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n!S íactBS importante& OCGOrridOS na 4ª . SC~ãO da 18ª lft!iBlatnra 

Eleiçtfo cl.i mesa 

N• 11esBão de 3 procedeu-se a eleição do p"sidente sendo recolhidas H7 cedulas, que 
apuradas deram o seguin\o resultado: 

Moreira. de Barl'os .•.. , ................................... , • 
Rodrigaee J11nior ......................................... . 
Hm branco.,~, ..•.............. ~ ...... , 4.,,,, ••••••• ,,.,.,. 

59 votoa 
57 • 

1 lt 

t11 
O Sr. lloreira de B.rro11 foi 11leito por 59 \'oto11. 
O Sr. Zama obtendo a palavra pela ordem pediu urgenaia para. apreaent11r oma moção de 

de1co.nll11nça. ao gal.iinem, a. qual deseja.va fosa~ votada no111inalmente. 
Levantou-111 uma. l!uesllo de ord~m na qual tomarll!n parte, os Srs. Candido de Oliveira; 

.Zama, Paulino de Souia e Martim Francisco. • · 
Os Sra. Ail'onllO Celso Junior e Lourenço de Albuquerque declararam-se em opp01içifo ao 

pbinete, e ein seguida foi unanimemente approndr. a urgencia pedida pelo Sr. Zama, que 
Jll1tiftcou a aeguinte: 

:!iOQXO 1111: DBIOONFIA1"9A 

A cnmo.ra doa Sra, deputados, e.atendendo ficar o gabinete privado do nece•1ario preatigio 
po.ra continuar d fN!nte do govet·no, viato a votaçilo em quo oa memb~o• do miniaterio toaiariim 
parte, extranha o procedimento do& mesmos mini1tl'o1ro paesa. à ordem d0:dia. 

Sala das 1ess8e1, 3 de Jtinbo de f884.- Zama. 
· O Sr. Alfon$ Penna, então llliniatro da agricultura, pediu Hoeiiç11 t>ara dbor; por parte 

(\o gabinete, a.a allguia.toa p11.la.vra1: 
e Nós temo1 con1eioncia de ht.nr cumprido o no1so deTer. 
e No terrena político. temo1 procu1•ado onca.minhar a• rBformu pelaa quae• 1ampro 

propugnamo•. 
· e Na adminialraçlo publica temoa govera.sdo com o• 1l06IOM p1·inoipio1. No IE1rt1t110 oc~ 

nomice, te111os feito as economiaa recl11madas pelo ostado preoario. da• noua.1 ftn&nQa.s. 
Temoe feito uma administraçlo proba e digna. 

«. O Sr. Almtid11. Oliveira (ministro <1a marinha) aoor11cento11:- E' a. DOIB& gloria o 9erii. 
tt causa de nos1a derrota. 

t1. O Sr. Affoneo f'ennn (mb~islro tla agf'i'culrun1):- O mini$tal'io não 11e dirige à maioria. 
do aau partido em nome do espirlto partida.rio ; dirige~n convicto doe antos qu9 tem pratiaa.do, · 
porque tem a ®n9ci~noia de haver cumprido o seu dever. · 

«.Vote a camlll'a como entender, o paiz nos jtdgarà. > 
O .sr. Maoiel (mir1istro elo impM"io) declarou que o Sr. Affonso Panna tinha i11te1•pre-

tlido. perfeitame:nte o peneamento do governo, 1obre a moçll'.o. · · 
O s~. Mo.rtim Franoiaco Filho 1•equereu e a camara consentiu no encerramonto da. dis· 

cuido. . 
O requari11u1nto para. que a votação fo.s.~e nominal, íoi ·approvado un11.uimemente. 
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Feita a chamada ?EtpCiLd•ram 
N1o 

i Adriano Pimentel. 
2 Almeida Oliveira. 
3 Salu1tfa110. 
4 Sinva.l . 
5 Vianna Vaz, · 
6 Culello Branco. 
1 Basson. 
8 Dori:i . · 
. 9 Thomaz Pompeu. 
to Amaro Bezerra . 
H Manoel Carloe •. . 
:12 Joiâ Marir.DllO. 
13 Joaqabn Tavare1. 
14 Ulyas~s Vianna. 
i5 A . do Siqueira. 
16 Eapinlola. 
17 R ibeiro do Menezea. 
18 Tbeopbllo. 
10 Pra•lo Pimentel. 
20 Dario da Batancia. 
21 Ruy Barbosa.. 
22 Pneco Paraizo, 
23 F . Sodró. . . 
24 lldefoueo de Araujo. 
25 Carneiro da Rocha. 
26 Ferreira de Moura. 
27 Rodolpho Danha. 
28 RCJJr1gue1 Lima. 

. 29. Ju1•encio. 
30 Aristides Spino~. 
3t Alphe u Monjardim, 
3l LeopDldo Cunha. 
33 Bezerra de Menézea .. 
3( Rodriguea Pt>ixoto. 
35 E li·•s de Mones. 
36 C"ndido de Oliyeira. 
iJ1 Atronao Penna. 
38 Cunla ge•n. 
39 Vu lifl Mello. 
(0 Jollo Pon do. 
'1 Silvian11 Braodlo. 
42 :Monta11don. 
48 Matt•1 l\tach•1do. 

. 44 Paliei'> doa Sanloe. 
(5 Ab .. l11rclo de Brito. 
46 p ,,ula Sniiu. 
47 MarL:m Fraoci1co Filho . 
48 Mar ti1u Frnnciaco. 
69 Souza Queiroz Filho . 
50 Leoµnl •o .Je Bulh0e1. 
Si Gonça lve~ de CarvrJho. 
52 .A uir11eto Fle•1ry, 
53 Oenero o Mar'luea, 
54 Alvea o ANujo. 
55 Silvl\ Mnfra . 
5ll Citannrg-o. 
57 Rib1u.r. 
58 ~hciel . 
59 Di1tm1. 
60 F.,l ia»e.-to. 

HISTORlCO 

IUC 

1 PH&aos de Miranda. 
2 Ca.nt.io . 
3 Cruz. 
4 Ma.c•Dowell. 
5 Silva Maia . 
6 GomH de Castro . 
7 Me\On (libor:il). 
8 An\Onio P into . 
9 Pomve11 (liberal). 

10 Rodr1guH Ju nior (liberal). 
U BarAo de C •llindé. 
i2 Ratiabona (liberal). 
13 Caminha. · 
14 Tarquínio . 
15 Carneiro da Cunha. 
16 Tortu1iano . 
i7 Cru:i: Gouvêa. 

. ifS Snur.a Carvalho (liberal). 
19 Manoel Portella. 
20 Peretti . 
2i Rego Bar ros . 
22 Henrique Marques. 
23 Souza Leão. 
24 Alcoforado. 
25 Gonçalves Ferreira. 
26 llarlo d 1 Aoadia. 
27 Lourenço de Albnqaerque (lib&ral). 
28 GP.mini •no. 
29 Coelho Ca111po1 • 
30 BarAo do G11·1 hy. 
31 Ara~jo Pinho . 
3? Zama (liberal) . 
33 Barão da V lia da B&rrt.. 
3<& Duque Eatrad~ Teixeira. 
35 F rnande • de Oli'l'8in• 
36 Paul:no de S"uza. 
37 Fr • ocleco Boliu.rio. 
38 Alfredo Chavt!I. 
39 Pereir '' da Silva. 
40 Laca!'d~ W erneck. 
41 Andrade Figuuira. 
42 Ferreira. \'ianna. 
43 Mourlo • 
44 'Barto da Leo~oldiu. 
.4~ Pare ra C.bnl. 
46 Olympio \ 'aU .. dão • . 
47 8 11RrPa. 
48 Joio Cael1no. 
49 VHrn.d ' Andl'lld• (liberal). 
50 Atron1ó o .. Jso Junior (liberal). 
5{ Al1ueitll\ Nuguuira. 
52 Cnlta Pinto. 
53 Ulhõn Cintra. 
54 Moraoa Jardim (liberal). 
55 E1cr~ !l'nolle Taunay. 
5() S1n erino Ribeiro. 

. A moç1o foi l'li4'0itad11 por 60 votei contra 1S6. . · 
··· · O ~r. ltuy 811rbosa (pelll ordem) requereu IJUI! 18 •uspcnde~~• & 11011810, r.Ltu.\o o -~ 
do e:t r.ilA ~~" r.o e1pirito cm que 10 acha vi\ a c11n.iua depoie do 11contecimonto que aoabave. 
de ter Jn~:u· . · 

O Sr • preaidonte levantou a ae111ão. 
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HláTORlCO 

·Na 1e11i10 de·to continuou a eleição d& ~eea, quo deu .o .aeguiotu reaull6do; 
t• · Viee•pteaideote o Sr. A1Ye1 de AreuJo . . 
2° > o Sr. Cam1rgo. . 
3° "' o Sr. F. Doria, 
i 0 Secretario o Sr. Loopoldo Cunha . 
2• > o Sr. Joeli B11son, 
ao ·,. o Sr. Tbeopldlo. 
(o > o Sr. Joaô Pompeu. 

· Sapplentaa: os ·Sra. ~go Barro1 e Paa·1oe Mirand11. 

No1Ja or,qani$ar,ão minisl1ri11I 

6 

Apez~r da r<'&"~ição d:i llM)~o de d~confianÇ& 110 gabinew 24 de ?olaio, apresentai a pelo 
Sr. Za1ua, o Sr. 11en:.dor Lafayette, presidente do conselho, sollicitou o obleve de Sua Magea~dl) 
o lmp~radar a demiuão do gabinete qfle presidia. 

Na aõ!alo de 9 o Sr. Maci<.I cumpriu o d~ver dé relatar á camara o quo occorreu em 
relaçlo i demilsi!ilo do gabiuet~ 24 d'3 Maio . . 

s . E:t. djq,: 

e A eleiçib do preaidAnte da camara doe •~nhore1 depntaios convenceu o 1niniaterio qna nlo 
tinha f"1'ça parla1nent.•r para. continuar a gtri" oa negocios publicas e, aobre~udo, conse8uiP 
a adopçllo doa projeclO!I de lei, que aubmetteu a ap11rova~ dit. meama camara. 

• E10 conse~u··ncia diato, o mini~terio deliberou pedir a aua demiRBllo, que Sca Mu.geatade 
o lmp-.rador se dignou conce ler, mandando chamar à aua presença o Sr. senador José Antonio 
Sara1T•, pOl' indicação do ox-preaidenle do conselho, para. incuinbir-ae da nova organiznçlo 
miniaterial. , 

O Sr. acn·:dor Manoel Pinto ele Souza Dantas, presidente do conaelho do i;abinete 6 de J11nho .. 
pondero11 que a pr:itiea admittida entre nóJ, de cc1·to1 annos a eat11 parla, e quo o preeid•!Dte 
do con~elho, quando pela primeim voz ! O tem da dirigir aos reprenntnnte• da naçlo, melbor 
proced~ lcmdo o se11. programma ou plano de gover110 do . que pronuodando·o eimplesmente de · 
llllm•ma . . 

Por oi ta razio S. Ex., decidio-ae tambeni · ~eg-nir eHo al,itre . • 
DeaojJ, accre•~enlou s. für:. que, doataa palauas eacriptaa com refte~n:o, eonsciencil\ • pa

trillti•mr1, para dar a conh~cer ·a c~01ara ó ao paiz o penaa1uoitto com quB o gabinete 6 do Júnho 
16 apresenta aapirando a confiança dos representant11 d1L nação, ae v<·j-1 que não foi um p 3D• 
1amento (urmulado ligeiramente, mae profundamente mcdit:Lfo o quo a1 11re•idiu, 

Assim, do . d ·a ·j,.n<lo que uma · pl'lavra 1iq 11er - porque a metnona, ainda a mai• falir, 
pôle falhar - ;oj:t omittido. -~m um docum~nto deeta ord,.:in, peço licença d camara pa~ ler o 
prC>gl'll•uma com que o g-j bineto ·actual ae apresenta &nto 01 legblQdores do p·ih:. · · 

Aotea,. porêm, rio lor o programma do gabineto que s. Ex. presida deu à c11mara· 61 10-
guint··a informações : . . . 

e Sr. 1•reaiJente • ..- No dia 4 do corrente o honrado os.pr0tident1 lfo conitelbo procurou-me 
p&l'a trinamiUir-me em Domo do Imperador e. or .. em do comparecer no p 3ÇO do S. Chrialovlo, 
ia 6 horas da tarde do mesmo dia. · 

A' hora marcada, ~pro•entni•rno em s . Chrietovlo o •ando admittido a preeenç& do lmpe-
1adnr, di~no11-se Sm1. Magc·ll.ade ouvir·me 1obre differenle1 11ónta., e.peeialmente 01 rolatiYoa 
'criae ministerial do~ia 3 . 

