~tos 
pedia menos de metade do prazo da de Pinto de 
Oliveira, e contentava-s~ oom 5.404:000$ rr<lcçfles 
á parte; ao passo que esta pretende 33.572:000$1 
isto é, que ~s vant>~gens da primoira sobre a se
gunda esta ..-am entrando pelos olhos, a. respeito 
dos dous objecto;; capitaes da concurrencia, que 
deviam ser o ponto de partida do governo na. 
apreciação dellas. 

0 SR. ANTONW PRADO (ministro da agricul
tura),-Não, senhor; era o edital. 

O SR. Co:r::tHO RoDRIGUES :-Era o edital mesmo 
quem dizia isso na clausula que acabei de ler. 
Ora, sobre esses dous o bjectos o proprio enge-
nheiro Saboia confessou o seguinte-(lê) : -

« Do estudo acima vê-se que a proposta mais 
vant.ljOS<l. em relação ao prasc de concessão e 
ti<XilS a cobrar pela. atracação de navios, carga e 
de.scar~a de merca.dori,.s, é a de José Joaquim de 
carvalno Bastos; seguem-se-lhe em 2• Jogar a 
do enl"enheiro João Pio to Gonçalves, em 3• a de 
JOlõé Pinto de Oliveira e outros; em 4• a do en-

.~irandoh Filho e outros. • 
O SR. AN1'o~ro PRADO (ministro da agriwl

tura) :-Exigi<' o monopolio. 
O SR. COEL1!0 RoDRWUEs:-Por. consequencia, 

posso concluir: o P'~rece. do I besouro foi favo
\' •vel :i. proposta Carv»lho Bastos. e o pare<ler do 
engenheiro olesempata.dor, longe de conte>tJ.I-o, 
coufirmou-o. 

Def10iB, si se t1oatasse de apreciar o plano ou a 
execuçào d;J.S obras, eu comprehendo que se ap
pellasse da opinifu:J olo Thesouro para os auxilhres 
technicos da administração; mas não quando sa 
tratavtt de saber qual era a. pr<>posta. mais va.n
t;~josa pa.ra os cofres publicas .•• 

0 SR. AXTONIO PRA.OO (ministro da agrít;ul
tura) :-0 T besouro não esta em questão, mas o 
commercio. 

0 Sn.. COEL!IO RODRIGUEs:-Tanto está que foi 
ouvido sobre u prefet..:nci~. 

0 SE.. RODRIGUES ALVES :-Foi tambem offi
ci.oso. 

O Sn.. CoEL!IO RonRIGU&S:-E not•m que o The
souro não só deu parecer favcravel a proposta 
Co.rvnl h o B •sto~, como ainda a.ccrescentou, pre
veuindo as suggestões de tlesempa.tador, que no 
caso de não ser e !la considerada nas conrliÇ(Ies de 
ser "ceita, deveria ser prbferida a do Sr. Baptista 
de Carvalho, a qual fm posta de lado. (Apartes.) 

O que diz o Sr. · S<tboia cnntra a proposta Car
valho Bastos cifra-se no seguinte (l~): 

« Não obstllnte as vantal:'ens nponladas, esta 
propoat, não esta nas cond1Qões de ser aceita. por 
solicit~r favores, que se ~Aam fora da alçada do 
gr~ ~:~ernot como .se;jam : g'l.ra.nlia corltra embar1os ao 
assentam~nto de trilhos 1wra o transporte de mate
ria.es para o cáes e prioilegio e:cclusiuo para o ser
'Oiço de cMga c deset~rga ei>l IOdo o pol'lo de Sarnas 
rllArante o ~>ra>O da concessao., 

Mas isto não era tla conta delle ; era umo 
questão de direito, que elte devia ter deix~do as 
cL•iterio do ~linistro, sou superior, e muito mai
cDmpetente na mataria do que elle póde sel-o, 

O engenheiro desempata ·ar não contesta, por 
bnto, qu-. soLre os ponto~ capita~s da concurrencia, 
nos termos da chlusul;l s• •lo edital, a proposta do 
Sr. Carvalho Bast•>S fosso mais vaota_josa, e o 
Sr. Par1·eir"s Horta, que tambem é invocado em 
fa ,·o r do governo, conclue seu p:tre<:er pro,>ondo 
cova coocurrencia e não a aceitação da proposta 
mais onerosa. 

O SR. PEo!lo Lurz:- E a solução devia ser 
essa, jã. que hou,·e tão grande demora. 

A' vístn destas considerações julgo ter j ustitl
cado o interesse, que tomei e a razão porque 
supponho que a soluçào do governo não foLacer
tada, e, além de não ser acertada, foi e:t:cessiva
men.te onerosa ~os cofree. publico51 e oJiens::iva ao 
direito dos concurrentes, que podiam uzar dos 
recursos legaes coutra aquella dec~ão. 

Disse S. ~x., nesta parte da sua respost3, que 
toda a imprensa de S. Paulo, exceptuando um 
jornal, havia applaudido o acto; entretanto pelas 
jornaes dnqu~lla província o que se vê é que 
A Província d• S. Paulo, o Di«rio PoplAI.:w, a 
Gazeta do Po~o e o Foderalisla, u ceUSU'!\<l'am, e 
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tambem 0 Diario !l!01·cantil, qae não é suspeito no 1 diuarias qae_não sei ~serão conpensadns peloresul
actual Ministro da ,\g-ricultUl':\ pn·qu.~ apez:n· de totdo; e por JSSO perlt que, em l?gt>.r dllque!le csk'\· 
conservador . ' ' bel~cimanto, que <leve ~er extmcto, se reservasse 

• • -- • 1 uma das sete fazend;lS nnnexa> a elle para. fun-
0 SR. CocHRAXE: - r; ao ap01nr.o. daJ•-se nella. uma fazenda modelo. 
o Sn. CoELHO R.onn.tom:s: - ... censurou pelo Jntliquai ateo1 tlisso " ra1.enda Alg<Xl?~>. que, 

modo porque eu posso ler il cas'l, p:ll',\ mostrar· 'sennnd.o const:Hne, é muito grande, lUilltO abun
quanto pesou-lhe a censura, que foi !"ol·ç~do :.1. ,]!1~\e d'ag-ua,muito boa ue ct•iaçi'ío,e tetu bastao te> 
fazer. terrenos de cultura.. . 

Uml\ follla ue Santos applamliu a preferencio, Assim, com n ecouomia quo o governo r cah-
é e,.a.-lo. zasse, supp1•imin<lo a despem que actu:~.lmente ruz 

o c:R.. CoctfR~XE :- o commercio em pe;;o. com o estabelecimento de s. P~:lro de ~lcanta.ra., 
· "' · _ e com o producto !l•ts fazendas naclonae~ que lhe, 

O Sa. COELHO Ronarour.:s : - Ellc nao f<tlloa !lo cstli(} r<nnexus e cuja yend:~. peili, poucria olla sel' 
eommcrcio, fallou das folhas. . . tmnsfornu<la em unm fazenaa moiclo, sem au-

Um:J. fol ha de Santo> applnnut ~t :: Jlrafe l'ellCJ:t. gmento de de>õ~ezrt.,::\té sem gastar-se nisso nem a 
mas um e~-re;lactor dcll :>., q ttn hn~1a sustentado metm!e do preço pro~avell.llts ontras. 
em outm tempo a prel'erenc!n <ler !:la :llH'Oposto:t Nii.o sou pm-tirlario d~ intervençi'ío · do Esta•.~o 
de CarvallJO Bastos, vem ~ pubilco, fez o seu pro- n~stes neo-~ios: mas em Jogar do. despeza inuttl, 
testo, o obrigon o l_'C d<>C~or nctU{\l t: con!ú.\SM' que que se f<\~ actuo.lmentc, eu proponho entra que 
o. it!lprcu5a. ria co.pllnt tmha \'(J~cl>J •lo lll:tl a so- me 11arecc rcuun<lar en1 economia ~ multo ~na.ís 
luç.ao . vantujos:1. principalmente pai'<\ uma. provmcta 

Quanto ã ca.mara M~mír,i 11:11, o~~e cllc .•!isso como,~, do' Piauhy, que é eminentemente era
quo OS Ye!'ca.rloros tios tltver>OS pll'•lllO> pohtrcos auOt'O. . Estabelecendo a\li Uffi:\ f<tzcnd<t modelo, 
tinham yotado un~nimeme~te. uma m:nsos-em_ll~ 0 governo te1•i;c nella um viveiro de a.ui.maes de 
a.gradeet_m·:nt'? uo nobr;e M:n!stro, as mformaçuê> 1'<\Ças apuradas ou selectas, e os fazenden·os_ das 
que eu tive nao confei ~m. . circumvisinllanças como os do resto da provmcul. 

Vot.a.ram a., favo•· ela. mensagem os segmntcs e d:~s visinhM, p<K!eriam ndquirir h?ns_a.nimaes 
vcreaàores (lê): plt~\ cruzamento, o que hoJo e snr.et•tor as forças 

« Felix 'Vi:lnna., Lncas Fortuna.to, Alf<tya Jtt- d" m<üor parte de:tes, que são pobres. . 
nior, o Dr. Couceiçito e mais antro amigo tlo ~li- A commi;são pareceu couc_ordar ~om_muN em 
nistro actual,-. to:los cons3rva~iO!'e,, llll. OJlinião todos e~s pontos; mas ve.1o a.qut somente a 
elo meu iufor·m.note, e alguns membro;; osten- suppressao do esta.llelecrmen~ de ~- Pedt'O ~e 
si vos dll Ui1ÜZ(J Conser-oadora.-. · Alcantaro, a Yerba. de 30:0006 para a conclus.~o 

. das obras do porto de Theresina, e o angmento 
O Sa. CQCHR.~:~m. -Que tem uma cousn com da. verbn pnt'll. as ~escolM pr:-.t icas de .~gric~l-

out.ra. I turn e para estuçõ~s azroummcas.~ Nao YeJo, 
O Sa CoEtHO R.oDRTG'CES :- Tem muito, por- pore~1, consi;,;ondaaqni rtmedid:t capital, que "u 

Glle o Sr. Mln~tro d~ Estmugeiros <lisse que a propuz em subSttlmç<<o do que ex1ste nctualme!lte, 
mellStl.gcm tinho. si(lo votada unanimemente pelos c que me pareec:t iuél1ac~it.'t por tod<\ a com
vereacfoms ue toclo;; oJ partidos. missão. Entretanto, o no~Jre Ministt·o é um crt-

Dil-se ::.. respostr. conforme a p~rg-unUI e are- · ndor importante, prntico, !nte_lUgente ~ h~uih
plica conforme a resposta. A' a1firmo.çito dclle é tado. Eu dei lo ~o seu crJterto a nprec1n<;a~ de 
GUe me compete refn tar. A o.ffinuaç.1o foi csh :a tod~s cSSt\S con~idomçOO:;, c espero qnc :lCJnm 
camo.ra Municipal, composta de melllbros do> ui- a.tteudielas. Naquo.lla f tr.entla ha lll'OllOI'(lüos nllo 
,-ersos partidos, unanimemente votou uma men- só pam estnheleccr-sc um vh·ch·~ dn.s molhot·os 
sagem de agradecimen to :~ S, Er. Digo eu :pelas racas •lc go.atlo varcum c cavnl l:l r , como ntti par(\ 
informações, qne tenho, só cinco -ç-e re~·.lores, to· los uma ~s~oh pr:~.ti~:\ do o..;rictlltura. O saldo 
do partido cou:;er nllor, npplamlit-nm :1 soluçiio, u:.s outra."l t:,Y-ont!liS póolo u .. r lHil'i\ nmbas ns 
que foi dada . ~.ousns. o <I muito po;sl\"el que a. Ycnda. dos :mi-

lllns a. liquidação 'le>to ponto D~~rú a cmogoo <lo m~•cs uc r.o~·l, traga em proximo fuhu·o nm l·csnl
iuterpellaute. gu quiz sólucnte ,iu~tilicnr a. minha. t:tdo rcnnmct·:t~ot,.; posto ~uo não o t\ m t•ma 11or 
interven:;iio ne >le uegocio, o. mmhn cm•iositl:ulo c que, em regra, os cstnbelecimento:; omciacs n1io 
. a mioba. opinião n r espeito .ta proposta prcreritl ~, siio rcnuoso::~. 
com evidente e cousitleraYel prejuizo do 'l'hcmuro. 0 !l 6• trnta tlo1. ncquisição de sementes 0 plnn-

Agora., Sr. presidente, 'I"OU t~r j?er summa ws. Esll\ verba foi au~mentado. o anuo pas>ado, 
capita em alguns po.ragr~phos da proposta tio e 0 nobre deput.<tdo, que me precedeu nn. t rihnna 
Poder Executivo (lê) : aind<\ uchou pequena. Nilo sei ~ue gro.ntle Yan· 

· c 5.• Estabelecimento rural de S. Petlro cle Al- L\g.~m nos tem vindo desta verbl. 
caDtara.- :;upprima-se . » o sa. RoDRI<>UES ALY.ES : - Não foi o.ngmen-
. Ora, qua.ndo se discutiu o orçamento perante tadn. 

a commissão, eu fui pünder::tr·lhe a. convenienci:t o SR . :c oELHO RoDR.!GUEs' ;- Foi augmentada 
de concluir-se a obra. do caes ou rampa~ que liga. no cr~montc pnssndo. 
o porto da Constituição ao da Barrinhn., em The- 0 SR. RODR<Gtr&S ALVB3 :- c1·eio nue não hom·e 
r esioa ,de supprimir o estabelecimento de S. Pedro ·• 
de Alcantam, Yendendo-se seis das set3 fazemlus do alteraçã.o. 
gado que llle e;tão n.nnexas, pot•que,seguotlo _juizo o" SR.. CoELt'[Q RonRlGU<:s :-~ão; o orçam~nto 
ao proprjo dil•ector actual oaquelle estabeleci- atrazado de 1885- !SSi continl1::~ a wrba de tres 
meoto, este não corresponde a seus fios, nem se ou quatro cootos po.ra isso e o actual, como o 
'()l'IISta.. i!. consecução delles setn deopezas e:o;:troor- projeeto, dotou-o. c(Jm seis conto;;. 
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E' uma bagatella n'nm Or<Jamentc de trinta e A propostto delle, oceorce-me lembrar ao no-
tantos mil contos, mas eu observarei de pnss •gem bre Ministro algumas_ idéas, que a respeito jâ 
que dos to3tões se formam os milhões. t ivemos occasião de trocar, no tEmpo em que 

§ 8•- auxilio parn a iJnpres>ão da Flora BrO-Si~ S. Ex. occu~ou pela f.rimeira. vez essa pasta.. 
lie7l$e . O abastecimento d agua a esta cidade tem sido 

Chamo a Mtençii.o do nobre Minist ro para este objecto de uma exploração ioiqua, ha muito tempo 
dente de cat·rapato do seu orço.rnento; começou, exercldtl contra o Thesouro e contra o direito. 
si não me engano, em 1859 com 3:000$000... Pelo direito natural, que aprendi com os mes-

tres, o meio de nos aproprh•mos das causas sem 
O Sa. Pl':PR.O Lmz:-Não se n.caba. mais. dono é o traba lho, que se inicia pela posse e pelo 
O SR. CoELHO Ror.IUGUEs: - Emquauto estiver assignalamento, que imprimem no objeeto o 

aqui, não ha de acab>1r-se. cunEo da personalidade do sujeito. 
Depois desceu a 12:000$, depois foi a 4:000$, do- Aprendi mais, que a agua. corrente, no seu leito 

pai:; foi a.lO:OOO$ e, segundo um calculó appro:ti- natural, pela. sua constante mo~ílidade, não é 
mado, que ftz,ja anda. por cerca de240contos esse susceptível de posse nem de signal, nem, por 
auUlio par;1 a impressão de uma obra na Alle- consequencia., apropria.vel. Nestas oondições ella 
:nanb~. onde a. imp!'G>são é na.turalmento barat u. é naturalmente um bem commum, como o ar, 

.\cbo demasiadamente graude o tal auxilio e como _a luz do sol e o mor, insusceptivel de apro
penso que basta. Não proponho a. suppressáo, mas pr1açao e, portanto, de expropri:~ção, uma vez 
aconselho a-com missão que verifique a despeza que esta. só é possível depois daquella. 
realiZ:Ida. com elle e ha de convencel'-se que é de Estas noções elementares de direito natural 
muito mais de 200 contos a importancia, que nos fol".un expressamente eonsagmdas ~lo Direito 
tem custado. · Romano como se pôde ver no§ l•da I nsJ.. \iv. 2• 

Passo agora oos §§ !9 e 20- Prolougamentos t. 1• e § I• do frog. 2' do Digesto do mesmo li
dns estmdas de !erro da. Bahia. a S. Franciscv e tu lo (1-8) ibi, aqua proflu~<, corrente de longe, 
do Recife a. s. Francisco. ou com abundancía, para distingu' l-a. das nascen-

Sr. presidente, si ou podasse intluit· " tempo tes ou fontes, que podem ser captadas e ent rar 
no desenvolvimento da estrada de ferro do Recife no domínio do possuidor do só lo, como parte inte
a S . Francisco, niio a levaria por onde ellae$tá grante deste. 
projecta.da, atravessandv um sertão secco e in- Ora., o direito romano é subsidiaria do nosso nos 
grato, cuja producçã,o mnis importante ê o gado termos expressos da ord . liv . 3, t it. 64, e da lei 
vaccum, que caminha por seu pé; mas tel-a·ia le- da Boa ra•ã.o, e os nossos melhores me~tres, tendo 
va.do de preferencia. paro. o baixo S. Francis'JO li sua frente Mello Freire (Li.,. 3, tlt. 1, § 8), que 
onde jà existia navegação flu'l"ial, ficando liga! é o maior dolles e insuspeito de romauismos, enst
da a mesma estrada ao a lto S. Francisco pelo nam que aquellas disposições continuam vigentes 
baixo e pela estrada de ferro de Paulo Affonso. no direito patrio • 
.Assim se dispensariam muitas dezenas de leguas Por consequencla, a agua corrente no sen ltiito 
de estrada de fetTo, que não podem ser reprotlu- n.a.tural o!ío é propriedade de ninguem, a todas os 
et!vas. No ~stado actual, ~m qna_ se . acha a obra, oxpropriaÇ1!es delfa com as respectivas indemni
nao set s1 1sto seria pOSSLVel; SL a.tnda o fosse, zaçlles aos possuidores ribeirinhos, tém sidc outras 
serill muito vantajoso, porque, procurando o tantas extorsões do contribuinte e "iolações do 
babo S. Francisco, a estrada atJ:avessaria sem- dlroito posit!vo . 
pre zona assucareira. e far-se-ia o transporte A esta. questão prend~-se a da propriedade do 
de metade do assucar para. o rio com mais acon~ leito e, por consequencia, das margons dos rios, 
mia. Colher-se-ia o megmo rosultado, que se pre- que pertencem aos propl'ietarios marginaes, ou ao 
tende. communica.nd~se a estrada de forro ao Eswao, conforme são particularo'S ou publicas . 
alto S. Francisco pela navegação do baixos. Ora. pelo direito r. mano, como se vé do § 30 
Francisca e pela estrarla de farro de Paulo do frg. 1• D. de liumin., etc. (43, 12) todos os 
Alfonso e, em futnro mais ou menos proiimo, r ios pereanes ernm publicas e pertenciam ipst> 
com a. de Pedro ll pelo mesmo rio S. Fraõ- f_acJo ao Estado. Entret:tnto, como elle não fixou 
cisco. de lllOtlo bastante cl>~ro a distincção entre rie 

Quanto à Estrnda do Ferro d:l. Bahia, eu sou -f! .. men- o ribeiro- riws, o direito feudal restrin
hojG partida rio da conclusão delta com a possivolj giu a noção dos rios publicas aos navega vais e aos 
brevidade. (Apoiados). O que resta. a fazer são da que so fazem os navega.Yei>- j!urnina Muigabilia 
30 leguas em terrenos planos j não ha uma serra r tt e:c quibu.! {iu:n.t naoigabilia~. nos termos do pr. 
a transpor no t rajecto, a construcçã.o é factllima · do tit. 56 - Qure si Til regalia - do L. 2" Ftttdor. 
e es~ estrada só póde ter esperança. de rentl~ Foi ~:>ta a fonte pr01;ima da deftnioão da Ord. 
quando se ligar com o S. Francisco: si d'alli nlto l. 2, ttt. 26, § 8, que accrescentou a do direito 
lhe vier, o que está. feito nunca lhe darã. resul- feudal m:>.is estas palavras : «si forem caudMs 
lado remunerador. (A poiados.) que corram em todo o :empo,., isto é,.p~rennes . 

Com a idéa do res,n-a.te ta.mbem concordo mas Se~ o do es~ ordenaçao, portanto~ pertencem ao 
ama não prejudica a. outra. e, r esgatada 0~ não, Es do 0 !etto e as margen~ dos _r tos ca.uolaes e 
a condusã1 dcss:J. cstmda ó ur;;ente. o cr~o fo! per~nnes,_ qqe fvrem naveg;av~ts ,d~- . ~ua!quer 
lev~l-n, por onde se !n·ou àté onde está; mas mo~o, naturalmente oo mediau_•~ our·,.g ue Ul'l~; 
agora SEria ainda reior CITO parar com ella onde assim ~mo~ seus atll.uent~s d1rectos, que, em
se acha e não eonc1uil-a, levando-a a seu ponto bora DliO seJam uavegave1s, forem caudaes e 
terminal, it. cidade do Joateiro. perenne~ •. 

. Poderw. mvocar tambem o fucto de serem quasi 
A verba do § 22 r~er~-se ~-obras publ\cls..,.. tC?das as nossas terras visinhas áseid:ldes, conce

entre ~s quae!! estão mclm~as as do serVlQO de dtdas por eesmaria., cujal! cartas reservavam selll-
abastoomento dagna a esta. ctdade. pre as servidões publicas, quando fossem precisas 

v. ru.-49 · ' 
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e ainchvari<l.S leis extra"\'aga.ntes, cuja.s dispo3i-1 este sinão em pm·t~, ~ ahi masmo de medo illu
çOes contlrmam a<ruella intelligencia; mas não me sorio e talvezprorooítaJmeJlte contrario as minhas 
p~rece preciso uizer mais em seu npoio. idét<s, oomo ter~ i de mostrar, si tiver cccasiáo e 

Isto posto, me P-'l'OCe que, dentro daquelles li- tempo sufficiente para voltar uo :1ssumpto. 
mites, o governo bem podia regular e:;sa matería, Prevalecau, pOI'bnto, o voto do fiscal, que não 
emquanto o parlamento não o lizesse, de morto ignorava nenhuma dess~s circumstnnc;a.s, que 
a evitar-se novas extorsões ao Thesouro, sob ac:tbo de eipór, c quando pude vorific:.l-o, con
aquelle pretcsto, - stou-mc ~ue o co~tr,1cto já est.W<\ (IS$ÍgD:1d'' pelo 

Neste sentido tive n honrJ. de oifcracel' no nobre procurador da companhill, e elle de volta, fa.I
Mínistro um projecto motivado, que, tando-sc !ando apenas a assi;rnatura do Ministro, que então 
perdido entre seus papeis, foi sabstítnido por ou- andavil por fóro. t\;\ Cõrte. 
U'o, que de novo organizei e oft'ereci ao s'u c'l- Logo, porem, que s. Ex.·-volton, repeti-lhe 
lega de Estmngeit•o;. verbalmonte e por escripto todas as ponderaçõe~. 

Si SS. EEx. enlenrlern que aquelle projecto que anteriormente lhe havia feito, e queixei-me 
excede á competench do governa, em face do do rnâu uso que o seu fisc~l havi:. feito do meu 
§ \2 do r.rt. 102 da Constituicfio, eu tomarei a >ubstitutiYO. S. Ex. respondeu-me que, não es
liberdade de_ accrescenta l-o e submetter i1 consi- tando mais aqui o procur;1dor da companhia, nada 
deração das c.~maras, porque e preciso acabH mais se poderia fazer, s;não recommendat• ao pre
nm:. vez p01' todas com aquelles escamblos, ou, sidente d:\ provinct(l que fizesse a rQiucçã.o pos
relo menos, com a nossa pratica sem base juri- oivel na tauelb do> fretes c pas;agcns. 
llica. Então conmoci-me de que o negocio n:lo tinha 

0 § 'l7 refere-se. as subvençõeS dõ1S companhias Volta, e de que eu era•uma VOZ que clanUl.Yõl 110 
de navegação. O a.ssnmpto é vasto, mas jfl. é tão deserto. A companhh queria 72:000.) de sub
tarde e eu tenho abu,<~do t:tnto da padencia de venção dos cofres geraes, alóm dos 12;000$, que 
V. Ex~ e dos col\egas, que me ouvem it esta hora, percebe dos tn•ovin_ch!e~; o "linistro ~ueria ta:n
que nao devo levar o <1buso ao exr..esso. (Nua bem, e o fiscal nuo somente o querm do mesmo 
apoiados.) modo, como aíucla declarou-me que o contracto 

Direi, portanto, apenos alguma cousa.sobre a. estava o rnais.ap<>rtado, que era possivel contr;l. 
renovação do contracto da companhia de nave- ella. Só eu não o rJ.UC!'ÜI :.ssim, e, como em ex-. 
gação do rio Parnuhyba. actamente quem menos podia inlluir na solucito, 

Quando, o anno pa>sad o, sü tratou de reno"\'ar crusei os remos o t.leixei co!'l'er o barco á díS
aquelle contracto, ponderei ao nobre ex-Ministro crição. 
que para fazer o serviço que esta.-a fazendo, a Ent.'io, perdiua a ·esperança de salvar os inter
companhia não c.\recia de subvenção ; pot·que essas do Thesouro, procurei compr,n· acções da 
com a de 48:000$, que percebía. auteriol'rnente, auspícioso. compnnbin e neste sentido teleg1'nphei 
sendo seu c.'pital do 150:000$, ella possuía hoje, a um amigo de Therezina, Eedindo-lhe que as 
em mate~·ial. flnctuante, bens move1s e de raiz, p~ocm·as;;e para mim . Não havia oiier\~ dêilas 
dinheiro em caixa e titules do cal'teira., mai~ de no mercado, e as poucas, que se poderiam obter, 
500:000.$, segundo setts propríos relatorio>, sus- eram excessivamente c~ms, porqae os possuíJores 
peitos de occnlta.rem, r.o menos em parte, a sua jà eSt(ITãa av facto da renovação ~ dns condições 
extrnorc.EIL'lria prosparhladc. do contracto. 

Acc!·escentei que, ae~end.o ella reduzir ,a . t~- o SR. PEDRO LUI7.:- v. E:c proponl1a 11 snp
bella dos fretes e pas><t,..ens sempre, que o. div1-. pressão da sub\•enç<io 
rlenrlos excedessem <lo 12 •;., ha muito illudiu: · 
ossa obrigaçil:o para at•;rmentnr illegalmente seus· O Sn. CollLno RonRlGURs:- Eu niTo proponho 
lucros. . nada. o nobre Ministt·o esta mo ouvimlo c ~al:o 

O SR. JAnm RosA: -Demonstrei isso outro q!;le a S!!-:1 m:uori:t ln Jo segttl t' ns ;;nn~. insp!l'IL· 
dia C)lll os S"U3 proprio3 balaneo' I çue3. S1 l]m~er o pmlcr ultcmler o p1'GVJ<lcat;li1.r, 

' " ' • o. muito l1em; si não ~uizer on ui'io JiUtlor, 011 t~' l Íio 
O Sa. CoEr.no RoPR!GüF.S :- E' axacto c por va.rritlo a minlla tcstatl.1. o nfto pos,•> thzcr 

h lo julgo-me tlisponsnrlo rlo rcpota• a. demonstra- ma1s. 
ç:io_ Ponuerci, todavia, a S. r-;x, que, não po· Volt Cv<lcluir, Sr. preoirlcnt~. ffi;1s antes tlisoo 
t!enrlo a. }ll'Oiincia continuar n subvencíontu· n peço desculp.t no nub~e Ministro do ma1s u•n,t 
COtup:.nhia. com .os 12:0~0$, quo rlil-ll1e actual- insístencia, que julgo de\·cr fazer, a pi'Opo..>ito das 
mente, po:lcr-se-m elevar a sub\'en~li:o ~eral rle garantias de juros <1 e!lgenllo> ceutmc;, que o 
48:000$ a 66:000$, obrignutlo-a r. duplicar as governo tem ultimamente conr.editlo. 
,viagens da tabella vigente, e mais uma mensal Penso que o art. 2• rh lei de G de Novomhro de 
até Santa Philomena, corren<lo por conta. uella o 1875 foi re>ogado pela disp,>siçã.o do n. 2" do 
~rviço ~~~ tl<;so~strncç~o do rio, na parte em que art. !8 da lei n. 3.229 de 3 d,• Setemln·o de 1884, 
amua nao t'm fella, cuJa de, pez~ devo ~er relati· que nutorizou o governo para« entender-se com 
vamente insignificante, seg:undo o re'a.to1io do osconce;;sionarios de engenhos centraes e est1·ad;1s 
engenheiro Benjamin Pranklin de· All uquerque de ferro com g.,r.~ntia de juros ainda não em 
Lima., cbef'e (La cornmi~são enearre~~d~ daqüelle &treciiviàade, p~ra o li.m de rescindir t1. mesm:l. 
serviço ; desde que a navegação for t'eih por cva- ~aro.ntia, ;;oliclt().ndo do poder legislativo os era
pores de roda it popa e de ca.Iallo não supe:-ior a ditos necessarios para a exeencão do njuste qn~ 
om,5{) metros. celebmr ~ poi> quem manda rescindir ns nntig.1s, 

O nobre ex-Minl;tro teve a londade de com- prollibe virtualmente e a (orHovi a conceõ'iã.o de 
municar-me o esboço do novo contracto feito pelo ruturas. 
fisc:1l das linhas subvencionadas d0 norte, e eu · E' certo que o nrt. 12 da lei n. 3.272 de 5 de 
on·erecí-lhe um ~ubstitutivo, qu~.ellc tmnsmittiu Outubro de 18~5 apenas rev'ogou Ú!we,s().menle o 
ao autor do esboço, e que nüo foi aproveitado por art. 1' da lei de 6 de Novembro de 1875 .• e talvez 
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dahi inferisse o governo a contrario sensu que o 
art. 2' contiuuan ern vigor; ma.>, além d~ quo o 
al'gnmento a contrario em bo2 logrca só é pro
ceâcnte . quando a contt•aposiçã~ ó ne~õsoria, 
accresce qne, na hypotheS3, podia p~rece~ escusada 
"r~rer~ncin ao art. 2' em razito tle .)à. esia~ elle 
revogado pela lei do orçamento de 1884. 

Em todo o caso a ~uestão é duvido;a, pelo me
nos, e na duvid.1 o goYerno devia abster-se; por
que o pod~r não se presume, oa é expresso na lei 
ou não existe. Si. pois, o goveruo pretende co!l
tinuar a fttzer novas concessile> semelhantes, do v e 
padir ao parl:unento qQe renove a autorização, ou 
âeclnre em vigor o nrt. 2• da lei de 6 de l'iovem
bro de 1875. 

Sr. prcsidcnte,w. preveni em tempo ao orador 
que me precedeu, de que c~receria, para fazeres
tilS obsen;lçiles sobt•e o orçamento em discussão, 
de cerca de du~s hor~s. A pezar disso, elle deixou 
a tribuntt pouco depois nas 4 lí 4; de modo que não 
ti v e remedio si não protrallir o debate até esta. 
hora tão o.dian ta da. 

Peço, pois, desculpa ao n obre 11inistro de tel-o 
demorado tanto, agradeço aos collegc\s, que tem 
tido 3: p1cíencb. lle ou vir-me até agm·,, , e vou 
conclmr nfto sú por attenção a V. Ex. e a elles, 
como porque esta escurecendo ej:i não tenho bas
tante lut. pnm ler os pavagrnphos da proposta do 
gov~:ruo. (~l1uito bem; ?ltuito bem; O orador C fe
licitado). 