. . Com a l ·11Uade clovid& ao Chefa elo E1t1do preat·: i tud 1a aa informaçilee ao meu 11.lco.nee ; o 
· ao mesmo t "mpo e111itti o mau humilde ]llW'ecer eobro as diftlc uldados da. oecaailo . 

.i\•91m ter111inou a 11uJienci11 rom que me honrou Sua l\llige.•tacle . 
No m(•amo dia, cerc .. do mnia noite, novameuto rui 11rocurado polo illuatre ex•preilidente 

do conselho quP, de or .em de Sun 1'fttge1tade o Imperador, convi ou-me a comparecer no dia 
imme~iato. ás 10 horns ela. mRnhà, perante o meJmo Augusto Senhor. Cumrrida pontu~lment• 
esta del•rudnl\ção, ilignou-ae Sua MngeeLade declorar-me haver re;olvido incumbir-n.e de orga. 
Dizar novo mini~lerio. · .· 

Com a re1•ere11c'a devid:i., apre1&ntei a Sua. ?ríageatado os motivas que em mim act.uavam 
para declinai' do tama.nha honra. . 

Sua. Mageatade inaistiu uma e mais vc2ea, peraislindo tamlleua eu en1 juatift~ar a proae.
cleacia da minb:i. e:i:cuea. Fin• lmente. digmuulo-s~ Suo. Mngeatade acolher os . termos em que 
me pareceu pader encarr>gar-me da organização _min!•terial, obedeci A ordom.. convenci.do de 
que dei; t.~ eorLr> obed· eis t~mb ma um ,QTande e 1nev1ta.Ycl clever, naa graves cll'cumlllanc1as em 
que o~ ~· ua fr.1cos a ·~rviçns ~orl\11~ co11sidei:a~os utejs li c.:iuH publica. . · 

R~til'll 11 do-me de S. Chr1s~ov110, lr• te1 11nmed1atnmenie de &ntender-me com d1fl'erente1 
"1tigoe pofüicoa, e, voltando a noite ao paço, &(!r esoolei oa nomea dOll illuattee oidadiOI que. 
formam o actual gabinete. . 



HISTORICO 

. Devo agora expôr a camara e ao paiz o programma ou plano que o ministerio ·· adoptou e 
propõe-se realizar : 

Pro,qramma ministei·ial 

«Sr. presidente, dentre as diversas questões, que se impo.em á i>ttenção e e1tucfo do governo, 
duas .ha, no momento presente, que dominam todas as outraf? : a financeira e a do elemento 
servil. · . · 

Entende o ministerio de seu dever externar-se sobre uma e outra, de modo a tornar bem 
patente o seu pen:~amento, no intuito de definir a sua responsabilidade perante o paiz, quanto 
ao mo:lo pelo qual o governo p1·etende tratar de ambas. · 

E' conhecido, Sr. presidente, e demonstrou-o cabalmente o illustrado e::i:-minis.tro da 
fazenda, no seu relatorio á Assembléa Geral, o desequilibrio entre a receita e a despeza 
publica. 

Este mcil infelizmente vem de alguns anuas a esta parte, e, sem me occupar agora das 
causas, que o determinanm, assignalarei .simplesm1nte o facto, para dizer que urge adoptar 
medidas efficazes e perseverantes, afim de removel-o, no·m:;iis curto prazo possiveL 

Impõe-se, portanto, ao guveruo a necessidade absoluta, primeiramente de uma obsérvancia 
rigorosa elo orçamento, da fis0alisação maia stdcta no serviço ela arrecadação d'L nossa renda, 
emfim.da reducção intelligente e severa da desp cza, até onde o pudermos sem clamno dos melho-
ramentos precisos, já iniciados e em via. de execugão. . · 

Acradita,- porém, o governo que, nas circumstancias actuae3, não nos bastarão .essas· 
providencias, que a sciencia economica e financeira ordinariamente aconselham para casos taes. 

· Cumpre (e nis to nos empenharemos igualmente) diminuir, quando fôr possivel, as. nossas 
responsabilidades, como meio ele fortalecer o credito publico, usanfo cada vez menos delle, afun 
de mantel-o em seu vigor, .até hoje inalterado. 

Finalmente, for·ça é confessar, necessitaremos recorre1· a alguns outros meios de ampliar a 
renda, e a este respeito adoptaremos por base as idéas contidas no proje;cto da illustrada com,., 
missão do ot•çamento da camara dos deputados, quer qmnto á creação ele cert~s tribatas, quer no 
tocánte á conversão da divida interna fundada. . 

Cabe-me agora manifostar-vos o pensamento do gabintlt'3 na questão do elemento servil. 
Chegamos, Sr. presidente, a uma quadra em que o governo carece intervir com a roai.or 

seriedade na solução progressiva deste problem1, trazendo-o fr,;ncamente para o seio elo parlà
mento, a quem comp~te dirigir-lhe a solução. Neste assumpto nem retroceder, nem parar, nem 

·,,. precipitar. • 
E\ pois, especial proposito do governo .caminhar nesta questão, não sómente como satisfação 

a S3l'l.timentm generosos e aspirações humanitn-ias, mas ainda como homenagem aos direitos 
respeitaveis da propriedade, que ella envolve, e aos maiores interesses do paiz, dependentes ·ela 
fortuna agricola que, entre nós, infelizmente, se acha até agorii ligad'.t pelas relações mais 
intimas com essa instituição anomala. · . · . 

E' dever imperioso do gôverno, auxiliado pelo poder legislativo, fixar a linha até onde a 
prudencia nos permitte, e a civilisação nos impõe chegar; sendo qúe assim se habilitará .ª có
hibir desregramento3 e excessos, que compromettem a solução. do problema, em vez de adiantal~a. 

Com este intuito, considera o governo indispensavel e inadiavel uma dispo·sição geral, que 
firme no paiz inteiro a localisação · provincial da propriedade servil, já adiantada na legislação 
das províncias. · 

Mas não basta. 
O fundo de emancipação gy1·~ até hoje num circulo acanhadissimo. 
Para amplial-o, em proporções vastas, o governo promoverá uma medida poderosa . 
Refiro-me a uma CO.liltribuição nacional, que chame a concorrer par.a a extinção desse ele-

mento toda a massa contribuinte, e não unicamente as classes proprietarias. 
Occorre ainda uma providencia qne o gabinete julga de inteira equidade e opportuna : a 

libertação elos escravos, que tenham attingiJo, e attingirem à idade de 60 annos. 
As razõe!j po.Iiderosas em apoio desta medida, que honraria a indole philantropica dos brazi-

leiros, não cabem neste momento. · . 
O governo r eserva-as para a discussão do projecto que vos submetterá. . 
Entre outras medidas, sujeitas á deliberação legislativa, o ministerio empenhar-se-ha pela 

adopção elas que se referem ás execuções commerciaes, aeções hypothecarias, locações de ser
viços, (as quaes todas se acham em adiantada discu.ssão) ao casamento civil, cuja urgencia 
não é dado contestar, e á immigração, que considerará com.particular solicitude. 

< A discussão da receita fornecerá ao gabinete ensejo para considerar a questão suscitada 
pela suspensão elos im]!lostos provinciaes. · · 

No momento em que o actual ministerio começa a sua administração, pouco tempo nos 
separa <lo pleito eleitoral. · : ' 

O gabinete entende tambem de seu dever declarar-vos que, si estiver na direcção doà .r;ie-
0gocios, manterá inteira neutralidade na h1ta, honrando assim o precedente estabelecido ~êlo 
gabinete 28 de Março. · 
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HlSTORICO 7 

. Por 1i e por ·Hll_S deleii;adoa nas p~ovinci.u, nio deiu.l'á do rÓpriinir a. fra.U:de. 8 a violencia 
em otdem a que ~ eleição UJ& nrJade1ra e hvre, oorrondo 001 toioi a parlo p or oonla oxcliisi· 
vamente· do3 p:.ri1doe, vença quom vencer. • · 

Te~minando, Sr. preíi~en~,. direi que,, a~óm da confianoa da. corôa, o. mini~terio 6 de 
Jnnho _invoca .e espera o·apo10 da illustre ma1or1a. dest a camara, o, aem a sna adhedo firme 
nlo l)Oderà. d~1emp.e_nhar-~e. da ar<;1ua rasP,0~1ab!Jidade . que a~•umiu, • 

Mas,, senhores~ J~ o ~1~1a Gu11fl~ ra11.1sh l'. e · lambem apoiar . · 
. Aee1m quo, nao o licito no min1~ter10 dLBpenaar o concnrso q,ne aolicit.a, da. i~luatrada.op

po91çllo conserva.:lor,1. _Com a sua fisco.hsaoã•J e conselhoa ·contl\ o pb1nete para o serviço do pa1z . _:t 
. O Sr. Ferreira V1anu, om noma da opposiçlo fez a critica dos ac1>ntecimentoa polilico1 

ultimoa.e apreciou o progl'folDma apresentado. · · ·· · ' .. 
O Sr. Preeiden_to do Collllellio repllcou . . 

ÍNTlll\PliLLAÇÃO l>O sn. ANDl\ADEI FlGUlllU. "'º 81\, ~mllSTl\O DO ILll:PJmtO 80BRB A DSS!lllORTIZA.C}ÃO 
D03 OEN8 DA~ OB.DINS RELIGlOUS 

O Sr. An.lrade Figu!li r.i,.na ;;~mão de iO, àpfose liton a eeg11inte interpellaçlo : 
P eço dia e hora para interpelbr o Sr , MlnisLro do Imperio ae>bre. o~ aegui~teJ pontoa 
Mantemo gabinete act11al todos oo a.elos do alu antecoaor eobl'• a d93amortizaçlo do• ben1 . 

dus ordens reli.gio~as. e pretende proseguir na integral execução do regulamento expedido para 
execmoilo da lei de 28 de J unho de 18701 · 

Na aessiio de ilJ foi justificada eata inler11elàaçlo pelo 11011 autor que primeiramente declaron 
ter sido doa poncos que volaralil contra a. dispoaiçio .do art. 8° da Lei do iS de Junho de i870, 
que per mittiu o governo t1·ah.r de converier, no prazo do tO anno~, os predioa ruaticoa e urbano3, 
&errenoa e escravos que asordeusreligi0$N posauheem, 

Diasa que j u11bmeinte, qua.ndo o go'f9rno ae diapunh.1, dopoia de puaados maia de tO annOB, 
a pôr em oxocução a lei de 1870, S. Santidade r eclit.mou d!> iuinietro brazileiro em Roma que 
peiisse ao governo,,imperial para sustar tl execução do 1lecreto, até que vÍl.lil30 o intornllncio ja 

·nomeado, afim de e11tender-s3 sobre o mesmo objecto. O governo, porém, -apre1111011·•~ em . exe
cutai' o decreto, des.1n•ezando a au.:iencia do · intornunc1o, cllja competencia no as>Umpto nlo 
podia ser posta em .dllvida. · · · · 

Fez · o hiatorico do que tem 0ccorrido dude itl70 até a p11bUc11ç!o do reglllamen\o expedido 
pele> Sr. Maciel ex-miniatro do imperio, e cuja e:r.ecnçio levantou, asseguron o orador• j 11alo clamor 
pvblico. · .. 
. A lei de 1870, continuou o interpellante, ordenava que a deeamortização só tivesse lagar ·llO 
periodo de 10 a.anoa; o r_egula.menlO, por meio do qnnl es:ia. lei devia ee r ex~ute.do, principion 
por violal-a, mandanJ.o faze!' a aesamortiznção immeJiat.a. · 
. Er& necesso.rio graduar, fazei• o invent11.rio, eomcça.r pelo; bsna que menos falia. fizessem 
lia ordens religiosas, como os bon~ r11raea; era nece;ea1•io ouvir oa provisores daasa.« ordena, 
sen~ administradores, pua que se proceiesso il designaçlo dOll bens e il. ana. a valiação. · 
. · Entretanto, o regllla.menw do e:r.'"miniatro principióu pelos preclio• 111•banoa, precipitou os 
a eles da. desamortizaçllo, em ve;s, de segillr o proce3ilo lento que e. lei tevo em vista. 

O ex-ministro, proa?guiu o Sr. Andruds Figueiro, viofo11 ainda aa leis e a propria consü
~ui9il0, quo, estabeleceu~ a independencia do poder jo.di~iario, creoa ~erto rigor que só_ eim1 
poder poderia. ex.erc~r, violo~ regras quo estavam determ1nadaa n"a leis. do proceslO. 

Com ·r oferJ nci& á avaliação doa bens, S. Ex. desprezon t1 lei tradicional, que 1na nda toma.r 
por base d11o avaliação dos predios urbanos o renclimento de 20 annos, e reduzir e.te prazo a 10 
annos, m<>i>lrando, sem dnvida, por es1e modo, o favor com ~110 olhava par,i as ordens religiosa~, 
porque isao de~rminava aaaim 111 reducçlto do valor dos predtos . . · 

O e ic-millistro violou a lei, ·quanto 110 proceaao do arbitramento. Mo.ito longe de iazer 
. intervir 0 3 reprosen~ntu du ordena religiow.a j11nta.menle com os representantes da fazenda 
nacional, vis to como estn. .é inter<iHada pola eventual snccemlo doa ben•, S. E~ . Cl'90U uma · 
commiasão, que é uma· irrisão em face das léia do pi•oceuo e da nol!ll& · lei constitucional; creou 
uma. comwissilo que tem o direit.o de e~colho1· um d'l~ntre quatro 11rbitros1 nomear antro e eUa 
DlOSlllil 6SCOlher, a 8611 a pr11zimento1 \1111 tcrceil'O, 

Assim, a a~·aliaçi\o não é t'eit:. p~r meio do . arbitros, mag pGla pr11pria commissão que os 
.iomeio.. 

O ex- ministro violoo o. lei, acre11centoQ o Sr. Andrado Figueir:i.; eellbelecendo uma hypo• 
theca tacita, q11e ó repellida pela lei do 186i, qne organizou o no110 regímen hypotbecano ; 
violou•a n:1 parte em que dispo& qu9 o pag1W1enw de 50 •/., que !arà o arremtltante da grande 
propriedade ficará gal'antido com 8ll:<l& hypotheca, que S. Ex. iiltroduiin forçadan1en~ ein ·noa11& 
legislaçilo hypolhec~ria. . · . . . 

Violou 11in.la n lei, no tocante els regres do processo ; no sequestra dn. prolll'iodnde ; no dc11-
·p!'jo do3 predioa por inluilinos que e.~tajam devendo nrl'endamentos; ao executivo 1ieloa alug. ue~1. 
Sobt1 do ponto oatl\ \'iola.t;ll'o, par11ue foi attingir ncn dos poderee C011Sfüuidoe, o poder judioiario. 
. . 0 u•mini~tro creon uma comu1ise~i:> a q llem·dau o poder de ·ndopLat• providoncfos rigoroSt.I, 
providencias que sã·> exorbHa.nte11 da regra. cilmmum de direito, providonci:ta que, me11cno 
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orden:i.das pela autoridade ju iioiaria., não dJiitam de sor olioJas, e só podem ser e:r.~c11ladas depois 
dej u•ti5cadoa os quesitos le~nes. 

S. Ex. di~~o "intorpellante, toiaind'.\ infefü; na no.111011-.,«o o:JostSa co111miado, porque, ein' 
ves de co.npol·a. corn urn paseoat em tiue tama.ss0rn p~rte as re~1re11antant ·s d1s ord}ns religio
ias, como intereaaado•,.füi b111cat eBSe ptlssoal entre os >iltoa ernpr~ga1Js d~ lbr!lio11ro e o! tia 
BlJ& propria secrecaria que vivem a percorrer as r1Ja8 com.ooftl ~iaea de jua~iy< t•atanda.de 1.rre
cade.1· r~n.Hm-.nlas, fazer sequ39tros, d)spej •r inquil n<>s a eucutnl-os por alugueis. 

O interpelhn:e entt'OU em m1Jitag o·üra~ <'Ongiderai;õu e conclub dizen~o: 
Si o govern~ do Bra.zil nb tem em.ponho em ;lesfoitear a S~ Aposlolic.., dosíeitear 11 religilo 

qu~ os brllZil ei rlls professam, e em desr~1pei tar as proprba Gl' lans a q ·mm tanta• 11erv içoa deft 
a. JiUeratLJl'a patria e a causa da· instrucç.lo p:i.bliea; ai o govern<> nem ao menos póde til'ar 
pa.rtido de <t.a11 orJena, reorga11iz'londo-aa para empregal-11s em trabolhos de catecb.ese ; •1 o 
governo eoteole que o braiil!iro póde ser aptci pa.ra tci las as profissões, me11011 .para 11 devoQão 
e piedade e rnist ~ret do e laustro, o act11al ministro terá agora de d Jcidir-se entt·e ae me lidai 
do aeu antecessor q11~ não pG<fo1n deixar .de Marr.~tt\T', como a.earretnram. 11 condPmnaç!l.o geral 
da opiniãci puli. lica, o a 0 11iniiío R2ns~ta, quJ r.~prova.·ta.e3 actoe, por violenlo.s e por uma cfrc11m• 
atancia que é ainda mais coodewnada. p~la. 111a p~rfeita. inutllid11 le. 

O Sr. Sena lar Franco d3 Sá, ministro d-> imp~rio disse qu.e limita.va-ae a respond3r a. inter-
pellaçio nos •e,ruint~• term~a : . 

O facto de ter sido o n<>vo ministoriO o~gnnizado por um dGs mai11 eon~picnos sustentad<>rea 
do gabinete de 24 de M~io e a circumstaneia de ler o actnal. ministro do imp~rio sido me1Dbl'O 
daquelle gabinate, basl.avam p11ra convencer ao Sr. Andrade Fig112ira a a tolos le qne o mi11i.., 
terLO, que h.oje prea.ide IMH 11egocioa p11blicos, nlo pble repudiar a responeabilida ie nesta que'tlo 
e em todos os ouLro' ponto; capltl\ea (la. polilic" e da adminiotr~ção do ministerio tr.ln&·acto. 

EntJnd; o governo, do mesmo modo que S. E:r.., que quaes:iu·!r que h:iJi.m si.to as duvidas 
ant~riores á lei de 28 de Junho de 1870 ella se adui. em pleno vigor e, pothnto, o governo tem 
o direi tG e o devor da executal-a, 

A dlvergoncia será, portanto, tio sõmeate quanto aD modo pratico, qn1 o governo, i.utori
l&d.o por a.quella lei, e11tabolece11 no reguLimeut.o de 22 da Dezembro de 1~83. 

O interp •lla.nte considerou este regulamento e:1orbitante e violento em releçll'.G 11os direitos 
du ord&n3 r~ligioaa.s; usurpador em: rol:i.l)ão Aa nttrib11içõ~s do poder judicial; . o até contrario' 
lei que se tratava de executar. O ministro do imparia nil.o o cGnsiJ11ra do meerno modo, a dis 
que o regulamento n4o é, talvez, isento do dMeitos: como prodncto do trabalho h11m11no. eat' 
11ujeilo ti. critica, cGnfü~me o j\tizo o o ponto d:) viela de cad~ um. Na p&rte capital, poriim, nlo 
oft'endi nem <>s. direito1 das ordens religfoau, nem as aUribaições d<> poder judicial. 

o pooto ,riwordial consiste eni deterrnilla:r o ca.racter da ma ter.ia. sobre que verlo.m a lei de 
28 d::i Junb.o da 18i0 e o regulamento de 22 de In1emb~ de 1BS3. 

E' i ncont'3stavel que a acção do p<>dar judfoip.I aó pôde ser 11pplira1a. aos &asnmptos rlo direilo 
privada e certa.mente a disposição da lei de 23 d~ J11nli<> d.a l81U não dt,; reepoit~ a objoclo do 
ilireito pri:ado, wauirn reft.lre•se a um. assumptl) d~ orJeoi publica, a uma questlo qu.e inte~a• 
ao Esta lo. Nlo 1e trata do dir .. •itog individuaes, 

Obj ~cta-ee que a1 trata do direito d3 propriefade, o qual, nm regra, p>-rtence ao direito civil. 
Mas, a proprhdada d:is corporações da mio morta em todl)8 os 'empoa foi rcg1113da por 

di1poetçõe1 <to direitJ publico. 
. P<>~ motivos de orJem publica., 11empro eat~n eeta -pToprie3r.'1~. no Bra.zil, ainim cilme 0111. 

Portugal e em outro• paizea catb.olicos, sujeita. a limiLaçi:le11, ô iuterveoçllo do portar pt1blico. 
A prop1•iedade póda int !rcssar ao direito priva lo, 011 póde interess:ir ao direho pulilico. 
Si 113 t~ata•u de um aasu.mpto da dire(to pt•ive.do, o l'egimen deata. proprieda le n~o deveria 

ser 111t .. rado pelG poder legialo.tiv<> e ollG devoria te1· eido votada. a lei de 28 de Junho de t870, 
Trata·sa, port•nto, de Ltma propriedade sujeita a modllicaçlles, por motivos de orcbm publica, 

• coo~eg11interne11te, o assump·o ci de direito publico. 
Foi por isto, que a lei a que se tem ~íeridl), ponderou o Sr. Mini1tro do Imperio, deu, eo111. 

" ~a.ior a1.o.11lit-.ide, ao governo a facul.lade de de,ermina1· o modo prl\tico de aun. o~~cuçilo, o 
IJUB ~el'ia demecesalLrio, ai se trRte.sa) m~rament3 do direii.o privar!o e d~ propriedade, poia a 
Jlll'isdicçil:o e o pl'l>cesso relativos a P.Ba& direito· jd. ae acb.avam no direito cowmum. 

Peh meama na.111reza esp!cial do 111ump~o, foi q11G a lei autorizou o governo a cr~ar am. 
proces10 de e:1cepç1!0. 

J>asaou em aeguiiia o Sr. ministro do imperio a cont.estar as acouu.çõee feitH p~lo inter
pell11n1e ref,renles li. comm.i!!llllo e:r.ec11Liva, e. pL'Ovide11cia do 1eq,ueetro e a. não intervençiio do 
podff j11lieiario. 

Quanto A eata ultima parte di1ea S, E:r. : 
Em regra, um podJr publico devCJ ter·· a sue. dispo~ição to:lo9 os meios necessarioS para o 

ClllDprimcnto dos actos eme.ua·loa da 11111 le~ilima. a.utoridade. 
O assumpto era acl!llinistrativo ; a inimativa de to•lo o prGCe~•o pertencia ao governo; e eete 

podia.? devia. tadodos oa meios de acç'!I<> para. ser ob9dacido na. uecuçllo da. l·i. , 
E1i1 por qtte o governo, no regulam~nto, estabeleceu. po.ra. a hypotheae, q11e ae reahzoa, de 

elutancia por parte das COl'pornções, a apprehenslo dos bena. 
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Concluiu doclarando : 
O f!OVerno deseja m11i10 iriocoraau~nte T&moYer semelhantes embaraços, e neste intuito 

usará de toth a firrneu, mas ao mzsmo tempo, de toh a. 1node~a~ito e até de benevolonda. 
Ten lo-ae mudado o minist<Jrio, houYe como qt1e um o.po.~ ig.1nme11.to do• ac.imos, iul!Otn.Ott a 

esperança. d(). ~oe soji. pl)l!.'livel ·encaminhar os n~gocios a3aa_ euas d0ploraveis lutn8 . Foi por 
isto que Já Levo occn~ião de dlzer na outro. clmara, em nparto : '· Devtlmos esperar que ludo 
ncabaró. bm pllz •, · 

E' muito poaiivel 9ue 0.1 ord~na roligio~u, mais bom acon1elliado.11, reconheçam que níto 
devom n egar o'Je1iencia. i autoridiLde do governo. . . 

. Si ollu e~tão di~p:lst:i11 a. .obedee~r ã111illo que o governo, no uso legitimo do sua autoridada, 
t:?m deterulin:>.do CJ do ora ecn diaµte d3tcrrnina.r, ~ornal'-S<l·ha; dosne~essuio n cmp~ego de meio• 

. que dAtn' log:ir a queixas. Nestas cõn:iiçõe., o gove~no estll diapost? a attendllr ás reclamaçíSas 
que lha Corem pro~ :n.tos e n fü11~r n.-, cone883Í:ÍOll que julgar poS3iveis . · 

·Tem·se dito, e isto foi rol:Jelido palo int9rpoilante, que da pai''° do governo bouva oscan
dalo3& viobção de um deposito, o quo tod'1!1 as rendas dos convonLs se acham entreg11es á 
diacriÇão d? um administrado• por elle nomeado. · . 