A discussiio flca adhda. pela. hora. 
Vai a imprimir a seguinto 

REI>ACÇÃO 

N 53 B-1888 

. Dcspe;a do Mini,·tel'ia d·• G"en-a para o exercício 
do !889 

Reuacç:lo p:mt a. 3• tli;~uso:Io das emendas feitns 
e npJWOI'ntbs pala Cmu~ra. elos Deptttado·; il 
Proposta do POt!er Execnth·o, qne Uxn a. des
lle~."t :!o Ministorío da Guerrn. pnm o cxcrcicio uo ISS~. 
Accro:;;oonto-so no lngnr competente: 

A As;:omultl L Cioral Decreta: 

Art. O ~liuistro e s~crotaJ•io dQ Esbdo dos 
Nogocío> 1.1:\ G:tort•a. é autori?.:vlo n. tle.;pollller 
corn o.s s;Jt•,·icos designados nlS scgí1int~s verl1a~: 
n quant.n de .•.•.....••.. - ..... 14.780:086$173 

.A. sabGr: 
1 . Secret.~ria de E>tado, o te, 
(como na proposta)............ 203:99i$000 

2. Conselho Supremo Militar, etc. 
(:dem)........................ 44:360$300 

3. Pagador ia das Tropo.s d:> Càrte 
(:dern)...................... . • ~-0 :6í5$000 

4. Dil•ectorb Ge1'al das Obras 
Militares .................... ·. 503:~00$00~ 

5. lnstrucção militar: autorizc1do o 
Governo a crear na província do 
Ccaril. uma Escola Militar, com 
o curso tle illf.mtaria e cavalla.
ria, angmerrte-se para esse fim 
a verb2 com a quantia de 11:370$, 
o com o. de 48:200$ para elevar
se a 100 o uumcro de alferes-

a.lumnos, c em vez d~ 331:099$, 
di~a-se ... ~ ...... ··~· ...•.... 

6. lntendench (como na proposta) 
7. Arsenue> (idem) ............ . 

390:669~00 
99:912$500 

893:283$580 
8. Deposito de artigos belllcos 

(ídern). ... • . .. . .. . .• .. . .• . .. . 18:000$000 
9. Laboratorios (idem)......... 100:211$600 

lO. Corpo tlesaude (idem)....... 505:135$000 
11. Hospital e enfermarias (idem) 411:835.$460 
12. Estudo-maior general (idem). 234:828$000 
13. Corpo> e>pechws (idem)...... 855 :672$00() 
14 Corpos arregimentados (idem) 2.205:684$000 
15. P1·aças de pret (idem) ........ 1.662:380$630 
IG. Etapas (itlem) ............... 2.598:50&~:xl0 
li. Fardamento : Eleve-se a ver-

h:> a .. ,,; ................... 1.387:579$703 
18. E·;uipamcnto e·arreios (como 

na proposta).. . . • . • . .. . • . . . . • •112 :934.$7CO 
l 9. Armamento : podendo o go

verno applicor o saldo do cre
dito concedido neto art. 2° dn. 
Lei n. 3.030 de· 9 do Ja!leiro de 
1881 ........................ . 

20. Despe?.ns de corpos e quarteis 
44: 5~6.~400 

(como nn P''opcsta)........... 450:000$000 
21. Companhias mílitares - Ele-

ve-se a verba. a................ 365:510$49~ 
2Z. Commisoües 1nilitareõ (como 

na proposta) ................ . 
23. Clas~es in::LCtívas (i~em) ..•..• 
2.1. Ajudas ele custo (itlc.m) ....•. 
25. FalJricus (i,lem) ....•......•. 
213. Pr~.>idios e colonias militares : 

elevadaaverbaa mais 100:000$, 
para occorrar õ.s despe%•lS com n. 
estrada. de Uniiio a Pillmas e com 

68:546SOOO 
730:539$238 

30:000$000 
88;i88$695 

a colonia n:t fóz '~o lguassú.... !92;59~177 
27. Diver;;ru; tlespezas e eventuacs 

(como na proposta). • . • • • • . . . . . · 530:000$000 
28. Biblioth3ca do exercito (idem). 5:390$000 

Accrescente-se: 

§ !.• Fic1 o governo autorizrvlo: 

I. Para reformar a Secretari;t de Estado dos 
Negocias da Guerra. e repartiçcoes a.nnexas á 
me;mn. secN\a.tü, 0 bem :\ssim as outras subor
tlinadas ao Miui;te1·io da Guerra, como sejam os 
corpo> J~ ~ude e ecc~e;instico do exeroito-sup
primiudo as de;,necessarias, com reducção na de~
peza tobl f;ita com as mencioMdas repartiçues. 

Jl, p,u·a revor a tabella que baixou com o ele
ereto n. 21Bl ele 1 de Maio t!e 185~, redn~indo, 
como julgar conveniente, as diJTerentes denomi
Da{)OSS das vantagens que pet·cebem os otlicio.es do 
exercito as igualando cul i11s1ar :las qua om per
cebem os d<\ 1\brinha em commissõ~s amlogas, 
sem augmento, porem, da despez.1.. 

Ill. Parl reformar as Escolas MilitaJ·e:> da 
Córte e Porto Alegre e as Escolas de Tiro da 
Campo Grande e da província do Rio Grande do 
Snl, d\l.ndo-lhP.3 novos rcgnlnmentos. 

§ 2.' FiC:l o governo autorizado a. rever o re
gulamento que oüxou com o decreto n. 5881 da 
21 tle Fevereiro de 1875, observaotlo as pt·escri
pções seguintes ; 
1.-Dajuot~ parocltial, crelda. pelo art. 2' § 1' 

ela lei n. 2556 do 26 de Setembro tle !874, f•tr:i. 
pn.rta, em v::;z do parocho, a cidadão immedi4tü• 
manta em votos uo q'zarto jniz (!e paz. 
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U.-Si por fu.lta. ou culpa da junta. parochial não 
se effectuar o alistamento no prazo legal, sera 
esta substituída, no a.nno em que não se bou ver 
reunido, por outra. oomposta de cidad!tos resi
dentes no municipio e nomeados na Cõl"te, pelo 
Ministro e Secretario de Estado àos Negocias da 
Guerra, e nas provincias pelos presidentes. 

IU.-o governo fi:ol:~ril,, de>de jn, os contingente> 
qne o município da Côrte e as províncias houve
rem de forne~.er, tenha ou niio sido feito o "lista
manto em todas as parochias. 

Pa.ra. aquellas parochias onde não se tiNr feito 
o alistamentD, a distribuição ou fixação dos con
tingentes sera regulada. veto resultado do alista
mento da parocbia do respectivo município ou na 
fa.lt:l. de outro mais proximo, na qual maior nu
Juero de alisfi.dos se Jiouver apurado. 

IV .-Depots que se houver tornado effecti vo o 
primeiro continll'ente de que trata o § 7• d<> 
art. 3• da premiada lei, sómente poderão ser 
Ol'ganizados, por meio do recrutamento forçrul.o, 
os contingentes das parochias onde não ti ver sido 
feito o alist.~nlento. 

V.-Ficam elevadas para 100$ a 300$ as multas 
commi11adas pelo ll.l't. 6•, § 1• dn, lei n. 2556 de 26 
de Setembro âe !SU. 

Sala das commissões em 1 de Agosto de 1888. 
-Anton•o Jose Henriques, presidente.- Carneiro 
dei c~nha, relator. - iltattoso Ca"tara.-Rorlrigues 
Awes. -Olyntpio V alladao. 

PROPOST.\ DO GOVERNO 

O Ministro e Secretado u~ Estadu dos Negocias 
da Guerra é autorizado :1 rlespender, corn os ser
vio:os designados nas seguintes ve!'bas, a QU[Iotia 
de............................ 14.578:ii2$173 

A s~ber: 
1. Secreturi;~ de Estado, ele .• 
2. conselho Supremo Militar, 

etc, ................... . 
3. Pagado ria. da.s Tropas da 

Córte ................. , • 
4. Directorin Geral das Obras 

Militares ••••..•.•....••• 
5. Instt•ucção Militar ........ . 
6. lnt~nd~ncia •..•.... , .... .. 
7, Arsenues ........ , ...... , • 
8. Dep{l;jitos de m·tigos bellíco~. 
G. Lalx>ratorios .•. , ..••....•• 

10. Corpo do Saude ........... . 
!1. Hospitaes e enfermarias •..• 
12. Estlld(>wrnaior general ••••.• 
13. corpos espeaiaes .......... . 
14. corpos arregimentados •.•.• 
15. Pr.1ças de pret.. ...•....... 
16. Etapas ................... . 
17. Fnrdamento .••...••.....• 
18. Eq nipamen to e arreios ..... 
19. Armamento ..•..•.......• 
20. Dcspczas de oorpos ·e qulll'-

teis .••••••• , ........... . 
21. Companhias militares •.•.•. 
22. commiSSões militares ....•• 
23. Classes inactivas ••..••.•.• 
24. Ajnda.s de custo .••••.....• 
25. Fabricas ..•.••••.•.••••... 
26. Presídios e colonias mili-

tares ...•.•••.••••••••.• 
'ZT. Diver>us despezas e even-

tuaes .••••••••••••.•... , 
28. Bibliotheca do exercito .... 

203:997$000 

44:360$000 

~:6T<>${)00 

506 : 300$000 
331 : 099$000 
99:912$500 

896: 283$580 
18:000$000 

100:211$600 
50S: 135.'$000 
41! : 835$460 
234:828$000 
855:ô72:!i000 

2.205:684$000 
1 . 662: 380:t630 
2.598:508$000 
l. 3"78: 855.'t;703 

112:934$700 
44:5415$400 

450:000$:)00 
331 :690$490 
58:5~5$0'J() 

730 :539$238 
30:000$000 
88:78~95 

92:599$177 

530: 000$000 
5:300$000 

o Sa. PRESIDENTE da pwa amanhã a seguinte 
orde:n do dia. : 

3• diseussão do orçamento das despezas do Mi-
nisterio da Guerra. · 

2• discussão do projecto n. 49 de 1888, conce
dendo reducção do imposto predial em f<~.vor da 
Venera.vel Ordem 3• do Monte do Carmo da 
Côt'te. 

A's 2 1/2, ou antes, continuação da 2• discussão 
do orçamento das despezas do Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. 

Leva.nta-lie a sessão ã.s 5 horas e 45 minutos. 