No intuit,> da iaipollr que a :1utorid1de do go\·erno ftc:.sse luJibrillda, .obtendo os represem• 
ta12tcs du ordans religiosas mandados dos jaizes p0&r~ levantar os dapo~itos feitos no .t.b.esouro, 
o mfnistario do imparia dirigiu-se ao da fa:i:onla, não poiinào quo fossem levantmda.3 e eulreguea 
ao :r.dministrndor nome:ido pelo govGrno as quantias deposito.das, ms.s que aó pudes,ern el\111 
sar rostituidas :io mesmo udminietrador, afim d~ torem o d! stino que a 11utorid&de competente 
lhes h ouver de dar. · 

O que ae queria era que os r apresent:i.ntes cfas" ordens . religiosas continuassem i.. r~eel>er 
ae rendas dos b ana a.pprehen.lidOI!, nii:o dired:imentu doa inqnili!lOll, m!la com · o circuito do do-
poHito no \besouro . · 

Nlo s 3 eitpúlíu orlem p&ra 11. entrega de quantias ao ndininistra.dor ; ellas conti.nttarn depo-
sita.das no ibosouro ; portanto, não ae deu a. violação arguida. . 
. Por parle do governo, nunca. hottve o intento de se apropriar da ron-la dos convontoa n qual 
ineonteahvalmente lb.0$ po~tonce; mas,' 11.pprehondidos oa bens, a. conaoquencia ora transferir-se 
a pos11e e a. adminlstraçào defüu ao encarregado desse 111rviço. 

Orçamento da ra.:enil1:1 para o C:llercicio de 1884-1885• 

( 3• dillCUl!lio ) 

Na sessão de 11 o Sr. Ferreirs. Vianu encetou o debate do orçamento da· :t'azonda t>lll 3• dill
cuasilo doc lar indo <iue o seu papel na presente occ:asiilo, quo jµlgaya eer aolemne para. a •lla terra. 
era antos o de all11mUir a beira <to ubyamo, do que ensinar o mulhor caminho p&ra chegar a uma 
eolução pacifica e 11egura. · . 

Ach.lvn. que nito se devia ler m11it11 confhuça. 110 aett espirito. Pen1111 qiie elle t~m no.vens 
negras, quando tnlvez o horil!:ollle d&'o .ser de rosas9 penaa q110 ozagera por 11upereir:citaçlo 
nervon, por qualquer outro inolivo que a phyeiologia põderia wlvez explicar, 011 et11.bar11çoa em 
que presumo ae achar o governo do Iinperio ; mas ocn todo o caao nilo negará a aua humilda 
cooperaçllo, porque cntcnd~ quD o Mtar d:i patria é muito Jargci pa1•a receber lodle aa adoraç!See • 

. Tem est t1 !ado com algum poao 01 negocios financ~iroa do p11iz e a 1ua eonvieçü'o cada dia 
mais sll afunda , e o leva a insistir com o honrado pr~•i.lente do ~onselho, como tom foito · com os 
.eu• anteo~uore9, pala orgnniiaçlo do utn plano l11rgo e oomprehonelvo do todas tu necosaidadea 
finance.iras e economica• do p11i:r.. 

Uma euce1 :Bão não inlerrompida da c1eficí!• nftlige n. qualquer que tom o coatuma de exa-
minar a ordom deataa ·maleriae em outros 11ahe~. . · · 

l!l qu.-nto l!lo inevit&ve;11 a• con•11'luancUL8 finance it·11s basta.riu lar a h iatoria de todoa oe gran
des infortun\oa dna naçilca para ncb.:i.r. a cn.usa prim~ira na porturba~lfo de suu 11n:inças. 

E' multo dif\lcil 111acl1ar paixüe• pot1uli1r99, e•pecular com n increllllidade doa simplea, 
arrastal-~1, quando n!o ha esLo germen de privaçi5e1, ~e neceHiàMdes e de mii~rilJ>e. ~s cir
cumgta.nc•a• o.ct11ae1, porem, o!fürocelll malorr11 dt~p:>nrvol para preparo des toa 1ncondroe que 
pouoo11 pr evtim mas que ninguem póde impedir. · 

Não cr1l que aa circum~tanoiH actuae1 eeja111 o prod 11cto 1ll falia de patriotismo e zelo 
do1 p~rtido1 polilicoa q uo .e tem suecedido 110 poder. 

N >to oonliuce poder illegiümo que nlo fa.e dar no aby1mo d& bancnrota. 
A illegiti111idiide o a fonta do todos O.'J à !:/icit.t o de todo1 oa de1aatr~!I financeiros de que 

noe dei. nolicia 11 hi11oria dos povos cultos. H era preciso di:r.or oom a lealdade que den o.o 1eu 
paiz, o com a reverencia aos poderlll con1Lituidoe, que a illegitlmidade é o vicio permanente 
ao poder publico no Brasil. 

. A ab!orp9lo :t'eita pelo poJer g eral cm prejuizo doe r oderea locaee; a iuaniçlo em que ~ 
oaram as lo'calidadea nao IÓ o!ll-1*'11 rso• como eJn._a9tol'idade moral, a ·decadeneia do podar pro
vinoia.l nporli>do pelo cilicio daa r endaa estrGitaa e illluftll!ientH, e sem J)Oder l11.nç11.r lributol 
eobre a. massl\ contribuinte que Ji nlo 01tiveaee sob a acçlo <lo governo geral, der&m 9'.ito res11l

. ta.do que" • todoa ospu.nta : 11 vida no centro a111aaçando .uma t.pop1'xin., ~ 111orte. naa eX:tremi• 
dadas pela. lna11l91to . Um.a grande fraquez11. Ilia poílendo ser reanimada par esta gr~nde for"Ça. 

2. 
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O Si·. Forreira Vianna. di~ao mais que paNcia que o governo, sendo omnipolente, não lbo fal· 
t::iria. autorid:ido par:i. bvanLBr as provintJias do so11 llh11Limonto, e empre;t.ar aang110 e ·vigor novo 
ã.s Localida.dca ; ma.a a omnipotencia do govern" e a 11ua fraq11oza era. a ca.u6a. da..au:i decadoncia ; 
parque olle pólta m1iito, ma5 carrngava com uma rJspon11abi!idado superior á 1ua vigila11cia., e, 
portanto, á eua propria re~11onsabiEdnde. • 

Todos ee qu!llxam delle, ó o alvo das solicitações universo.as, e pôle dizer aem injud:i, 
porque niio aeria capa?. de injuriar a sua patria., que estes municipios e provincfas andam co
bertos de andrajos a. cercar. o governo imptirial, o a fa.~er·lho ~olicitaçõ~s para os minimos com-
modo~ de que cnrecom. ·. . 

O governo, a.ccrescent.ou S. Ex., levanta. chafarizes, a.br0 estra1t1s de ferro vicinaes, protege 
estradas provinciaea, precifla ear distribuidor por toda a par~e, llll18 por fira, quando chega a oc
casião do2 deficits enormes, quando ha. o rebate de uma bancarota immlnente, o governo lev:in
ta-se, e de .;orpr13za. supprime os direitos p1•ovinciE1es, 9 uul chegam os ti-ibuto; guaes para. 
acudir â; necessidadea indecli:naveis e permanDntee do ~eu orçamento. 

Est1L situação póde parai• com córtes do verbas, com a snppl'os>ão de algumas mesquinhas 
de;.pezM, com a. redncção do funccionali5mo 1, p~rg11nton o orador. . 

Não ; . i~to ó o producto de um ~ystema. illegitimo, e só pódo ser eombatido pela rea1~rreição 
do pode?" legitimo. E~sa ó a situação q•1e o nobre. presidente do conselho tem diante de si, si é 
que so jolgil com forQM e elementos para 11alvnr o pr1iz da inundaçiio que j& corre e al'.llaac;n 
o:s teclo~ do edificio ~acial. Elia sobe, o soba além da consciencia do contrib11inhi. · 

O meio de restituir a vida aos moribundos l' R 1ibol'dade, faisca celeste, luz que esclarece 
os mun,los. Esta c0ntl'al\z11çi\o, este governo· pagito, governo prcvideneial, governo ces:u•iano 
não resolve o problema, complica-o. 

O Sr. Ferreiro. Viauna declarou que tem ·fü nos principias, ·a tem 11 fü itluminada pola 
oxpo1'iencia do 40 :tnnos de docn1onma., de 40 annos de queixa~ o de justas ~:s.,,robações. 

As provincias do lmperio soffrem cl:i meein:i, praga de que está aoft'rendo o governo geral ~ 
soffrem deficit. 

E' mal que ae contaminou. 
O deficit por todn a partG : em algumas ptovincias mai~ do que i11to, inaolvabilidll.de , porque 

lhes faltam recurgos p11ra pagar a nutrição·, a. auhsistencia dos seus proprios serventunrios. 
Observou quo as provmcias estão divididas por tarifas differonciaea e quo era preciso orga

nizar o Imperio, dar-·lhe eatal>ilidlllie om solida« bazes. 
A ac:tual (\l'ga.ni:r.e.çito ó empy1·ic11, é elemento podre de element~~ lambem apodl'eddo~. A 

aoLual org11nização nito é m:ii~ orglo de viblida<ie, ó, polo contr:u·io, de morle. 
As finanç:is oxigem a axecuçiío desta emprozn, porque o no:Jre pro>i:lente do conselho e 

a camara. devem ter sentido a Ílnpos~il>ilid11do de accommodar esse.s dou• interes.~e1. · 
O municipio o~IJ ~ep11ltado, nem rc~pira mais; ma< :i~ p1·ovinciM o o E,tado não se podein 

accommodar. 
A que>tilo dog direito~ provinciao~, considorou o oradoi·, que dividiu 11 maioria da camarn, 

ll.inda o:<t:I. pondento, sem soluç~o: e quanto mni~ se odiar os.~ solução, niono~ po:<sivel ella se 
tornará, porquo mais se complicari!o a< circum~tancia~ do tbe.,QUrC', pelo crescimento de suao ne
C!l$~idad~s. O que prodomina d~ facto no orçamento e predomina 11ctivamonte !>ãO os empréstimo', 
e elloa sllo co!llu a bola do nevo que aug1uo11ta d.e volumo~ proporção quG vai rolando. A~~im, na 
propo1•ção em quo o• cleflcits, cro,com o a< diftlculdade" do tbesou1·0 t11.mbom, menos poo;.,ivel 
~era a rosaluç~o da q11e"tllo c!o-~ direito~ provinciae-. · 

Dlz.,o : .._O lmpario do Bt•o.úl ó n1ui rico, tem m11ilo• rMursog ~:a <H~Gu" homen~ do E-.tn.do, 
qunndo quori11m roprohondor o fln11do Vi,oonde de ha.borahy, mal sabiam da força de .que po
diam dh<por. Al11rgor11m a• do<pezn,, 'obr11 o~ta~ ba•o•, lant11rum empreu< colo.N.1e.~, o afinal 
appella-se para a rirluezn, para. o. forçll, pnra a pro<peridado do 1ii1iz, o o paiz ro~pondo com 
inquiotac;õc~, pro~o-;loq, com~ço do mo~im o do negaçilo absoluto. d<l pagar irnpo;to$ decretndo' 
por lei. . . . 

Pm·tanto, como se compromoUeu a ucendor uma tampada., a colloctir uma lnz ú beir(\ do 
aby~iuo, ropotia. no nobre ?residento do conselho ! «Nem impostos, nelll bancai'ota simulada ou 
verdadeira, nem cmpr&shmos~. 

O Sr. Ferreira. Vin.nn11. observou que ern. solução difficil, mae ora pautada pola~ ci~cumsta.n
cia~, pela .,u111•oma neco~sidnde. E' pa<;;;ivel; nilo .tain nada de impo~~ivel. 

Uma da~ primeiras, ei nfio n maiol' daa difficuldadea quo se lho antolham, cio. despo~a com 
o fünccionali.smo. On funccionario> do B1•azil constituem a parto maie intelligent~, mais 
activa dn. na~.ilo, e por con~eguinte, deve-se crer que e. ma.is re!i&tento. A !!qlp11. é dopo.ler 
legh!ativo, que nm vez da ~olilico. do livre governo, fez e manteve a out~a. a do governo 
cenlrn.lias.clor. O EstRdo constituiu->B ompreze.rio; na'.la M faz s~m olle o sem e. sun. inspiraçilo, 
o seu auxilio, o sou patrocinio imuJ.cdiatG. O p11iz é urna. rede de funocionarios. 

A melhor prova do estado precario e diffic:il do paiz é o cambio, que, como disse o Sr. A. 
de Siqueira., o o the1•mometro ex.neta da proeperidade ou decadencio. de um paiz. O •!nml>io entre 
nós o\!e.dece .11 uma.lei do.1848,. que deu li. rnooda nacional um padrã:o, por nhos motivos da intP--
1•eaae do Eelado e elos parlicularee, fixnndo uma. medida. para os contrato3 e p11.-I\ a soluçíio do 
todas as obrigaçõoe :lo commercio e d!\ indu1tria, e par11 a1se1rura1• no ostl.'angeiro ~ estabilidade, 
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de modo a a11imal•o a manter com o Brazil o .F.eu coiumercio e ató a empregar a-1ui º' 11aus 
caj)itaca. . 

O cambio de 27, que foi firmado pela foi de 184.6, tem descido e poucas vezH attingido 
iquellG termo legal. Deaecu durante a guerra ; tornou a 1111hir logo que o governo imperial 
obeervou a politico. de rigorosa economia o teve o plano d1H1lo ensaiar desp.ezaa novas ou obras 
extraordinarlas, o. finalmonta desceu ainda po1• causa da politic:i. contrnria, ~011 melhoramentoa 
materisr1, politica contra a qunl protestou com a. maior vehemencia e sempre pl!.trioticamen:te · 
o Sr. Andrado Figueir,.. 

O Sr. l<'erreira Vianna disso que· o orçamento do minis terio da fazenda não é aqaelle <?m que 
pó:le recahir ma il! censuras de nbuso de d911psZW!. Elle iJ. como um· eapelho em que 11e refiect.em 

.as despezas dos outros ministerioa. E' nnquella verb11 da <lividl\ publica que ª' 'eeute o 
augmento progr~•sivo dos encargos, e q\1e explico.. tnrobem o do respectivo orçam~nto da 
f'a:aenda. . · 

Mostrou o orador uma tnbelfa que reputa obr<\. de algum ,·alor pm•a um eapirilo q_ue aente 
noa algarismos palpihr & ver<lade, que acha nelles a. eloquencia synthclica, que exprune maia· 
do qoe n palavra, por'lue os algari11moa não folltim, impl5G-se quando são tomado• o arranjados 
aem malignidade. .. " . 

Est~ tabelb .traz a receih geral ai•rec~dncta, o orçamento v0t11do e a despe?.a paga. Por
tanto, pó:le-so ·calcular quanto sullio n despeza do ministerio d:i fa:r:enda 0111 relação IÍ. rcceitll 
geral do lmperio ; E eetna proporçau estio c:ileuladas deoounl\lmento. 

A despoza tem subido progretJsiv<1mente e a desproporção entre a. despeza e o orçamento é 
continua com muito pouc11.s excepçüea. Mas preacnte-se 11 razio que e a dilfürençt do cambias 
e o augmento da diviua por .emprestimos subsequentos. . . . . 

Levantou umn. tab:>a com todos os elementos que reputou iudieponer.vois p~ra. julgar dii 
situaçio 6.nonceira, e julgar taml.iem ·dos erros · doa libcraea e dos eonservadores, porque . 
nenhum do3 dous partidos é isento de pcccados. · · . 

Dividio o ora.dor a ::dministre.çll'.o Gm dous pe1'iodos. Não fui, aliais, quem a dividiu. accr11-
centou: foi o eleito1• do·! ministro•, jif. se vê. Dividiu a adminhtraçiio em doue p?riodos, de 
1868 - i86'J atê i87i - {8i8, que é o pario:io que chamam, conservndor, e o de 1878-1879 até 
i883- 1884, que é o pel'ioio que se ohaina liberal; acradita qae sobre isto não ha duvida. 
Eat.u:lada a receita nestes dous poriodoa nota-se, como era 1u1.t11r.ll, que o partido CO!l•ei•vador 
recebeu menos o o partido liberal mnis, ·porque a receito, em rela9lo da rovie!to de tarif&s de 
11.lC..ndegA.s, em rolaçilo de mai~ imposloa o do nntural desenvolvimento, tende n cre1car. O. 
conservadores tiver:ttn uma· média no decennio ele 99.000:000$ do rend11., o o. liberae1 a módi.a 
de 124.000:00&.=; em Beis unnos. Por consoquenci~, e. receita quo elle5 reoebor.lm cí muitn maior 
do que a reC1Jit·1· que l'Gcebeu o partido con•9rv11dor. Oa.d1(tcils doa cxcrcicioe conservadores 
Glevam-so ii. 2i8.UOO:OOU,';; E' de fazer impre~s!lo t Os clcficiu do parLido liber11.l era seis annoa 
Glevam•se a 169.000:000.~ . De modo que a méclia c1oa d.efloits do8 con1e1·vador1111 em um periodi> 
de dez n.nno.J ó elo 27.UOO:OOO$, e a media doe deflcitl do pt.rti !o liber.11 om eei1 :111no~ é da 
tS.000:~. Maior rond& o maiore1 deficits. 

O cambio, que é, como disso o Sr. Antonio de Siqueira, o thermom(Jlro certo da conft11.nça, 
da pi·olp~ridade e da grandeza de. um povo, er.a ao 1u.lllr o pnrlido conservador de rn t/13 .d. O 
moYimonto seguinte f·>i de aeeen&ão alé chegai• a 27 e 27 1/'3, e até a 28 d. ; quando o par&ido 
eonaervndor deixou o poder ao part:do liberal tinh11 o ctmbio a 24 i /10. Immediatamonte depoi!! 
o CAmbio 11a~110u Jmra 20, e a 20 .a conaer,:1, nlo tendo nunca oxccdido de 2t 1/16. 

Dur.into a a ministraç:lo cahiu o cambio . · · 
Oa conaervadore• receberam o tmperio com u~a divida u:ternll. de ih't.000 ;000$, e o ontre

ga.r11.m coma.de i()O.OOU:OOUs calculado no cambio de 27, 
O par~o lib3r&l, elevou· à iü\J,OOO:CJOOi;; •divida externa. . · 
Aecentuou. · bem ·o orador <'ala palavn...;. cxtern11- porque on.lenJo hoje, como eAlendia h& 

f4 .annoe, quando na camara dheo ao finado Vi11Conde do Rio Branco: e E' preci10 fec.ha1· o 
livro f'atal da divida pulllioa "· .• 

O Visconde do Rio Branco respondeu : 
e Feohar o livro da divida publica seria. fazer paral' o progrosao deste paiz, seria relardo.1-o 

11& M!lroha dl\ civiliução. » 
O Visconde do Rio Br&nco ~atá morto. 
Quanto de11ej11.va o oríldOL' vol-o vlvo, não só porque aoria mai1 uma ia telligoncis. lucida pua 

illuminar o eanctuario das leia, como seria. também. um penitentG parn 110 11.ltar da patria 
aocu!llr .. e d:> gl'nnde culpa de se ler lançado ne _ _ temeridll:le do 10brecarregar a ro~11on-
1abilidade da geraç!io futura, da actual que não Hbe como deaempenha.r-se de taea comprom1s110s 
e sacudir t11.e1 vo11:amea, . , 

Os con.~ervadorea receberam & divida interna com Hli.000:000$ e a deixaram com 
3i3.579:700$ ao .partido liberal, e e.te, que tinht. feito J'l'Ote•tol de eco11omin, ·que ae havia 
compromettido aole01nomonte a arropi:ir a carreira da po\itica. e da a tminis~raç!o consorvadora, 
de 323.569:700S elevou a divida inlurnt\ a 405.640:400$000. · 

O orado1• jõ.' disse quando o nob1·e p1·esidente do conielho foi pela primei1•a vez recebido na 
camarii: o manifesto dG t5 d~ Abri!, aegignado polo ,:ieu illu1tre comprovinciano, o Sr. Oll~par 
da Silveira Mo.rtina, eslti. respondido cabalmente pelo contri\oomanifesto, pelo relatorio do 
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coneellieiro Lafayette. Aquelle . que iniciou 11 politÍca de oconomias. vá pl"OcUrJr a sua. jus- · 
iill.c.:i~ão naquclle que delineou o quadro da administração actual. · 

. São 4.0j.OOJ:OOO.f; de npolices, de d ivida interna, quando os conaervadore~ havi:i.m deix.ado a 
divida etn 3'23.000:U~.); e tinbamoa tido dous inimigQS hnplacavci ~ : o Lopes e a. grita de 
melhoramentos mator1a.es. 

O papel~mocdil, 9.ªe tem lido o objedo das reclamações de> partido liberal, qne. conlr:i ello 
se tem fov:1ntado, e Julga o ar,1dor com dobrad11 nzão, porquci o papd-moada é som duvida de 
todos os .impostos o m:i.is peaado e onoro·so, o mais <>ppreseivo, er:i repr esentado .lia importancia. 
de t2i .000:000.~, na circubção do governo, e o passaram os governadores aos lib~r;ios na do 
i49.000:000.',j, em dez unnos. · . . . · 

O p:irtido lib~Nt.l cm seis anuoa elevou de !49. 000:0IJO$ a 18i.OOO:OOO.\; o p•pel-moeda., que 
é ·recurso G~pregado cm de;:oapero d.o ?J-Ulla, recurso que <111 homoas. de E~tAdo, mll3wo .prove• 

·clOll e oi1per1entes, declaram inadrru!llltvel em outro ·ca~o que n&:o se.Jll o de guerra aberta ou 
de extrema neceasi.:lade. Os liber.)es eanpregaram esse recurao em tempo de p11oz. · 

. Nn lctl'.:e do Tbc;;ouro, que 8 uma parle d.'\ dividn 1luctuante, uilo lods cm 1s·.;s d~ixou o 
paMido. liber.1l E8 ;000:0~ a o partido conHrvador largou o 11oder c.OLll 45.000:00!>.;3 o actual-
mento a divide. do The:>0uro o•taom <l6.ü48:000.;; · · · · · 

Este ·ó o recut·so de que os ministros da fa:teDdl.\ u:tam e nbrnçam, porque a lei lhes dá 
autoridade unicamente, como adiantnmenio de receita, para einiUir bilhetes atê a importancia 
de 8.000:003.'; e depois de 16.000 :000$000. . 

Fin:ilmonto, o partldo lilleral deixou ao pa1·tido conservo.dor uma divifa de 4:~6.000:000$, 
e o pi>:·tido conservador. pnssou-lhe o .;-01·ern.o d~ paiz com uma divida. do 078.000:000 . .:;. Falb.va 
unicamcut:i nos termos da divida fundada, desta divida. o que 110 te m r~fürido, e n:io· da outra 
qu& ó meramente d~poailo temporario, porquo 6 s~bido que o governo .não poup" nem enh:tt1 
econom'oaa,· nezn montes de ·soccorro, nem bens de orphãos: nilo hn gaveta que elle ·não nbl'll, 

.que não r!Ulpe, de que não tire todo o dinheiro, e aindll lbe ó pouco. São lotrns do thesou10, · 
conta. corrcnto com o Banco do Brazil, etc., e uno pag:i. a d ivi<l.& ttuctu:mte. Entendo o orador · 
que a diYi:la Jlaotunnte é n dividn. c1igivol, liquidt.da; eutrelanto, o governo não a pode pagar 
a &empo. 

Assim, o po.rLido libe1•al <intregou o governo com 436.000:000 . .::; o partido con•ervador 
tornou a •.· ntreg1w o poder com 6i8.0UO:OU08; e o po.1•tido libor~l elovoti om seis nnnos a 
SOll.338:8114 ~33:3 . 

Es~á, pois, na tabella que organizou, 11 hiato1•in dus du~e ndminietrações: e pediu li. co.m&ra 
licença para entt·egar á impr~nsa esse documento. (1) · 

O Sr. Dantas, presidente do conselho, respondendo no Sr. Ferreira Vianno., no tocnnto ao 
cambio, disa' : · . 

E' p t·eciso que a nac;lo braziloira nflo fique m7etiflcatla . O movimento uccuclonte do 
cambio em 1.8G8, .de que ec:> fu ta.uto nlardo, exvlica•llO por cite modo:-111mpre que ba r.ri10 
miniaterfal, o cambio oscill:i, porque ~entil· a. int1"encia de um bom ou mau governo . O ctunbio, 
poró~, firma·ae dcsdo <iue ~o orõanV.a. gove.rno, de JQodo '1ºº 10.gar11.nto. a. be>a admiai,traçlo 
4o pau. · . . 

A cle\'lçilC> do cambio em t8G8 cí explicada pelas notioiu da ruerrll, e nlo pola 111oonçlo do 
ministerio ltaborahy, homem do bom, digno do. confiança publica, mas, não m&i• dign> dQ q11e 
Zacarias, · - . . .. 

AdmíLtindo mesmo qtte o co.mb!o· bouv<'saa 1uliido, nlo pelai citcum1tnncins quo o or~d<>r 
alludiu, m11e aimplcsmento pelos merito~ do Vi.cond) de ltabomhy, o que pt'Ova i•so1 ·0 clue foz o 
1eu governo, fin:.nceir.1wento fallando 'I Pn.pel-moedn a omproatirno. 