5150 •e.os~o em S de A.3osto de 1888 

PRESIDI!NC!A DO SR. BARÃO DE LUCENA 

SUMllAfiiO.-O'Acll,~o:~.- Leitora. o .lpproTaç,;o dJ. a.et.a.~
En~Dz•lfl~.-·Uenuram.- Requerimentos drs Srs. DGmin
gnes da. Sll1'a e R.ibBíro d11 Cunh a..- Obserneãos dos St'. 
Go.PJ.es do· Castro. Silva Tavaréls, Bario do !Uo ds CoD.W:, 
Gonga.ln.1 Ferreira, Sa,o NaTarro o Podro Luiz.- O"Dilf: 
110 uu.,- 3~ dt .. euq;io de. orça.me.nto da ga&rra; Dis.auraas 
dps ~rs. Ratisb na e ;::,piridil.o Ma.rqnes. AdiamoDLG.- Con-

~~~~~~ ~" a~it~~!~~~fsc:~oud~S~~tleit5o al.:ieC!~~:: 
Em.end;~.. DiseuHO~ doJ Srs. Paeifieo MaseueohaiJ o Milton • 
..ldiamcoto. 

Ao meio-dia filz-3& a chamada, à qual respon
dem os Srs. Pas~os Miranda., Olarindo Ohaves, 
Cant_ão, Ct•uz, Maneio Ribeiro, Costa. Aguiar, 
Leltao da Cunha, Mac-Dowell, Silva Maia, D~ 
!Dlogues da Stl va, Gomes de Castro, João Hen
rique, Dias Carneiro, Ribeiro da Cunha, Coelho 
de ~nde, Alencar Araripe, Barão de Canindé, 
RatJ.Sbuna, Jnguaribe Filho, Alvura Caminha,· 
Tarquinio de Souza, João Manoel, Carneiro da 
Cunha, Hem-iques, Sorinno de Sonza,Paula. Primo, 
Felippe de Figueirôl, Juven~io do Agui!l.l', Pedro 
Beltrao, Henrique Marques, Barão de Lucena, 
Alcorori\da Junior, Bentn Ramos, Gúnçalves Fer
reit'a, Alrredo correia, B. de Mendonça So
br·inho, _Luiz Moreira, Lourenço de Albuquerque, 
Theopb1lo dos Santos, Luiz Freire, Olympio 
C~mpos, Ba!ii.o do . Gtlllhy, Freire de Carvalho, 
M1ltop, Bara.o do &1~ de Conta.s,Americo de Souza, 
ArallJO Pmho, Aramo Goa:;,Barão de Gilremoabo 
Jnnqueir<\ Ayres, Mattoso Camaro, Costa Per~ira' 
Ferreira Viann.., Bulhões Carvalho, · Baza.ma.t' 
Andrade Figueira, Lemos, Pacifico Mascarenhas: 
S. ~ascarenhas, Mourão, He~rique Saltes, João 
Pemdo, BarrO-' Cobra., OlylilplO Va!ladã.o, Mon
tandon, Pedro Bt'andão, João Caetano, Carlos Pei
x~to, Elias Chaves, Rodrigues Alves, Rodrigo 
S1l va, Cochr-tne, Xav1er da St1va, Marcondes Fi
g:ueira, ~perídião Murques, Barão do Diil.rnau
tl?o, V1_scoude de Nacar, Fernando H1ckmdt, 
Pmto Lt!Da, Paulloo Ch~ves, Maciel, Seve Na
varro, Stlva Tavares, M1raoda Ribeiro e Joaquim 
Pedro. · 

Comparecem depois de aberta a sessão o> Srs. 
Coelho Rodrigues, Jayme Rosa, Oliveira. Ribeiro, 
Pedro Llllz, Theodoro da Silva, Castrioto Al
fredo Chaves, Christi!!-Do d~ Luz, A11'onso p~~na, 
Afi'onso Celso, Cn%todl0 !\i:ll•tlns, Zamn MQ.rmno 
da. Silva, R.odriguea Peixoto, Jose Po~peu, Ra. 
dr1gues J umor, AI ves do Araujo e Joaquim Na
buco. 
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Faltam com-causa participada os Srs. Barão ' nn acontec!mieoto -que lut comuoviuo tnn pro fun
de Araçagy, Rosa o Silva, José J\I ·rc~llioo, F·•r- tla.mente ·• to•l<•S los cor •zoncs generosos y ma
nanrles de Oliveir-<, Matta. Maçhaolo, Almeih No- gnanimos de los pueh1os de la Ameriea y Europa 
guaíra, Geraldo de Rezende e -conde do Pinh•d. y_ que. m~ri'nrá la p:t~in3. mas bri U:tnte de: la 

Faltam sem causa participaria os Sr:;. Torres lnsto~·1a de_ 1~ 1mmamdad en el ultlmo pel'!odo 
Portugal, coelho e campos, Fernandes da uunlta del s1glo XIX. cum-pl_o a la vez com el honroso 
Filho, Elpidlo MeSQuita, C.mdido Drummond, L,_ enca~;:o d: tr~nsmtt1r, a n~mb~e .le.l espr~sado 
cerda \Verneck, Cesari'o .-\lvim, Du·Jrte de ,\ze- c~wl:',>O,_ lo, mas fervente, •otoo pot la. pwspe
vedo e Delfino cíntl'a. r!d•tJ s~empPe cre~c,ente de la dtgn<t Nacton Bra

Abre-se a sessão. 
E' lida e, posta em tliscussão, sem debate a.ppl'o

vada. a a c ta da. sessão antecedente. 
0 SR. ! ' SECRETARIO procede a leítllra. •.lo se

guinte 

EXPED!l>NTE 

Officios: 
Do Sr 1• secretario do Senado. de 1 do co[·

rente,-remettendo,com umn emeridn, a pmposição 
que fixa as fol'ç:ts de terr,t para. o anno financeiro 
de 1889.- A imprimir. · 

Do mesmo, da mesma data, remettendo, com 
emendas, a proposição que fixa a força mn·al para 
o anuo financeiro de 1889.-ldem, 

Do Mitiisterio da Fazendtt, de 31 do m ez dndo, 
em t•esposta. ao oficio t!~ 10 do rn~smo mez de 
Julllo ,devo! vendo informado o l'll1Uerimento em 
que Me1chert & comp. s.olicitarn que se tornem 
extensivas à fallric:t de papel, que fundar.tm O() 
Salto do !til, os favores conce<lidos pelo art. 3" 
§ !3 da. lei D. 3.848 <le 20 de ou tu~J'O ele 1887.-A 
quem fez :t re(jni:;içao (commis;ão de Cazenda.). 

Do mesmo, da mesma datn, em resposta. ao offi
cio de 7 de Junho findo, devolvendo informado o 
requerimento de Antonio Vianna, que se pmprõ~ 
a introduzir melhoramentos no b •il·ro do Enge
nho Velho, medin.nte a conce::~ão de cel'to.; f:wn
res.-A quem fez a requísi'"'o (commi;são de f.•
zenda). 

stlera. 
t;on tan p1:m,;íhle molivo, me comp1azco en 

t•enovar a s. S. lns seg-uri>lndes de mí considera
cion muy dititingnida.- Jose S, Decoud, 

A S. S. e 1 Siir. Dr. Pedro Candido A ffenso de 
Cctrv:tl bo, Encarg.1do de Xegocios interino del 
Brasil. 

Copht.-Asuncion, Ma.yo 25 de 1888. 
Al. P . E. rle la :"lneion.-E! que suscribe, Pre

sidente de !(l Cõ.mnm de Dipnt:>.dos, ticnc cl honor 
de dirig:r--vos el presente 1\fen sa.ge a fin de co
mnnic:n· que clich:t Gorpor'>cion acaôa de resol>er, 
con entusiastrc ,\clnmocion, enviar su espresion de 
simpatb. y felicitacion n1 Parlamento Brasilero 
po1· e! gran<lio'o suce.;o de la abolicion de la es
clavitn !, recientemente decret:lda por los poderes 
competente, rle aqeulb. N~cion. 

Quie"'• pues, V. ""- tr,,nsmitir al Gobierno 
Bmsil·•ro. por el órgano corres· •ondiente, "'Stos 
sentímiento,, que, nl plll' d~ npl>ndir tao fausto 
ilcoutecimi~nto, lHtce fervientes votos por la 
pt•osperidad siemp,•em•esclente <le la digna Nacion 
Brnsilera. 

Con hl motivo, salndn o.l S. E. de lo, Nacion 
con su consideracinn ilístin~uirla.(Firmado).-Juan 
O. Gonoa/e:;.-Pat,lo .V. Ntene•, secretario.- Es 
coph~ ti e l. -r:. Pos.<oli. 

Confere, T<spinheiro _- Conforme. - F. S da 
Co•t'<. 

Re~uerimento do DI'. M•m~el Odorico Mendes 
e outro, reclnm:mrlo contra a pr~tcnç.~o do eng-e
nheiro Rmml~ b CnrvnlhG, e outro d:t nllertura. 
<le vnri'ts ru11s nn ilren Hmít••da entre ns ruas do 

Do Ministerio dos Negocias Estr:tn.!.;eíros, rla Ril'iío de C<lpanem-1 • Snnt' .\nna, Conde d'Eu e 
mesma dnta, transmidttind

1
? 1 có~ia dEe t·um~ not

1
a Vi>concle rle S·•pucdn·,-A' commissiío da fa-

oom qne o Mi_nistro .1s ,e aço e; • x erJOl'CS '.o zen da. · 
Pamgna~· envm um:\ mens·tgem, r.m rJUn o p,~c.,t- _ . . . _ 
dente da c~m rra dos Deputao! os dessa Repttl •lica ~ao l!dos, np01ados e postos em d1scuss•.to os se-
transmitte-lhe a. e:tpressiio de synlp'tthi-1 e as I gntntes 
congratuJ,lç~es da mes:na Camat'r ao Parla.mento Requeri»>entos 
Braz_il~iro pelo ~·~cente acto '!'' e:<tincção da us- ."' Re~u~iro ~ue pelo ~linísterio da Justiça. 0 go-
~rav!cluo.-R.ocebtdo com espcct·d agr:vlo. ,-Qrno info1•111G si sabe .1ue 0 ,juiz de direito do 

Tmoy-:t~~li.. em Mnr«nllão, Ilt'. João Fra.ncisco 
Pnggi de Figueiredo, exerce pressão sob1·e alguns 
<eu-;jnris·l'ccionndos par:1. obter nttestndos em des
al>ono olas •lemais ttutori>l:vles dn comat·cn. 

Cópia.,...- Repúhlic-\ tlel Par<\;:"tt:ty .- M!nisteJ·io 
de Rel~ciones gsteriores.-Asuncion . 1\{:;yo 28 de 
1.888. . . " So.la <las s ·ssões, 2 de Agosto de I 888. -Do

-rlliltgues dn Silo.-z. » 
. Síir. Encarg:do de Negocios - Ten!l'o h honro. 
de comunicar á s. s. que la Honorable Co.m:tr:t Adiado por ter pedido '' paln.vl:'a o Sr. João 
de Diputa<los de ];1 Nacion. :lSoci:mr!o-se à. las Henri11ue. 
manifestnciones de! Gobierno y Pueblo Pa.ragu··~-o < ltequgi;·o que, por interme<tio do. secretaria. 
en ho.nor à. ht Nacioa Brasilerit, ha re:;uelto inform~ a Me3:t do. CUI!htr:l do; sr~. Deputados si 
por a_cl_am~cion enviar sn espre,ion de simpa!.b ·1 tl:' a.cb d" ses&lo em ~ue se peàiu urgencia para 
r felt~lt:icton ~tl Parlume~t.o Brasilero po~ el ~iscutir-sn o prQjecto ~obt·e n. liberdaue dos culÍos, 
grandtoso suceso de la abollclon de h> ~clavltud c:>nst'' quo n questão foi collocnda no terreno da 
recientemente decretada en dicho p.1is, como se con fi:lll\,':3 polit'ca, como aftlnnou no Senado o 
instr~irà s. s. po:: e1 docnmiento que en copia Sr. Ministro do lmperio. 
autonzada ncompann. c Sala rlas s~sSões, 2 de Agosto de 1888.-Ri-

Al rogar a S. S. se digne comunicar ai ilus- beiro da rt.,>ha. " ·-
Irado Gobierno Brasilero estas sentimientos de la .\dhdo por ter pe•lido a palavra. o St'. Costa. 
Honorable C:tmnm ue Diputatlos con motivo de .~guiar. 
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\1 Requcil·o q«e 0' governo informe pelo Miui~- ~ fi~~uo ~~ Córma. de gover~o e al~era~o n:tordem 
ter ia d:t J·u~tiç:J. : c:5t .. :oclccul.t pam :~_ succcssü.o no •!DP~no . 

. • E. como a. matcrw. d:\ conversao dos bens das 
• !.' Si tem ~o!lheci;ueuto ~e que a sed:~r~o .;"1'11~ , orde:cs re!ig-ios~s '\)rende-se notm•,tlmP.nte nn quA 

na.n01to d<! 2ll de :t\o,·emb:o ~o 011no. , ,l~x.tno 1 diz r-~spcito ;i. c~ntumação de.;scs inst itutos que se 
p:1ss:vlo ·sourc.;allou '"_ popi!b\--'O d:t c:da·:? <l~ 1 rcco:mncnJam a gratidã-o ~•wiotln-l pelos iml>ol'
Tury-~sú,_em ol:Wa\J!Jao, oor·l).f<l!l~O n sen :ÇJJ ·"1 t'~ntes SCl'\'ÍÇ03 'l''e prest:mim em outra$ epocas, 
gm1rda Jl!l~IODalpiu-a. .s allo~al-a, !oi cxc:.t;Hl:l l !~ lo ' per•·ant-,\rá bmtem a~ nobre Ministro, s i acom
JUiz ~e direi to ~-• co:uw~a •. P~'· S~il.o 1::·;'~~?.:~0 panln o 'ho!H'<vlo !l!imstro d t Just iç~ _naquella. 
Pog;p_do Frguerrcdo, em CUJD. c.l~.l Se ku .... ~.u autis;1 irldi::nnç.üo qnc S. Ex. expet'imenta.ya. 
os sedlCl~~~ ; ) . d. F' ((\Ut~ido recol·daYa. ~o v:\rl~t"l'\ento, CU:llO par:.t dar 
~ 2.1) S1, .\:\ i1~venúo o mes:r.o .D! · r oggt _ c, "1"' n::1a i'.ié:t do nos::;o ab~l til11Cnto c dn.. invasão do 

gueiredo entr,ulo em ontr·:t s~J:çao , ., c:1p1t:1, dn CX""'' ti\'o qne 0 lll'uistro h corôa. prohiblu po1• 
P!ovil!cia do E~p~rito S~mto, OOrilO colH!n d~ ~!~i- n.~·i;~· ~ ~dmissd.~ d~ l.lQ \'i~-05 nas oedeas reli-
nr::::terto t~O Imycl'tO, c ~~ Aa~t(l~s ~lo Se1~.~-:?' ~~~~ ~-io5-.is . · 
elle C·Jntro~a~ n:J. !.m,r,tratuL\ sem pcnQo ,,,.r,\ co:1ti:n1~ cst,, protlihição ~ Pet•gunh o or:...dor. 
a ordem Jll1 ~!Jc;J , Po!s cnWo :~. rcst:.uraç:jo do systema r cpresen-

" SaL'\ d<~s ;;cssu:ls, 2 de Ag~slo de 1888.-Dc- tativo uib Q!l.~t· d i:~.or 0 r2>i:>eito à lei 1 
mingues ela S, f.ca. h . LgmlmuHlo qM o nobr~ Ministro d:t Justiç~ j;\ 

Adiado pm• t.m• pc<hlo a 1nhwm o Sr. Jouo t1iss" que no Br·azilnpenas se sentiQ. a necesstd:...·!e 
Henriqu-3. do um.• lei, que ct·a :v1uaHa que fizesse c11mpl'ie as 

~ I<.et]Ueiro quo :;9j 1m prcst:ubs pelo ~.!in i>tc!'ío out;·as le:s, c que r:a r.;oastituiç;lo e~iste um,. ar-
Ih Ju ·ti , .. a·· ~-""Ü'tll'O i•li'o:·nH ,;ílc~ : tlgo e:11 qn~ t\t~ qM lle_nhllm ctdndao é obn,a~o 

\ ~ '~" l:::; ""'t; ~ • v • \o , a. ti.1zei· o~~ detxa.r d:) !azar c:msn :11gun1 t. s: nao 
~Con,~cnc :llo o ;oYerno cb íiU~ c:~1 r"':.!r~l:t!'Hú .l1S om v:i·tu(le ele ld ,Jondern que a rcnpeito de-ssas 

Ko::·o:'hn ~não s~ c.u!!lP~~m ~_., s~n~c:1ç~·~, o~ 1'..!?- !!1st1t~:i~1c~ ~1 !üÍ qua t~mos é u:n simplt3S a.vi31 
da (;:l"lm?:; o~- nL~t~ ~":~o:11111axu~ ::: cx:n~t!::!.n !.MltOl't - do jJi :li ~tel'io d.\· Jttstiç:t , 
d<t.dc e ll:3c:\l !saç~U> s.o:_:r~ o:s •! · ungn·~nto:; tlo !~1.~:1ot A~1r .. yvaib:;1do-5Q dG um ~.p·_trte qne acnbn. de 
cr!m~ c. s~;!~ ~n:~o.:o~ . :r:!l~at?Cft;~ ~.tvc::I ~: c·.an :\ ~;!1 ser-lhe d~~do - !i':0 :•d.\d~ t-l~;\. todos tnonos par-a 
sean re.-,p9oL.l~ :t l•lJth u n~ .. ll .. -Z .. ~ O:,. .' m ... tlo~ uo os c:l.thohco::;, o or.,tlor dtr1gu·u outrn. pergt1nta. ao 
m~ürimo:l .io. os tliretto::; . :.~l,!ld:~ os 1~a1s. ~ngrn(lo5, no:.~·o Mini:; ti·o do Imperio. · 
sendo cert<;r que d•.!>.th1 18<1n S:''' IM>> ".'" ''~ os c! a- DJoo:s de histol'l:tr i i"'eh'nmente a. r.mrch:t que 
mor~. m:ns instantes ~s 9~mxas c mmo;· n '·er.!:t no.Sell1do t~vo o twojcc~o do publichlllde do3 cut
\ledespezn,» ; SI oS:·. ~! rllis tro 1\n .lt;,st:~ . c.c:J_n! Ja to3 e so1Jre 0 q1>al 0 nobre Ministro dechrou niio 
na catechese a qne pretearle re_c,.;.-rcr,n·l ut:llc:"cle h;,Tcr incQnve;lleutc, per"'u!lt..< o orador porque 
rln. srm. \~J ~g:Hll au nleFnto pre_;lil~o, que _rec~n},:a(:e não provo~'\ o nobre Mlni~ro um pronuncia.tnento 
em COH~ rçú~~ de>gt~>~1das, ou s: aer~{llt<\_ qt:e é. dit can!:~ra wl.Jre esta medida. 
urgente a .~uppres>a~ .. Jc . u:n ~st~_IJ,-'l~~t:!l~t; to, Ati'~<lit>t ~· F.:<. qne p~de obt~•· _o apoio d~s 
que tem s1Jo , ltll t t,r.urd~ ~,c.~u,"t.o, u.n 'e"- c:llholtcos smcoros c o ''PO!O dos diSSidentes , det
de:-vou.s de tur.o <:! qnc l!:t !l~ t-:uxo_ o_ nl, se- :-:Mdo s9m :m<huncnto uma materra tão impor
gumlo a decl::t.l~1Ç>IO tio propl'IO S:· . ..\Jmr~t~·o, q:>e l<mle? 
me;;mo de lo~ge Yê par fett•.!nteatc o pr<>>t<lro. Niúl c1·é o or:~dor qllc as>im .. soj::.; fo12' justiçaó. 

4Sr.ta rlns se;s&:s,2 de Agosta de !$88.-lUúei1·o lealdade tlo nobre l\linístro, !:.t:~ s lhe dlrit. que nü.o 
da cu,lha. 1> pciJe pretender pt•e;<-tr um logro a estes senti-

A<li:ulu fJOi' ter p~diuo a p:1Inn;~ o s r. FtlUppe '"e" hr; \ão re,neUnveis coruo :11uelle:; que in te-
de Figneiról. ress~m fi consc1sncil c 11iZGill res:,eito ill1oum do 

rB~W·~sentnn te, qne jut'Oll n1antcr a. re~igifij do 
O Sr. G o m e s de Oastr 0 a provo.it.l- E~:ado . 

se do feli z nc~so ele itclnr-se no r~ci ,tlo o hon- P;n•a os <\c.'<tholica3 o prohct o consigna apenas 
r~tlo ~!ini- t··o do lmpe:lo p.il'.', v~dit• l1. s. !~ >. ~~~- <1111 c1nsccb1'ia d!lliberJ:~de de consciencla, pro
gnns esct:a•eeimcutos. me!li·h o ih•m:-.d•t 11:1. f:oJstitui~ilo •lo lmperio ; 

Começ1l'<l \101' p:~;-guntl\1' aS. E:c si julga co:~- 1'1r;~ os c:J.thoEcos :ujuclle proj ccto oll'endc n. su
Ye:.tiente ma.nter ~s ._disJ~o~ú:<1~s d:t lei Jry ZS de p:·:)m:'lci:l rtu·:-~ a meSlllL\Coostituí~ãodil ú rclig-i5o do 
Junh" de lS;(), •1tle nn:~clou c,•nvor·l,n· ~nt apoliC"cS ~ !'ota·lo. O orado!' pergunta <!Oo •~u.~ nol.Jres col
th di\·i<l:l puhlie<\ 03 l.ans tlcs c lm,·enlo~ ~cujo leg-a.-; fjUO per·te!Jccm il igrej 'l. catllolic::l: cum
regnlalllento foi e.tpedido c~1 l ~s·:, qnnu:l·• ge1ü rr·em s.s. E.t;;xs. o seu dc\"er religio:;o .susten
:l.llasta do lmp~t·io " S>•. Cotts o\he.il·~ ?.Lcbl , c, no t:~ n,lü ll ill ~ov:;rno qus -compromctteu a sua 
c:r.so at!l!·m•tti.-o, si a~c:tlt o syolcm" e~t:rho l c ido :.c:spon;:obilitt:u.le )leia a:.lop~áo t!a~uelle projecto1 
por este Ng-ulnm:mto. Pc:·guntn1·.\ á qtJ3lles que têm a inl'clicidaile de nfio 

Observa qnc nilo e pos.;h"el CJ!llinu3 sem ex- pe!·ten~cr ao grem;o cnth?lico: S .S. E.Rxs. cmn
ecuçilo nm tn•ec.elto de lei. Si iõtO era cen.mt\\Yel prêm o se:t dcYer >n>tentando nm governo quo 
em outras éDOC:.\s (]nanto mais hqj:: 'lne 1~os <lCh~. - demoi·a n p~1ss~etu dG um~\ lei, que n~ opiu1ão 
mos no auno primeiro da rr,~t.'I.>H<1~.ão tlo rcgi~1en d<Jlle n:io é dniio a r.onft rmnçüo da !il~P.rd:vle -re· 
representittiTo. iig io.sa em snas ll1anire5lu.Çüe5 nn.~s a.mphts 1 

Desejaw, porém, uma resp's!a promph1, como Por m:tiore> que fossem os mot:vos Cle diver-
co~lYém li ien!dnde do nobre ~!inistro, e :'t ailur.: dcl.l gencin. q_ ac s~p~rnm o orl\dor do uetual l\!iui~terio , 
seus provr.do.:; t>tlr.n tos, c não resposta do ovash·~s, foig;r de reconhecer em cad,\ um dus nobres !'.li
como :~. qua S. ~;~. deu ao honr.tdo manJin·o di'l rlistt'O.> homcn3 sr!l'io:;, i~ca.pazes de quererem 
op;•osiç1\o lib~ral qunndo pro~m·ou ,;abcr '' opi11i!lo vL·e1· um uh _por estes meios to!'tuosos, qu~ não 
de S. Bx. sobre <lctos d~ C:tm;,m; I!~ t;,liclp~es f!lli! ten:1::m explíc.~çi'í.o . O~ nobres Minbtros niio 
ousavam pc<li;· ao f-<<rlnmento profnllCl:l modi-- pot!em demorar '{lOr mais tempo um negocio 
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destes, quando os eatholicos e.';tão sob a prossiio O St~. PRJ:SIDE'\'TE:-Tem a pah vra o Sr. Bl-
do uma ameaça meio re<lli~acla, porr1ue já têm rli:o elo Rio elas Contas. 
por si o voto ele mmc grande corpor<1Çilo, o Senado; 
e por outro Indo, os catlwlicos não podem soffce1• O Sr. J!3arü,o do Rio das Contas: 
de boa sombra qne, aqnillo qne ,julgmn nm di- -Sr. presidente, a assembléa provincial cl>1 Bahia 
reito seu, o governo por estes mebs qne se clmma dirigiu '1 esta o,ngnstrr Camara, um::~ representação, 
- tactioa parLunontar- a,rrocle do dolxtle um;< poclinclo ~" revogtcçiio elo imposto sobre aguar
quesUio importante, que 1 ócle ützer perigar o dente· 
apoio ele alguns dignos deputados que 0 sustentam. E' um pedido j ust) porqu~ es.te imposto importn, 

A um aparte elo Sr. Aratljo Góes de que 0 1wo- excesstvo g-ravame n,o contnbumte, que,venclenclo 
jecto não é g·overDamental, 0 orador responde n, 100 e 120 réis o litro ele aguardente, tem ele pn,
que as noçõe3 que tinha quando ::cnclav,t ompe- g·ar unmtaxct ele 50 réis. E' um imposto iníquo ... 
nhaclo na conquista elo systema representativo o SR. ZA~íA:- Que v::ci matar a inclustrüt. 
eram diversas. Nesse tempo dizia-se: um pro- 0 SR. BARÃo DO Rro DAS CoNTAs:- ... que não 
;jec.to pàcl~ n,il? ser da. iniciativa. do }·overn.o,. o~ as pàcle continuar a llgurar no orçamento. 
desll~ que,.e:ote lhe_ ela o set~ a~sen~o,, ;ne !Io'' :1 A representação foi enviacl::c á commissão ele or
s~::c so_rte ,t ::cc~opç~o. elo IJr?Jec~~ e ;1u~c_rclo mt~J~o çamento, creio que 110 dia 8 ele Junho, e, par~ 
m"? pocl~ u~ar cles:e~ 111~10" chJ,ttollo", sem ~1111 ' 1 chr,mar :1 attenção ela houra.cln, commissão foi que 
par :1 ev~tar o pr o:mncr~D-:e~1t? ele ~onscren,cws, pedi :1 v. Ex. me inscrevesse. 
qu~ es~,o ha mu!lo des~JOoa~ ele pr~nucmr-se. Nem se pàcleclizer queesseimvosto vá proteg·er 

Em respos,t::~ ~ u;11 :1]Hrte elo },1 · Olympw à inclustri<1 agrícola, fazendo uma excepção ares
C::cmpos, o Oia~l~r ,cl~l qu~ em_nm.tetk de ~e e d: peito dos proprietarios ele eng·enhos ele assucar,que 
co~1S?Jencm, cletxar sem s~luçao u:n.meclr~Lt m;M tambem fabricam rtguardente, e são exceptuaclo3 
nLchda .,quen··lev~ o sobres,clt,o ~s. ver9::cdeua~ do pagamento deste imposto, visto como a màr 
crenç.~~ relrowsas e enche ele ~~pel.~nça~ ,lq.uelle::> parte elos procluctores ele assucar n,cham mais 
que tuo pertencem a essa lo reJ,l., n,w e pelo veni~nte vender o mel r)arte incristn,lisn, v e! do 
menos clecdnte con "' , , . , ,· l . · ,. , O' . ,. prmlucto d::c cannrt, a ftcbricantes que se occupam 

Refumc o-s~.'' P~ 0Pf1~~~~cla que :e ~nela pr~~ exclusivamente ela fabricação ele aguardente. 
moven~lo ~on~u~ e?te .PO.J~Ct?, o ouclor cleclar,c Estes têm ele soffrer grande prejuízo, vendo-se 
que SeJul"~rra mmt_o ~n~eltz Sl, err; qt;al~uer ;.110~ forçrtdos :1 fechar os seus estabelecimentos,quanclo 
mento, l~vanta~se ,, s~, voz para uchcnlausm os woprietarios ::cgricolas não estão ainda habi-
esta nmmfestaçao do pteclacle. rt lcl ' l on '] o 

Não pedirá urgencia porque s::cbe que não serà 1 a os a su J.o 
1 lll - 8 • . 

clMla si o governo não quizer, apenas ::cppella Os SRs. ZAMA E ARAUJO Pmno:-Apowclos. 
para :1 le::clclrtcle do governo e espera do no]Jre os n,ctuaes fctbricantes, e os fornceedores ela 
Ministl'o elo Imperio venlm dizer por um::c vez ao mo,teria prinu serão iucalculavelmeute prejucli
parlamento si quer ou não quer o projecto; e3te c<1clos. 
adiamento perpetuo não é conveniente. Peço, portanto, à illnstre oommissão, não só :1 

Espem do nobn l\1iniEtro se digne responder su::c a,ttenção para este assumpto, como tambem 
tnmbem si Cjuer coEverter os bens das ordens ro- que apresse o estudo, que está fazendo, cujct cle
lig·iosas em ::cpolices chL divida publica, e pergunta cisilo não pàcle deixar de basen,r-se sinão n::c jus
:1 S. Ex. si assim procedendo acha que deve man- tiça, alim de que a Canmm elos Srs. Deputados, na 
ter o regulflmento ele 1883? proxima discussão elo orçamento ela receita, tome 

Si não convêm a, conversão, promova o governo êonhecimento cl::c materia, suppriminclo aquelle 
a revogação ela lei de 1870; si, porém, convém imposto. 
execute :1 lei e o seu regulamento. Eu querirc t<1mbem pedir ao nobre Ministro cle1. 

Não podo deixar ele aflligir quem se interessa Agricullurf1 a sua attenção p::cm o requerimento, 
]Jelas nossns causas o espectacnlo cleploravel que que 11,, mais de dons annos, está nas suas pastas, 
dJ:o. os conventOJ,_ os proJ?rios d~stas institniçõGs mlati vamente á pretenção ele Edmundo Cox, que 
mullo3 delles_, estao qm:tsJ em nunas,. Elles encer- deseja funcl::cr clocc1s no porto ela, cLtpital ela Bahi::~. 
rl.\m verclaclerras nquo;~,as q tl8 convem conservar, ~ . . . . _ 
quamlo nilo fosse p::cra proveito elas Ordens ac- .. ~ste er~1]~lw:wndeclor, apenas .pede, P.er1;nssa~ 
tuaos, ao menos como homenagem ele respeito e l p~lct ,· con~tt un a.s cloc,as, e te;n .. l'' per l11tSSc10.dos 
veneração ás Ordens anteriores o como testemu- P,Iopuetano~" dc1, par t~ nmutuna da, ,ca~ttal. 
nho ele que não somos um povo lml'baro, que cleicU\ I ort8:nto, o "overno n,w tem ele concorrer com 
cahir em ruínas o r1ue represenüc urna grande auxtlro algum· 
somnm ele s:1crilicios ele pied::ccle christã. O SR. ZA~IA:- E' um grande melhoramento. 

Referindo-se ao convento cb Par::tltyba 'do 
Norte cpw li um monumento, diz que o clestinct
ram pctrf1 qu::crtel eLe Comtmnhüc ele Aprencli:oes 
lVIurinhdros. 

0 SR. PRESIDENTE:- Tem a pn,Javra O 81'. 
Silva Tavares. 

0 SR. SILVA TAVARES:-Sr. presidente, ante
hontem pedi :1 V. Ex. p::cra insct'ever-me no nu
mero elos que clesej::cvam fallor ru hom elo expe
diente; mas ficou sem razão ele ser este meu pe
dido depois que hontem !'aliou o mGu nolJre 
amigo, deputado pelo 1 o ilistriclo ela minlln, pro
víncia. Por isso desisto d~t p[llavro .. 

0 S lt. J~iliD:lUCO DE SOUí':A:- 0 governo não 
tem mesmo. que el tl' privileg·io. (Apoiados ela 
rlep~~taçao lwhiana.) 

O SR. BARÃo no Rro DAS CoNTAS:- Nem o 
governo tem que dar pr'ivilegio, como lembm o 
o meu nobro ::cmigo, cleput::celo pela B::chia; o re
querimento limita-se a pedir permissão p:cm le
vai-as a eJTeito. 

Ct'eio rrue o nobre Ministro não se descuidará 
deste f1SSU!11])tO. 

A concessilo para quo poi:sa ter resultado satis
f,wtorio cl'1]Jencle ela occasift.o. Nem sempre o en-. 
corporador ele unm emprez_t pàcle levai-a a eJieito, 
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isto depende das eondi\:(ies do . mercado monet~l
rio, onde tem de procurar C<l.<•ll<les •. \ >an;~.;ao 
póde auxiliar ou desproteg-ei' a empreY"t. 

Cumpre qlle estej<L munido de podere> parn ir 
procurar esses capitnes,quc nctualmente se bcili
tnm 110 Sr. Co:.:. 

Consta-me (!Ue existe L;uub0Ul,de oulru,hl"ntkt. 
pretenção, cuj<ts condtçOes ignoro. . 

O nobt•e Ministro ni\o e>t;J., presente e por tsso 
limito-me ao que dis;e. 

Ül"J., vê V. Ex. ,que, desde que htt varl03 preten
dentes as docas, póle acontecet· que SEti:t pref~rida 
exactamente <tquclla que 1)I"ejudi r1ue um lienetlcio 
de alta monta para a p1 ovincia,que tenho a honra 
de repre;entar. 

O nobre Ministro d" Agricultor~ não se acllt\ 
presente, por isso m'ío pos;o dirigii'-me directa
mente" S. Ex.; entretanto, confio que tomara 
em considBração estas observações. (Jfuito beoz). 

O Sr. Gonçalves FerJ.•eira ;
Sr. presidente, em ~ubstituição do meu presa do 
amigo e illustre comprovinciano, o Sr. Rosa. e 
Si! m, que, por incnmodndo, não tem podido com
parecer ils sessões da Camar.1, venho depór nas 
mãos de V. E:t. a repre5ent~~ào. á.qn~lle illus
trado deputado entlere"<'lda, pal~l ser presente :t 
esta augusta Camara, da socíooaJe de Emigração 
o Colonisnçiio de Pernambuco, perliudo a con
strucção de um ro.mal de via-ferl'ea de bitola es
treita, que ligue o -vnlle de Jacuipe a. um~ das 
·estações da estrada de ferro de S. Francisco a 
Agua Preta.. 

A realisação de semelhante medida, que se eleve 
esperar do patriotismo d:>. Camara, trarit. duas 
vanta,<>ens reaes p;H'a a provincia de Pernambuco : 
o desenvolvimento da g~ande e pe•JUen" laYoum 
na referida :cana, uma das mnis fcrtcis drt 
minha provincia, e o estnbelecirnonto de um 
nucleo colonbl, aproveitaudo-sB os terrenos dem
lutcs da extiucb colonia-SoccoJ•ro. 

V. Ex dig-nar-se-a mnndm· public •r a alludida. 
representnçi(o, dando-lhe o convenientedestino. 

Jloem o dever de promover, por t01ios os meios, ~
r-ectos c iudirectos, 110 seu alcance, o des •twolvt
mento da. colonisao;ão nacional eestrang;)ira, re
clarr,ando dos poderes publicas as medid,as teu
dentes a e~se fim, vem pamnte esta Augusta Ca
mtwa, pedir a decret,tção de uma d<is medidas 
'lue a suppit!ante jull:)-t de gl'<~lldo alcance par·a o 
iinl " que si prop<ie, auxiliando assim o pensa
mento ([o IJO\'et·no lmp>lrial, quandu pretende 
aproveitar as tei'raS tle,,olutas existentes na pro
víncia para nelhs e>tabelecer nu~leo> colc~iaes. 

l~nc~rregado o engenheiro Doutor Lycurgo José 
da Mello em 1887, d~ proceder a explo~acão das 
terras devoluta,; rb província, apre•entou em Ju
nho do mesmo anno o resultatlo do seu tmb:üho, 
tlo qu"l >el"ificll.-Be 'lue,à excepQfw dos ~rrene5 da 
extiucta Coloni:l Soccorro, que !listão cerca de 4;; 
kilometrus da est:u)ão de Agua Preta, na Estroda 
de Fe1·ro r!e S. Francisco, nã:o existem para ne
nhum dos h1tlos tl<ts estradas de Ferro da Pt•o
vinci;c, como e " toda <1 zona da ma.tta., Wl'ra5 de
volutas, onde se possam fundar uucleos coloniaes. 

Da area de 5.405,029"'~ que constituem a su
pcrlicie daq uell3 s terras, 700. 000"';!, m<~is ou menos, 
perm··necem devolutas e cobertos de maltas. · 

A cultura v:1ria•la a que se prestão, principal
meu te os terrenos que si estendem peh ma~gem 
do Jncuil>e, n sua vigorosa fertilid,tde, e sobre
tudo as suas oxccllcntcs condições climo.tologicas, 
talharam n'luella zona P•~ra um grande nucleo 
modelo e de grande prosperidade. 

A distancia, porém, em·· q·:~e ficam aquellas 
terras !hl estação de Agua Pretn , constitue uma 
gr;1nue ditllculdnde e impede que sejam ()l!as 
aproveit;ld~s. e jsto, ape7.al' nn boa vontade da 
As;;emhlé:t Provincial desta província, que reco
nhecendo Oii bons elementos de que é dotada 
nquelln z0na, nã.o duvidou conceder pelas !o)is 
1769 e 1837 um privile:;io à empreza que se orga
nizasse para <t construCQão de um r;lmal de linha. 
ferreo. de bitol:~. e~treita, que, cortando todo o va!le 
do Jacuipe, lig<tsse u. extincta colonia Socorro á 
referida estação de ,\ gua Preta, cuncedendo até, 
posteriot'lnentc, pela lei n. 1853, de 2-'5 de Julho de 
18.'35, a subvenção de nove contos de réis por ki
lometr·o, depois de verificada a entrega detlnitiva 
dB c·.,da um delles. 

I IIm. e Exm. Sr.- A Sociednde Pl·omo.tora tl~ 
Colonisação G Immigração de Perno.ml.Juco, rc
conhe~eodo o q uo.n to V. Ex. se in tere;sa pela 
prosperidade da pro;incin, da qual e ili;:no lillm e 
represent:mte, vem couliar a. V. r~x. ·a incum- A impossibilulade em que se tem achado a pro
benci:l de apl'e>ent:lr per••nte a Camarn <los Se· Yincia pelo decrescimento de sua~ rendas, em dar 
nhores Deputaclos a represent;lç;.'to inclusa, pai:~ este ;\uxitio, tronxe como resultado não ter appa
qual pede a Soctedmle Promotom à mesmn. Cot- recido quem se proponha. a realizar a construccão 
mara, os meios do reallsur um dos g:·;mdcs me· d"quelle ramal. que a supplicanta considera de 
lhoramento; de que nece>sita est" pr()vincia, um grande Cuturo e euj" 1-endn com certeza com
principalmente. hoje, qne se tr 'ta. de desem·ol var pens:n·à a despeza, qtle se tlzer com I\ meslXIII 
nella o serviço dn colonisação nacion;ll e cstron- constt·ucç;.1o, despezn ~ue se não elevará, segu ntlo 
geira. estudos feitos, á umtt importnnda superior. a 

Conftnda no esforço que V. F.x. empre~rit parn 700:000$000 tendo-,e em attonçiio o ser qunsi todo 
a obteoçi(o de tão util meti ida, resta á Socied::.de o terreno ne ui vel, e " concessão <JUC a lei oro
Promotora antecipar a V. Ex. u. sua gratidão vincinl fez em ceder 20 kllometros da estrad·a de 
pelos $erviQos, que nesse sentido poder pre~tar. rodagem j à construidos para nelles assentar-se a 

Deus Guarde a V. E:t .- Ulm. e Exm. Sr. liulla ferrca. 
Dr. Francisco de Assis Rosa e Silva, digno dedu-

1
. d · 

tado a Assembléa Geral Legisl:•tiva. _ Pernam- A rea lMção estn medida., que a supplicante 
buco, 6 de Julho de 1888.- Viscowle da Sílua P<'de, encerra uma dupla vantagem: a de dotlr 
Loyo, presidente.- Dr. José. E'lgino Duarte Pa- tod:; aqnel!a zona com um facil meio de trans-
reira secretario. · porte, aesenvol vendo ne!la a grande e p~quena 

' . la. voura, e, ao mesmo tempo. a de aproveitar os 
A~gustos e D~gaissimos Srs. Representantes da terrenos devolutas para o estabelectmento de um 

Naça._o.- _:'1. SoCiedade P!"Jmotora de Golonioa.ção 1 grnnde nucleo colonial, não sendo necessario rles
Imnugra\~o da Provm= de Pernambuco, obe- I pender-se alli qu•mtia al!?ltma com a compra de 
decendo aos estatutos que a regem, e que_lne im- terras pat".l tal fim. " 
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A difficuldade de transporte daquella localidade 
para a cidade de Palm:tres', pn..ro ou<lo >üo levados 
os seus prod<tctos, por uma estrada intra.nsitavel, 
na <list:D.noi:~ de 48 kilometros, a par de fretes ele
vados, é o unico cmharaço que tem encontrado 
toda aqu~lla zona para o desenvolvimento de seu 
solo, que, presta.mlo-se a cultur'.IS vnri:Ldas, por 
llM poder ~e r con venienlemeute explor:ulo, não 
tem sido até l10je aproveit:D.-Jo, n:~- rnzilo do> ele
J!lenlos agrícolas, de q lle foi para com elle tão 
'l)rodig:L a Dll.tlll'CZll.. 

0 Srt. PRRSIDll~TE:-Estil. dada a hora . 
o sn. SEVB NJ.VARRO vai já terminar. 
o Sa. PR.JiJID>Z~TE: - O nobre deputado não 

pôde continuar. 
'osn. SEvR NAYAitRo diz que muito se clamo. 

cont r::t. o contrabando; mns poucas ou i nellle~~ci! 
sao as mciíd<\S pnm reprimil-o. Port:D.nto, ado
ptaril o conselho latino- clama, '"' ce'"es. Em
quanto medidas elllcnes não forem tomadas quo 
cortem o nh\1 pelt\ r.1iz, emq uan to providencins 
ndequadns não forem adopta.das, não cessará de 
clamar por cllas. . 

O SR. PREsro!l:-<TE:-0 nobre deputado tmbo. 
pacieucia, não póde continuo.r. 

O Sa. SEVB NAVA.n.Ro pediril. então a. S. Ex., 
qne o inscreva para aruanh;<, ua hora do exfe
diente. 

A' vista do que fie~ eX:Jlosto, espera e con!h> a 
supplícante, que esta Augusto. Cumara, em quem 
sobr:L zelo o patriotismo pot• tndo que intere.>..'<ll ao 
bem e3t:l-l' e deseuvolvimento de>L?. província, 
dignnr-se-u, consiuer-ando de interessa geral o. 
construccão daquelle ramal, dolihera.r de modo :l. 
ser elle lev:1-do a effeito, contribuindo :LSsim paro 
a reali?.ação de um iíraude melhoramento. que lhe 
darà direito á gratti:lüo da mesm:1 pt·ovincin . Directo~ia elo. Pral)(l do Commercio. -Porto 

P. deferimento.-Reeife, 12 de Julho de 1888. Alegre, tO da Julho de 1~68. 
Visconde da Sil~a Loyo. - Dr. Jose Hy9i>w Duarte 
Vieira.- Vicente Nunes T4ua••t-s.-Ba>·ão da Sole- Illm. e Exm. Sr.-A Praç:.. do Commercio desta 
do.rie.-Barao da Casa{orte.-Manoel Gonçalves de cid:~.de, confiada no patriotismo de V. Ex. e no 
Amorint. - Albino Jo.<ri da .~il"-"· -J. p_,.,..;,-a :~.elo Mm que se digna. t rot:1-r de todos os interesses 
.Antero Jmtior.-Josc 'Eustaquío Pereira Jaoo!Jim . desta proyincia, vem rogar o. va.lloso. iot~rveoção 
-Manoel Nunes da F011soca.- Guilhor•nc Spi~lao. tle V. Ex. I>ernntc tt augusta corporação de que 

vem :i. mesa e e remettido it commissiio de A:;ri- é muito dig·no mcmur·o, uo senttclo de ser atten-: 
cultura e Obras Pu~!ícas a r-epresenta~ão da :;o- <lidt> mais uma J ust,\ reclamaçã.o do commercio 
ciedade Promot.:>ro. de Colonis•\ç(io 0 lmmigrnção desta provinciu, victim:::.do ate ao ultimo ponto. por 
<L.~ Proviocia. de Pernambuco, solie:taudo favores toda a sorte de males que, como é sabido, o· aca· 

urunlLAill neste momento. 
para a construcção de um rn.mal cln. liull4l. fe:.-rea, Como Slbe v. Ex., as l'~publiCl$ do Rio C(l 
de bitola e:;treita, qu~. cortando os valles de h- PrJ.ta isent<lram de dire!tos _dA exportação todos 
cuipe, ligue a cxtincta colonia. ~Socorro l> á es· os seus productos, 0 que :LS collcc!l em posiQiío 
t ação de ,\gua Prelt•. avo.ot:ljnéb no:; mercado> consummidores, onde 

o Sr. Seve Na varro(") pt•ecisa des- com ellas concorremos com os mesmos productos. 
obrigm·-se de um compromisso de que o i~cumbiu Result•t dahi que o commercio de nossas fron
o comr.let•cto do Rio Grando do Sul, repre3entado !eiras, para aproveitM' as yantagens provenientes 
pelo seu legiti:no org-;Lo, a praça do comwercio da a essa isenç;.\o de direito!!, cvnh•ab.'\odeia, au
ciuade du Porto Alegre. xiliado pelas facilidades qua encontra por todt\ a 

O commercio d,, provinci.l. do Rio Graude Jo pll'te, ~r~nde quantidade de productos de nosso.s 
Sul pede o. relevoç:ío de imt>ost os de cxport••oão mdustl·ras, t:D.es oJmo :' couros, cabello, etc , o 
sobre couros, cabcllos e outros prodoetos llovinos qne, ~tém disso, ó pam olle mais um meio van
dttqnelia proVi!lcia, bern como uma dj111iulliçilo tajcno para romlisar o pa;rrunento d;ts fazendas 
vaubjo.;a do impo~to do m11tte, do fm1~o em ram:~- in tt·odu?.tuns por contmD;tudo . 
c outros productos daqttellt~- Jlrocet!encttl- Or-a, Exm . Sr., a lucla tremeucl,~ e <lesi~ual 

E' s~llido que as R.epublicas Platinas l~entat~lnl que susteut;.tactnatmento o commercio licito desta 
do imposto de exportação todos os s2u~ productos, provincin, e á qn~l elle não poderá rc:;istir po1' 
o que a.s colloca em po:;içiio u.v:LntDja!lrt perante mats t empo, o collocr.rin 11a eontin;onci!l do tor
os mercn•.los estrangeil•us, onde c0ncorremos co:n n:~-r-se taml!om fratidulonto, si não coallasse no 
ellas om pr.:.ilucto.; $imilaros. patriotismo e na ~iucel'id:ule de set:s rept'QSCO• 

o sa. Pn.~IDEliT&:- Lembro ao nobre depu- tantes no Parlamento Nacion_:'\l, , que, conhc-
tado que está dada. a hom. cl!(!orcs, como rlevcm sct• e o sao, 1.0 ~sta~o do>-

.. . espcrnuor em que se acham o commerc10 o as 
O SR. Sr>vE NAYArtRo termroara em poucas indu~trias da prov!l;cia e tias mus:\S que eviden-

p.'tlavra:>. temente o dcte11ninam, supprir-ão co:n o seu cner· 
E' assim que. pllr.'l :l.lh·iat• o commet•cio e re- gico concnt•so a llcficicncia uo~ mAios repre:>;ot'<'S 

mover os matcli que aflligem :~- província do Rio do latrocínio escn.ndaJoso qU3 h~ latizmonte so dit 
Gmnde do Sul , a praca de Porto Alegre, que n.1. frooteir:~ com a eonocssi\o de guias. 
sempre, tão s~licita, se tem mostr.>.do em accudir Assim, lX)iS, c:;t~ a>s>ciação oaso. espera.!' ,1u~ 
ao,; r .. ciamos do mesmo commercio exige <!esta v. Ex:. , attentlent!o :15 c~nsideraçiles acima ex
Camara a isenção dos imposto; de exportncüo postas, se uignt\ra pwmov~r a a\Joliç~o total dos 
sobre couros, cabellos e antros pro:lu-~ tos bovinos impostOJ 1te exportação •o'Jre co\l t'03 e cabellos, 
daquella província, bem como diminuição t..."lmbem e bem :LSsim, uma. ,.-~nwjosa reducçã.o nos actu:ws 
de impostos de cx~rtação sobre m:ttte <! rumo em direitos a que est::• sujeiu ::t. e:tport.'\('<io elo fumo 

. rama. em rama. e llervu. matte, proüuctos que, pela sua 
grande deprccinçilo nos merc~dO$ consumidores, 

luão podem por mais tempo suppor tar os onus que 
{')Não flli revisto ~lo or.1dor. 

v. Ul.- 50 
lhes s:.1o impo:;los. _ 
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exercito um pessoal moralis::ulo e digno. Mas que 
confiança póde in ,pirar um exercito, cujo maior 
numero fór de libertos e vadios, que nã.o querem 
N'abalhar · n:ts tnendas? 

Eis porque o orador prefere o projeeto do bon
!'l\do Ministró da J ustíça. Prefere que os vadios, 
os vagabundos tenhllm corretlÇão, umralisando-se 
pelo trabalho a r.tzerem parte da. força. publica, 
se_gnramente. Entretanto, esta convencido que 
nao teremos reform~ ~e ordem a!gu~ nem 
,bancos, nelll relbrma JUdrclnl'la.., nem le1 de ca
racter correccional nem cousa algwna que 
aproveite o po.íz. 

da sua. segurança externa. ; e pedir ao nobre MI
nistro dil Uuerr-.t que a colloque no pé qne exigem 
a. sua posição de província fronteiro. e os a.n'te
eedeotes do anw. guerra. tremenda, que já 5os
tentamos. 

Não sabe si o nobre Ministro da Guerra con
tinua a ter aquella confiaoça, que revelou na 
segunda disoussiio deste orço.mento, quanto á dis
ciplina do exercito. Estil. ella restaurada~ As 
medidas que S. Ex. t em tomlld.o, estns crea.ções 
de brigadas trouxeram como :resultado a disci
plina, que, como a Camara sabe, foi alterada e 
gravemente alterada. 

Poderia. diz o oL·ador, occupar-se de todos os 
serViços qne este o~mento é destinado a prover 
mas. para istoconsummiriamuito tempo. TOdavia 
não deixará a. tribuna sem emittir suo. opinião a 
respeito de alguns destes serviços. Sempre seguiu 
o nobre deputado pelo 11• d.istricto do R.io de h
neiro, quando S. Ex. combatia despez!lS inu'teis; 
e;;teve sempre a seu lttdo neste terreno, e est<i. 
_ainda. hoje em muitas das suas retlexoes sobre o 
augmento de certas verbas deste orça.mentc.. Mas 
nlio pode aceompanl\al-o contra. essa peque..a 
escola. milltnr que se vai crea.r no Cem-á. 

Desde que o governo se propOe a reorganizar 
o exercito, .a uesenvolver a sua instruccão. não 
podí<l: escol.be_r uma província. melhor do que o 
ceara ou o R10 Grande do Sul para a creaçã.o d& 
mais um>~. escola militar no Imperio. 

O orador faz o elogio da su11. proviucia, mos 
trando que pela. indole de seus habitantes ne
nhuma. outra a excede no genio militar; que os 
cea.ren~s já. tem mostndo que são opiimo-s sol
dados, quer na arma de infantaria, quer na o! e 
e~~.vallarla.. 

Assim, antes de sentar-se, o or;1dor consigna o 
sou protesto ~ntra a oPi_ni~ do nobre deputado 
pelo i I• d1stru:to ela provmc1a do Rio de Janeiro, 
demonstrando ser (!e grande utilidnde a Escola 
Militar que se pretende creo.r no Cearà. 

No anoo passade, desta tribuna, tive occa6iio 
de tratar deste a.ssumpto, e hoje venbo de novo 
reproduzir as minhas conshleraÇ(lea. porque, in
felizmente, este tem sido, ba. muitos annollt o 
papel dos representantes da província. de Me.tto
Grosso nesta casa.. Faliam em nome dos inte
resses de 70.000 compatriotllfl nossos ; em nome 
dos interesses d:t nação ; 1113.8 o resultado a. que 
chegam ê sempre o mesmo, arrai~r mal! no 
ospirito dos matto-grossenses a. conv1cçil.o de que 
a alta a.t.lministração do palz pouco apreço dâ aos 
negocios da.quella província.. 

o SR. TARQUINio os SouZA : - B' a sorte de 
todas as provincill.s pequenas_ 

O Sa. EsPJnunlÃo ~1A.RQUES:-Senhores, a pro
víncia de Matto Grosso petas suas circumsta.ncia.s 
excepcionaes, rodeada de paizes estr-.u~geiros, se
gregada da ca~ital do Imperio,e,póde-66 dizer, do 
resto do Imper1o, é uma da~uella.s :~. que mais de
vem attender o poder lej"islativo e todos os po
deres publicas. (Apoiados . 

Senfiores, é um facto bistorico, e vós o encon
trareis nos annacs doota caB!I. Na legislatura de 
1858 a. 1862 os representantes d~ província. de 
Mo.tto-Grosso, e entre enes o meu nunca assás 
pranteado CO!!lprovine\ano, o coronel Antonio Pei
xoto de Azevedo, mostro.vo. nesta camnra. a possi
bilidade de uma guerra. com a Re~ublle~~. do Para-' 
guay, e a neces~ido.de, portanto, de dar áquello. 
provincia remota meios de defeza.. 

O Sr _ conselheiro Saraivo., um dos mais dig.. 
tinctos e10tadistas do noSllo paiz, as>ignalava ontlio 
como mem!lro desta Ca.m>~ra essa Mta de segu
rança da. província de 1\htto Grosso, e dizia, dis
cut indo o orçamento dn. m:trinl\a,, no então pre-
sidente do collSClho de mini~tros, o Sr.conselheiro 
Abaeté •. (lê); 

O Sr. Sarai1liZ:-Vo\to no nssumpto de quo me 
arredei ; isto é, ao !Uo d:~ Prata e n Matto Grosso 
ou antes, em eia.miniU' se convem que o honrado 
Visconde tenb .• no Rio dn Pruta grande força 
nava.l, e consegulntemente continue al\i a. des
pender t o.nto. 

O Sr. Espiridiii.o Ma.rque!õl: -
Sr. presidente, é sempre com aaanhl\mento ~ue 
uso da palavra per:tnte esh Camara. ; mas V. Ex. 
comprehende que por mnior_que sej>~- o meu cons
t rangimento em dirigir-me a tã.o illustra.do au
ditoria, isso não devera influir em meu espirito 
para conservnr-me sempre silencioso, deixando 
assim de cumprir deveres, que me ~ impostos 
pelo meu mandato. Todos nós, senhores, temos 
aqui 1leveres a cumprir: uns o fazem com bri
l.bantismo, outros como podem. 

Estou persuadido, Sr. -presidente, de que os 
Estados do Rio da Prata estão convencidos, assim 
como os seus chefes, de nossns disposições paci
ficas. 

Lembro-me de que no !lnno passu.d.o o illustre 
presidente do conselho dizia no Senado, censu
rando noss·~ política exterior, o soguinte:- Vós 
vos arm~stes, tlzestes despezas extra.ordinaria.s 
e o resultado qual foi~ O que obtlvestes I 

O Sr _ Presidentt do Consellw ; - Não disse 
isso. 

O Sr. Saraiva : - Pois acreditava que tinha 
sido essa uma das cõr.suras que V. Ex:. nos foz, 
proferida em palavras differentes, porém equiva
lentes. 

Não venho, Sr. presiuimte, responder ao dis
curso, que acaba d& proferir o nobre deputado 
pelo & districto do Cearà; peÇo a. S. Ex. que Dão 
leve a mal este meu procedimento, porque asse
guro il. Camara que à pessoa do nobre deputado 
eu ligo a maior considoroçõ.o e a. maior estima: O Sr. Presidente do O<msell•o ; - Nilo l'.~llt~i no 

Não venho, tão pouco, faz'>r um discurso ; ve- Pll.ra.,"llay-
nbo chamar a attenção do governo, ao qna.l pr<!Sto 

1 

o s,._ Sa:-aioa ~- Se o pa.iz, se o lmporio tem 
o meu apoio, sobre as conâiçl!es preca.rws em qu~ sampre 11edido a seus visiohos menos do que tem 
sa acha a minha provine~a, sob o ponto de vista devido pooir ; se as suas prete~ tem sempre 
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sido as mais justas e razoaveis; se nunc:t indicqu 
o proposito de querer pesar sobre elles; co_mo nao 
crêr-se que os chefes desses Estados est~ con.
venciuo.; de no>sas vistas pacifica$ e <lesmteres
s:Hlas 'I Entretanto a ímprellõ(l. desses pai~<B in
culca o contrario, e a nossa politica. extenor em 
relação a esses Eslt~dos é apre_sentad" cumo arr~
biciosn e como tendente a um llm que con trar1a 
as necessidades do Rio da Pr:J.U\. 

Applaudo, pois, o proposito em que està o 
nobre Visco3de de ter no 1üo da <>rata uma poll
tica de complet< abstenção, e que ,não seja m0smo 
de sa.criJicio:; em prol da rr:osper1dade daquellas 
Repu blicas visto como e! las m terpretam os no;;sos 
beneficioS e O UOS>O intGP9.>SG de Urlltl maUeir.:t Ít\
·usta. 

provincin., em guarnecido_ por 150 pPaças, sendo 
então command:-lnte do Jorte o tenente coronel 
Porto Carreira ; entretantoJ hoje, es!e. forte tem 
apenas um destac~mento a~ 30 n _50 pr90s· Os 
corras de lính~ da prov;nm' estão mmto re
dur.l'ios, A Camartl. conhece, pela leitara. do 
rel.alorlo do Mi nisterio da Gu~r:"' e;,~a redacçao. 

Eis o que coost~ do relatorw. (Le.) 

8' rota! hão tle in~ntari11 .• 
19' dito idem ............ · 
21' dlto idem ........... .. 

2" dito de artilharia .....• 
1' corj)O de cn. '"'!lar in .... 

c1t:1do 
oomploto 

350 
350 
350 
298 
!90 

1538 

cstadel 
cfi'c~tin 

28:! 
251 
3!4 
234 
171 

1253 
J Tendo esse pensamento, que já. rlominon n mi
nisterio passado, eu uão po;so deixar de lembt•ar 
ao nobre visconcle a nece;;sidadll de coutinuam1os a A diiTerenç~ do estado completo pura o. efi:e
desem·olver o3 recursos dn. pro1·inch• ele Multo cti1·o é pois de 285 pmç~s; blver. hoJe llnJa um 
Grosso,e de C<Jllorol-:J. em estado ue por si mesmJ desta i que de 500 praças. 
defender-se de qualquer aggressão, que pJr ven- Sr. pre5id<~nte, quem s~ tler no trabalho de ICL' 
tura JIOi'Sc\ de futuro recel.ler. (ilpo•ado.<J os ral~torios apresentados ao purl:umnto J!elcs 

Ententlo ~Lle css:-. neco;sidatle ~ ~rave. ~Iinistros dn. Guerra. e da Marlllha nestes ultanas 
~nnos, 1ic.trú. admirado do dc.oaceôrdo de opiniões 

O Bt. Peixoto ele Aoe>aclo:- Palp1h!Jtc e ur- emittiil;ts pw esses c11vallleiros a respeito dos 
gcnt

0 
• ue"'ocios miHtn.res da província de 1\lttto-Gros;o. 

Os,-, Samic<1 :-Entendi) qus o nol,re ministro Kiio Jm uma o1'ienmçiío. Uns, opinam que se 
d0\'0 nínll:< continuar as g-mudes despJza• qao d~ve d3.r il. província todos os meios de <l:ol'esn, 
comc~amos a fazer com aquelh província, se não desenvolvendo-se os seus arsenaes de marmha o 
quizormo.; estnr~tli sempr'' frocoso sempre de- guerra, au<>meat~ndo·s~ a fol·p de linha alies
Silrma<los pct'llntc o cõtrangciro. taeiono.dc• ân.ndo·se-lhe um~ boi\ llotllhll ; outros 

Matto GL'OSSO merece muito, porq!le promette ·entendem' que a provincia nio precioa desses 
muito, E não podemos deixar de dar a e.;sa pro- meio5; que se deve snpprlf!!!r os arseuaes de ma
víucia fronteira, e tão exposta a in vasõc5, tão rin !Ia e "'nerra, que a tlohlna é a peuas um sor
ui>tante da protecçã~ do governo, a atteução, os vedouro "dos dinheiros pu'olicos ; e ainda o anno 
cuidados que uma hoa politica aconselhn.. passado nesb, Cüm:tra., o Ministra da Fazenda do 

O s,-. Presi.clenle do Camelho:- Não respondi a ~01biuet~ de 20 de Ago>to, na <li$cuss:t·J da receita 
· t geral do Imperio, t<pontn V!\ como um dos mei011 esse ponto por esquecl!nen o. de fazer-se economia, a reducção da força mi-

O Sr. Saraiva: -Não creia o nobre ministro lltar estacionada na província de Matto-Gro.sso, 
que devemos abster-nos de tr~tn' desse assumpto dizeado que a proviucm am f1·ontcír•• com p~tzcs 
nas Camaras, e com a mo.ior franquez·~. Nenhuma estrangeiros, mas que~~ defendia ~atural'f!en~e, 
nacionalidade póde ter ~eeeios de possuirmos em po:- que tinha de permew· desertos waccesstvets. 
Mntto-Gross,) gr~ndes meios de defeza, e sà as compt•ellende a Cama::a_ que_ diante de pro"[lo
podem as>ust:J.r os actos qu3 possam indicar hos- sição dost1t oL•dem, de optntõ~s tão desencoutr<ldt~s, 
til idades futuras. aventadas por esta.di.st'l.s cuj;; i Ilustração e criterio 

Isso dizia S. Ex. em 1862. parecendo pre- tódo' reconhecem, não se póde tirar outra con
ver umn guerra. A!> governo parecia. entü.o clusão seoilo esta: que os negocios de Matto 
impossivele;;sa guerro.. Entretanto, o que ·~con- Grosso stio tratados com j)OUc) apreço pelos esta-
teceu! Em Dezembro de 18G4 em nos at1ratlo. distns e pelo C rpo Legklntivo. . 
a maior a1fr-oola; o nosso trat•ldo de paz es- Està verificado, senhores, que nada ternos fe1to 
tava em pê; não ob~tttnte, era aprisionado no pnm a defcza da província, de 1870 a e~ta parte. 
rio Paragu,ty junto ao Porto de As:mmpçiio o Si analysa.rmos u ~statlo (!,~ ílot!lha da pro-
\)aquete nacional .Marque: de Olinda. qne le- vincia, 0 result!tdo é ainda contristà!lor. . 
va vn a seu hordo o presidente de Matto-Grosso A camarn jà on viu a leittira do relatorlo do 
e outros p1ssageiros, oJl'endendo assim grave.. nobre Ministro da Marinha; mas eu vou ainda 
mente os brios úa nacionalidn.de b~n.zileira. Mas, ler 0 trecl!o rere~ente a ess'l. tlolilba., e V. Ex, 
pergunto en, teremos feito alguma couz:\ no verà, Sr. presidente, o deslnimo que devem cau
sentido de attenuar as queixas que f<l.zh então sar :J.S pafavras do ajudn.nte general da a'tmnd:J. 
aquollo. infeliz proviucia pela incuria elo go- aos ura.zileiro3, principalmant& aos matto-gros
Yerno imperial ? senses, victimas de tão duras provações por occo.-

En não se~ei exo.ge:rado, Sr. Presidente, di- siiio da a-uerra que s'1stenhm03 c0n!m o despota 
zendo que a~ condiçC-es àa prcYinci:-l de Mo.tto- do Para.gm<y, (La,) · 
Grosso, sob o ponto de visb de sua defes:t são « As tres ttotilhas Amazonas, Uruguay e Matto 
as mesmas ou peiores que as de 186-1. Os f~ctos Grosso continu~m no mesmo )Hi de importantes 
assim o provam~ nece~sido.des: poucos e maus navws, mute1~al de-

Em _1854, a fo;•ça de linha eõtac;onada. na iiciente p:tm 03 servi~o3 que llles incumbe. A fio 
vrovincia. de Mo.tto-Grosso era. pequan:~, anrh va ti!!J(l. de 1htto Grosso foi augmentado. com a ca
par mil praç1~, e o forte de Co'm1ra, que I>óde-:se nhoneira. btioiador" e monitor Piau1•y, po~éru, 
aizer, e a porta que dà entmda p 1rn aquella ficou sem o couraça,do Mariz e Barros, que teve 
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baixa. Os antros navios da flolilha não t.em- a 
menor importmcia-a não ser para avisos em 
tempo de pt~z e policia nos rios. • 

Veja V_ Ex. como são contristadoras estas in-
formaçoes ! • 

Aproveitando a oecasiã.o farei desta t ribuna 
um appello a.o illustre ajudante-gcnernl da ar 
mada para que continue a interess~ 1·-se pelos 
negocias da provincia de Matto Gros~o, a que S. 
Ex. se acha hoje vinculado por um titulo de 

cwbreza, pois c S Ex. Barão de r.orumbil. 
Sr. presidente,pronunciaudo-me por e> ta !órma 

chamando a attonção do govorno p:ora o e<to.do 
indefeso da província de Matto-Grosso, não me 
sinto preso de reoeios de uma guerra, não vejo nu
vens toldarem o hú"risonte; apenas aviso :10 go
verno para que faça sempre uma politic.\ previ
dente, que é sempre a. mais la rga, a. melllOr de 
todas as políticas. · 

Não comprehemlo, Sr. presidente, porque o go
verno, :10 passo que tmta. de d:lr meios de def$.'l a 

. outras províncias fronteir;ts, eomo as do Rio Gran
de do Sul e Parooá, por certo muito merecedoras, 
mnndaodo construir nas suas f.-onteira.s litll1as 
ferreas estmtegieas, estendendo p~lo seu tert•!to
rio linl1aS teiGgT'-lphicas, esqu0)9a-se tl .. -. )lroYiucia 
de Matto-Gro~so, cuja linha de ft·onteira é enorme, 

· pois tem uma extensão de perto de 500 leg uas. 
A província se Iimit., , como s~oo v. Ex ., com 

asrepublicas d:. Bolivia e do Paruguay, e~ uoica 
communicação que tem com a c.~pital do lmperio 
é Pelo rio Paraguay e rio da Prata, atr a>ez dt\S 
re·publicasArgentinase Oriental. Deve, pois, me
recer-nos muito cuidado Matto-Grosso. 

Com razão jà aqui disse ba auBes um represen
tante de Matto-Grosso que o governo brozileiro 
cura menos dos interes;;es daquella província, do 
que cur-<~.va o governo portug-uez1 quando a pro
Villcia era simplesmente a cap1tan1a de Cuyabá e 
Ma tto-Grosso. 

E' assim, Sr. presidente, que no fim do secalo 
passado, no tempo dos capitães-generaes, >emas 
o governador Luiz de Alblquerque de Mello Pe
reira e Caceres auxiliado pelo engenheim militar 
Ricardo Francc de Almeida Serra erguendo fot'
tilieaÇiíes forminavei$, que servissem de obsta
cuJo às pretenções do3 ca,.,telhanos sobre os dom i· 
nios da coroa portuguezé\ : edit!cava o fórte de 
Coimbra, à margem direita do Paraguay o o 
forte do Príncipe da Beira, construido com todos 
os recursos da sciencia !la guerra :sobl'e o Gua
poré; entretanto, o governo l!rnzileiro gasta 6 ou 
8 annos para. montar um laboratorio pyrotecbnico 
de proporÇÕes aeo>nhadissimas, comG o que existe 
em Ma.tto-Grosso, 6 ou 8 a.nnos para construir 
um• f:l.briea de polvora sem importancia que a lli 
temGs. 

Sr, '(lresidente, fallei ha. pouco em estradas de 
ferro estmtegicas, e não posso por isso dei:<:ar de 
referir-me a umas estradas que o nol!re Ministro 
da Guerra mandou construir na. provincta do Pa.
ranà. O traçado dessas estradas jll foi discutido 
no Sen::do pelo illustre Sr. Ba.rão ~e Cotegipe, 
que discordou quasi inteiramente das idéas do 
nobre Ministro da Guerra. 

Peço a camara sua oonevolencia. para que au 
possa fazer ligeiras COO>ideraçiles sobre o ns
sumpto, baseaudo-me em estudos feito3 por pro
ôssiona.es na materia. 

Lo1>ei antes de tudo M inst~ucçõ~s dadas pe!o 
Ministro da Guerra á. commissão ioclmbida da 

const ru~çrro rles&'I.S estradas estr~tegicas , quG diz 
S. E:t. S9rvirão muito :1 província do Paraná o 
á do Matto-Gros>o, ã qual irii.o pl'Ollorciouar 
facilidad~ de communicaçU3S com o litlo.r:ll ij a 
eo>pital :lo Imperio. (U.) 

!H 
Procederil a ccromisSio á abertura,simultane:~.

mente e a partir da cidade de Guarapuavn, de 
nmn. estrn.tln. nt> direcção da provincia de Matto
Grosso, pelo valle dv rio Pequiry, a outra pelo 
va!le do Iguassu, com destino á foz, junto a qual, 
no lugar mais conveniente, fundarà. uma colouia 
mll!tar. A seu cargo fic.1m ~ambem os trallalbos 
da. referida estrada (lo porto da União ó. villa de 
Palmas . 

IV 
Depois que t iver iniciado o; trobalho3 da Cun

d:l<:.ã.o da. nov:~. colonia, à ligar-.i. ao ponto t erminal 
do traç:ldo da. e;;tt-ada de Pcqnirr, pro:!ederi no 
r ecouhocimento e explo1-aç:i.o do rios lv!nhc ima o 
Brilhante, até onde se pre:;tem ii. nave~aç;.\o por 
v;\pores d·~ pequeno c<tlrulo ; fará c~plcração do 
mu.ts cttrto vara.douro entre ess~ ponto e nquelle 
om que comece o. nll.vcg,,ção desemp~dicm do r io 
Miranda, de modo a estaoolecer um"' via- mi:üa 
de commnuicaçõ~s interiores e seguros com o dis
t r·icto militar de Mtr;\nda e a capital de M:\tto
Grosso, e finalmente ligará o porto de Uoiito, no 
Ignnssú a. Gunrapna:va para arwov~it.ar , pura o 
systemr. de vi:\cçã.o O$ t recho• navegareis desse 
rio e do Negro, seu confluente, e as estradJ:,s de 
D. Francisca, em Santa. Catharina, <la Graciosn. e 
a via 1errea de Corytiba, no Parauá. 

Ora, Sr. President<l, para quem conhece a 
cborogri!.phia da. região da Jlrovinci<>. do Paranà 
comprelleodlda entr~ o.;; rios Para na, P iqulry e 
lguassú, uão ha duvida nenhumo. de que essns 
estradas serão uteis aquella provincia ; servirão 
ao commercio, terão caracte1' estra.teglco porqua 
pÓ!"áo em rapida communicaçii.o os pequenos 
nucleo> de população d issem inados na regüW li
m itJidn por a.qu~lles tres r ios com a cidade de 
Gu11ra pn:wa, com Corityba e com o littoral ; 
faoilitarão e desenvolverão o commercio do Pa
ranil. com a R.epublica Argeulin:~. como aqui 
demonstrou o nobre deputado pelo 2" dist ricto 
destn. provio~.ia, de um modo brilhante, como não 
sou capaz de o fazer. (N ero apoiad<ls) _ 

lll.tS, a província. de Matto-Gros.'IO, Sr. Pre
sidente, muito pouco aproveitará com essas 
est rndas. Tratarei de f,lzer um.'\ pequena. d~
monst ração, obsen·ando antes que o problema de 
eommunica~ão de Matto-Grosso com o littoral ilo 
imperio deve ser re~ol v ido, tendo-se em vista 
con>irl eraçMs de ordem estrategim .. e commercinL 

Quasi todos os qu2 tem estudado esta quEst ão 
opiuam, que o. communieaçã{) se fará mais facil
mente pela província de S. Paulo (Apoiado,<), 
aproveitando-se alguma das linhas ferreas ja 
construídas. 

Resta saber qual destas linhas devcr6. ser pre
ferida, si a. Mogyam, que procura o norte de S. 
Paulo; si a Pa!<lista, que procura o oeste; si 11 
Rio Cl<t.-o, que acompalal;a o vu.lle do Tieté, ou si 
a So,·ocabaaa, qne Y:\i em demanda do valle ào 
P:trannpanema : resta saber qual a dil·ecção a 
dar-se a partir do rio Pamnà. Mns seja como 
fôr: ou se ~dopte um dos tr:t.Ç<~d~, passando por 
S. Paulo, ou nm dos sete que passam pela pro-
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vi ncia do Paraná, entre os qnaes está o do ri obre 
:Ministro da Guo;rr,l, que é até aquelle em que as 
dbt<.\fiC.ÜlS a. \rencer são m .... iores, a- estrada, pare
ce-me, devei';'\ fraldear o enot·me platô que separa 
as bacia:; do .\.m,lwnas das do P1·.1ta, e procurar 
a capital. Ser:i uma linh" contin11''• e só assim 
ser;.\ estratl)gica, e potil. CuyaUã, dentro de seis 
di:1s, c1n eommunic:1çü-o com :\. Córte-. 

8~ta era a opinião do finado Barão do Melgaço, 
desse vulto ve•1erando que, adaptando o Hrazíl 
vor p~trh, pre.<ton os mais relev,mtes serviços a 
1\hto-Grosso, estnd>l•lio com pt·ofuudeza todas ,,g 
questoes qu~ lhe ia tel'e:;swam. 

Acompanll·• o !lo o Barão de Melgaço na prefe
rencia da•.hl ao tJ•aç •do central e ec1ntinuo, e com
batendo o Jlrojecto do !in ha mixta que a commissão 
jul::ou pt•efeJ•i•el, isto é, a ~ne ~e compuzesse de 
um:l secção de e>trada de ferro da f;órte uo me
lhor ponto <le p•rti<i:t para n. naveg"ç;'io do Par,,
napam~ma; •le onh"a., cmnpo;St, fb nave:tação dos 
rios Paranilp nema, Paranit. Ivinheima e Bri
lllante ;~té o porto das sete volt,•s; de uma outr:• 
se~cão de estrnrh Ol'dinaria,. de,te porto il. vil h 
de Miran.!->, e tinnlmente da n veg:>ção dos r~os 
~Iirtmla, Pa1·agu •Y· S.· Lourenço e Cuyabà, rtizi;l 
em 1il80 nm dvs mais ·li>tmctos presidentes da
quolla p:·oTind:~. na ultima sitn:1ç1io libeml, o Sr. 
Pedrwfl, uma. int~ll!g·~nda vig-nrosissimn. 

o SR. CA:~:Tlo:- e ''.e sau:losa memoria. 
o SK. F:sPll'<IDiii.o ~t\RQUES:- Vou ler trecho~ 

uo relatorio p11r elle apre.sentado i1 Asseml:tlea 
Provinci:\l lle :-hto Grosso (t~) ' 

« Esta. linha aftg-nrO'l-5B ~ commissão a mais 
economi~n. muito vanto.io>a não só pam o corn
mel'Cio •lo Rio le J::~nei.l'O, Parani e Rio rTr:ln·le, 
como Mato (h•osso, como ainda pa.ra o commereio 
intemacion~l com o Paraguny o Rolhia. 

« S'm eml,ar~o. porem, do muito respeito que 
merecem os distinctos membros rle ta.l commissão 
entre •JS qnaas ,;c ach~m os emin1ntes vnltos ~o 
Vlsconrle tlo Rio Branco e cons~ lheiro R ohan, o 
parecer emíttirlo n;'i.o tem tirlo geral aceitação 
entre os pt•oli:;sJooaes- C1•eio qne a commiss:\o 
encarou a questão ~oh mn ponto de vist[l mais 
largo ~ue o de simples Yia.çio tJUra \(ato Grosso: 
fez nuior cabl3d:\l •los fnturos interes;cas com
mercia~s da va.'3tn.:-: e nh)rl'inla.s zona!; qne devem 
ser n :1roYeit'l.• la.~ rles·le lo~o. e • lo plano estra
tegico .]~.s defez"s •le outrns fronh~•ras, co• no Rio 
Gmnrle do Snl c PawmiL, ,]o 1)110 exclu.>ivamente 
da lle Mnto r,ros,o, como •le~e.io.m os rtlhos desta. 
província, pelo louvavel amor ao szu tor!".lo 
natal. 

<Nilo >ou pl'Ofi>sional para emittir opinião sobre 
a parte techuica •h emprezr. in•llca'la, lauto mais 
qnanrln ell:t tem em seu apaio homens rle tamanha. 
autoridade. O l)ne, porém, me parace, é ~ ue o 
systemC< de ~iaeção mi~t:1 a.do pt ••.lo nao pó de ser 
de facto o m~.is conveniente, si, porventur .. , os 
iuteresse" peculiarmente rlesta provinci:1 forem o 
objectivo da viaQão prQjectada- » 

Que esta iin ha é mai>; cu ria que a que passa 
por l\liranda, prova-se com dado> extr.tlúdos do 
relatorio apresentado pelo Sr. coronel de enge
nheiros ,\ntonio José Pimenh Bueno que em 
1879 roi rn:1ndado à pro1·incia rle M:ttto-Grosso 
pelo presidente do conselho de míni~tros o Sr. 
Visconu~ rle Sin;mbú, par:t que estudasse e Oll
Yisse as pessoas do lagar sobre os meios de me-

J norar a communicação do Rio de Janeiro com a 
de MMto-Grosso. (Lê): 

Plano de viru;ão adoptade peln commissão no
me,Jda pelo governo por aviso de 22 de Junho da 
lK86: 

Linha mixta por Miranda Kiloms. DL.'l.S 
Da Côrte ao Salto dos Dou-

rados .................... 753 3 
Dos Dourados ás Sete 'Voltas 

(navega.çã.o) ............. 
Das Sete Voltas a Miranda 

914 3 

(estrada ordi11aria) ••.•••• 270 3 
D<l Miranda a Cuyabá. (na· 

vegac;iio} .•.•. , . _ •••...• 1.420 8 

3.357 17-

Plano indicado por Pimenta Bueno e outros: 

L in h a direct" por Sa.nt' Anna 
do Paranahyba 

Da Córte a Ararnquara •... 
De AI"araquam a Sant' ,:\.nna 
De Sant·An'la a Cuyabà .... 

Ki!oms. 
552 
531 
930 

Dlas 
2 
2 
3' 

2.013 7 

Dll. compo ração entr-e os dons tl"aeados sob o 
ponto de vista d:L rapiriM de communica.ção, avi
rlentemente e•te seria o preferido, si hem que 
en,rme serit\ o capital par' ' GSill/, empre~a-

Sr. pr~sidente, o tempo Coge-me, e CO'llpre
hende V_ Ex_ o meu embaraço nestas ligeiras 
.;onsi der>t{\MS q ne e~tou fa~eudo. 

Senhores, todo o syste ma. de communicação de 
Cnyalià com o litt.,ral deve. como jU. disse, satis!à.
ze r condiçõss de ordem econornica., estrategica e 
commercial. · 

O illustra.do Sr. Pimenta Bueno considerando 
esta ultim'' direcçáo como mn.is estrategica, assim 
:;e exprime contra o pri•11eiro traç·•do (lê): 

< A na.ve:ração do rio Mira.nd:~,, r.omo a. do Cuya
hà. se faz em· nwios de muito pequen:\S dimensões, 
o a~si m <>S tJ•ansportes de tropas e munições serão 
acanlwdos, e com esses mesmos vapores far-s&-it. a 
navegaçãD do Rio P'll'aguay, que, aliàs comporta 
navios rte outra ordem. 

< Segue-oe, pois. que si estivermos em luta com 
algumas das Republicas 'lUe disponha de esqua
rlra "propri"da á nav~gação do Paragua.y, oBra-
7-il precí;ar:i. de outra semelhante pal'<l se lhe 
oppór e guardar a fóz do rio Miranda, que servira 
de cana.l pa1•a o tr.ospot•te dos recurso~ que se tenha 
de mandar em po1uenos n tvios, unicos que podem 
navegar este no, e que não poderão faze!' frente 
aos q11e uave~m no Paraguay. 

« A base âe operações seril. então .o districto 
de Mil·nnd.t, junto as fronteiras, e portanto, pre
cisando-se dispor ahi <ia grandes ro!'ÇaS par.L pro
tegel-:t de qualquer nss·•lto inimigo, garantir 
a navegação do Rio Brühante, cujos peque
nos na vi os fic,trão t .tmhem sujeitos a funestas 
co nsequencias. Não seriL estrategien. essa linha 
para a guerra com o Paraguay, e &e publica Ar
gentina e menos !!ara com a Bolivi.a. • 

Agora ve,jamos SI esta linha mixta vai servir 
ao commereio. 

A primeim zona d,t proviucia cortada ~pela 
linh'\ sora o município de ll1iraBda. 

O commercio desse ruunicipio consiste na expor
tação de gado e de erva-mo.tte ; o mercado para 
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este eommercio ó :~. villo. do. Conceição, no. R.epu
blica do Paraguay. 

Não ha necessidade de procurar-se outro. 
Não conviril aos JuatQ-grossensc'S remetter a 

herva-mate ~ara o Parana, que tambem expede 
g;.wde~ partidas dess~ prorlueto par-a. a. RApuhlie.'t 
Argenttna. 

Não serve, portanto, a linha ao commercio de 
Miranda: e o sul da r.ro•incia, emqu,mto esti;·er
mos em paz, a.prove1bra para a snJlida dos ~ro
ductos de suas industrias o rio Parugup.y. 

Tenho, pois, demon$trado q_ue a Yiação continuo. 
será a que melhor facilitara a co!llmunicação da 
ca.pital com o !ittoral do lmperio ; o.o p 1ssso que 
aquella que tiver por fim aproveitar a n:>'>egação 
dos rios Brilhante, lvinhe1ma, Miranda e Para
~uay, será morosa; esso. Unha pouco servira ermo 
Já. mostrei ao cornrnQrcio da municrpio de :1-li
'randa ; por consequencia, este melboro.mento de 
que cuida o nobre Ministro aproveitar-à considera
vehnente a província do Paraná e pouco a de 
1\lato-Gl'Osso. 

Si, pois, ~ste systema de viacção pelo qual llpi
OOil o Visconde do Rio Branco não s tisfaz a-; 
necessidades da província, não resta duvida de 
que o plano do nobre Ministro d:L Guerra. ainda é 
1JeÍorJ porque vai procurar o valle do Piqniry, 
que nca muito abaixo do rio Parauap:mema e da 
foz do rio lvinheinw.: 

O SR. MoURA.o dà um aparte. 
O Sa, E~PERmrÃo MARQUE> : - Eu ja mostrei 

que sob o po·tto de vista est:rategico e commereio.l 
serve excluSiYamente á provincir. do Parr.nâ. 
A província de Matto-Grosso pouco ganhará. com 
essa eatrada. 

O Sa. MouaXo dà um aparte. 
0 SR. ESPEaiDIÃO M.I.RQUES:-Nã.o é muito ad

missível a hypothese de ser a provincia de Matto
Grosso atacada pelo Alto-Paranê.. 

O SR. CoELHo RoDRIGUES d:i. um 11pil.rte. 

O SR. E~PERLDIÃO MARQUEs:- A ·Mvegahilidade 
do rio das Mortes nw está bem demonstrada. 
Conhece-se apenas uma extensão de 400 kilo
metros, que dà navegação. 

A provei temos o prolon~mento da estrada de 
ferro Mogy·• na, diz @ no ore d.eput~do que me 
honra com o seu a p:trte. 

~las, aproveitando c prolong,\mento d.L Mo
gyana., qu!ll sem o plano 1 

Seria a juncção com o rio Pa ranahyba, apro
veitando-se depois este rio e o dos Boi;;, indo ter á 
capital de Goyaz 1 

0 SR. ÜOEtltO RODRIGUEs:-Procurando O Ara
guaya.. 

0 SR. ESPERIDIÃO MARQUES:-E' morosissima 
essa cotnmunicação ; pois teriainos de fazer uma 
volta. de fórma de um angulo muito agudo. desce
ri<>mos muito o Ar:~guayn paro depois 'ubirmo$ o 
rio das Mortes, e dem , is é um to.nto prOIJ!ema tica 
a navegabílide.de do Rio das Mortes em tão gran
de extensão. A estrada que traria vant>lgens 
economlcas e co=erciaes à provincía tie Matto
Grosso, seria o prolongamento de uma das linhas 
fel'!'e<LS de S. Paulo, passanc!r. pelu granrle plati5 
a que já me referi. 

0 SR. COELI!O RoD'll.t<lUE$ dá um apartet 

O Sa. I-;sPEIUDiií.o MA!<QUB.l:- :Mas, compre-
hentl~-se quC! o capital a emprt~gar sr~rá enorme~ 
por~ue temos tle vcncet· uma distcmeí:\. de i'erto 
de 1.1)011 Kilomet1·1)s. 

O SR. Co!ltar• H.ooarouEs:- ,\.n•laril1 por um1s 
50 leguas a. liuhc"' fert·ea :l construir--se-, f:lzen
do->e o jproloug.,mento da estr•1da :liog-yan<\. 

O SR.. EH>f.R.mrlí.o :lfAJ~QuEs:- Podei-ia ter 
esta disbncia a e;trarla ; mas" Ji~tancia a '>en
cer riepr 1i'S S01)1'(j (J :\l'i\,giJ I ri-1 e 0 r-iO thS ){Ol'te S 
f.1Pi:1 fnl ll 'OSÍ~.:iÍill:t ~sta communic: tç~ão 

A hnm, -~1·. p1·esirlente, jt\. se "cha por· demais 
auiant<\d,,, e en <tiuda tenho cousider.;çoes "fazer. 

v.~RlO~ ~P.$. DF.f'T.TT.\ nns:- \ incln tP.m mn <p.ll1rto 
rle ho1·a de tolerancia. 

O Sn.. P.SPIWIDIÃO ',lARQuF.;;:-S•·. pt·esiclente, 
r,,zen;lo esta I igcir;l" jJT'e<:Í cçi1o ~obre o pht lll> de 
estr;1da-s estrategic<~s Uo uui1re \linblro~ nilo 
quero dizer a S. Ex. , que oão as ~;:,·e a minha 
provinci", d\gl), p8lO coot.rD.rJo, que M.>to Gt•osso 
bem diril o nome do nobre l>!ínistt'O, sa este seu 
plano se re"lisas:;e, no nwno> em parte, ponr!o em 
commun i co~ ção, por meio ele hoa,; e~trarlas de ro
dngem, as Ml<?nias mili~ares dos Ooll!·ados e :>~i
randa com N10ac e a v1lla de 1v1Iranrla. Cre10, 
Sr. presidente, ter dac,Io alg-umas io!'ot·.naçües uo 
nobre Ministro. 

O SR. T ARQUISIO DE SoczA: - V. Ex. está 
prest,mdo um grande serviço i>. su" província. 
(Apoiados.) 

O SR. EsPE!UDI,\.o ~1.\RQU'"s: -E como" hora. 
e> til da.na, e:1 termino, parliodo rco nobre Ministro 
•ia lluerrr., ~ue influa, junto de sen~ collegas, 
;tfim de que o g:cbinete lO de ?\farço, Lle quem 
t 1nto o p<liz e~p~r-a, nã.o sejat r.omn o::; s~us an
t~cessores, iurl:JfePente aos neg-ocios rh pro;·iacia 
de Matn Gros.;o. (.Hu.ito b'Ml, n!.uito bc1n, O o~adot 
d conz.p)~imeíltetrlo.) 

A discussão fica adiad'\ pela hora. 

SEGUNDA PAR.TE DA OR.iJE~l DO DIA 

ORÇA~IEl<"'l'O DO )rl:\"lSTERlO DA AGlt!CvLU'RA 

Contintl:l a 2• diseassão <la pi'OlJosta do govemu, 
conYertida no prn_jecto de lei n. 59, UX<llld•".a 
c1espe~'' do :V~in isbrio d<J. Ag..ic~llt~tt·a, Commerc,o 
e Obras Pa~h~:1s p:u·• o exere1CJO de 18$9. 

( Entrtl »> -,·eci;1to o Sr'. Jlinistra da A.g)4icttltura, 
q«c oco-upa o ros . .-t~Jcti"o loga.1·.) 

Siio lidas, apoia•üs e envia :as à commissão de 
orçamento as seguinte.; 

Emtmlas 
A o§ 22.-Destine-se desta verba a ~uantia c.\ e 

quarenta contos p:1ro :\ constt·nc~ão de u_m e•lirtcio 
em que funcchme a repartiçito ;los corrc.:os da ca· 
pit.:tl da ~altla, concorrendo " proviDCle< CO!ll o 
tel'reno necess:1rit>. Sa.l:t das sessoes, 2 r!e .-\,~rosto 
de l888.-A:ra1~ju Gu~~.-Junq,u_: i,,·ll Ay~·es,-}j·eire 
de l..uroalho.- Bar tiO do Wc d11.s Cont..,s. 

A' ve1•h:t do § 3:~ accrescentem-se 5:000.~ p:1ra 
auxilio a escola ceatral de educ:;,;•ãu de ingenuos, 
e<tabelecida nn chla~e de 1Lteeió,da prov:ocia das 
,\lago ts. -S. R. -S•tla das se,;;õe~, 2 <le _Ag-osto 
de !888. - .li ariano rla Si/.~a . - Theophtlo da>· 
Santos.-J, .Vabuco.-Lui;; Moreira.-B. de Me»
clonça .Sabri7lho. 
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Sito li<los, apoi~dos e remettidos iL eommissfío de 1800, com as alteraçõe; consi;!nadas no artigo 7Õ 
orçamento os seguintes § 20 da lei n. 3.349 de 20 de Outubro de 1887, fi

Additi,os 
CMdo o governo autorizado a mandar fa~er as 
obras llOL' atlwiuistração, caso uã.o dê resultado o 

Fie~ 0 governo uutorizado a conceder garantia concm'8o aberto pa,ra a construcção das mesmas 
de juros ao capital ncccssa1•io para um ramal de obras pol.' uma em preza particular,fazendo as opa
via-ferre;). da estw;:-iio do 0.\mpo Gr:~,ndc ou de rações de credito que sejam necessarias,e co brande, 
outro ponto mais conveniente a cidade de Bom para a :J.mort.ização do capital e pagament? dos 
Jllrdim, em Pernambuco. . J~r_?s respcct1vos _as t(lxas ~ecretaàas nas d!spo-

Salo. das seSõõe~, 2 de Agosto de l8B8.-P6d,·o Slçues l~gaes o.CJma. refendas . S: R.-Sala ~s 
da c"""" BeltnTo.- Alf1·cdo Correia.- F. de Fi- sess~es,- de Ago;;to de 1888.-:lft>-allda Rtbewo. 
gueiJ'Ôa.- G. Ferreirn.- Juvencio de A.quia>·-- - S:lva Tavares. . . 
Alcofo•·ado Junior.-Bcalo Ramos.-H. Marques. B'ica o goverao autorizado a contratar com a 
- Rosa e Sil"''·-TModoro da Silva.-Barüo de Companhia Mogynna o prolongamento do ramal 
Araçagy. -J. 'N·aJJuco. d~. estrru:la de t'erro de Poços de Caldas até it ci-

D.\s sobras do. verba-relegraphos-1lca 0 go- dude deste nome, n.a prov~ncia de Minas Gemes, 
~·erno autorizado a mandn1• n.pplicar 100:000$ na concedendo garuntm de JUros d~ 6 of, ao anno, 
construcção de uma liuhr. telegranhicr. que, par- ~Ul'~nte .. 30 ~~!lo';;. sobt•e ? C11p!lal maxun.o de 
t!ndodo ponto terminal da estmJn. de ferro Mo- oOO.OOO$ e pn~Lle,,o,por espaço de_ 50 ~nno.,com 
gyo.na, dlr~a-se à. capit:~-1 de uoyaz. as mcsml!;S clausu~~ da conccssao fmta p~ra. 1). 

- Sal :c das sessões, 2 de Agosto de 1888.-J[ar- con~trucçuo do_ mencwnud~ ;·amai. • 
co,des Figttei.-a Sula das sessoes, 2 de A0 ooto de 1888.-Bal ros 

· Calira.- Carlos Pcizoto.- Oly,npia Va!!adão.-
0 governo fic.:t antorizudo a conceder gratni- Ch>·isliano da Luo,-Hem·ique Salles.-João Pe~ 

to.mente as terr~s devolntM, situadas nas il111Ue- ,;do.-S. lifascarenhas.-Pacifico Mascarenhas.
djuções das estradas de ferro, para fundação de M. J, de Lemos.-l"ustodio ]l{artins.-Joao Caetano. 
nucleos coloniaes promovidos pelas companhias -Mo~r<!o. 
exploradora;; das ditas estl'lldas.- Sala d:JS ses
süe>, 2 de Agosto.- ArauJo Góes.- Ju,queira 
Ay1·es.-Ameri~o de So"""· 

O goveruu fica autorizado :;t conceder garantia 
de juros de 6 °/.,durante quinze anno;;, ao cu~itnl 
de 4. 800:000$, destinado a construcção d.. dons 
ramaes na estrada de ferro central da Bàhia,sendo 
nm de~tinaào _n atravessar as terr(!S do orobó,em 
direec;ao a Baixa Grande ou Mundo Novo, e outro 
em demanda do municipio de Erejo Grande,ou ou
tro mais conveniente para a colloc:tção de immi-

. grantes, não devendo e~ceder o preN kilometl'ico 
de 24 contos. -Sala dus sessões, 2 do Agosto de 
1888.-A.mujo Gri~.<--l!Lnquei,·a Ayres.-F•·eire de 
Ca,.,alho.- Ba~iio do Rio de Contas.-Alltcrico de 
SouJv.. 

Substitua-se a emenda do Sr. deputu,!o Luiz 
Moreir:J. pelo seguinte additi\'o : 

Fic.1. autorizado o goYetrro a manuur const!•uir 
uml).linlla telegruphicu entre a villt\ de Piranhas, 
est~ção inici~l dtt ferro-via Paulo Afl'onso. e a 
cl,\ade do Penedo, ponto por onde passa a linha 
telegraphic •• co E~t:1uo, de accõrdo com os estuuo3 
e . orçamentos organizadQS o apresent;\<los ao 
1!mtstert~ da Ag1.'1cultura pelo engenheiro rlire
ctor il.estJ. mesma ferro-Yin..- Sala d~s sessões, 
2 de ,\gosto de !SSS.- B. d~ Me,donça Sobrin'to, 
-Lui: Nol'ai••a, 

r'ica o g-overno autorizado a contratar t.t con
strucção <.to um ramal dr. estrnd;\ de fel'ro do 
Natal a Nova Cruz, que vã nté a cidade do Ceará
miL'im, ou, sijulgar mais conveniente, a mandar 
ronstruir U!l1a \lova estrru!a de ferro, que do porto 
do·Natal•·a. at~ aquella eu.lade, podendo lirü'.t e~~e 
fim guranttr JUros de G 'in até á quantia de 
1.500:000$009.- S. R.-Sala das ~e.sves, 2 de 
Ag-osto de 1888.-Ta~2z.tinío de Souott.- Jocro 
Mwtoel. 

Continúa em vigor a nutorizuçã~ rlllativa ás 
obras para melhoratnento da barr:1 do Rio Gt';l.nde 
do Sul,_conceditla ao governo p~lo art. ; o paragm
pho UDICO da le1 n. 3.314 ue 16 de Outubro de 

O Sr. Leitão da Cunha:- Sr. pre
sidente, 'lóra rlifficil tarefa, pura a qual faltar
me-ia, antes de tudo, a neeessal'ia com jlBtencia, 
acompanhar detidamente o honrado deputado 
pelo 3' districto da provinda do Piaulry, que me 
pracecleu na tribuna, nos variados assumptos, sobre 
os quaes versou o importante discurso proferido 
por S. Ex., e de qne se1'Yiram alguns de base 
aos seus cnpit ulos de accu.sação contra o miuis
terio, cujo orçamento se discute. Tanto, porém, 
Sr. pre;itlente, por deferencia ao nobre deputado 
em quem, ha longos annos, estou a ffeito a acatar 
a autoridade de mestre ,como p3lo dever que me 
incmnbe de acudir em defesa do governo, com 
cujos actos sou <le alguma, forma solidaJ•io pelo 
apoio qu3 Ih~ presto, esfol'Ça!'-me-ei, quanto em 
miuhns forças . couber, pm• oppOI' ligeh·il. con
tradita itqnelles pontos do discurso i:lo nobre de
)1 utallo, que de prompto se m ) afigurm•am ma i> 
dignos de reparo. 

Devo dosde já. ponderar qna nã.o toado :~inda 
si1lo publicatlo eSs3 t\iscuroo, e ante a evi(\ente de
liciencia. dos extmctos que (\o mesmo tive occa
sião tle lm· nos jornaes de hoje, serei forçatlo 
a cingir-me its mlnllas reminlsroncitt.s e ao ligeiro 
ap,mlln<lo quo tlas suas idéa.s ca.pitaes pude 
hontcm f~t.cr. 

ComeQOU o noln•c deputatlo est;oanh,~n:lo o 
!lugmeuto progressivo tlus uespe7.aS do Ministerio 
da A"'l'icnltum, que S. Bx. denominou de c.\
tlete âo nosso orçamento, qulllificando-o logo em 
seguidn U.e minotauro das noss:JS financas. 

0 Srt. CoRL!{O RODRIGUES :-Cadete na ülade ; 
minotauro no, força,. 

O SR. LEITÃO DA Cuinu: -Comprehendi 'Per
feitamente ; por isso disse que V. Ex. ueuo:ninou 
e qualificou loga em seguida. 

Ora, Sr. presidente, si a estranheza assim ma
nifestada pelo nobre deputado afigura-se-me sem 
procedeneta, ta1nhen1 me pa.reee exag~erada a. sua. 
qmútica';ão : sem prncedcncin: aquella censura, 
porqu~ o facto a que S. Ex·. alludiu, encontra 
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naturdl expli<:a\ão no augmento notorio da re
ceitfL geral do Imperio, a qual, sem duvtda, deve 
como tem sido, ser a pplicada de preferencia e 
em maior escala a occorrer as despezas da~nellP
orçamento que, entendendo de mais perto com as 
fontes da producção nacional,são as mais reprodu
ctivas, e, por seu turno, concorrem para o íncre· 
menta da riqueza publica; exa,~gerada a qualifica,. 
ção, por isso que, si a11rumas aas obras reali w.da 
por conto. da Miaistel'lo da. Agricultura aão têm 
correspondido ~os intuitos que presidit'a.m a sua 
iniciação, é certo que a mór pD.rte dellas têm com· 
pensn.do os Slcrincio.; do Estado e assimjustifi.
cam perfeitamente as despezas que oocasionaram. 

0 SR. COELHO RODRIGUES:- :Sim j eu disse que 
si o~· capitalistas tivessem sufficiente garantia para 
o seu dmheiro, etn lo~r de o empregarem em ti
tulog com o jnra de 5 •; ,, o empregariam nas in
dmtri3s,obtendo lO ou 12 'fo. 

Em seguida entrou o nohre •tepntarlo em consi
dcrnções tendentes a demonstrar a falsidade do 
titulo com que se apresent:. o orçamento da 
anoricultnra. Questão é esta, S1·. presidente, qu~ me p:t~ece sectmdaria, e q UG SÓ tem a importancia 
que lhe emprestn a autoridade da palavra de 
quem a agitou. Desde que ao Ministerio da Aõ;ri
cu!turn estejam subordinados aquelles serVIços 
que devem ~orrer por sua conta, torn1-se sem 
\alar qualqller controver.:;h sobre a sua denomi· 
nação. 

Passou o nobre deputado a tratar ~e um ponto 
mais importante, qual a falta de braços e capitaes, 
que S.· Ex. contesta entendendo que temol-os de 
sobr,l no paiz. 

0 SR. CoELHO RODRIGUES;- De SolJra não; 
mas para. as necessidades. 

0 SR. LEI'l'ÃO PAc CUNHA:;_ De accórdo, peço 
ao nobre deputado haja de corrigiP qualquer de
ftciencia de minha varte .na exposição de suas 
idéas, 'porque o seu dt~cut-so não C~i publicado, ~ 
eu jà declarei que me estou gmanao pelas li
geiras notas que de momento m~ foi dado tomar. 

Não entra em duvida, Sr. Presidente, que temos 
no paiz elemeutos de traba.llto, os quaes convem 
que sejam devidamente aproveitados; e oeria 
fazer grave injustiça a administração dos negocias 
da ~cultura pretender que ella se descUtde de 
seus deveres em a.ssumpto de tanta relevancia; 
mas tambem é certo que, aindo. quando aprovei
tados todos esses elementos, tanto os que se po
deriam entregar desde jit 'oo trabalho regular, 
como aquelles a que se ref~riu o nc.bre deputadú, 
erl"antes pelm nossos sortues. não seriam elles em 
numero su11lciente para satisfazer as neoossidndes 
do povoamonto do nosso o,xtonsissimo torrítorio. 

E' bem de vêr-se, portanto, que a par das me· 
didns tendentes a.o aproveit.n.mento do elemento 
nacional outras devem ser tomadas, Cl)mo ja o 
sü.o em larga oscab, paro a introducciio em nosso 
paiz da maior somma possível de trabalhadores 
estrangeiros. 

Quanto a existencia de capitaes em relação com 
as nossllii necessidades, devo dizer, sem embargo 
da autoridade que folgo de reconhece!.' no nobre 
deputa.do, que a sua conclusã;:l não e~til. eontir
nas respectivas premtssns; poder-sc-h!n, na vcdn 
dade, cone! ui r que temos ao paiz Ciqntaes suffi
cientes para occorrer as exigencias do nosso des
envolvimento industrial, si S. Ex. houvesse ]lte
viamente estabelecido que ·semelhantes capitaes 
se acham sem applicação; mas foi S: Ex:. o pro
prio quem affirmou estarem esses capltaes emprE}
~dos, se bem que em applicação diversa da que 
oeYeriam ter. · 

v. m.- 51 

0 Sa.LEITÃOD.\ CUNHA:- Certamente ; desde 
que o nobre. deputado entende que es;es capit.M.:; 
não estão inactivos,é fórade duvida que devemos 
envidr.r todos os esforços por attrobir para o paiz 
novos capitaes; com esses a que S.Ex. se referiu 
nii:1 nos e dado contar, c, sem contl".triar a a~ão 
das leis economicas,não poderia. o Esl~do adoptar 
providenci:~.s n~ sentido de obstar a applieação in
conveniente dos capitaes nacionaes no luxo, nas 
loterias,na agiot~gem a que alludiu o nobre depu· 
tado que,entretanto, deixon de apontar os meios 
ao a!c~nce do ·governo,pnra d~hi dosvial-oõ,encD.
minhando-os a melhor applicaçii.o. 

AS mesma.o leis sumptuaria.s por S. Ex. invo
vocadas são no seu proprlo conceito, alem de 
attentatorias da liberdade do cidadão, absoluta
mente inefficazes ; a prin~ipio consideradas pelos 
moroJistus como meio de regenepação dos costu
mes, foram sendo pouco a pouco condomn~das 
pelos economistas, um dos ~uaes obser":a. com jus· 
teza que, não tendo o Est.•do por Jnlssáo .!azar 
r einar n~ terl'J. n. simplieidn.de e n frugahdade, 
deve-se limitar a ser campeão da. justiça, que 
nem o obrtga nem o incitil. a destruir o supel'fluo 
ou tratar o luxo como inimigo ; concordando todos, 
além disso, em que os impostos por tnes leis 
creados, além de serem improductivos, são de per
cepção muito ditficil. 

Occupou-se tambem. o nobre deputado da colo
nisnção expontanea. que Mha prererivel á offlcial. 

Sr. prosidente, não póde ser ohjecto de duvida 
que, se ao Brazil fosse dàd.o contar com uma 
for te correut.. immigratoria e excluSivamente 
expontanea, perderiam 11 sua si~aidcação os in
gentes sncrifici<>S acarretados pe~o systema que 
se acha inici3da entre nósJ e tã.o sa tisfactorios re· 
sultados ja vae produzln_ao. · 

Mns infeiizmonte tn"l nao acontece. 
Todos os paizes que se tem visto, a ~raq_os com 

necessidDde de povoarem o seu terr1torto!nao. COil• 
seguiriio resolver o grave problem~ da.Jaurugra.
çüo s~nõ.o il cnstn (!e grandes encargos. Bem 
perto de nós a R.epublica Argentina aindã continua 
a fazer ll'mndes sacrilicios neste sentido, e não 
se podet'W. ofrerecer prova mais concludente da 
con venienci<1 o cfflcacia do systema que estil. 
adaptado eotre nós do que a situação lison(;\'eira. 
que ~ctu·llmenteatr,~vqssa.~os e ~os ~ab\h~a a 
contar que a corrente tmllllg-ra torttt attmgtra no 
presente anuo no elevado algarismo de 100 mil 
pessoas, · 

Ná;:l teailo duvida alguma, Sr. presidente, em 
concordar com o nobre deputado nas idéas por 
S. Ex. emittidas, relativamente â imperiosa ne
cessidade de promovermos por todos os meios a 
c:J.tehese das nossas tribus indigeúas. J:i. tive 
occc..1.ião de tratar daste assumpio que .sntrc nós 6 
regido por processos defeituosos, e -parece . não 
merecer ao Esttdo a attenção que evidentemente 
reclam~. 

Após as idéaa expeodidas ]JOio nobre doputado 
sobre o serviço em geral do lllinisterio da Agri- · 
cultnru passou S. Ex. a occupar-se de alguos ac~os 
da adm!nistraçáo do nobre Ministro dos Negoctos 
Estrangeiros, digno antecessor do actual na pasta 
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da Agricpltura; começando pelo da compn de 
niná rázéridá !lO mnr!.'icijlio da Jacarehy, província 
de S. Palito, destin~ til:? estabelecimento de um 
nucl~ co,!il4ial, ~cto q,ne S. f;:t. attribniu a jius 
e leitbraes. · · · · · 

Jã. o nobre ex-~nistro da. Agricultura . oc
occupou-sõ deste assl!-mpto, mostrruldo que se 
tratava do acto do e:i:-presidente da.quella. pro~ 
vincia, o' nosso dlstincto collega, representante 
pelo~~ dlstricto ~li. mesma,que ~. E:x. se li?~itára 
a ·approvatt, miwOO.endo o credito neces;!8J'IO para 
a acquisição da; mm;ma. f"~enda. · · 

p ~~' cPELHo RDnRIGUES ,_:_Quanto tempo le!"on 
e~ c'oq~ssà9 ! · ·· · · · · 

0 S&. LEITÃO DA. .CUNHA.:- Sabe O nobre depu
tadO pjlf!eita.mente quanto é mo'roso o expediente 
em as qo~ repártições,sobrecarregadas áe traba
lho; certos papeis baque pela sua importancia não 
podem sel" estudados summa.riameute ; na secre
taria da agricultura especi'!-lmente é o expediente 
de U!-1 naturílza que, por maior que seja. a activi
dQ!ie 4os ~sp~i vos f!lllccionarios, não lhes. é 
dl\!lP. proçe4~t~IJ! cqm a · célerldade que o nobre 
d~!lll~li!! mrllCe 41l~jar. . 
. fa,llou s. ;E~. ,em seguidq.,do f!ogenbo Cf!ntral da 
J-P.~na. CllJa CQnc~, todos o sare.m, data. de 
Situaçãsll)beral ; e a· qua.!lf.ots coobecem aqnelle lm
'PQl'tapt~ !lS!AbelecitneDl9. eo~ndo a saa..uti
lm~de, ~m f!ovid~ ju~Uiica o a.cto do go~emQ 
qu~. deferjQdo o pedidP d~ ~os administr.adores, 
ali~ mptnbros iQf!!leqt~· <lo partid!l ~dverso, e~r
mj~liQ a'AA!l~ a eley..>çãq do r~spcc~ivo ~p1tal, 
suppooho que na importancia. d!! ~00 CQp.tQs. · 

O Sa. cO~wo RooR.IGtlEs:~ Foi ooocedido em 
virtu'cli,-dé Ia H · ' · · · · · · · · · .. ' · 

.: : ..... · . ; 

q Sa. J.iErr~ 11~ c~ll;\::= E? qul!!\tii.o apart~, 
11!':.~ jâ. .ft1l a.q~1 ~b~t?. dllm~efP!llla.~q, e qeu ~~:' 

~~&~~r~~:wdài :~~·~~~~~· %:~ ~ 
~l~&.11tes~ ... · .. , , . · ····· · · ·· ·· 

O Sa. Cocua.u.~ da nm aparte. · 
~ ~a. ~EI1'ÃO l).A, C11~-:- .E ~guo~0 ~ o no

b~ dop~tai!·o· . flOF'1>· Patllo; a.o augmilnto · d!l c:a
PI~l !XIDéedldo ·pfecedeu · re.quisiçãp" da · CQJi!pâ~ 
nhl~, C~? p~dido fôra en~r*qto de quantia 
mmto ma1s el~vada. · · · ' · ·· ·. · · 
).i~!ifl. pcCilP~1i:Se ~ nopre ~e.putl\!!o com a ques

tap 4~ ~s de Sa!ltós; as>~~~~~o a r~peito do 
1!1\111 j~ ha formu!áde. uma tnterp~lliiÇio. o ·no
bJ:Q Mtn!~tr9 ~~ Agric~ltura ha de liiici!SS<!ria~ 
~~te Y!r &Q!llJ?stfd~a.r ll.'lt~ ~;eq ack!, pom mqito 
m;,lll COI!!P!!ItlOcia e coob~men!Q dl! càusa do que 
eu o ~rm ra~r. · · ·· · · · · · 
· Considerou· tambem o nobre deputado ditre
I'!!Dt~ :r~r.bl\s d~ ~~~en~ do MIJll~terio da ,\gri~ 
~uI tu~'!\, Q'le !h~ ;u,~x·~~cel'a~ ~paro:.. R~ferind~~se 
a ~PI>ressaq <lo ~Hlob!lJeci~~oto· rur~l de !! . Pé.,. 