Quanto 0011 iiupostos p11oro.11ugm1?nto d~ 1•11nda :ichon cillo ceto trabulho convertido e lei. . 
En1 l.867 o i8ü8 a. renda foi de 66 .0001U~ o aubiu los-o a. iO.OUll: llOtJ::;, eondo dovido o 

augmento a..ie novos impoatos. O gabinete dn ia de Julho nllo tovo do 11m11d11r pnrt\ o ll1catro da 
guem1 urn navio, um en<.'ouraçado, um l>At1Ll11lo, o JJor osto lado diminuiram consi!lerrr.velmenlo 
OI encargo!! do thcMOuro. O go.uinoto til do Julho o.cbou·le m11is tfa.afogado d1n111e o de S de . 
Auosto, que c:trregou com todo" 01 suct•ificios da guo~ra. . 

Quem n;lo coohoceu o t1·11balho borculeo, a actividude a<lmirnvel e pasm0110. do mini•tro ela 
marinha do .gabinete 3 do Agosto, o Sr. AITonso Cdso de .Assis Fig11eiredo, que reproduiia-se 
por to1b t\ p:.i.rto. crenvn rocurao. invenlA\'a-oa com t:1lonlo, 11cli1•idado o zelo inexce iht'is ! O 
miniaterio 3 de .Agosto doil\ar11 tudo p1·ompto o 11rep11or&do, o o sou succO$SOr subiu nas mais 
f•lize~ circumstanc ias. . . 
· Apôa º· gabinete do S!'· llfarquez r!e S. Vicente, quo durou pouco, Yeia o gnbinete. 7 de 
Muço, p residi.to pelo SP. Visconde do lt10 Branco. Ntlo o consura ·o oro.dor p~lo 1le~envob1mento 
que J r.u da despsz.u p.ublicas, respondendo aos r cclllmoa de melhoramentos, que pnrtiam de todos 
os nngulos do ImpP.rio. De pois do 7 do Março ·veiu o minist~rio presidido polo Sr. Duque de 
Ca'.'lio.s. d'l que faiia. parto o ill11str<i B~rlo de Cotegipe, oetadista do morho notnvel . No seu 
relatoric de 18ii. moatmndo olle o deaonvolvimento qoo hia.via. lido n. deapua publica e ·que 

· determin11ra. o de /i:cit o rui difficuldadea .llnnn.ceiJ:'&B, diese : · · 
· ._ O cro1cimento rap ido dn receltl\ acoroçoou do m Ílis á. docreto.çilo· daa ·despez<.1.s, muitas .das 

qua.es, embo1'a product1vas no. fllturo1 nito deixam do contrlbair p:i.ra o desequilib1·io do 01·ça-

(li A la bg!la orgJnluda pelo Sr. Ferreira Vlariria csl:I publlcn~n lia 1ou~• ao li, â pag, 00 '101 n11P3.c1. 
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menLo, agora que a receita diminuiu, ninda qµe trnnaitoriamenle, já por cnusaa naturaes, já 
pela reducçilo e aboliçllo de vario• imposlOll. • · . 

Fica, . . Portanto,.· pro"ado quo a politica aeguida ckpois da guerra do Paraguay' foi a do 
de~envolv•monio enorme· da. depezu pnblicns com melhoramentoa m&teriaes. 

• Nos Eslado~U~idoa, pelo contrario, finda & guerra. ?ivil, quo ~eiitar:1 uma divida de dote 
m1lharee e seto milhões do dollar11, tr11tou.se do redu1.1L-11. immed1ato.mente. Logo no anno 
seguinte ao tio termo ·da guerra, amortizou-se a divida cm 31 milhões de dollarn e · aaf!i01 se 
co!Hinuou nos 6%/Jrcicio• ulteriores. 

Digo com convicção, accreacentou o S1'. preaidente do conselho, nlio conheço povo maia b;;m 
fadado ·p&t'a aa g:andes cou.as do _que o poro b~azHeiro. Fez.111ua indepenilencia. como nenhu1D 
outro, tem rcahzndo gl'llntlas Nfornins na · mtua profunda. p3z, c~tn a braços com n· queat:ãO" do 
elelllcnto sor..-il, e ·o· ni extinguindo sem derran1sme11to de umn ~ó goUa do eanguo e sem 
TiDlação de nenhum direito. · • 

O Sr. Andrade Figueira dis$e que, 11oa. estreitos limita do tempo que· lhe re11bva, 
procurnria. COl'rMpon ~er de amnliilidailes do nobre presidenti:i do conselho; mns, infeliz. 
mente, nilo podia. cot'rcspoud~1" uos abrac:os e blandicias do S. Ex. senitu promol\endo-lhe 
a ma.i~ ir.anca. e ·rigorosa oppasiçüo. Precl611ve., porêm, ju$lificar esta altiludo que era 
determiuada \ieb p rogramnia do ininisterio o pel11s circu.mstauciaa eapi,ciaes em qúe o orador 
se achava. · . · 

Trata-se tle da.r ao ·govorno um creJito Dll imporfoncia de ma.is de m~tade Ja.rtco:c.a publica. 
Nilo é pti~i,cl volur Uío s1·nurlo c;·ediro a um gnbinote, accrcsccn.tou o orador, sem qno este se 
JDoaU'é collocado na are·na conetitucional, conl uma organi z:u;ão cnpnz de captar a confiança do 
parlamento e salisfüzcr a1 formubs externas do novo regímen. 

Aoh:\·M, por\•cnturl\, o gn.bincle nestas condiçõrs ele conetitucionalidade ~ Nà'.o. 
O nobro pt·esi .ento do cons··lho não est:!. ÉI frrnte d"um tninisLerio constitucional ; n.utes se 

acha cm u1Da poAição constrangida. 
O Sr. Anllf.\de F igueirn alongou~so n~atas considcrJ çõos, criti•:ott a reforma do elemento 

aervil iudi@d:i. no 1•rogrammt1 ministedal e <liscutiu o. inco111patib;lidade qnP. a1Feg11m haver 
entre ae r1ua8 tbese.e cspilaee do prDgramwa de s. E:i:. -a quratão do elem~nl() servil, isto e, do 
unico elemento de tràbalho que ha organiiado no paiz, e a que si.lo finnnceira. 

Disso mais que o SI'. presidento dei conselho qnet'· llO m~amo teinpo enO!'minhar accelerando 
a que11Ulo do elemento servil, e vni põ1· a ol·dem publica em perturbação, desorganizar o ela. 
mento de trabalho, abalar a soi;ui-ança. de vida. o os interesses particulares 9 afugentar os cap:
taes doa trabalhos o.gricolas. Com .estes meios S. Ex. ataca 11s fontes da producçJo e bem longo 
de babUitaMo para r0solver a questão financeira, . pelo contrario, torna impossivcl ea~a reso--
luçlo, precipil.a a banc11.rot.n. . · · · . 

Apreciou o imposto 'lerritorbl indicado pelo Sr. presidente do conselhos considerou S. Ex • . 
jd em relirnda quanto a 01te ponto. . 

o Sn. ~2NADol\ D,\NTAS, minbtro da füzenda e presi1lcnt'3 olo COll'>elho, na SOSl:ÍO de 13; 
delarou q110 tl11b" dou ~ motivos para não ent~ar nll. discnssão extenia d11 orçamento da fazend:i. e 
re~ponder ao Sr. Fer1•11im Vianna: 

O priroei1·0, era nl!o dover diseutir o orçnmento ant!!s de acbnr-~e h:\bilitado para dize~ 
positi~ame n,o, sem tcrgiver~ações., si 11.ceitava ou na:o M ementlas otrerecldaa pilo Sr . . Andrade · 
Figueira. 

S. Ex. é tão competento ne•la~ materia;j, accrcecentou o Sr. pre&idonte do eoneelho, ma~ 
no roo mo tempo lio conbeci!o por ledo o pai7. como e;;p:rito qunsi eyi;ternnticamenlo· refract.qrio 
a qualquor i lê t\. de re_íorina, que . ~ro. obrigado o or~dDL' a ncredilar quo, de1dn q1•.o S. Ex.. !!llbio 
do se~ •ys10111l\ mv11:r1nvel pm•a otforccer li ealiedor1!L do.pnrlnmcnto ~m"ndn~. r,~jo tllPio1• ,nlcancG 
outro• poderiio medir, mudando completamente a• cond1çile< do ,..c1•v1ço !lnn.nco1ro do p~1z, nlo 
lhe er~ lil'ito roJiitnl-n• o\l nMitnl-a~ i111medintamente, Apenn". lau nM º!llº'~diis dos .. li:~ • . º orador 
oxpedlll ordem ao th~t10uro p8r11 fornecor-lbe todo ' os e' clarecrn1entoq 111d1,penenn1111 d1.-cu•>llo, · 
o 011Lcmdeu~~o com o ~eu collogn minislro dl\ ugricnltura, para por >-Un parto 11ro1iorcionar-llio 
outril.." inform~~l que lh1i ~«o indiapen•avri~. · .. 

Sem u <o• eaclarecimentos, a di.cu«ão nilo dnria r~sqlt:uln pratico, o reeult&do qae 
doa~jam o~ nobres deputado.• da oppo•ição, o govc~no e a maioria, 110 pen1ame11to commum de 
se conseguir grando~ econoinlu no orç,.mento do lmperio, 

A simpl1n leitura das emendas j11slific110 1>rocedimento doorafor. (1) . 
Resp' itavn a opinião do noo1•0 deputado, mas como r ,,pre11ontonte do poder eitecuhvo era 

obrigndo n rospcila1• e . honr&r .a a11.bedoria de tanto~ o<tadi~tns, flnu.nceiro, , publicietas o 
eCQnomislns que, occupun<lo n posi1·ilr.> em que &e acliavn o orador, en~enderam que o governo do 

· paiz nlvYf>O.di.a pre~indir d eae recurso, se.m prejul~o do ser!'iço publico. · 
Discullrin, pols, eun l\.~>umpto com os documentos offic111e~. . . 
o soll'undo motivo po~ quo o ol'\\dor_ ntlo !lntrou nossa di$cussü'o, pc.r si.aõ • oria !!UfficiPll\e 

para j!l8tl6cnl-o. A auao11c1:. do Sr. Fcrrc1rn Vu.n~a. . 
P11o~"OU l\ apreciar o discurso· do Sr. An,lt•ade l• 1gue1ra. 

(1) As omtndM ror1111 cipr'"ontadM na scu ilo do li • e;tilo p~blie .l1I • • ~ pag • ~I do• nHos. 
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No tocau.to d. questão do elem-ento servil, asseverou nlo estar brandindo o facho da pi'o
j.>BA':inda. Reconhecendo qae esta quesliio prooccupa.va todos oa espiri!O!', o gabioote o.ct11al 
Julgou do a2u dever tomal-a em conaid9mção, para, aotn p:recipit:ar, dirigir com firmoZll -os 
aconte~imenta11. Dentro em poucos diaa, o roiniiterio apresentará medidas com a'> qunea.julga 
11ua .s" h:i de S&tisfazor a opinião osclal'ecida, e o orado1· ;iguarda. e'~ª occa~ião .Para 
debater otl" p_ontoa já conhecidos · do_ programma, os quaea servirão de fundamento ao proJecto 
que annunc1ou. 

Na &Msiio de 17 o Sr. senador Dantas, presidenta rio conselho e ministro da fazenda de11-
empenho1.1-sc do compromisso que tinha contra.bido com 03 Sre. Ferrdra. Vlauna e Andrade Fi
gueira, di~cutin·!o. o orçaw.ento _da · faznn•la,- no terreno em quo ss. EEx. aprouve collocur o 
debate. . . 