. <fro. de A)~ta.~, ~oba s: E~~ !lua· nã:o fos5e 
~11~ se~gll- dfp,ropO;;t~ · ~elatlya, á realizâ~Q pa 
14~~ p~l!!- !ll!ll~ ~ · Ex: J~ ~ t~m m,anife~ta.do, jstq 
~ q P.§(S:lxll~etmentq ~~ fazen~as · :iiodc!o; qa c..":i-
1\Q)W,. Ofa,. tª~~o ~ com111i~ d~ ót'é~Ijl~ntô.prG: 
posto a. eleva:çao de 48:000$ para· 300:000$ 'dâ 
ver llp.. ~!!StlQa~ª ~ ~reação ~~ ~ol~s pràti~· e 

· e~çõ;eS _agrAAOJ!ll~:s, 'par~-~ ti\té ~ idéa da 
COI!!rnli!S!\0' COPSilltl\ perfeitamente O§ desejoé do 
~~r~~P.~~! · ~~d~· ~Y!!~ · ~~~a,r.~n.: 

AChou taml)em o no~ d.ep~tado ioconveoi~ 
e11te a inailutenção i!a verba. par.i ~mentes. 

O Sn. Coi!LBO !toDruGtrns: - Aebei-a exces· 
siva. 

O SR. :t-EITÃO D~ Ct:JXRA. : -~a q~a~ ~tJU,l 
de transformáç§o de trabalho creJo qne sel'&j) c~ 
bal!nente eómpelisadod todos ·os sa.cridcios, que o 
Estado flzei•, no sentido d~ ínelhor.,r e de lntro
iiilzir a variedade· nas cill t'uras existentes : ftin 
e!>Se a qúe iei,de evidentimerite a mai:nitenQão da 
verbá protli~ peio boni:ado deputado. · · · ' 

Egualmente incorreu na censUI"« do nobre depu
tado' ~ ·!1-tii:illo para a pu])li.:ação . dli Flora Brc.:i
Umse, de Mart1us, verba por CUJa suppresslio me 
parece•t pronuocjar~se; entretantO;por ma~ exage
rado que se atligo.r:, semelhante auxilio; eu ent'e~d~ 
que seria inconveniente a sua ces~, 'pois isi;Q 
eq'\liva~eri_(!. a i<ír~ar ~mple~~erite il!uteis todas 
os sacrJtlc•os que J.ll· se tem reJ.tn.com es~ puql.lca
ção ; ainda que Dia fosse justiftcavéf ·a, . despeza, 
questli~ e'm q'ue não posso entrar agora; l!lhlrlr 
prejuiZo iai.portnria ~uppi:imi,r a verba, faJ:~ndo 
redundar em P,ura. nerda tudo quanto se tem 
gasto atê hoje. · · • · ·· · · · 

p Sn.~ CoELHO !l,ollRIG!JES dá um liparte. 
0 Sn.. LB!Tlo D.o\. CtrElLI.:-Se está. a concluir-se 

a publicaçiio, razão de mais para levarmos ~ 
obra acabo. · 
· OE!mo!'Qu-sa o bODfl!dC! 4eput<W9, no prolop
ganiénlo das estradas ae ferro da Bahia e SiQ 
FrJ.nc~co, e coocl)lio c seu discursô Cóin '·uiiili 
pi'~l~ 'jfi~ist~~! ~~!)~e ? 4íreit~ c!~ prop~~d~~ 
das aguas. · 
. SãO assilmpto~ DOS qnnes eu não deter-me-hei; 
levar~Iile~lilil.IIJ~Ito )ó~go o ,Priiileit:o; e a i:e.speit() 
do se~undo ~llllC! verdadetro jli:anhat'Qebto ein 
diScó.til-o depois do nobre "deputado, cujà 'pl"oftei~ 
eocia na materia é inexcedível. 

Feitas estas ob.set:va()11és; esperp que o nobre 
depptado a quem tenho tido a lionra de responder, 
me r.elevm o QliO haver eu çqoseguj'dQ ·e.rguer 
a. minha. contestação até a a.ltura do Sell impor-. 
tante discurso. · 

Sr . Pre§ideotc, a11tes d~ passar ao assumptQ 
que me trouxe ã. tribuna., tenho per dever liquidar 
um incidente, bontclli QCCorrido, qua.ndo orava o 
nobre deputado pelo 7' d!strl.cto da província do 
Ceará. Cootestan•lo a opinião ennunclndll. pelQ 
honrndo representante do 7• districto da proviocia 
<!o Rio de Janeiro, de ~ha.r-se desor,!!llnlzado ó 
s~rviço nos estabelecililentos agrícolas dessa pro
vinci~. no~e,ndO,tneote 11ns dOs Srs; Conde de 
S. C!ement!l e de Novri. Friburgo, nlludlu S. Et. 
li. uma carta deste cavalheiro, onde elle fOI'IIU\l
meitte denega seinelbaute opinitlo; .. 
· Destióatarlo ·dessa carin nií.o posso deixar de 
pres.~nroso neud.ir em apoio do nohre deputaaó, 
aechtrando que eft'eetil'8mente nell~ assev~ra· o 
so:u ~ignatario que·o serviço em suas prqpriedade~ 
nao se acha clesorg:Mii7.ado, que a proporção dos 
tra balhador~s que dellas se tem despedido nãó 
excede .a lO Q/0 ; e tem sido nmplameote cómpen-" 
s~da pela da.quell~s que pira as ·mesmas ·t~ai 
a ftlilido, · . ·. '· .. ' · · .. ·· 

Cumpre-me tambeni cootestnr o aparte que 
onvi ao no~re deputado pelo Rio de Janeiro. · 

O S!l.· B&ZAHA.T:-:- Hei de. explicar. o men 
adAA!'~ .' Jl;,u re.rllri-:nje ~ abuoilanci~ ~e 'traba.lli~ 

ol'e!!·que têm· amwdo· para o senhor .~-q ~(\lllji!llo: 
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O Sn.. LEIT.io·llx CuNKA:- Di:sse o nobre de.pu- rledade dos seus productos; as .melhores ga-
tada. que a affluencià de trabalhadores J>ll'm rantio.s de permaneacia. dfl Titali~de. . 
aquelles estaheleeimantos cro deyido a. allicl- Pata comprovar aste meu asserto •. basta. atum
a.mento d()s mesmos por sa.laríos exaggerados. t ti.r nos principMS productos sobre que se exerce 
Sem entrar na intenção dv aparte do nonre depu- es.a ináustria;a preciosa sy mphonia elastie& e as 
tado, limitar-me-éi a aftlrmar--lbo a .improce- llladeiras; uma tem o seu futuro garantido, nãQ 
dencía da sua asserção, pois que t~es salarios não só pelos processOII .aperfeiooados;bojo consagrados 
são elevado~ a pauto de produzirem o eJfeíto que á sua cultura o conservaçiio, como pala descoberta 
s. Ex. quiz attribuil'-lbes; trabalhadores bil. alli succe&aiva de novos man~neiaes. que .vêm a.limen
que podem, é certo, vencer o.té l~ diarios. ori- tar as necessidade~ sempr& crescentes do sati eon
tros porem ru\o ganham tinto, sendo o s 'lário pro-: sumo; outra de cuja importancm sa pôde farer idéa 
porei o nado á quantidade de café colhido . . o.pproximada, considerando as suas .duze!ltas e 

· Agora, ai com o seu .à parte quiz 0 Iiolire depu- tauta.s especies dilrerentes, das qnae:; .notou o 
·-~ -sta · u L li · · · 't · d sabia pro!=~ A!tasõiz no. e, -paço de 75 hectares o.uuo emp.ç . r aque e co.va . erro 0 proposl 0 e canto e dezesete, t~m assegurado futuro de cresáttrahir para as SU3S fazendas operariaS de OU· 
tras, apénas appella rP.i do seu juizo para aquelleS cente p~peridade. . . , 
qne, conhecendo 0 Sr. Conde 4e Nvva Friburgo; Em verdade,,quando, seme..nbargo dos,grandes 
sahem"-n'o in~paz de a.ctos senielba;,tes. saerlficlos que làZ a Europa ])ara .o ~plãntio de 

· Sllas florestas desnudadas, é ell11 obrigada a. uma · 
. ~ s~ , BEZA.ll:AT:"- Eu, qiiaiido raliar, explica- import:u;ito de m~deiras _que já vi calculadaom 
ret o meu ap;u·te. . aro milhar de francos, pód.e-se avaliar do destino 

0 SR.. LEITÃÓ DA CUNHA:--' Devo pól' ultimo que ag:nllrda a i.udustria da extroel;áo de madeiras 
· declarar, . contra outr • proposição do noure liO valle do . Amazonas, .. quando. tiver o velho 
deputado que o propriet~rio a quem me retlro;hn.~ mundo de prover~S'lalü das nee_cssal.'ias,j~ à SU!l. 
vendo recusado a desi:!teneia de set"Viços,felta p&- construcção civil, já á.. n~val; a qual ~ ellàS 
los seu> libertos, estabeleceu os salarios que jul- muito a ;•ropriadas, segundo um .importa.Dte rela-

. gou oonvenbntes; e niio C'Jdeil à l'l'essão de qual~ torio do. Sr .. La.pa.rent, eminente director das con-
qner J:"eclama.;ão dos mesmos. strueçoes navaes em França, 

. Sr. presidente, foi meu principai intuito, ao Mas, si não é artificl:tl a industria a que me 
inscrever-me n.·o presente deba.te

1 
justificar as estou referindo, .tamb~m não é exclusiva; pois 

· emendas que juntamente com nrustras coinpa~ nada impede que a par detla. possa vir a e:tpandir
ilbeiros de deptitaçltci, t lvê a luiilra. de' otreré.: se a. a.cti.vidade humana ei:il suas v:~riadaS mani
cér ã preposta. q_üe se d,isctiie; êori:io,porém,llo dei;:. !estações. 
empenho do honroso madda.to q ~e houve por b!illi F'azer, portanto, q11e ao lad~ . da e:octr;ICtiva; sue
conferi I"-me ii província do màti riasciinento; te.: cSssiva.niente nper~ei~~l!- . ~in. srià. eiplor:i!lão e 
nl~we. es~rçado por ellama.r ~ at~nçà() .dos po- iiielho!"ada em seus . prddnetos; venham tOmar . 
dares publlcos sobre a con;emeocla. da a.dopçã.o l~gar todas as iil.du.Strii\S. qri~ _contam: ~llieoin 
dé medidas que vàrih:tm rtsseritar em bases maiS elemento~ de Vida à de I)TOSperuJad\", deve .ser O 
largas e S'llidios do que as actuaes a sa.a ri"- objeetivo dé toda. :W.tninl.itrltçãO bil~ orientada e 
quezn fut lll'.J., ha de est.a. au,"'1lsb . Ca.niara rele- que aspire~ deixar re.-ultlldllS beneficos da su~ 
;ar qne en ainda hoje iosist.'t D:tS prcividéilcias passagem pelo poder. . 
de que por v~zes me hei occupado, as quaes devem Sr. presidente,jã e tempo de ba~ir:tr, animando-o 
merecer .todo o apreço e solicitude do govtiroiJ, re- 0 esforço; a co-ragem e a tenacidade com qne um 
lativas como são a ama .circumSlllipÇii.o do impe- punhado d<i homeiÍs, que outra. couS& mo.is .não é 
rio, . que tta dEi ·pes.-..r de modo. cada yez mais 0 pequeno nu~leo de PQpulação que se entrega ao 
sensrvel na balança dos seus interesses. desbravar daquellas regioes invlas e infinitas, te_?~ 

Collexada. no o~tremo norte do imperio, riirà. tomado a .-peito demonstrar pr_atica.mente_ qnao 
da. a.cção immediat(\ do .calor ceotnl, cujos raios absoluta foi a opinião . externada. pelo ·e~tnente 
chegam alli bil.stante attenu~dos excessivamente histo r·iaclor, que, fazendo a. conhectda e ~r1lbante 
n.trophlnda, no seu desenvolvimento, pela acção descripção-que .todo> conll..cem e mats parece 
ioervnnte do D0530 r egimen céutralisador, que aP.plical'-Se ao meio Amazonico-da natureu .bra-
1~, mnis do que em nenhum!\ outr ;l provinci~, Zlleira. tão fecunda e vigoro,a , que segundo a s~n. 
faz sentir os seus e1feltos deleterios, tem, eti- phrase e:í:pressi'va parece imm9rs~ em . .utn;~- Grs:n 
tretonto, a região do Am~zoi:Jas loj!'radp attin- desregrada. de toi'Ça, do uma eJfasao e. abundancw 
gir a um ~u .de p~rldnde descori}ttl()ido víhes que distinguem o BI'l\zU de tOdas os paires 
nos .. ~P.DJ!.!ls do Jlrogresso. hu)JU!.no, e re~lmente do mundo, __ éonclú~, entre~0to,. aftl"r.arid!i que · 
assombrpso qnando comJlarado .. Ç()m n densidade no mei9 c:lessª' pomp,1!, .Pe~ ~~p!end,o~ d!l;no,tl!
da popu]&j)ã,o a qtie é elle devido. reza. não ba logar para o ho~em reduztdo a insl-

0 SR'": PEni!.<i Lmz :-' J:.. se tem gasta baS- gnifioan~a ~la magestad~ que o cerca, e iOC3Jl<l7. 
taute com e!la . com :1 na.vezaçã<i. de re_slsttr a 1mrnensa preSSão das forças formi-

. _' . . . · ... . " · . . . . . .. davet~ r ue se lhe oppoem; urge fazer penetrar 
6 S R. Ll:tTAO o.\ CoNRA :- Ets o que cumpre , no interior daouella zona a. civilis.ação que ao 

· demonsll'!ll'. , . , mesmo historiador seaOg11m.y~ i!lcomp:ltivei com 
Sr. presidente, essa prosperidade; porém; não a.existencia Jl,e agentes PllJS1COS que .. entret~u~ 

é artificial ou transitaria·, nem e:tcluslva. Não é vão seqdo a!lí po tco e ponc9 s\lpe!'ll-~OS, ~hmt
artitlclal ou tl'llnsito"'ia. ccimo geralmente se snP.. nado as.~im essa:. e~ce~.lo .ã tbeo~'t. .. n).iil,S ,rn
põe, pelo facto de assentar no grande desenvol- cional da incou téstavel iot!uenci:l. ~xef1!rda.· pelo. 
vimento da industria eitra<ltiva.; pol' qne; sendo fertilidade do só lo sobre . o }\pp&.reCI~ento e tles
coino ~ ~nexg~~vei_e . as fbotes .~ea~; elllj.s e~;yolvimento d:~o ciTi~ uas 4i1Terell:kls re
lhe aases'ura.m pelA natateta; applicaÇio e va- gilleS da terra. . 
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P11ra conseguir tal de.tid~ratwn devem, pois,oon- des A. t;ta:oJtcs de Sant' Anna Nery; as narrações do 
vet'gir tollos os esforços do governo,applica.ndo-se coronel Church, do AngAnbeiro brnzileiro Morslng 
ao estudo das neeessid:l.des de mll.is urgente sati;;- e o que o joJ,"nol Bra3il publiea, ter-se-hu. U!IItl. 
1\lçih. Entre ·ostas sem duvida ba.-da sobres~bir, idea aproxima.da. das immensas riquezas que se 
como já tive ~sião de dizet·, o complemento CI!OOOti"am 11<\ Bolivi;~ e M bacia. do Amazonas, 
do.s ~iasotl.t11raes de communicaçãopela supressão entrecortada por magnitlcos rios navegavels em 
dos ot:etaculos que impedem o sel1 completo npro- uma extensão de cerca de 50:000 kilometros. 
veitamento. · • E' por meio desta via. fet·rea. que se poderá 

A proposito, Sr. Presidente, seja-me desculpada gra.n~ear u u exlraordinario trafico com o Peru, 
a insistencia com que peço a attenção· do Governo BoliVIa,Amazonas e as pi'ovincias de Matto Grosso 
para essa estrada de ferro do Madeiro. e Mamare, e Goyaz. · 
que pa.rece condemnada. a eterno esquecimento « Actlbamos de citar Ma.tto Grosso. . 
sem emba~o dos grande:> sa.crific\os de dinheiro, «E' ainda nmn dessas ricas provindas que 
e até de viaas preciosas que tem custado no pau. muiw· lucrari:t. com n via ferrea. •. O sul dostn. 

Nõ.o me animei a apresentar a competente vasta. região não pôde eommunicar com o Atlan
emenda, por arreceiar-me do destino que tem ti co sinão pelo Para.guay, Parnmi e Rio d:t. 
tido nos !Ulnos anUlriores~ qual o de ser appro· Prata. 
vadn. nesto. Camnro. e nuo pos30.r dos o.reh•vos " Não se conseguiria a.?inntar a questão. pro-
do Senado. curando novas commumcações. EiSe processo 

Não , nie parece consenlaneo, Sr. Presidente, poderia ser comparado ao de qualquer autol' que 
com o Interesse que do poder publico deve merecer começasse a. obr<l. pelo Jim. 
o estudo e conhecimento dns necessidades vit. ... es do " Construída a linha Madeira-Mamoré, não só
paiz que do estrangeiro nos sejtt apontado aquillo mente náo faJtnril\.n: exploradores, como lambem 
que nos convem fazer em·seu benetlcb. a Bolivis., q11e tom vitaes interesses nessa. em-

Suggere-me estas reflexões o oommunicado que preza, tudo envid11ria. para crear estradas que se 
si me deparou em um dos jornaes destn Côrte de ligassem ao novo caminl1o de ferro. 
umn obra publicada na. Europa.,pelo Sr. A. Bagaet, «O ponto capital nesta. queslãoé niio so deix:~r 
sob o ti tolo.- E:tplorações no Brazil o na Boiivia, o Bmzil suppfaotar pelo Chile e pela Confedo

. o caminho de forro Madeira-1\famoré- e onde se raçiio Argentina. 
leem as seguintes palavras. nas quaes folguei de < Segundo o engenheiro Pinkas, a via ferrea 
-vêr corroborados os dados em que tenho procu- central norte-argentina esta a.iuda. e. uma. d.is
ra do nsoentar a practicnbilidade e convenlencia 1.\ncia de 8 a. 900 kilometros de Potosi. A via 
daquelle cornmettirnento. ferrea cllilena passa cerctl. de 400 kilometros das 

mi11as de Hu:1.11'baca. A linha. peruvin.na. para. a . ·'~'ri : F;a~~~~oo ·v~i~~d~ 'pioi~~i<;ü'!lá. 'â~~os 'üg~~ Bolivia, não estará concluida antes . de alguns 
·a BoliviaaoBrazil, affirmando que o.~uellc pair. annos. 
·se ~ispnp~a a prestar seu concurso, tanto por " Vê-se, pois, que a eoMurrencia é ímmineute; 
melo de vtas ferreas como tluvia~s, afim de com- trata-se para o Brar.il, si ·quizcr .conservar esta 

.. plotar o3 trabalhos que· o Drazíl projecto.sse. rica mina de ouro, de pôr mãos á obra e sem de-
c Como diz o Sr. Pinkas, os directoi"es das moro. » 

minas de Huanhaca (Bolívia) garantiram-lhe um Não dei.Jrorei este assumpto sem contestar aind.ll. 
transpor te mensal de 30.000 toneladas de metaes umavc~, o -valor ci'~ objecção que tem moti
r.ar~ exporhção. Accrescentai a isso um milheiro v-d.llo ·o adiullleoto indetlnldo de uma empreza. de 
ife cabetas de gado, 3.000 ·toneladas· de gntta- lauta magnitude: se a. construcção de vias fer
perclta, o algodão, a ~ui na, o> cout·os' o cacáo, as reas nos paizes j il. constituídos e de populacito 
mercadorias de collsumo e cerc:-. de 500 vinj:~n, densa e·urn factor importante, indispensavel parJ. 
tes. . . o completo deõen v o h· i mento do seu comme1'cio o 

«O Sr. Antonio R.ebou\:aS ca.lcul•\ que desde a d('. su:-. inltustrio., u:l.omouos ';italéointeresse que 
nllertur~ do trafego, havario. um movimento de ellu consulta n~s regives despovon.dàs, quando 
transporte de 30.000 tonelad1l.S. admiravel instrumento de penetração e povo-

c Hu alguns nonos qunsi to~o.s ns ncçõ~s de a.mento que el)l todos os pa.izes se tem revc!nclo 
coulp.'lnllias o:tploradoras de mctaes nngmcnt4- vem estimular os elementos de prosperidade 

. 1'11111 e 11té tl•irlicaram do valor. As de Huanhnva de que elles dispóem, tornando possivel o · sou 
valem 225 ' / • acima. do par. aproveitamento j:~' lJelos braços cujo aceesso r.u:i· 

c Nito comprehendemos c.1m:> um paiz tao r ico lila ja 11elo tr,lnsporte de -productos que sem ella 
como o Bra1.il nKo ponhn tudo eu\ pratico. para seria. impratic:1.vel ou SUJeito n ditiiculdadés e 
construir o ·caminho de ferro do ll1ndeira-l\lamo- despe;.ns que importariam o seu abandono. 
ré, cujo rendiménto nunca será menor de 16 o;.. Por igual cumpre que o governo de<Lique todos 

4. O Chlle nCI\bará por mono~lisa.r o trafege> d:>. os seus esforços a solução do problema da immi
Bolivia construindo uma via-ferrea de . Autora- gracão para o vale do Anuzona~ que 1l.inda se 
gasta. para a froot~ira, em uma enensiio de c.arco. a.cb.:\ no period~? ernbryonario apczo.r. ào3 louva
de 160 legnns e CUJO custo é calculado em 200 veis esforços e nté sacriflcios que se tem im-
milhões á e franco~. posto os poderes provinciaes • 

.: Se o Ch:lc, cnja. guerra 1-ecentt< empolu-eceu o Não é dlillcll attingir a causa. do malogro de 
thesouro e a repnbliea, póde obter 200 milhOss de varias tento.tivag·neste sentido que sem ell:l. seri:\ 

·francos, po~ que não gastar:'!? Brazil 25.CJO!l:OOQ$ iue:.:plieavel desde ~ue o go~erno não se tem 
para uma v1a ferrca que ma1s tat'Cie sera. uma negado a extender âguello.s regiões os favores 
verdadeira min:t. ouro~ que hão activado em tão lar !!'a escalla n immi"'m-

• Leodo-se os relator!D:l do.ministro © Bolivia ção para o Sul: ó a faltn le propaganda ce>nve
oo Bratll, · no engenbe~ro Pmkas, do barão de nienlee. antor.izadn., teodeote·por um lado a dissi
Te.ll'é, de Chandless, as Obras de Agassls, le pa!Jt par o ve1'dadeiro preconceito que solire o clima 
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do Brazil equatoria.l rein\'1 nos paizes que forne
cem o maior contiligente immigratorio. 

O SR. JoXo Pmaoo:- O clima do P,trà e e 
maior inimigo da im1nigração. 

0 SR. LEITÃO DA CU~HA: - 0 nobre depu
tado nao eoohece as cous·1 s do P<tril. 

E' preciso pois, uma propaganda que não só 
dissipe esse preconceito, como tambem faç(l. co
nhecidas as vantagens que aquella região pro
porciona aos que a demandarem em buscade beni. 
estar e até de fortuna,. 

na costa ol'iental da Africa. A meia lmmida<le 
do clima amazouico, não passa pois, de um fra.eo 
obstaculo, fncil UQ remo"l'er-so pela derrubada 
das mattas' clissec~meuto e ttramagem dosôlo 
qne, tornando o paiZ menos chuvoso, facilitam 
e augmeutam a respiração terrestre, de que do
pende a saude geral. 

Em resumo, quente mas não torrido, algum 
ta.nto humitlo mas n1io insalubre, o meio ama.zo
nico é em principio virtualmente proprio para 
servir tle berco it uma das grancles raças da 
humanidaue futura. ~ 

E tanto mais injustifica-vel é a, falta de tal 
propa,ganda. quanto os elementos para ella. não 
partiriam daqui, que poderiam ser acoil!lados de 
~uspeita. e varcial idade, lllil.ll ,;eriam fornecidos 
por autoridades de origem estrangeira acima de 
toda a excepçãô, e apenas ligadas ao nosso paiz 
pelo sentimento de ,iustiça que o estudo con
sciencioso de suas causas lhes tom sabido ins
pirar. E' assim que além dos eõcriptores a 
q::~e, tratando do mesmo ussumpto, me hei re
ferido nesta casa, tenho entre mãos importante 
obra public~da no anno proximo findo por um 
professor de Univercidade, enviado em missão 
ilo seu governo à· Goy,mna franceza e ao norte 
do lmperio, e que tendo alli perm~necído dumn
te tres on quatro anno-; adquiriu a nece:;sa.ria 
competencía para falar com perfeito conheci
mento de cauSl> dos assumptos a que se refere. 
E' do professor H. coudreau a seguinte opinião 
sobre o clima da Ama1.onia ; para a qual invoco 
especialmente a attenç~o do nobre deputado por 
Mmas, q)te tem idéa,s tão errone~s a respeito: 

< O cluna amazomco é quente, mas não tor
rido, um pouco humido, mas não debilitante. O 
calor é bastante supporta."<'el,pois a media da tem
peratura não ex:cede de 2&. 

. Semelhaute .calor, aiu<la q!le elemdo, por 
forma alguma e.:nbaraça, um br!)hante desen vol
vimento cconomico c social. O calor exce~~i v o do 
meio dia imp~de, é certo, o completo lle;oeuvol vi
menta das forças rlo corp1 humano e dos animaes, 
mas esse mesmo cmlor faz protlur.1r c0m extrema 
abundaoci;) as cousas !leces>ari~s à Yirla-. Alêm 
disso, a incrcia e o silencio das horas do meio lli:J. 
são ampl:..mente compensad:J.s pola aotividaclc a 
que convidam as horas re$taotes de extrema fres
cura. 

Foi e~n climas muito mais quentes que o lla 
Amazoom q no se des~n vol verom as primeiras d. 
vil isações. 

0~. céos torrillos tlo Gauges. tio Eupllrates e 
t!S N1!0, pareciam O]tpor ob:otnculos muito mais 
serios no trabalho. M prozresso e a c i vilis:u;ão, 
e, entr~tauto, as raças ftinJoustnuica.~, clmldéns 
e egyJ.lcins, os arras, os kouschitus e o; semitas 
ntting1rnm por si mesmos, em uma temperatura 
média tle 400, a urna civilisaçrw rle que é u nossa 
a penas ;1 herdeira. O aMor não obst.1 no povoa
mento, nem 110 trMmlho, nem a riqueza nem ao 
progresso. 

As molestio.s endemicns, as epi\lemins e as 
febres provenientes do arroteamento daquellas 
terras, constituem um mal, mas um mal tnm
bem proprio dos llaizes tem1Jerados e que tle 
resto se consegue a.liual -vencer. Não é o clima 
quente, é o clima quente e humido que é enet•
vant.e ; ma.~ a lmmidade nãn e extrema no meio 
amazonico: .. a média, das chu-vus não. excede nelle 
de. tres a quatro metros, contra 20 uo Bengala e 

Nada pótle havet• ele mais coudn<.leote para. re
futar o fn.lso pre~on·eito tlo;; que consideram 
a região do Amazonas ímpropria para habitacão 
da raça que a d~scobriu e nella se tem perre
tua.do. 

MiliS adi:~ote, Sr. presidente, em capitulo es
pecial sobre a acclimação da r.1ç11. branca na Ama
zonia, depois de uma brilhante. exposi~ão dos 
meios praticJS do conseguil-a, onde sobresahe a 
chamada hygiene da acclimaçi'io, cone! ue o Sr. 
Coudreau: c A Paca européa. e a mais apta para 
e:tplorar as terras tropicaes, porque é ella que 
dispõe dos m.e!OS mais poderosos de sg.nea.mento, 
ao mesmo tempo que as maiores aptidõ~s para. o 
trabalho e as maiores capacidades. Porque seria 
interdicta aos brancos a cultura do café, cacáo, 
algorlão e outras plantas dos tropicos; ~ulturas 
menos peno5as, mais faceis e mais reuwneradoras 
que as da Europa? Não foram os brancos que 
fundaram a prosperidadB dos Estados Unidos do 
Sul, depois da eman~ipaçU:o ! A experiencia. do 
tra'o:Llho dos branco;; nas regiões equinociaes jà. 
esta fetta em larga escala, e e concludente. Em 
todas as regiões tropicaes, o tN ba!bo dos brancos 
tem-se revelado em quantidade e qualidade 
muito superior ao dos negros, porque a popula
ção operar·ia europea é a que sabe melhor tra
balhar, tem mais ambição, consome mais e, nor
tanto, é C..'\paz de orea.r um grJ.nde movimento 
co:nm!lrcia.l.» (C~t<.Oam.-so dioeroos apw·tes.) 

0 Sr... 1\fAc·DOWP.LL:-Este argumento e de
cisi-vo; e immensa a colonia portugueza. 

0 SR. LEITÃO D.\. CU~HA:-Sr. presidente, ae
cresce que a região do Amazonas tem na. Europa 
quetn , dispondo de todas as habilitações, ja pefos 
seus estudos espcciaes sobre a ma tm•ia,jâ. pelo seu 
cabal conllecimento do meio ainazouico, para. di
rigir um ser\·i~o couTeniente de propaganda 
sente-se. Miz t~aballbndo pelo fnturo da tl.lrra 
do seu berço: reGra-me ao meu distincto com
provinciano o Sr. Dr. Sanl'Ano11 NerY, que aindo. 
Jm pouco vimos exhibir bfilhantemeute estudos 
especiaes sobre o assumpto c o interesse que elle 
llle m el'ece, não só no brilhante comroentario 
com que acompanhou a e:~:posição do parecer ela
borado pela commissã do parlamento italiano 
sobre o projeeto relativo a eru1gracão, como 
nA luminoso artigo recentemente pubHc.'tdo no 
Ecot'lomis!o Frânçais sobra. o trabalho escnuw e 
sohe o t>·aballlo li•ra, 

O nobre :Ministro as.signalaria. pois ·brilhante
mente a sua admlnistração,neste importante ramo 
doservtç,o publico, n proveitando ns l'Caes nptid(les 
e couhacido p:~triotismo daquellc di;l'llO lllho dt~ 
Amazonla e !Dctunbindo-o de um se1·rico dol ~ro
pagantla dotado dos meios neoessn••io; no sett 
pleno desenvolvimento. 
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O 811.. :MAC-DOWilLL :- E a. assembMa proçin
desapprol·ou um contracto feito com elle. 

o sa. CA:-<T.\o :-Por ser mar feito. 
o SR. MAc-DowRLL :-Foi bem r,, ito. Elle tem 

tos que cumpre attrahir para o trabalho eivilisado. 
(.-1poi<J.dos.) 

• s"' CA:rr.{o :- E hn me:;ulo raci!id .• d~ nesse 
:;erçl<lQ. . 

prestado o~ melhores serviço~ à immigrüçiiO em o SR. ·LEITÃO DA CUNHA :-Entendo que a esse 
geral. serviço devemos toda. a attenção, sendo certo que 

o Sa. CANTÃO :-Apoiado nessa parte. em relação a; tribus errantes das províncias do 
Parà e ,1 mazonas, a Su:L catechese con venient'7" 

O Sa. Lr.:nÃODA CuNHA:-Ningnem pOfle conte'- •!•ente dirigida. tr;trb,a grande vant~gem,de apro
tara ;•cth·ida<le e a prortdeucia do St• . S:ont' Anna veilar- se '\pe:·feiç~ando a tendenci:l, :~ss tgna.tada 
Nerv a. semelhu.nte re3peito. p:>r I!SCriptores como o Sr. Goutlre .u e ainda. ha 

seria t 1mbem conveniente que se estcndeose á pouco 0 Sr. von Steinen, que ellns telll para a 
immi;,'l",u;lo <le»tinada ~o vall~ u.o Aln:twnas, os :tgricultnra ao contrario do que .muitos suppoom, 
favores consistentes no pagamPnto integral d:l$ 11 ,. per~ttnsão de que eltns ~e entr~>ganl exchls_;vo.
passag,~n~. e no auxilio as linhas de navegação mente.,_ caç.. e á pese~. com effetto,os que tJve
empregat!asem igna! serviço. !"<\"~'' lurtuna ~e <~Ssistir a cor1ferencia do Sr. von 

O SR. MAC·liOWilL!. :- O governo jã. concedeu Steinen tie:mtm maravith:vlos aote os verdadeiros 
passagem integral. p•·odi~ii"s operados pela$ tribus por elle vi~ita<Ias, 

o sa. LEITÃO DA CU::\ !L\: - 03 po.izes fJU!l ror- na cnttura dlJ.:. Stl:l$ ruças com os to:scos msll'U
necem maior contingente immigratorío, têm as meJ\tOS de pe•tl" de que usam. 
suM relrufiAN encaminhnd~s p.wa otttras .pro- Sr. Presidente. remoVido; os ob;t>•colos .que se 
vinci:\S do lmperio, ma,; (l.S <to Pnrá. e .-\.tn•\1-QO:IS, :.ntolham ao pleno desenvolvimento industrial da 
sem embnrgo <111 desen,·ol.-imeoto Jvmme~cial que .\l!ll<zonia, peh• ndnwl.o de medid<IS coliduc-ntes a 
a.present:om, só milntem relações com os paims de cnmt•iPta raciliu>•de de communica(}Ões e abundao
onde justamente n"da pod.em esperar d~baixo ci<\· de braçns. nii.o ttwdarão a expilndir-se, pelos 
deste ponto de vist:l. )\'randes elementos, de IJne di..spoem eotre outras a 

in•lu>tria ng•·ico[,,, a industria ~-toril e a indus-
0 S.a. CO!:.'LHO RoDRIGUES: - Appliquem a tri" dr. mincr.u;iio. . 

estrad:lS de Cerro o que se g.•st" com a. immi- B~istindo na. provine1a do Parâ. desde tempos im-
gração · memoriaes, sendo a ltamente .remunerodor-a. [JCla 

o SR. LElTXo DA CuNHA : - Em segundo logar in<:<>rnpa avet rcra~idu•ie do seu solo, se atli não 
deve tratar o ~overno •le montar naquelt"s ~ro- tem prosperado 11 eiplnração ~gri.:ola, e por não 
vincias um ser.,-iço completo de tns l'"c~ão, med!- poder snppor:tar a oompet~nci~ d•l extra : tlva. Só_o 
ção e demarcação de terras, tendo pol' principnl aügmento da popuh•çuo, 1mpedtndo que esta se.ta 
objeetivo o esl:ll>elecimcute de üudeo~ colonine~ praticad,•em tiio vnst:.s exten;,ões, pela. occupriciio 
onde encontr~m prompt:l e ':onvenie"le collo- ~"s terr:o;, ou fazendo haixar o preço do$ productos 
Cação os immigrantes que par:• la a rtlu rem. A pel .. exce,;s" de p··oducçào, porà termo ao exulu~i
sitnaçã.o de tlies nucleos, e de importancia cu- Vl$1l18 industrial tü. ' perniC\0$0 ã.'l.oalla zona. So
pita!. je1 t.~, porem, a essa competencia, penso que deve-

O Stt. M.~oc-Dvw~LL: -o pens~tmento do Mi- mos le>de já ar·m"r :\ indu,;tria 3gricola <'.os · 
meios da sustonl:lr o. tub com vauta..::-em, tornando 

nisli'Q é uut regimen c,;peci:ll pa.ra '' im!n$tria sensível ,,_ sua sn periori,ln•le, como !ndustria mais 
extr.•tiva, e deve ser. (Ha outros apartes.) est~vel e de vantagens mais seg•tra;, o que se não 

O SR. Lll:ll'Ão DA CUNHA : - Oe~ta 1ne lith de- con>egJut'á certa•ueute ent~nanto rór ella tegida 
pende o mallonoro ou o bom· exito de rpw iquer pelos proces.,Q:! rndimentaes, alias commons â. 
tentativa de c~ODJi<aç-.;io, porque d<!''e principal- mnior p.1.rtP. do lmperio, contar llmitndissima 
m~ute ; is'll' a. pt·e,·enir a dtssemin:tç•io dos colonos varie<lade de culturas. e fJre>idir o mato r 31'bitriq. 
p:~ra fóro dos nucleo5 em demantla d,~ ~cductora :: e.;cotha. desta sem attencão â. natureza do selo 
mdustt·ia extmctiva. Tal f·•do. ali<is '.\'f llÍ jà e ;;uas pt-op•·ie.lll le <. vicias estes que n •cessaria
ohservudo ua colonia 8Uissa tle Nnv' Friburgo, !\lente hão de nflectar ~empre os respectivos rcsul-
cujos m.muros e>p•tlharam-se [lGirts tel'rlls h:\ixas. tados . · 
seduzido> pelos lncrn~ dn c•11tura do ca!é, den Taes inconvenientes ll~O <te desapparecer, Sr. 
lo;;nr tl. que, no\ minha p1·ovio..ia, tie;•ssco privad:r pt·e,;i<leu•e, quantlo se_ dllluu,lir n·E-qnella.< ;egiões 
de ;; ande numero <los seus p1·hnltii'OS. h:tl·it:lnte~ o ensmo <J.I-'Ttcola, CIIJll propa.gaçuo eu veJO com 
allucioll.l!os peh febre d:t bort-ach:\, a. coloni-o ~r:~zer e>tar ntl.$ in:enções do ;:-overno. e qtoe serà 
Benevides, in>t •llada. sob tão bellos <tnspicios. ter.nndo em re;;•;lta.rlos, dis-re•ulnando noçOes con
(.Ãparres.) venlentes so!1re os trabalhos de cultura, us6 nos 

Conêm, pois, evitar cu1dat.los1mente Ioc-1lisar instrucnento; aratol'ios, macbinas,chimiea agrioola, 
os futu~os uucleos em terras que nii.Q pos~am nr~nagem lo >o lo. e., tudo dos vegetaes, .!ndicaçlles 
o1!'ereoer immediutas vantngens; prefe,·indo-se sobre o mtior ou menor valor das terras segundo 
exclosi•amente :lS teml.s ~I tas ou os camnn~, rlei- l'.· •ua. constitui;;'io geolo::ica, chimica e mineralo
xando-se de lad·>escrup•llos .meotc o.s te1·r :s baixas gica. zootec•mic:J. etc. ~ 
as quae.;, sujeita> a í\CQ<1o ,Jas 31l'll"S, só me<!i :nte · AO noss> p lz é s~m d•1vida algum" :t.ppliC'\Vel 
vastas e cu:;tosas . obr ·S de tlraiu:1gem e "rrot Pa- n sorpreza com 'lUe um ,li,;tin ·to ~.scriptor assi.
mento, torn:~-se-1am pl'OpriH> pa.•-a. h '•bit ·tç,'i.o e \ gn"la o e>pirito de singular parcimoni 1 com 'IDe 
tx:abalho de 1DdiVI. "duos aoos_ tumtídos a meio muito e trat~d" o"nsino :tgricola em orç.'\1nentos on.de 
difrereute. . s!o prodigamente dotados todos os mais ramos do 

Entre os me1os apropryáilos ao supprimento rle ensino prím ·rio e secunda rio. _ . -
braç_os 11n reg1ii? a~:tzooJca, sobres.1he ~ c•.techese Verd<t<le é q11e em semelha tê censnrn. na_<J m
por ISSO que alli Bn!tem de plldé Talia elenien· corre a. illnstte ClO!JliDili!lãn d& orQimento quarido 
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propõe_ se eleve a 300:000$000 a verba destin ·ria 
a anxiliur a fundação de escolas pratica<~ de. !14'ri
cultura., e.stações agronomic.-ts, escolas lndmstriaes 
e protlssionaes em dif!erentes prov)ncias do Jru
perio. Resta que o nobre Miní:stro, cumpen,trnr!o 

·_da import!lncia qud terá o de;•mvolvimento da 
agricultura na Am•zonia, lhe destine uma dPssas 
cre~es, cuja influencia não tardará em fazer 
sentir os seus benericos etrdto~. si forem ell"s 
instituídas sob o ponto de vista ~mlico, estabele
cendo -se. a exemplo da Belgica, um corpo ue 
agronomos que se pon tlam em contacto dirccto 
com os cultiTadores, fornecendo-lhe;; -~r.ttuita
menté os conselhos pedido;, organis mâo confe· 
reuci<lS de modo a d;trem annua.lmente um curso 
completo sobre um ou outro ramo d• sciencia 
Oll pratic<t agrícolas applicaveís a região, diri
gindo finalmente campos de e~perienci:c p~\ra 
servirem ao ensino p.·atico dos agriculttlre5. 

Sr. presidente, aos Qlle tíve1·em . presente a fa.
cilida.de com QUe no Amazon:ts se v~i diariamente 
alarg;mdõ o ~ampo da indust,·i<.l e:-.tracti''" deve 
maravilll;,N!e que até o presente se tenh., de;en
volvido em tií.o ['equ~nu e;cala a iudustrí:• d<t 
mineração. . 

Todo 6 m()tivo de surprezn., porém, des'L\lparece 
no e~pir.ito dos que estiverem a va.r dos lrope~os 
oppo~tos pelo nosso regimen administrativo ao 
livre exercício de semelhante ind.tstria em todas 
as pr0Tincias !lo Imperio. 

Saj,e V. Er . que ainda hoje é controverso 
entr~ uôs o direito de propriedade ·d":s mi nns : 
~ntendem uns, fundados no 'trt 179 dlL Consti
tmçã.o e decreto de 27 de Janeiro de 1829 qoe 
pertencem as minas ao dono do !'espMth·o $Olo. 
outros, porém, pensnm que em face. das leis do 
28 de Outunro de 1848 e 18 de Setembro de 1850. 
são e !las do· domínio do estado como proprieiario 
do sub-solo. . · 

Sem entrar na elucidaçilo do ass:tmpto, cr~io 
que o nobre Ministro pre:;tar;\ serviç<> impor
tante, esblb~lecendo defin1tü·amente o direito .;m 
questão, de~embaraçan do a explot'dQiiO e acquisi
cão das jazidas rle qua lquAr intervenção do go
verno, assimilando essa proprie~acte tanto quunto 
o permitn. a nature1.a da:; cansas. á do direito 
commum, "ssegurando ao explorador a mesm;t 
liber(htd·e technica e economica que a qu:tlquer 
industrial, baseando, em summn, qu:\l~u~r n sua 
reforma nos princípios d~ ma.íor liberrla.tle, a cu,ja 
a. I opção é devido, como bem observa o Sr. p. 
Aignill<on, no seu importa11te trabalho sobre a 
Legish,cão das ~~inas, o gr~tnrle rlesenvolvintento 
da mspect.i v>L índustrí.a. nos paizes onde hoje c. lia 
mais progride. · 

O SR. PEDRo Lurz :-E t~m sido a força mais 
~oderQSa para as colonias inglezas. 

O Sa. LEI'l'ÃO DA CUX"HA :-Sim, senhor, ·é 
just1mente o que ac\bo de dizer. 

Pelo qne d,iz rllSpeito a industrit\ p·,;storil não 
t~nho necessirlade, Sr. p_residentc, de expraia.r-me 
em· consirlerr.ções tendentes a r.ssign~lae o fnttn~o 
que a aguarda, n;ts duas províncias septeatrionaes 
desde que fõr convenientemente desenvolvida. 

Todos os e~ploradore> daquellas regiões, no
meadamente o sn.bio Ag·Jssi?., são unanime~ em 
fazerem sobr~itbir o qu:mto ,;iio aproprillrlrlS o~ 
~eus campos a industria da crioção, aliús ju im
p~rt"nte em Mut',.jó, B1·ag;~nça, Monte .\lcgre. 
-~lltarem, e na afa~ região do Rio Brallco, 

q•te conta l50.000 kilometro5 quadrados perfei
tamente n provei ta v ti>. 

0 SR.. MAC-DOWELL :-Apoiado. 

0 SR. LEITÃO DA CU~UA:- E', na verdllfle e:t
traordinario o rutaro dessa mdustrit de qne o 
Sr Coudreau da. uma itlé, calculando em 100 •;. 
no fim do 6• an no a renda do ca pita! empreg-.1do 
na criação do gado, quando. propagados os o.lli 
rlesconheeirlos pr•iuci!.'iosde economia rut11l, obser-
v;~r-se a rigoL·os<>. p•·oporção que deve exi~tir 
entre a !orça numericu. dos rebanhos c a c:~:ten
são das pastagens aos mesmos destinadas, prati
car-se '' necess..'l.ria drainagem dos campos, melho
rarem-;e as raç 1s existentes pela introducção de 
novas mais apropri·,das iL reg'iio. preferir-se, 
em fim, a e:-.p:oraçãu uüensi va, niio se deixando 
va.g-<1r· o gado entregue a si pr01ll'io por vastas 
extensões. 

Ex posta5 a.s~im, Sr. presidente as idéas em 
cult r e,llisacão espero se empenhe o govemo 
geral pelo muito que interess •ffi ao futuro de 
miuh" pro,·incia, passarei a justificar periun
ctoria.m•>nte attenta a escas,e< do tempo, as 
e!uendas que ti v e a h0nr11 de mandar á mesa, 

A primeir.c refere-se ao melhorümento do porto 
da Clllade de Belemuo Pará. 

Convem ponderar que não ,;e trata de um porto 
que se h''j" tornado insulficiente para ns e:ngen
cias do commercio e da marinha mercante moder
nas e que asssím reclnme ot.ras coloss,tes como as 
l'calb~das com tantos sacrificios nos portos do 
H<wre e Aotuerpi•\ ; cog-ita-se unicamente de 
re~tituil-o as suas coorlições "Primitivas completa
ment~ al terudas j !t peh acção da nn.tureza, j:l. pela 
do homem na comtrucção rle innumeros trapiches 
queauxiliam odevo:;ito de vasa e na tolerancia do 
abllso por parte dos navios que, segundo sou in., 
lorinado, alli se desembaraçam do respect1 vo 
f:i.st~o. . 

Julgando ociosas quaesquer considerações no 
~entido de encare(:er u. importancia da conser
vução de um porto, cujo movimento ascende 
já a algarism consitlera vel e serve de em
poria M dc<envolvido co=ercio do valle do 
.\ma 4ona.s, lüuito-me a pedir " attençã.o do no-
1Jre ~iinistro I'""' esta emenda que aliás apre
sentei julgando ir ao encontro dos de;ejos de 
S. EL que, se;;undo li em um dos nossos di.s
cursos, v!ri<t solicitar d.o parh<mento o auxillo 
neces;;;wio para o tlm a que ella consulta. 

E' reh ti v~ a outra emend::~ a construcção i~
metliata de um>t !in h • telegraphica que ligue o 
ph:trol das Salinas á cidade de Brllgança o 
p.ollto mais P''Oltimo servido pela linha geral. 
Tambem não preciso de grando desenvolvimento 
para justifir.ar a conveuiencia desta medida, 
·sendo ·como é o pbarol das Salinas o ponto obri.., 
!\"ado de tod0s os mwios que dc.mand,\m ri porto 
ãe Belém e a !li •ão fazer rumo para a barca 
pharol no cunal de Bragança, de onde sobem 
pelo rio Pará. . · 

Rs,.;;a Hn h a. pois não só consult~ri a ~.on. ve
niencia do cmum~rcio que assim terá immediata 
notíci>l d<' approxim:oção dos na'l'iOS como satis
f>tril fins hnmanitarios, prevenindl> ou attenunndo 
os rro~u~nte$ sini;;tros ~ue se dão naquellas pa
t•ag-en:; quasi smnprn SOg"•ti<lo.; de perd:t to~! 
J>Cli\ f•dtn. ou demora r! e socoor1·r•~ ~\k si• do porto 
~~ Bei~lll J)<•dem acudir; m~s não chegam a tempo 
por falta do necessario aviso-
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Acresce que aconstrucção dess,llinha telegra-l representa, d)ass que j~ se mlnirestays.m os 
pbica, tambern servirá. a tiils estrategicJs pondo a beneôcos eJfe!tos da .~et de 13 ~e Màlo pe.lo 
cidade de Belém de sobre a:viso contra qualquer au~mento da proªncçao e prospertdade do parz, 
11.ttaque immioente por via. maritima. CUJ1S rendas crescram. · 

s:. presidente, tenho me.alonga.do ~r demais; u~r SR. DEPUT.!.Do:-Nesse pontoS. Ex. se acha. 
pedindo desculpa aos meus tllustras collegas pelo no mais completo enuano. 
muito que abusei da sua. attenção. faço voto$ para . " · ·a 
que o honrado Miniatro. da Agricalturn. na sua. . 0 SR. PACIFICO MAS~ARE~H.\S:-Sr. ]ll'~Sl e?te1 
brilhante administração deixe evidenciado que diScordo ~o!llp,letament~ do. nobre 1\ltnt_str~, St 
tanto zelo e solicitutle sRbe dispenSD.r aos in te- S. E:r. V~.)a.o;~e pelo mterror lias provm~Ht8 se 
ressas do sul ~o mo a.os do norte do !mpel'io. (Muito conyencerm ~o engano em _que se acha: (Apo•adosJ 
bem! i\Iuito bem 0 orador e felicitado .) St eram _trt•t.es e preca.rras as cond1ções da la-

. ' . . . . \"oura, m:us triStes e dolorosas tornàram-se el!Rs 
_Ye_!ll a mesa, é h da, apo~a.d\1. e remettula. a com- depois da Lei de. t3 de Maio que veiu bruscamente 

mrssao de orçamento a segrrrnte p1·i val-a. dos. unico0 braços com. que contava e 
Emenda aesorgani~al-a. completamente. (Apoiados. ) No 

Ao § 22-0\Jr·as Publicas-aceres~ente->e : 
Para occorrer as obras iudi.spensaveis no can:tl, 

quo liga a Riboira de lguo.pe o.o mar pequeno, 
afim de prevenir os effeitos das enchentes que 
ameaçam a cidade 50:000.'5, elevan<,l.o·se n verba 
a. 1.886:08l:'i500. . 

Sala das sessõe3, 2 de Agosto de. l8S8.-!XJ. 
cloraTIC, 

momento de mais aperto para os l~vradores, 
quando tratavam de suas colheitas, as fazen
das foram abandonadas, n:1 sua maior parte. 
(:1.poiados .) . 

Si uma parte do.s libertos continuou no trabalho, 
!l'l':tnde nurnaro llelles entregou-se a.va.gabun· 
dagem e vive pelas estrado.s e povoações na · 
mais completa ooiosidade. (Apoiados.) 

O Sa, PRESLDE:;n::- A ubolição da escravidão 
er<J. uma necessidade por todos reclamatla, e nem 

O Sr. Pacitlco Mascarenhas:- era ntai.s possível que o nosso pa\z ·continuasse a 
Sr. presidente, não contava. tomar parte 11a dis- se aviltar aos olho.'! do mundo conserva--do em 
cussão do orço,mento da Agricultura, visto como sau seio essa bn~h~.m institni~ão qnP. tnnto n des
era. um dos ultimos oradores inscriptos e esperava. ·llonrava (apoiadolj, mas, Sr. presi~eate, o go
ver, o.ntes de me caber a pa.la"r"-, proposto o coõ- vcruo devia ter procedido com maiS prudencia e 
tuma.do encerramento da discussão, que o nobre refle:rão na resolução desse ,problema a que se 
!eaà~r da maioria. e t~ fervo~o;;o em pó r em pra. achavam ligados grandes iutere$$es do paiz. 
tiea,embora. haja oradoresiuscriptos a não este'ja (Apoiad<>s.) 
nmitas veze~ a mataria convenientemente dis- DiS>eo illustre Sr. 'conselheiro Paulino em um 

• cutida. do5 seus nltünos discursos no Senado, que a lei 
Graç:>S, porolm, á gentileza do meu nobre de l3 de Maio devia ter sido re:1lizada pelos li

amigo, deputado pelo 5" distrieto da Ceará, o Sr. beraes, por iSS() quo procederiam elles com mo.is 
Pompeu, que acaba de ceder-me a sua vez de d · · t 1 · t 
fallar, farei algumas oonsideracões em relação p~u encia, e procurariam. acau e ar os m eresses 
aos negociosdaAgricultura, promettendo a V.Ex. da. lavou~a, . 

. . ser breve para não fatigar a Cama.ra. em hora já o SR. CAru.os Pmxol'o:- Não é isso o que elles 
adiantada. teem feito nas outras reformas. 

O SR. PAUD.\ PRmo:-Ouvimos ~ y, Ex. com O Sa . . P A.clF!co MA5CARE:u!.\s:- A' opinião de 
multo prazer. V. E~. opponho a do il!ustre Sr. conselheiro Pau

Uno, chefe prestigioso do partido conservador. 
O SR. PAClFIOO MAscA.RENHA.s:-·Antes de en- Sr. presidente, 0 partido conservador, que 

trar no assumpto em ·discussã;o, permitta-:-me sempre se aprcsen~u como 0 defensor dos inte
V, Et. dizer que senti não ter podido tomar resses da la vonra: e que, graças as suas promessas, 

~~~~:e:e~tf:;11frf0,0~~~~~ p!~ :~~uJ'~0 ~~ condsegudiu .deólegedr estad~ara. qfasi ~~ni~e, 
inscripto. Pretendw. então tratar de nl guns mu ou 0 1 as 0 U!ll Ja para. ou ro. n
assumptos que correm por conta desse Minis- mara q~e com tan~o enthusias~o sust~utava. o 
t • · · , t da d . Sr. furao de Cote~ppe, poucos dias depoiS passou 
er1o, e prmct~'l,men e . s co?ce~s~es e 11- a srtstentar 0 Sr. conselheiro Joa\> Alfredo com 

cenças. para abm pbarrn~ a ~UdlVlduos que, idéas inteiramente oppos.tas ás do chefe do gabi-" 
n_o. llll\lOr numero ~e ca~,·s, nao drspõem da_s _ha- binete de 20 de Age· to · 
btlita.ções necessa.l'l.as, e Isto, com grave preJutzo, , • . . 
não só da saude publi~a, como a.inda da.quellcs . O ~"·: CAR~os ~EIXO'!'~ : - ~ reststencta tem 
qne ~m grande sacrifiCioS e trabalb.o se prepa- um bmtte ; nao IJOde ser mdefimda. 
ra_m {lara. Oexercicio dessa profissii.O. (Apoiad<>s,) 0 S~. PACIFICO MASCARENIL\S: -Mas é ad· 