Dine ·qu.1 llte cabia uma t11.refa difficil, tllnlo mais <1uanto tinha plssado pot 11ma.rg11. deccpÇ(i:O • 
. P:i.recia.-lbc que deveria éncontrar, da part0 do.I! sewi .<lveraarios nntnraes, 11colhimenio 

igual áqoelle com que foram recebidos os se11s antecel!Soros. . · · · 
Viram lodos que o ora1or foi r ecebido com prevenção pela minoria. Qual n ruil'.o deste 

procedünento? Desde que penetrou no recinto d11 camar:a, oa dous nob-~cs cl\lllpeõos, a · quem 
jâ se ref•;riu, collocaram-se à frente do. orador afim de tomarem- lhe snTera.~ contns, n!o só 
dos netos. do 1ninisterio :interior·, mas dos netos pratic:i.dos por ministerios que a este pr~ca
deram, comprebend~ndo não sómente os da situação liber11l, como atê aa da situação con-
11orvad.oi•a. P!lra o rec:ebe\•em, onverg:11•am SS. EE~ • . as adas melhot"es armadur:.e e investiram 
contra. elle. com o maior impetc1. · · 

O Sr. Ferreirl\ Vianna nfig11rou-se ali orador como o cavalheiro de J'lfalt!l: bJtendo-sa 
cheio de f~ , pola sul\ causa, soube ontretanto fazer justiça. ao advor.nrio e até revelar ieonçiio 
•lc animo, ni\o fazend9 rec_ahh• no orador culpas, que, ei exieLcm, devem eer repartidas por 
muito11. · · 
· ll!aa o Sr. Andrade Pigueil'~l coru :i intrepidez de um Baynrd. o ciivalheíro $ans pc10• et 

Mlit reiiroch~, accomme\teu com vcbemencia o presidente do conselho, a11resent.a11do-o como 
llm h<>mvm ,-lomin:i.do de pnix~s. "Ainda. ma.is! no !'t'Oco<fünonto do -proeiden\e do coneelbo 
quanto iís duas qu1•slões qur!, nCI parecer do orador, dominam a situação tLctual, hnpondo;11e â 
opinião inteir.i do paiz e reclanumdo aa providencias do governo, o qual deve estar á. frente do 
movim1mto. S. Eii:., !Oll!P d"' ver o rosultado de convic~ilo dnce~a o de nmadurecida ratfo:do, 
enxerga o producto de uma subaerviencin, que, decidida.mente, a. ce.ni111'a o o ('liiZ farilo jtts liça, 
não 89 coaduna com ci c1m1ct11r, com os precedente$ e com 11 vidn do 11ctual pr?~idenlc do conselho. 

Qa.e quereis t pergunta o Sr. pre1idente do conMlho. 
Explicou novo.mente os motivos por q ue acGitou a _inc11mbancin lle organizar o gabinete 

de 6 d-) junho, como se ho11v0 no ulti1Uo pleito oleitoral e como pretende procedar no pro- · 
:si.mo, .:aso ainda aeja governo . · 

O Sr. Andrade Figa.eira, 011 sessão de 18, respondeu ao Sr. presidente do coMelbo, e na . 
Bêssio de t9, o Sr. Bezerra de Monezee raquere11 e a ·camr.ra consentiu no encel'rnmonto da 
discueslo. · 

O orç,unento da fsienda para o esercício de 1884- 1885 foi approvndo, uaim oomo as 
em~ndn• da commiseã:o. 

Foram regeitad11s ílB emenda~ -do Sr. Andrade Figa.eh·~, a excepção da que se ,eferlo 
ao art. 5• (substitutivo da cam.ara). . · · · · 

Foi elev~da a f• classe, da 1• ói·dem, n theeoararia de fasenda da pPovi11cia do Ptlrd.. 

A. camara tomou conhecitt1e11to da 11eg11in\e 

D~l.l.l\AÇÃ.o lll! VOTO 

Declare.liios quo votamo~ co11tra n emenda quo _red,1,Uia a vtrbe. proposta para o prolonga• 
mento da e5trada de ferro D. Pedro 11. · 

Sala das ee••lles em 19 de Ju11ho ele 1884.- Iunacio illartins.- Affonso Penna .- Carlor 
.4.ffonso. - Olytnpio Vallad6r>.- M ouf'<To.- Felicio dos Stintos.- Soa•·er.- Pdroira Cabral. 
- Jo<ro Pottido.- Vai de MtJUo.- Si1viano Brand4o.- Oonlaaem.- ll[ont11nrlon.- Barcro 
da Leopol-dina.- Jofio Caetano.- A/fo»so Cetso Jm~io>'. · • 

A rola.cçil'.o do orçamon to foi approvada na aessll'.o de 20. 

Prorogati11a do orçammto 

A commi1810 de orçamento na setll!io de itl apreaentou o eeguinte projoctO : 
A aaaemb1êa geral resolve : . 
Art. 1. .• As leis ns . 3-140 e 3i4i de 30 de ·Outubro de i l'!S21 que orçhr:1m [\ receita 

" fls.aratn & deapoza pa ra os exercicios de t882 .- -t~3 e i8tm - :1884, contin!•0 l[o OIJl 
vigor . no 1 • trimestre <lo de Hitl4' - i 885, emquanto nlo forem promulgadas as re1pecU· 
vas leis de 01•çame11to ; sondo na despoias foilae proporcionaltllente no tempo cle sua 
duraçla. 
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§ 1. • Durante o referido período r<!gularii. n tabella do credito• especiaea que o.comp::mho. 
a mesma loi n. :H4f, na parte que se nob.a cm vigor, e o governo podo1•;i ileapender, com 
.a coneorvação o trafego d11 estradn. de ferro de Paulo· Atfonso até :li7:00Q$, com a do Recife 

. no S. Fr&nciaco (prolougamento) até \J8:40CJ$, com a. do. Bahí:l. a.o S. Fr:mcisco (prolonga.
mento) até 15U::JOtJS, com a de Porto Alegre ti. . U~uguayo.n11- até 87:2~," com n commisslo 

. doa estu<lo~ do. estrada do Corro D. Pedro l 11tó 30,000.;;, com o. garantia de júro.~ a po.gar á. <'.om• 
pa.nhfo da ostra.da do ferro do. BahiB a.o S. 1''ranci6Co,· p~la conc~131o para. construcçito do 1·am&l 
do Tbnbó, ató 50:000.~000. · 

§ 2.• O ministro o se~retario de estado doe negoe.ios da F11zrmdn fica autorizado pua rea.
lizu no mencionafo pericxfo ·as operações de credito, quo fote1n nec0$1sr ias, n.a falta de renda 
ordinari~, par11 occ:;irrer '8 desp•n~ aulorit""l~. · · · · 

Ar t- 2.• Ficam revogadas as dis1101ições cm con.tl'&rio. 
&la. das cornmiss~~. 16 de Junho do .1884.. - Antonio ele Siqueim .. - I gnacio M arti·n~. 

- Sou:11. OartJa!h?. - .Felisberto Perefra da Sil~a . - ,L ele ~1tmoida Oliveira . - Affonsr> 
Penna. - .>lmal'O Be:el't'a. - C . .Zarna. 

O Sr. C1Qmes de Co..etro na &issão de 19 l'Ompeu o ilebate co.nsurando o pedido de proro
gaçllo.de um orçame1lto bicnunl e d' monatrou que a reipon11abilidade de1t11 situação não era da 
oppo~içüo, porque n proprici maioria havia. do dar testemunho <IG q ua a oppo•ição não tinha slll!· 
citadoombar:i.ços BOl.'LOS, invenciveis;. d:1cusaão e approvar,ião das leis ao.nuns. 

• Pergt1ntou si o 81·. p1•esidente do co11Bel.ho dirã si, na aHl.ictivn sitúação em que se &eha o 
paiz, pó.111 elle contentar-se com· este· syste1115 ele ~ 1·orogaçã'o <le orç:troento, em <JUo; as pre
villõea do . legislador foralll complctninentci dei>truidas pelos t'acVJs ci.ue &'3 têm paasa.do, si 8 
posaivel que esta modc de proceder contente a um estadista da escola m gleu, tlio ind ustriado 
nos procedimentos Hsado~ nc> piu·lamonto, - Gladstono, a qnora S. E:ic. p1•ocl11mou o chefe do 
p11rtido lib01•a l lia Eltt·opti oi vilisade.. - . 

E nifo 'l uefrn o nobre presidenta do c:vns~lho afua ta1· do ai a.. res'.llons·.\l.>ilidade desta. Lriste 
.~ituaçito. :Não era o nobre prc>sidente do conselho memb1·0 do miniatet'lo 2,l de Maio, a q\1em deve 
cabor 11 \'espons:\bilidado l'.!o facto q11e o orado1· de('lora : nuts, todos snbem <1uo o· nobre presidente 
do cons!llho era um dos tutores daquello miaisterio . · 

Lembrou alguns füctos q:te concorroram pa1·a a c1ueda do gabinete 24 de Maio. 
. Nada negn no governo ; upcinn!il af!iral!l 11110 a opposição podill Mgar este3 1neios do govei•no, 
por duas razões : prin::eira, ·porque o gove1•no não t·:1u orçamonto, .vorlJue .nifo q11i2, e, SO$'uZ1da, 
poi·quG est.l med.ida. ê t :1rdia, clieg11o depois de tet'·ae consumm11do a. d1ctadurs. em mater1Js de 
ilnançaa, . . 

Obaor1·ou que o Sr. presidenta do conselho é um dos oruamentosda tribunn, maa nem ~mpre 
deixa esc.i p:u• pal&vra, que depois nlio tonha a deplorar. 

L~mbrou o quo se deu com a nprese11to.ção do s0u pr.~g1•amma. Não querendo S. Ex.. confiar 
li aua. memo1·iu, niio já os pontoa capita.is, maa nté a~ p"lavras, com que enfüitavl!. aquolle novo· 
ramalhete do 1· ~fürmae, disse : - « por cnusa das duv1d3a, esc1·ovi, o fil-o p11ra que i~so fique 
escripto >. · · · . 

Ma$ o nobre ministro sabe que, fallattdo na camar:i, ainda que a opposiçiio não tenho. · :i 
11rte a.dmirav11l cln t:tchygraphia, 11s suo.e palavras, cahindo de tio alto, haviam de chegtlr nos 
ouvidos de toda a opposiç:lo, e o nobro ministro tem bastanto probida:le para nlto l'Otirar 
nenhuma dns quo houvoase enunciado . 

· O .nobre mio,lst1·0, porém, dii, ás ver.09, o que nllo quer, accreaconto11, o o 01•ador podio 
licença par:\ recJrdar um iilcto que ia. lhe d_a.t- log·a.r â nova. ord3m·de cons~deraçiles. · , 

Lembrou-se do que, em uma sessão do Club <ln Roíorma, em i868 ou iSGg, o nobre prei11den~e 
do cons.,Jho disse, com. 11. o.utodd11de ql.lo lhe dava. a chell.a do seu partido e no moio da o.ttençllo 
que oa s~us dotea oratorios consaguom cap~r, & o iiodor posao:1l ó. a · u11ica origem doa nouo9 
mnles -.. · 

Pergunto11 no nohro p1•osi.tonte Jo consolho si eete pcdei· aindn ex.i•to 1 
Comprebende a 1lolicadeia d:1 posição do nobro prosidenle do conselho. J" diue, o nllo so 

cansara <lo ·ropotir; CJUe· ó l'Oalmon~•.i diJ!lcil 11er mn rei confllílucío111l. O orador, como todoe os 
conservadora&, nflo o monarcbista da. vespore.. Sael :ntl\ eaaa fórma do govorno, porque ellu ô 
uma neceaida.de, 

. Podiu licouçc. parn recordar o.o Sr. presidenlo do conselho uma phra.s~, 11110 não dir4· quo 
descobl'iu a coró.i , porque nesta situaçí'io moita i vezes e.lia Lem elitado om completa nudo.z . . 

O nobro p1•esidonte do conselho, apertado peb log1ca du ferro do Si'. Andrade Figueira, 
1lisso : • não ha tal, não houve somolhunte imposição ; onire mim o a. coroa houva um pacto ,., 

Nunca ae ouviu i•to em parlamento nenhum, excl;1mot1 o Sr. Gomes de C..atro o continuou 11 
analysar o discttr~o do Sr. presidente -do conselho qu11ndo apresentou-se a camara doa deputados 
o lea o p1·0.si:annna}o govern~ ; demorou-se no ponto rol~tivo ao elemento, servi! o poz. termo 
ú1 mo.is caue1de1·açoBB roppettindo as .pala.vrM de um. oscr1ptor, e A .. eecraT1Jllo e a rog1ão da 
dói• eterna >. · · .. 

No. ece~l!o· de 20 o Sr. pre•idonte do co!lll11lho, respondendo ao Sr. Gomu ele Caatro, dieae : 
. ·" J\.chir.nw-nos a 20 de Junho. Sem esta lei 11.cariamog em ·uma. situação completamoutG 

&norml\l, nao poderiO.inoii, ftrmàdoa · i:iila dtilposiçües fogile~. continuai· ·a cob1•ar ·os impo1&oe, a 
arrecadar a !'Onda publica. 
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é Sendo asaim, a 1uo•lãtl assume u111. caracter de urgencia tO:I, que não me orroceio de 
appelhr para o patriotismo ' 'ª cara:ira dos Srs. deputados, convencido quo olln, como um B6 
homem sem distincçfoo de pa.rtidos, arme o governo dos meios indillpe120aveiil pt.t& continuar a· 
dirigir 01 negocios pubhcoa.. . · . · . · 

. O minist~rio nifo declina de el toda o qoa.lquer reeponeabllidade, mM é preciao mer ja1to 
tl'atando-se de unt acto que nl!o ó 1en. Poi9 havor:i. quem, . eonscienciosament~, poHa ,attl'i· 
buir ao actual gabinete qualquer vi•lumbro de culpo·, por nüu ter sido o.inda. votado 11olo 
parlamento o orçiullento que 83 discute 1 . . . · 

• Qua!)~quer qu' fossem os motivo• .e buta assignalar o facto de que é materblme.nte im· 
poBSiv11l · obter do poder Jegi~lativo, e.inda mesmo duplicando ae eu~s ee.sões. que o orç:imento 
em disetiesllo, quGr n" r.~coita q•ter na deapeza publica, seja. adoptado peh. eamarn o pelo 
ecot1do a tempo de começar e. .vigorar a 1• Je Jtilho ·proximo futuro. 

e S i ó as.'l?m, ficais n •Jsta alternativa : ou votar a prorogativa o tempo de se expedirea. 
as .ordens para sua execução, ou sob a \'OIJ!l3 responsabilidade d 1.?!l3rmar o poier publico, dei-
xando-o. sem lei para a cobranç:i doa tributos. . 
· e E~ta questão envolye todo :;y8tem:. representativo. 