. Nao me cou~e, po':_ém, a pa.lavra p•>r t~r sido en- miravef ·a raJ;>idez com que desappareceu a re
cerrada a discu&lão; e aguardo OCCUSlão oppor- sistencia abrando os conservaaores a barra 
t~una para tratar ~e taes .assnmo~os ~~e si'í.o in <l-diante d.o partido liller,\l. 
eJ.rarnente alhetas a materta em àiseussao, o or- . . 

· çamento da Ag~•ienltura.. O Sa. f'EPAO Lurz : -Eu receto_ que SI o go-
Sr. presidente, ha poucos dias 0 nobre Ministro ve.rno qu1zer, esta Camara vote aro da a repu

da. Justica respondendo no importank di..cn~o bl!ca. 
aqui prorerido pelo illustre representante do de- O Sa. P.-\.ciFrco MMOARE!\I!AS ; -Compreben
cimo distrieto do Rio do ~o.neiro, o Sr. Lacerda de-se, Sr. preshlente, que alguns inaivlduO!l 
).Verneck,, q:~e com tanto zelo e dedicaçllo trata poss~m em um cnrto prazo mudar ae idéas e hoje 
dos negoc1os da provincia, que muito dignamente sustentar aquillo que bontern combr~tiam; mas 
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·que uma cam.ara inteira assim proced:l é fu~to 
curioso e digno da. admir~o de todo o_paiz. 

O SR. C.\.RLOS P:srJroro:-Nio foram só os con
servadores que votaram a Lei de 13 de Maio. 

0 $!\.. PACIFICO MA.SCARENH.\S:-Os liberaes 
· Totnram por essa lei e nem podiam deixar de 

votar, principalmente tendo sido o projecto apre
sentado por VY. E Ex. que sempre se serviram da 
bandeira da est!ravidão para dcrrotru• o partido 
libera. L Na minba pt·ovincia pelo menos era essa 
a arma de quo S. l!:x. se servia. 

O SR. CARLos PEIXOTO : - Os liberaes tiveram 
grande parte na lei, sinão a maior parte. 

0 Sa. PAULA PRIMO:- Mas q!<crcmos a. in
demnização que VY. EEx. não querem; queremos 
até os Bancos, comtanto que sejam estabelecidos 
nas diversas r€giões das províncias. 

0 SR.. PACIFICO MAsCAR.ENIL\S :- Sr. presi
dente1 o p:lrtido conservador, obedecendo á von
tade ua corôa, que tudo pôde neste P•liz, abando
nou as suas idéas e apresentou o projecto de 
aboli~ão, que passou de uma maneiro tumultuaria. 
nas duas casas do Parlamento, sendo convertido 
em lei em cinco dias, e ainda. se o discutia no SG
nado e jà. S. Alteza a Regente o espera.va. no Paço 
da cidade para sanccional-o. Em vez de tratar 
logo de m~itla.s preventivas, que Impedissem a 
desorgan!sação do trabalho. o governo mandou 
fechar as repartiQões publicas e entregou-se a 
festas que duraram longos dias. (Apoiados.) 

Mezes depois, lembrando-se o governo que a 
lavoura precisava de auxilios, apresentou o pro
jacto de bancos e annunciou il camnra o seu con
venio como Banco do B~l. isto é, o emprestimo 
feito pelo Thesouro a este estabelecimento, sem 
Juros, para ser o dinheiro dado a premio I. lavoura_ 

0 Sn.. Pl:I>RO LUIZ :- V. Ex- dá licença para. 
um aparte 1 Consta. que o governo jà. não tem 
mais contracto com o Banco do Brazil ; recuoa. 

0 SR. PEDRO BELTRÃO: - Não consta ofticia.l
mente. 

0 SR. PACIFICO llfAsCARE~B:AS:- Taes bancos 
e conven!os pouco ou nada. aproveitam aos lavra
dores, nlto so porque tM~ recursos j à vêm tarde, 
como ainda porque apenas os prote~dos e in
tiuentes em eleições poderiam coosegtur qualquer 
arranjo. · 

Servir-ao maiS para os a.ctunes bancos e oom
mlssarios, que têm contas oom a. lavoura fazerem 
sua.~ liqujdaçlles. (Apoiados.) 

As provincins Sérã.o, além disso, o.ttendidas com 
desigua.ldade, pois sabe v. Ex. que algumas são 
como que privilegiadas. A de S. Pa.ulo, por ex
emplo, que tem no governo dona ministros, tudo 
consegmril. desta situação, embora seja a que me
nas precisa de auxilias, por ser a mais t!orescente 
cio llllperio. 

Deve pois o governo lançar, sem demo1·a, mão 
de cutros meios aftm de. qae a lavoura aaia de 
estado affictivo em que se acha, sem braços para 
o traba.lho e sem meios para pagar de prompto 
ao&. libertos, que tornilra.m-~ grosseiramente 
exigentes, entregando-ll.l grande. numero delles, 
à. vagabundagem. 

favorovel da. respectiva commissão e até hoje 
não foi da.Jo para ordem do dia. 

O numero de Tadios e oeiosos cresce de um 
modo espantoso no paiZ, e o maior · serviço que o 
governo pôde prestar actnalmente á la'~oura é 
tratar sem demora de leis repressiv3S da. vaga.
bundngem ( apoiados). Si não forem tomndas 
provídcuoins cnorgicns, daqui a pouco ninguem 
mais poderá viajar pelo interior, porque haverá 
por toda. a parte quadrilhas de salteadores 
(apoiados). · 

O nobre Ministro da Guerra mandou ulti~ 
mente põr uw prdctica. o recrutamento para 
preencher os claros do exercito. . 

OSR. PEIXOTO:- Actuntmente é uma. medida. 
indispensa vel. 

0 SR. PACII'ICO MASCARENHAS:- Si o recruta
mento Cór feito regularmente, limitando-se aos 
vadios e ociosos, produzirá beneticos efi'eitos ; 
ma:s• si fór con. vertido em arma politlca 4e perse
gnu;ão, serà. um mal para a. lavoura e para o 
~ommeroio. (apoiado$). 

Sr. presidente, além de leis repressivas da. 
ociosidade, é urgente que o governo trate de 
outras medidas de que re$ultem beneticlos gerae~~, 
e que aprovei tom a todas as provjocias (apoifl4os). 

Deve o governo tratar de d<lr desenYolvimento 
ã. viação fbn-ea. Do•S províncias, á COI:strncção 
de pontes e estrac1as de ·rodagem, à reducçã.O 
do frete nas estradas de ferro e dos excessivos 
direitos que pesam sobre a pobre lavpur~ ; tra~r 
da im!graç!io em larga escala e proteger nos 
trabnlhadores naciona.e:i, de modo que gozem e)~ 
le~ d011 mesmos favores conceqidqs aos estran-: 
getros. 

Cuide ernfim o governo do crear em todas IIS 
provincl~s escolas praticas de agr~ultura; e pro
tl\ja a lndustria. nacional que transro~a, ~!1-: 
somme ou melhora o.s productos da. la.v~a 
(.Apoiados.) 

Como Y. Ex. e a. ~mal'!' !ia bem, p ~tnl'Çl dest~ 
palz de~n!le do desenvolvimento da.s estmdqs de 
ferro e da lavoura nacional, que incontesbvel
meote constitue a rique~ pulilíca e parti~)ar. 
(.Apoiado~.) · 

As estradas de ferro qu~ possuimo~ slío insigni
ficantes em relação à grande estençlo do paiz e 
às suas necessidades . (Apoiados.) 

E', pois, urgente que o governo trate dê pro
longai-as para (! in~rior da.s provincins, e 3S íles
pezas que com esse serviço fizer, serão largamente 
compensadas pelo augmento da producção e da. 
riqueza publica. 

O SR. PEDRO Lnrz : - A' proporção que as es
tradas de ferro vão se prolongando vai diminuindo 
o ~alo r da terra. 

O SR. PACIFico t.IASCARENHAS :,..... Admira-me 
que semelhante proposíção ·parta do ·~Qbre de.;. 
puto.do, !Ilustrado como ê ; em toda a. parte do 
mundo as estradas de ferro augmentam 9 valor 
dos tCITas pcl:~. f:l.cH!dadc de trans~rte dos set!S 
productos para. os centros consum~4ore&. ( Ap9~ 
ii.o•.) 

Haeercade um me:t o nobN 1\ltulatro da. Justlqa 
a.presenton a Ca.mara. um projeeto de repressão 
dã ociosidade, projecto que teve logo parecer 

v . m .- !;2 

Sr. presidente, a província dê M!Das, sendo 
umo. dàs que mais concorrem para as rendas pn• 
bllcas do polz, !neta. com as mAiores dlftlculdãd~ 
por falta de vias de communicaç!o. Como V. Ex; 
sabe, é uma província exteDSissillll\, com uma p<)
pulaçio superior a tres milhGes de habitantes, não 
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tendo um porto de m:tr por onde exporto os seus 
produclos. Nenhuma outra proviucia, pois, tem 
mais direito aos au:~;ilios tios poderes publicas do 
que n de Minns, que, entretanto, acha-se uo mais 
completo abandono por parte do governo geral. 

Quasi todos os melhoramentos que eJI;t .po~su~ 
são devidos aos seus proprioo esforços, e com 
gr3udes saarificios tem procurado dar deSeiiVolvi
mento ó.s suas estradas ôe ferro, que, ainda assim, 
são insufficientes, em relação a sun. extensio e nu
mero.'!l popuhção. A estrnda de fc1•ro D. Pedro li, 
a uniea construída naquella província pelo gcr
veruo gemi , chegar'à em breve temp.) ã. cidade de 
Sabará, que vai gozar desse gr:I.!lde melhor-.unento, 
r. que aliâ.s tem todo direito, !lCla soa lodostria e 
commercio, sendo uma dn:s prmcip~es cidades da 
pro;iucin. 

A estrnda de ferro, porém, não pode parar ahi, 
sendo de urgeute necessidade leval-a sem demQra 
ao S. Francisco. Entretanto, Sr . llresidente, 
não vejo no orçu.mento da Agricultura quota para 
esse fim; apresentei uma emend:~ e csp~ro · que 
o governo n aceite. Estando já adiantados os tra
balhos do prolongamento para Sabi<rá, deve o 
governo mandar desde ja proeede1• a estudos e 
!e;antar plantas do trecho alem de Snbarà. 

Bom sei que bn um contracto de navegaç.ão do 
rio das Velhas, a partir de Sahar-.1; mas tal cJn
tracto foi feito com ccndiçõ~s onerosas para o 
contratante o desconfio que não se realizara esse 
groode melhoramento para a proviccin. Ainda 
mesmo que o habil engenheiro que assignou o 
contraeto leve a v ante a sua 8:rnndiosa ideia, não 
se deve interromper por m011o algum o serviço 
do prolongamento, que deverâ ser então em 
direcção a Pirapora, desviando-se do rio das Ve
lhas e procurando os importa.otes freguesias de 
Mattosinhos, Sete L.<~goas, Tal'Oleu'O Grande,CUI'
vello, 1lfÇ~rro da Graça e Andrequicé. Atraves
sam assun a estrada terrenos r~rtil issimos que 
ro esperam vias de collllnunica.ção para em pouco 
tempo si torna.raru importantes centros produc
tores. 

Além disse, Sr. presidente, irá a estrada ser
vir ae eentro da. provmcin, que é justamente a 
parte em que ha c. maior numero de fabrio:t~ de 
Ilação ~ tecidos que lutam com as maiores ditn
culd~des por falta de vias de communic.•çüo. Che
gando a estrada de Pedro 11 no S. I•'rancisco, e 
estabelecen~o-so uma navegnçiio regular neste 
magestoso r10, tlco..'"il. o nort e do Imperio ligado 
ao sul, o as Tendas da estr-.1da crescerito de um 
modo espantoso. As llltlrgens do S. Fr:tncisco, 
hnbitndns por mais de um milllão de pessoas 
~ d~ um~~;. fertilidade espantosa e sõ compara
veiS as do Nllo. Compreheride v. Ex., Sr. presi
dente, que futuro brilhante está reservado a 
essa parte do nosso paiz, quando n.hi chegar a es
~radu..de ferro.de D. Pedro li, e uma immi"'raçiio 
lntel~Ig-ente . for pov?ai-a. O!i sertGes dr. Bo.hia., 
depms da haua do dw.mente ficar ão reduzidos a 
decadencta e a miseria. A cultura. do ai"odão ahi 
~rospera de um. modo ~spantoso; mas 0 hltnm os 
laVl'adores bah!anos com ·grandes difflculdacles 
:por fa!ta de me10s ~e transporte, e exportam o 
nlgodaoparaas fabr,c:~s de Minas Geraes em C03tas 
de a.nimaes, percorrendo distancias de 130 e mais 
leguas. -Ora, desde que chegue a. estrada ao S. 
Francisco e se Caca 11ma navegação re"ular nesse 
~i_o1 os sertõe.> da Bahia se tornarão 0 prosperas 
pouendo vender t odo o seu algodão pa.m as fa~ 

bricas do tec!dos da província. de Minas, que é 
a. que possue essa tndustria mais desenvolvida 
consumm!ndo um numero espantoso de arrobas 
de algodão, nàll produzindo a provinci:l. ma toria 
-primt~. em quautithde sufficiente, e ten~o por 
isso neoossirltldede importai-a do norte . 

S~. preside o te, além das estrada~ devo o go
verno tratar .serimneute dn agricultura D!lcioual. 
.\ tra.llsformaç[lo do tralmlho exig_e o emprego 
do> meios upe1•feiçondos, hoje adopt:.tdos em todas 
as nnÇôes civiliS.."ld~s, o emprego de llY.l.chinas, que 
augmentam a producção, economisanào braços. 
A creação de escolas praticas de agricultura em 
todas ns províncias é ema medida. que não pódc 
ser hoje ãdiada, embora tenha com isso o Estado 
de fa.zer grandes despezas. Precisamos de es
colas, nas quaes o> nos.>os laYrM.ores nprendnm 
praticamente o manejo dos imtrumentos ada
ptados pela agricultura. mndernl. (Apoi(l(los . ) 

Temos, e certo, a lg1Jmas escolas de agricultura; 
m:~.s, a n,ão ser a de Pernambuco, uenliumn outra 
prestt\ serviços. • 

A da Bahia , segun~o sou informado, só pre:para 
b.1chareís, fotor(}S candidatos a empregos publtcos. 

0 Sa. FREIItE DE CARYALHo :-Não 'Pl'eeoche 
os fins pa.ra que foi cre-.J.da.. 

0 SR. P .ACIFlCO MASCARR:fHAS :- r:otretanto, 
Sr. presidente, o Estado despeode grandes quan
tias com tacs escolas, e isto em pura perda. . 
Não consta que um só discipulo de taes eoco
las se tenha. dedicado aos traballlos da la>oura. 
(.4.poiados .) . 

O Instituto Fluminense de Agricultur:~. esta no 
mesmo c:1.so qne o da. Bahhl. e nenhum beneficio 
tem produr.ido. 

lStlo temos mais precisão de doutores e hacha
reis, pois o palz j à. os tem de sobra. Neste paiz 
todos querem S3r empregados publicos, e basta 
vagarmn log.lr, mesmo dos meno:; import."lutes, 
apresentam-~e trinta on quarenta. candidndos a 
csre logur e todos munidos de C."lrt.~s de empenho. 
Trate o governo ~e crear escolas pra_ticas de agri
cultura. o prestara um grande ser~•~ no paiz . 
(Apoiados.) 
N~s uitlmos tempo;, S~. pres_idente, n. cultura 

da vinha ~ o fubt'lco ~o ymho tem toim.ílo grande 
desenvolvimento, pt·mctpalmente nas Jll'Ovtocias 
de ~Hnns, Rio Grande do Sul e S. Paulo. Tudo 
quanto existe no pniz em relação . a essa lmpor
ta.nte int!ustria deve-se, exelusivameule, ao;; es
forços da inici~tl va partic.tlar; m.1s esta não póde 
actualmente preooin!lir. do> nulilios do governo 
que deve creQr no paiz ao menos uma escóla d~ 
viticultura, un qual seja milllitrado o ensino te
chni~l nüo só da cultura das .diversas variedades 
da VlaeJra europoo, conlo a1Dd;J. do fabrico do 
vinho pelos processos os mnis aper feiçoados. 

Estou c~nvencido, Sr. pt•esidente, de que esta 
Importante !nd.ustria ha. de constituir em um fu
turo proxhno um grande manancial ile riqueza 
particular e um1 importante fonte de rondo. uara 
o Estado . -

No seu importante rolatorio tratou o nobre 
Ministro lar pamented,\ cultora da vinha e do 
fabrico de vtnho ~m su.1 província, nada dizendo 
c:n relação a essa industria. na minha pro; incin 
onde fabrica-se grande quantidade rle .,inho. 

O Sa. CoEtlto RonRIGu,;;s : - E excelleote 
vinho . 
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0 SR. PACJFlCO MASCARENHAS :-Não falhmdo 
e~l ~uitos fabri~l:mtes de diversos pontos dn pro
'l'lUCla, apenas citou o nome do distinctó mineiro 
o Sr. Joaquim Luiz Brandão, de Santo Antonio 
do Monte, que ja fabrica cerca de mil b:i1•ris de 
e:x:cellente vinho. 

Ti v e ha annos o prazer de visitar a fabrica. c as 
plantaçúes do S1·. Brandão o que causou-me t\ 
mais agradavel impressão. 

T<ll'l'~z não haja em l\Ii•Jas Gerae~ terras mais 
aproprmdas _para. a cultura d<t viaha do que as de 
Santo Antomo do Monte e Bom Demo.cho que J'.\;~ 
parte desse município. ' 

Parece-me, Sr. pre~idenle, que é tempo do go
-verno pmllillir a importação del vinhos falsificados 
qu~ nos vem em grande quantidade do estran
gczro, c a f<tbriC>\Ção de bebidas uoci ;·as á saude 
publica, que nesta cidade se preparam com o nome 
de vinhos artillciaes, e que siío exportados em 
grnncle escala para. as provincius, como legitimas. 
~sta Tf!Bdtda. sera <la m'lior vantagem p~ra a 
md'!str1a naczonaL ( Apoi.,dos) 

A industria nacional rle'<'e merecer tod<1- a at
tenção dos poderes publicas. Nos paizes nóvos, 
onde a industriase imcia, esta. não póde desenvol
ver-se sem au.~ilio do goveruo. Si os pa·izes adian
tados em que a iudustria attingin o mais alto 
gr~o de p~rfeição, como a Inglaterra e os Estatlos
Umdos, sao protecciomstas, não vejo razão para o 
nosso paiz deinr de imitai-os. 

O SR. PEDRO Lurz:- Para mattar aindustria 
nacional basta subir o c~mbio. 

_o Sa. ~AcrFICO MASCARI!N!IAS:-P11ra proteger 
a mdustru1 deve o goverao elevut' os impo3tos 
sobre 031;lrodnctos êstrangeiros simihres aos que 
a iodustr1t1 naciona~ prodn7. ~ baixtw os impostos 
sr:_bre a matcru1 pr1ma, que Importamo; e o paiz 
nao produz, assim como sob1·e as substanc~•s au
xiliares, que a industria nacional emprego. e que 
não exiot<llli no nossso paiz: 

Deve, ale n disso, da r o governo preferamia nos 
productos das fabricas nacionnes pu r,, ·supri
mento dt\S J'Gp~rtiçõas public..1.s. Hano puiz excel
lenteõ f,LIJricas de nlgod~o, de puuuos c de calçado. 
Os vrodu:ctos <lessa.s ll•bricas são iguaes, si uiío.su
porlDL'cs, nos •JUe nos ''cnt do estro.ngciro, e não 
vejo ra7.ão pura &l deixar de t:u·dar o nosso 
exe1·cito com pnnHos e C'tlçado nacionacs. (.tpoia
do.<.) 

Sr. pre>idente, vou concluir, pedindo no nobre 
~~inistro que n.ttcnda its ~ece.>siJndes das provin
clas, que se acham reduzidas ao mal o r s:rau de 
Jccadencia e m i seria, gmç.ts {~ ceotralisJQ«o, que 
tuuo invade e nbsor'\"e. A capital do Imperío e 
um pot:·o de mil \'entosas, que suga a sei\·a das 
provmc1as. . 

0 Slt. PEDRO LUl7. : - Não apoiado. 

0 Sa. PACIFICO MASCARENHAS : - Diz O go
verno e dizem os nobres deputados que o apoiam, 
que a causa do movimento reuublicano, m•.e se 
nota no paiz, e priucipnlmente e·m :\1inns Gêraes, 
S. Paulo e Rio de Janeiro, pro,·ém do despe i to. 

0 SR. PEDRO LUIZ : -E' a apostusb dos he
mens pollticos. 

0 SR. PAClFlCO MASCARENHAS : - Entendo que 
a marchr. acelerada, que vai Je~;-ando o _p<1.L'tido 
republicano, provem principalmente d;1 centrali
zaçãn, da falta de confian~a nos nossos gove!'nos 

quo, longe do contrariarem prct~nções, muitas 
vezes desarrazoadas, da Co"h, procura·n at~ 
adviuhal' seus pensamento', p1ra. realiza[-)S. 

0 SR. PEDRO L17IZ : - Apoia.1o. 
0 SR. PACIFICO MASCARE~HA.S ! -0 poVO vai 

comprehendendo n1elhor os 'seus diraitos, e a 
marcha victoriosa do P'll'iido republicano nas tres 
principa.es províncias do lmperio é indicio certo 
de CJ.Ue, em ponco tempo, este· pair. será regido 
pelo sy5tema republic~no, que e, sem duvida al
guma, a fôrma de govel'llo a mais oompltivel com 
a. dignidade hununa, 

Os meios de compressiio de qtte o goverm va 
começaudo odançar mão, longe· de p1~oduzlrem o 
elleito de3ejado, llão de com certezo, acc3lera.r 
esso movimento ; hade dar-se justa·11en!e o que 
se deu com o abolicionismo. A polbia iute~'<'inha 
nos mcetings,d&spers~wa-os; porém, n idé:t tomava 
corpo e LnCNlMOto e em pouco tempo tocnou-se 
uma realidade. 

O SR. PEDRO LUI7. :-A Cori.l era quem dava 
rorç~ ao movimento. 

0 SR.. PACIFICO-MASCARENHAS :-Os titUloS e 
condecorações coro que o governo innunda o pa.iz, 
longe de minorar, hão de acceler:tl' o moviweuto 
por que tae> titulas e condecoraçue~ nem sempre 
são dados uos in1i viduo3 que as merecem. 

O Sn. Pmmo Lu1z :- E' um verdwe·:ro di-
lnvío. · 

O SR. CoELHo R.oD~tGoti!lil :-·E' um rJcrllta
meuto. 

0 SR. PACIFICO MA.SCARENHAS :-. H>je asses 
titulo• trazem ,-Clrdadeira confuzão, em vez de dis-
tincção. (Apoiados:) · 

O go'<'erno nem sempre se leva pelo mereci
mento individual. E' certo que brazileiros dis
tinctis>imos têm ·sido condecorados, homens de 
merito c talento, homens que têm prestado ser
viços iL patria. ; mns tambem é certo que outros 
homens de merecimento são preterido.;;. Si ao 
menos estes titulares pagassem os direitos, seria 
uma bo:t fonte de re ndu tnra o Estado; ma.s Cl'eio 
que nen1 isto e !les f!tzem. 

Em ClOnsequencla de s~rviços que prestal'll.lll >i 
CeiU>a da abuli~o foram coudocor.ufo; quasi to
elos o3 bispo; do 13r<\zil, mas ni'i.o o foi o virtuo
sissimo uispo de Diamautlna, que fez mais do quo 
todos o;; outro:;; peht caus~ dos pobres captivos. 

S. Ex., porém, é um e;pirito calto, a.migo d~ 
liherdRde, a.mante do progresso do p:ür. e de 
idéas adiantat!as, sendo talvez por esses mo\i\"O:S 
excluit!o do nnmero dos a.grnllindos. 

0 Sa. XAVIER DA Sll.\"A :-E' bom V. Eli:. 
explicar i>so, porqn~ enh'J DÓl illéas adianta ias 
quer di2er falta de religião. 

0 Sn.. PACIFICO MAS~ARE~H.I.S :-Nao !Ja neceJ
sidade de explic:tçiio alguma, pois tollo o paiz 
sabe que o F:xm. s~. Bisno cl1 niamn.ntina. ~ nm 
prelado virtuosissimo que 'honra o clero brazileit•o 
pela seu grande talento e profundo saber. 

O Srt, A:s-oR,\DE FlGTEiaA : -Depois cl't pas
toral elii que ~u~ pedia um golpe de Estado para 
fazar a aboliç:\o, o governo não podia condeco
ral-o. 

o SR. P Mrnco !\IASCARENHAS : - A estima, o 
respeito e a vec.eração de que go:sa na minha pro· 
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vincia. esse distinctissimo prelaào, 'Valem muito 
mais do que todos os títulos e grandezas da mo
na.rchia. (MuiúJ bem, muito bem.) 

ta.dos de sua prosperidade. Já disse e rej)itO, que 
a ilespeito de tud~, apezar da grande cruse agri
oola t commercia.l que desde muito •travess&., a 
província da Bahia é uma daquellas . que ainda 

O Sr. Milton • '-Sr. presidente, não se manMm em estado bastante auspicioso e pro
venho acompanhar o nobre d putado, que ma mettedor. 
precedeu na tribuna, nas observações que S. Ex. E a r-.. zão é muito natural, seuhores, por que 
fez. a respeito do o~mentu que se ~i~ute. ao passo que outras provinc!as, alias importames, 

Não me envolveret no debate polttlco, em que do tmperio, vi vem quasi exclusivamente d~ um 
S. Ex. eipandiu-!ie. . . genero de exportação, a Bahia ao coutrar·~ ~x-

Deixo esta. tarefa. a outro ma1s autortzado e piora dtrferentes culturas, de sorte que póde 
competente do que eu. Vindo agora à tribuna, manter um certo equilíbrio na sua vid tinan""" 

· n.en fim é apenas elevar um brano em ru.vor da ceira, pois quando um desses productus desce de 
província gue tenho a honrft de representar nesta preço outros ha que sobem, resu.tando aahi ver
caSa, e pedir para ella a attençã.o,· como de~- dadeira e feliz compen~. (4poiado.) 
pel'tar o zelo, do honrado Sr. Ministro da Agr1- Assim é que, alem do nssuoo,r, que sempre con-
cultu:ra.. stituin um dos generos mais importantes d,, sua 

Th!sejo, Sr. presidente, que a. província da industrb, a. Bahia produz e exporta o café, o al
Bahia seja sempre julgada com toda a justiça e godão, o fumo, o c teào ; P'•ra não faltar nas ma.
sem nenhuma prevenção. deiras de lei, na piassava, na turfa, no diamante, 

Dóe-me e dóe·me profundnmente ver que no carbomt, e no ouro lambem. 
muitas ve~es nesta casa, são os interesses da. mi· ora, uma provincia que possue em seu seio 
nba provincia inal julgados; de modo que aquella elementos tae~ de riqueza e conta recursos de tal 
generosa proviocia, nao encontra na Camam dos orden\, não póde deixar do merecer do governo 
srs. Deputados a benevoleucia a quil reputo-a toda a benetic.~ animação, que costum~ partir 
com direito. (Nao apoiado$.) sempre dos poderes publicas em proveito das dlf"-

{) sn.. COELIIO RoDJUGUES : ....._ Ainda hontem ferentes porç<le.> deste vasto imperio. 
faiiei aqui em favor della.. • Senhores, falia-se geralmente na estrada da 

B~hia a S. Fra.nci>co como do um sorvedour dos 
O SR. M(~TD!'I :-Ape2;11.r da crise do trabalho dipbeiros publicas ; mas a verdade ê que este 

que a proviricia da B3hia. atl"a-vessa a despeito das grande commdimento, pelo qual alias a provin
condiç<:ses precarias da sna l:~voura e do seu come cia não é re~padsavel, não póde produzir todos os 
mereio1 ainda. assim ella. é uma da.quellas que result>ldos que delle temos o direito de esperar, 
mais risonho futuro promettem. si não quando a estrada. chegar ao ~eu ponto ter-

O SR. A"YR.:ES JUNQli:ElRA:-Apoiado. minai. (Apoiados.) 
o SR.. ~llr.toN":..;..Si quízermos render preito a Para isto mUlto pouco falta, pelo que me ânimo 

verdade, ba.v8mos. de confessar que a províneia a invocar o patriotismo do hom-ado Sr. Ministro 
•- B h' ã é d · 1 b da Agrieultura, qne nii.o deimrá se<>nramente de 
.... a la, n o . p sa e maneira a guma "S<J re as estudar o :tSilnmpt_ o com tudo o cuiá'ado, que e~te 
ftnanças do Imperio; . . 

E para demonstrai-o OO.Sta attender p3ra o exer- desperta e mereCe· 
cicio de 1885 a 1886, que é o ultimo liquidado, e Jà. votamos no. lei de 20 de Outubro de 1887 o5 
no qual a receita da Bahia subiu a 10.995:433$563; flllldos necessarlos para o prolongamento da 
ao passo que toda a. despe~a importou em estrada do S. Franciseo até ii. Cldllde do Joaseiro. 
6.814:756$863; ve~itlcand~se assim um saldo na _ 
importancia de 4.180:676$700. ~ S&. J)JNQUEllU AYRES:-sendo aconstrucçao 

0 SR.. ANDRADE FIGUEIRA!-Os juros da Es· mUltO fa.cll. . 
trn.da de Ferro d.a Bahia não e~tão uh!, porque • O SR. MIL TO_!(: -o trecho que falt~ e de fa.Cil-
siio pagos em Londres. hma constr.ucçao. Isto esta reconhee1do por t~dos 

. . . . os engenh~Jros que tém estnda.lo aqn91la reg,ão, 
O SR.. ~IL"roN;- Eu se1 que os JIII'OS deYl~OS a e not<lda.meote pelo _Sr. Silva Coutinho. Deste 

Companh~a da_ Estroda. de Ferro da Balna. ao intelligente engeDbmo 5iio as seguintes pala-
S. FranCISCO sao pagos em Londres. vras (lê): 

o Sa. AXl.lRAJ?E !IGUE.!RA:-E muitas outras ., Tudo ~onsclha a. conclusão <f a estrada. da 
despeza.s que aht ntto estão. Bahia, e qu<tnto antes: po!'9,ue um mez de de-

O SR. Mu.wl'{:- A despeza, no entanto, foi de mora cust .. ao Es!lldo 83: 100$UOO,sendo 71:600$000 
1.008:265$153, com os juros alludidos, no exer~icio de juros do capital gasto, e 12:500$0()0 dificit do 
de 1885 a 1886, que to o ultimo liqui<lado, como jil. tro.fogo. 
disse; ele modo que resta., em tudo o caso, um saldo « Esta despeza decrescerà sensivellliimte, logo 
de 2 · 112:411$547 · que a. linha chegue as .T oaseiro; e quando não dA-

O SR.. ANDRAIJE FIGUJ;:uu:- Ha muitos outros sa~parec 1 no'· _primeiros a unos, sera bem compen
pa.ga.roentos feitos em l.ondres, po1· conta da vro- sada pelos proventos iudirectos, re~ult~ntes do 
"Vincí~,. ãesen vai vimento da industria. e commel'cio do 

va!le de S. Francisco -; 0 SR. LEITÃO DA 0Ul'f!U.:- Em compensação 
os dinheiros do Norte vêm para cá. O SR. ANDIUDE FIGUEIRA:- Inrlustria e com-

O Sa. Mn.TON:"- E'. certo, como diz 0 nobre mereio que não alimenttLo- o trafego. 
deputado pelo 11• distrieto do Rio de Janeiro, que o SR. MILToN:- Apesar do q11e di~ o nobre 
esse estado da minha provincia não é francamente deputado, sabemos todos que o valle do rio s .. 
lisong-eiro, mas eu uii!J. sei qual outra província Francisco é disputado por diversas províncias do 
do IiDperio podem nas a.presental" mellüires a.ttes- ímperii~o · 
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Engen~e~ros c o~iros h~mens de sciencia que • lon~:t.da., qual della$ mereça. :l. prutecção do go-
o _têm V!Sttado, sao aceordes em afflr·mar que verno. 
ex1stem n~se maravilhoso Vlllle, immensos re-
cursos que conyém ser explorados, em proveito O Sn. AND.E<ADE FumsntA :- Para tmns!'OrtiLr 
da ~queza J!llC!onal ; e essa é a ra7.ão p .rque fruct<~ s, creio que nã.o e gl'ande Mgoclo. 
mutt~s prov~ne1as pmcul'>tndo delle approximal'·se, O SR.._ MrLTOY :-A r~~peito desta estrad:t tenho, 
desejam utllis>\l•o convenientement.l. ·Ma:; e'tà Sr. p!'e;ndente, 0~8egumt~ dil.dos ~.;t,,tisticos p .. ra. 
.reconhecido tam~m quG nenhuma. das estradas os qu"e~ cha.mó a attenção do nobte d .. putado 
mais facilmente chegará ao ri" S. Fraocise<l ~o IJelo 11• <listricto du lUo de J,.uelro Em 1883, 
que a. P.Sb".da d:t B.thi:\ ao Jros .,lro, visto como ell.: rleu de ~aluo ~6:375$7W; em lSt!ô, 50:07<!$040. 
est:í. ellu. simplesmente dist,.nte 1::!2 kil"m"tros lle 1886 para 188i » diff,weoo;a d~ J'çuJ · Jbi de . 
das aguas livre5 desse rio mag.:stoso, ao passo 89:53i$930, par·a n•ais. · 
quea ae Pemambuco, por e xemplo, acha-se a. !\las, si e ll : não pro:>egnir , pa>ara por muito 
470 kilometros ainda. tempo soure o Tbe.;ouro N :cionaJ. 

Pa.m realisar-se o prolongamento da I'Str:ula a. . A g'l'lD·lo ponte que.Jig •. a. ci•lnr!A d>< Cachoeira 
que me refiro, ia existem estu!los reitos e conve- a povoacã.o de S. Felix, e que é inc.•nt -stavel~ · 
nien!A:lrnente revistos e gr:tnde IJ&.rte dt:l material utente uma ohl'il tuonomant .1, o· L opinião das 
metallico depositado, o que riã.o são circumst .• ncias ressuas .comp~tentes, tem 1\!ndiolo : ein 1886, 
para desprezar. Accresce que, mediante aquelles, l7:3Ui.'$680 ; em IAA7, 19:005$520, ou maio
o bteve;.se uma tangente de 62 kilometros exem- 1:704$840. 
plo. unico em nosso paiz, como os profi~sionaes Para a.prechr-S? o movitnento qrte tem tido 
assegur~m. . . c:>:;u ponte, <lenotf!tnada de o. f'"'il'u 11.," que me 

Nestas condiçi!es parece,-me muito f.tcil ao t•edro, b •sta ct~nsulerar qu~ em 18~ S'lrvír .• m-.;e 
governo Pf!3-Hzar ~grande commottimento,pal'a della 305.581 pas,ageiros. ao !I·•:SSO ~ue eni 1887 
o que Ja se acha. ahas antoriz<tdo, e ooo; o que tr••nsita.rarn por alli :ll3.736 pa.-~.~"tgeir">~. 
presta.rà serviço rele:vaute ao paiz Inteiro. Em 1880 p~~1ra "' pu• ólla. I ~ . .128 anlmaes e 

Outr-õ questão que se prende 11> esta. é a. olo ros- ve:riculos; em 1887, poré111, e:;te ilutu~ru subiu a. 
gate da mesfllll. estr-.lda. de ferro de s. Fr:tilci:;OO, 15,327. 
para o que o governo se adia \anibeiil habilitado Ora, si nestas circnmstancbs não se deve ani-
pe)a.lei do orl!amento vigent~> . . · mar um melbor:lmento tá<> irnp:•r t . ut~, oomo é 

Não me demorarei em demonstrar, s r. Presi- s-.mpre UI!!"- estradu. de.ferl'o, nã" sei o que quer'· 
dente, vantagens que . resultarão tle semelhante o que ~eseJa ; o.qud ••Xtge o bonl':u.!o depnt::de, 
medida, o quajà aqui foi reito brllhniltemente em ruruo tant•JS outros; que não têm tll no$ pl'ogres
outl'>\S occasiões; m •S ~umpre.;.me cham~J.r a tüten~ sos do p.nz. 
Qão do ho~do Sr. Ministro da Agricultura para Sobreleva. accrescentat· que 11. l~>trarla de F~rr'O 
estama.term; pot'que si me i!otlgur;t. que é um dos Centr>~.] b a de,.s.,rvir a oolnni-;aç:.1o da plvvincia 
maiores benetleios, que S. Ex. Jl()le prestar à pro- da Bahia., serviQO para •JUe invoco igu .. ImetJte o 
vi nela que tenho a honra de r•present•lr, (a,,oiadll zelo do bonr .• do Mmistro. 
dótlr. J~aqtieira .tyres),provi'denciando no sentido Sr . IJr«Si.:lente, elista:n na minha provir.eis. 
da. ltitlicação legisla ti v a (apoiado). E v:•rece-ln6 muitas t erras devulnta>, que póol~m s..r a!lro
que a occaSiãt\ é ,~ mais azada, attentQ o estado do veitadas para uma fecunda cntoui:s:tção, ( Apoi<:rdo). 
mercado monetatio, na Eump<~. . . Além das mattas ubeniu•ns do sul di\ província, 

Sr. presidente, além d:~ Estr:~.dtl. de Ferro dà ·~•ntr rnO:l aa rertlll, slmas m:. ttocs do orobó. 
Ba.lúa ao s. Frnncísco, e1iste outra ·empreza. na E ]uando o Governo lmp.,riul tom cotuprnd., ter
minha provincia, dí~n:t de toda animal)io P<>~ ra$ n" provinciR •le ,.; . p,. ulo, como sn~.cedeu com 
pnrte do goVilrno imperial: rerlro-me á Estrada as de .Jundlahy e porto Feliz, e na provi neta de 
de Ferro Central. A respeito desta utilissim=• em- Mimts, como "conteceu com us de Barba.cenn, 
pre7.ti,jáa.Ca.marados srs. Deputado~recebeuuma pur~ce-me que não seria desacertttdo ~ue s. Ex. 
representarão do ct'mmerrio iia ca.pital daquello mandasse n•~dir lotes de t err :s, tanto nu Orot~ 
província, outra do commeroio d:dmpor~nteeidade como em o"tros lug •res .• a E!" h ia.. afim de .uh i se 
ilo. Cachoeira e da prospera povoação de s. Fellx, e .,tabellecdrem os nucleo;; coiuuiae;, que fossem 
de que tive a honra de ser portador, e uma ter- possí veis. · 
ceirn da. NliP>CtiV'll A,;sem!Jléa. Legislativa Pro: n digno engenheiro Ar~rollo, em rei •torio 
'vincial . Em to<.i3S ~'tas represeot~s 5e fuz offlcial, llt:illiOIIStron c.o.llahMnte ns vantagens, que 
patente, 5e aécentúa., a necessid.tde de prolongar se colberio.m di!SSI~ digna tP.ntativa.. 
aQJiella estrada :to valle de S. Frn.nciseo, servindo Consta-me. Sr. pre.;i·~~ute, qu~ o engenheiro 
ella. igual mente ns cón}aroas de Mara.:âs, Lavras; Joseph Mnwoon supermtelldellte da. Estrada. de 
Diamantinas, R.io de Cont.s e .Caiteté. Ferr-o Centr.•l, da Bahia, cava lheiro muito com· 

No termo dos Lencóes ba hoJe nma grande la- peteote; ho111em tastante la.l~rio»> .•• 
vourn de café, de qualidade excellente, que te o su. JuNQUEI!!A AY~Ils :-Apoiado. 
sido muito bem recebido no mercado da Bahia, · 
onde é v"'ndido por e l evl\rlo P~"'~"· . O_SR. MJ~'!'~N_. ·• suhm~tt~n. ao conhecimento 

Na ooniaroa de Caiteté cultiva-se em l~rga e!i-J ao nonrn.~o l~Íimstro uma f"!tu;a;o, em que se p~o
eala o algodão qlie eoeontra nos mere>~dos põe medr• nte certos e pequenos fa •orP.s, !• · esta
esbngeib)S cot.aÍlão especial. be~~c,>r _oo~ lo~r8ló pr~n 1mos a .:str-o~da. refer ida, 

Além destes 1\ons próductQs, na.1uena zona oul· dl, ê i·SOS nucloo• .e·lum>~es. (.~p•rrtes.) 
tivam-se o t'umo e divel'Sis fructas europea.s, ·10 ~la Recomm~odo portanto, com tQ<\o n respeito este 
~ de gado ·~iml e ca.vatlar em nota. 'lei assurupto ao honr,•do s r. M'nistru d$ Agl'icúltúra, 
escala, . e graudes th\ball\bs de mineraf)ão. Si porque. cuido que as provintias. an nor·te, ·· P"~'
nestas eóndr~ Uinâ. estrada de ,ferí'O não tem tieuTurm~nte a rninh.-t, nãe ]!'lllem ~r pri'tadas 
flltnro, então Dão sei qua.l ~l!M ll&'ft. trer ~ :dO ~ 'Ih. cól~ (~ 4Je iali 
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tã.o l?rodi>;a mão S. E:~:. tem espalhado pel~s pro- !?ara. escriptcrios da companhia. e da. repartição 
vínc1as do Sul. !iscal ; oito pequenos molhes com armazens para 
U~rA voz:- E os engenhos centraes 1 deposito de mercadorias, um plano inclinado e 

uutros ulelhuraweutos, que as obras deste genero 
O .. SR. MILro~ :-Os engenhos centraes tambem comportam. 

reclain1m do honrado !1-tiuistro dn. Agricultura Nos cae~ e nos molhes se assentarão trilho3,' 
.:ilguma attenção. guindastes e tudo mais quanto tor necessario 

Como se deve lembrar a. Camara, estes enge- par~ facilitar a carga e desca.~ga. das merc."l.
uhos, como o do lguape, que estava fnnccionando, aonas. 
tiveram de fechar as snas llOrtas em couscrjuen- Ora, Senhores, parece-me que um melhora
cio. de lhes ter sido suspensa o. garantir~ de juros menta desta. ordem, principalmente quando o 
com que o governo os protegia, e por motivos de empreiteiro nenhum lavor solictta ao govarno, 
não haver a emprc'l.n. cumprido tietmente o seu não pede garantia de juros, nem privilegio ; é 
contracto. questiio que nilo deve ser adiada. 

Suspensa o. gv.ro.ntia de juro;, ao engenhos r • • , d d 
centraes deixaram logo de trabalhar, e oresul- Uli!A voz .-E ver a e. . . 
tado foi que os lavradores da canna perderam O~!\ .. MILTON : - S~·11reSlden.té, afora o que 
gTande parte da s!Ul. snfra, porque, confiados no 1 fica mdu~ado, ~ empreiteiro dara.. sempre prere
enzenha central não Ee prepararam devidamente renma aos nav1os da armada nacton\1-l, e os con
pa~a a l!loagmi del!a. cortará com o abll.timonto <:e 25 •;, noJ preços da 

Esperava-se, entretanto, que depois de eo;tu- tabella para os outr~s na Vtos. . . 
dado cuidados:1mente o assumpto, o honrado mi- Em troca. de tudo ISto, Senhores, o empreite1ro 
nistro de~ilJerasse, no sentido de serem aproYei- apenas pe_il.e ao g9verno que os armazens dt\. com
lados aquelles estnbelP.cimentos, que sem contes- panh1a seJam ~'lll_!parados aos. ~rma;zens allande
tação são de muita utilidade (apoiados), tanto mais gad~>, e perm•ssao . para eD?ltur titulas de g-a-
quanto a lavoura do assucar passa por uma crise rant1a da~ mer~~orms depositadas. . . . 
dolorosíssima, proveni e.nte não tanto da escassez ~squema~me atzer, sen li ores, que o _PettCIOnarm 
de braços, como da baixa do producto. (Apoiattos.) o~rtg~-se amda a.•transportar gratu,~amente os 

, . . . d1nbe1ros do Estado, as malas do correiO, a forç:~. · 
. Ora, eu cre.o gue. o _nobre Mll_llS~ro fttrJ.a um publiM. e os colonos tambem. 
Importante sen1ço a mmha provmc1a., se resol- . _ 

·>esse sem demora essa importante questão- ou U~! SR. DEPUTADO : - Realmente suo grandes 
Julg-ando caducos os contractos, porque poderia nnta.gens. 
acontecer que outras companhias quizessem se te- O SR. l\fiLTON : - A obra esti1 arcada em 
nntar sol;re a.s ruinas da companhia :~.etual ; ou 60. 000; 000$. donde se conclue que e e !la venla
conc~dando um certo prazo ra.zoaval á dita com- deiramente monument<\l, Ora, não s9i por que em 
pnnhb, e restabelecendo a garantia.'@ ,juros; e si t o.es condições at_é hoje o requerimento do distin
apezar disto e! la ainda. f<\llasse ao seu dever, cto engenheiro não tem tido soluçiio. Eu quero 
então S. Ex. tomaria medida mais energica e c~er que o uctnal Sr. Ministro da. Agrlcultur:l, 
decisiva tambem. qu13 ha pouco tempo entrou pa.ra esm pasta, não 

tenha. conhecimento de que nello. e.xiste uma pre
tenção de ta.l natureza. 

. O que não póda continuar, senlÍ'ores, é este 
estrufo de causas; o lavrarh1' inde:inidamante à 
espera dos engenhos ca~trae3 e os engenhos o~n
traes de fogo morto, arr11inando-se de dia a dia. 

0 Sa. PEDRO LU!z;-Nio falln. nns docas? 
O· SR. MILro:s-;- Concluirei as timidas cousi

uel'açOes, que tenho !'cito ao hourndo l\Hnbtro da 
Agricultura, chamnndo n. attcnçil9 de S. Ex. 
para uma. obra. importantíssima, que des,le muito 
se projecttl. na. capital da B~hh. Retlro·me tis 
docas, Sr. prcsiuente. · 

O Sn. JtJ:O:QUEilu A>Rlls:- Ap iado, é uma 
obra muito importante. · 

O Sa. MIL TO:.:- Ha um anno pende do 'll!inh;
t~rio da. Agricultura o re~uerimento de um tlis
tlne;to eng:enheiro, residente naquella provinciu, 
pedmdo Simplesmente licença para estabelecer 

·Do porto da Bahht uma doca. E. até hoje, sem se 
saber a. razão de semelhante silencio, esse reque
rim~nto não teve o mais succinto despacho ! 

Senhores, nilo preciso encarecer as vanta
gens,· que resulta.rll.o para a minha província de 
melhoramento tão nota vel. 
· Direi eu, ent~etanto, que o enge11hei..l·o que 
se.propõe a realizai-o, pretende construir do\J.s 
quebra-mar, tendo- o do sul na extrentidade 
uma: fortaleza, e. o do norte um pharal; formando 
nmbos um .seguro porto de abrigo. 

No centro promette elle construir um grande 
molhe, ·eom depositas para carvão, acommodações 

Quo as docas ·trarão grandes beneficios <~ pro
vincin da B:~.hia. V. Ex., Sr. 1Jresíclente, que ja 
teve a. bondade da presidir aquella tet·ra, ha. de 
recanh~cel' e coofossar. 

Em favor do emprohondimeuto arrojado- é 
tom Lembrar- ji\ mauifest,\ram-se o at.lmiuislru
dor df\ proviucitl, ;1. cll.marn lllunicipnl dn capital, 
a asaocm')ão commercin.l, o. directoria. dns obt·n~ 
publicas, o commanclo dns armas, todas us re
partiçlles e funcclonarios, :1 respeito OtlVldos. 
(Apoia(tos.) 

E llOrqllll esse concerto de opmiões, sonhares f 
Porq1te -com as dúC!ls- em primeiro lagar ns 
relações commerciaes da províncii\ se estonder;i.o 
facilmente, pela certeza que os naYios hilo de ter 
de enoontrat•em alli um seguro porto de abri,.o, 
onde poderão reparar facilmente as :warias; e 
tambem facílmeufe abastecer-se. 

Em segtmdo logar, as docas tral'":io grandes 
facilidaJ.es na descarga. das me1·cadorias, aboli
das certas delongas provenientes quer da agi
taçiio do m::.r, quer à::. difficuldadc de transporte. 

Tudo isso traril-como consgquencta a reducção 
dos fretes, abolidas as llespezns de estadias, e 
sobre estaÇ-ins ; com vantagem iM~lculavel pnra 
os consumidores. 

As taxas adttaneiras serão melhormente tis
c;>.liz~da·s, dundo-se assim uma valiosa protecçiio 
ao commercio llone$tO, e impedindo-se até certo 
ponto o. contrabando. · · 
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As ru:;s e os cães, hoje inconte~tavelmente es

treitos e desacceiados, serão con yertidos em càes 
e runs limp:IS, largas e forn:10sas. 

Gra.ndes capitaes estrangeiros serão introdu
zidos no paiz, e servirão, inwntest!l:relmente a 
muitos dos operaria> naeionaes. 

UM SR. DEPUTADO :-Muito bem ! 
O SR. MILTON:-Om, Sr. presidente, parece-me 

que eom estas vantagens todas, as docas que se 
pretendem construir na Ballia, constituam um 
melhoramento ao qual o Governo não deve ser 
indifferente. 

Estas medidas que eu reclamo para a minha 
provincia ao hourll.do Ministro da Agricultura, 
como V. Ex. vó, Sr. presidente, nfio são medidas 
que venham aggravar o estado financeiro do paiz. 
As docas, principalmente, não trazem n·enhurn 
gravame para os cofres publicas e, por consequen
cia, é questão esta, que impõe-se uo estudo e so
lucão do Governo lmpsrin.l. 

triotísmo, S. Ex:. po{lera .. conseguir multo em 
benilicio deote vosto imp•rio, de que todos.nós 
somos 1ilbos e cidadã~s (Apoiados.) • 

Quanto á mlnlm provincia, eu solicito para ella 
todo o o.u:~:ilio, a protecc;ão mesma. no honJ"ado Mi
nish·o da Agricultura ; e espero que a Bahia será 
julgada po1• S. ~x. com todn a justiçn a que tem·. 
indul.>ita.vel direito. Princi_p:tlmente porque aquella 
terra~ heroica. e legenàarJa, e tão grande nas ho
ras de gloria e aleg!•ia, como nos momentos de 
dor e proYnções para o. patria. 

Tenllo concluido. 
(Muito bem.; mt<í!o bem. O o;·arlo~é comprímen-

tado por todosos Srs. deputados presente~.) . 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR.. PRESIDE:O.'TE dà para o.nmnhã a seguinte 

ordem do dia : 
Eleição da Mesa. 
33 discussão do orçrLmento d~\S despezas do Mi· 

nisterio da. Guerra. ; 
2• discussoo do projecto n. 49 de !SBS, conce

dendo reduc~ão do imposto predial em favor da 
Vcncravol Ordsm Terceiro do Monte do Carmo. 

Eu confio profundamente no pn.triotismo do 
honrado Sr. Ministro da Agricultura, qu~ parece 
querer agora rasgar novos horisnntes n ;t poli
tíca do paiz. O certo é que eu invejo muitas ve
zes, Sr. presidente, os progressos e adiantamentos 
de outros povos, quando talvez não possuam A's 2 1í2 o'e a>ltcs 
elles tantos elemeuto~ d~ g1·antleza e pro~parida- , .• _ . . 
~e comooBrazil possue. . ·. .2 ~~cu.sõ.o ao orçamento dns despez~s do Mt-

Parece-me, portanto, que si houver da poste [ msterm da. Agrtcn!tura. 
do honrado Ministro boa yontade e sincero pu.- Lev,,nta.ge :.1. sessão ás 5 hor.1s da tarde. . 

FBI DO 'l'ERCErRO VOT.UM!l 
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