é Não· ha missã·J . tio importante que se· possa compara~ á que tem o poder legiaiativo, 
de autorizar a eobr,!nc;a do imposto. . 

"' D:1etoti a Hampden pat·a immortalisar-19, a BUG attltudo om defesa deste principio na 
lnglatorra. . 

e: Di"ei sempre que tambem no Br:1-zil ss reap(Út:J. a.s leia, e em honra de ambos os p~rtidoa, 
... · ~ f'orça pond~rar que todog oa governos que oe tein repre1enhdo no poder, hão feito o me1mo 

que o mini•terio actual para obter prorogativa do orçamento. 
é Aquell•.'a qu~ mais se têm oxlremado na opposição ao governo nunca fizeram desta neces• 

aidade arm:i política. · · 
e Por honra do no,.O p:i.rlamento mais de um oxemplo se cont& em que os mais estren1101 

adversnrioe d(J um minillterio, chegado um momento destes, nito recusam seu voto ·a medidas 
co111.o esta, esunciae~ á. vidu.ordinar ia de todos os governos. · · 

e T onho portant() rc'p)udido 11es la parte à pergunta do illu~tre deputado pelo l\fa1•anbão. 
e O governo não quer, ped ~ . inata com a camura para que lhe dê qua.nto antes a proroga. 

liva. (\ orÇ(Uilento da receita ahi osttl. e me comprometto a acompanhai<-lhe, dia n. dia, . • dis
cuHIIo, fürnecendo aos nobre3 ·deputado$ toio.~ e qu3a~qu11r esclarecimento3 qo~ desejem e 
estejam llO meu alcance. A proroga.tiva é a ultim1 medid1· provisori11, cuja duru.çlo póJ.e aer 
mais ou menos breve, mas que Bm todo caso nos põe ao abrigo d0 um'.L infracção con~ideravel 
RO r<?gimen cl>nBti tucional. ,. · · . 

O Sr. presidente do c.onselho passou a refutar a~ demais e.ccusaçõee levantadas pelo• ora· 
dorea que o prcedsram na tribuna. e reb.tivamonte 90bro a quostão servil repetin e .adduziu novos 
argurnenlos em apoio dAa sua~ p11lavras : · . · 

e NelQ recuar, n em µ11r:lr, nem precipitar. > • · . 
E' -preciso caminhRr, di98e o Sr. president<i do conselho, mas ca.miilhar com 1eg11ra11ça. 

E' preo1ao marcar a l inha. que a prudeucia. impõe e que a civilis:1çA:o aconselha. Esta linha. ha 
de ~er fi:ucla pelo poder lcgiebLivo. Diante delle, é que todoe os brazileiroa, sem excapçio do1 
mai1 fervorosos abolicionistns, 10 hil:o de curvar, do meemo modo que nos eurvnmos todoa dia11te 
d11. lei de 28 d.:l Set~mbro, que foi uma. grande reform11, digna. de i111.mortalizar o seu autor, mH 
nlo eaiisfa~· complot'.lmente o senti~ento publico. . . 

~ja. Iogico ou não; como ne•ta que~lão não tem de atteoder sómente a.os iatereuee eob 
um certo porito de viBl11, dirá francamente que a aua. opinião é peremptoriamente contraria. i 
a.boliçil:o in•tautanea.. Dahi re11ultarin.m do!gr11ças, quo ta.JDbGm seriam. inevilsveia 1Si 18 deixa .. e 
a questão setn a direcção <J.Ue o governo lhe qiler ·dar. · . 

· Ainda dcecutiram o prOJecto oa Sra, Almeida. Nogueira, Duque Eatr.ida Teisein o lgnaoio. 
Martins. · 

Na. 11&18'0 de 23, o . Sr. Bezerra do MeneT.111 c·oneultou ú camara aoore o encer ramont.o d& 
diaca1mlo. 

Foi approvado o eocorro.mento, a uoptado o pr.>jecto e· enviado a commis!!lto de redacçilo. 
O Sr. Atronao C..ilso Junior, attendendo a ut•genoi11 da prorogativn, apre~entou ne.u. 

mesma sooeito a redacção final do projeclo, requereu e a co.1unra. consentiu que entrnue im
media tamante em diecuedo. 

O Sr. AnclL·ade Figueir& impugnr:>u a reJac9ão e fundam~ntou uma emeD.di!. que foi com• 
batida pelo Sr. Affo1110 Coleo . Junior relator da commiado de redu.c, lo. 

O Sr. · Bezerra de MenezeJ requoreu e a cr.u11a~11 a ppr<lvou o encerramento da discussão. 
Foi em 11eg11id11 opprov11d11o a rechcçtro e regeit.ada o emendll di! Sr. Andrade Figueira. 

O Sr. 00111011 do C~:1tro na. 
roqu~ll'imonlo : 

R eceita g8ral d.o· I m1J'rio 
( 2• discu88A:o ) 

seislo d0 30 de Junho ju~tificou a a.presenta9lo do aeguinlc 

Requ~i1•0 o 1'dil\1no11to <la diecuulto d3 receita. geral, atê que iloje. votada 11 reapoet11 li. fali& 
do \hrouo o oonlrnuidu o projoc10 do 0·ovorno aobre o elemento eer,il. 
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O Sr. Senlldor Dantas, pre~idente do COnll6lho; disso, que juli;ava-se com direito de declarar 
:l c11mar& que o recurso, de que lançava iolo s opposiçlo con.servadora, pelo or8ão do disüucto 
parl&menb r, que aempre toma e. vanguarda naa occaailles aolemnas e diflicei11 nilo podia ser 
aceito ptlo goTerno. · . 

A 'fUesllo foi realmente bem pu_ata pelo honrado reprasenlante da provinda do Mnl'anblo: 
ou a maioria euetanta o gabinete actual e cabe dar-lhe o. prova sempre qne a isto íô1• chamada; 
ou ns idéaa do gabinete não ae coadunam cem as d14 maioria da camara, e neste caso nenh_uma 
oeoasião dGve ser por clla perdida para. demonstrar. que lho recusa confian~a~ · 

-O honrado deputado polo Mo.ranh11> aya,nçou uma grande vo1•daile, aese811rando com o vigor 
Je sua palavra brilhante que nida considera mais elevado o honroso do que a l"Cspon~abilidade a-
que se JIOBea aspirar de governar um povo e dirigir-lhe os deatinos. · 

S. Ex. enoontron~e em ae11 pen~amento com·o do 1.ro do9 mai.~ 11Ioqnentes ora.dores qne a 
Hcepanha moderna tem pro:luzido. Olozag11. dias:? no parlamento bea,eanhol, em um momento 
eolea1ne : e E•tudai," comparai, apreciai todu os aapiraçõee, todas na pos1çõe11, todoa oa encargos, 
todas aa honrai, e nenhuma poderâ equip::rr:ir-se n daquelle que chega a merecer confianqa para 
governar seu pais >. ·. · . 

Recorrendo a exr.mplos eloque'!'tcs, figuraTa cllc , entre 01,1tro11, o d? homem c:.iue, ou lncta~do 
com O!I mares o nfront::indo-lhes as u·ae, ou mantenda em honra da patna a bandeira ennegrec1da 
pelo fumo das batalhas, neaeea supremos lancea identificava-8e éom a propria naçlio. 

. e Nlio ha nisso, a.ecresMntllva o orador hespanhol, mais honra e mais valo1· do que nos aer
viqos que preela nquolfo c1111;1, na .oalma do gabinete, no estudo e no debate <lu que1tõe$ .e doa 
problemas quo ó eliamado a resolver como director de nma politica e reapon~avel pelo governo 
do um Povo, comprehende os deveres de auo. el~vadissimo. ta.!'efcr.;> 

Estou, portanto, de accôrdo com o honrado deputado pelo Mat'inhão, accrescen\ou o Sr. pre
sidente do conselho, quando m'3 convido. :. llcla.rar a aituiçiio-; a.fim de qu·' fiquemos ip.bando si o 
gabinete conta ou nlo com a maioria. liberal desta camAra.. 

Pensando 115Sim, n em por um momento quero deinora.r qualquer manifesta.çã? da camara dôll 
Sra. deputados sobre a confian~ 1111e ella pre~ta ao ministor10 ac\ual; mas tudo tem sua occ:uiião, 
e a occa11ia:o na:o õ propria paru o .requerimonlo de adiamento que o honrado deputa.do otrereceu, 
e cuj(l votação demonstrará. ei o minilltcrio tem ou nã:o a confiança. da maioria. 

Sem, portcr.nlo, declinar do .convite qur. é feito ao prealdente <lo conselho pelo honrado 
ropreasntante da. provincb do Maranhão, seja-me licito dizer que, não obatailte de1·er a votaçA:o 

·<lo requerimanto ter esse nlcailce, niio poaeo convir com s. Ex. no ruliamento da disaussão dn 
receita geral do Imporia, p01·que isso p1•ejudicari:i serviço da maior iniporlancia.; e a disc11~aão da 
DlAterill de modo nenhum impede que a queatio 11 que se referh1 o nobri:i deput~do no 11eu dia;. 
curao venha opportnnll e _brevemente no seio da camara, proporcionando-se então il. maioria o 
enaajo de mauifeetar·se. . . . 

Coube logo 0111 eegaid;r. ao Sr . Ferreira Vhnn."\ responder ao Sr. Preisidento do Conselho. 
Nt1 se.silo de 1 do Julho, o Sr. Alfonso Celso Jt1nior disse que chatnado quasi que nominat-

111ente ao d<?bato pGlo St'. Gome.a de Caetro, sinti:i-ee obrigado a declarar porque apoiava · o 
~otna.l gabinente. 

S. Es.· accreecentou : 
Apôs haver acoml?anhado o gabinete do Sr. conselheiro Lafl\yette, no escl'Utino aer.reto, 

tive de negnr-lho a minha confiançn 1080 qae se tratou .de Apurar os auft'ragios à. 1111 publica, 
levantando-me antes de votar par11, co·m todB a lealdade, .manifestar oa motivos que mo leval'l\IJL 
a isso. . · . . . . . 

Entre . muitos apontai quatro: 1~, a maneira po1• que fõra demitti.do o Sr. conselheiro Ro· 
drigues Junior do cargo do ministro d:\ guerra; 2", o. atfüudo do governo por ocoaailo do 
asa:;.;;$Ínll-to da Apulcho de Ca~tro; 3°, UI decisões cladlls 4 qU(!!Jt4o· dos be:ns dos · ft11doa j 4•, e . 
prÍlleipR.l ( eu o fl'il!ci bem ), a ,o•ição assumida perante o mom entoso problema do elemento . 
11enil, poeiçio dulJia, bifronte , incohcrcnt.o, .inqualiftcavel de indecisão e fr11quoin, no meu 
<intender. · ·: ·· · . . . . . . . · · 

Orn, desses motivos, C"m a aimples mimdança ~o minislerio dous deiía.pptirecaram : ·o · dl\ 
insolib c:tone1·açilo elo nobre doputado 1111!0 Cenrâ e o attinonte aó acontecimento de 25 cle 
Qutubrv. 

Quanto 8 aboliçüo, vós, o~ da minoria, reconhecei~ quo. bom ou mn.u, r eflectido ou pre
cipitado, digno de o.pplauso cu de guerrn, o progi:ammn do Sr. presidente do conselho ae dis· 
tingue por deci!iva :franqueza, poaauindo, quando meuo1, o ina~ferivel m<!t•ecimento do 80 
p1t.t·cnicmr 11em rebuços hypoc1·ilas, aasiguale.:ndo a c:1da. 11m o verdadeiro terreno em quo dova 
pilll1-. . 

Resl11. por conseguinte, daa ru~11 de o;>poaiç1ío allcgada.11, .uma unica : .a da conversão <loe 
bens <lo• çonventos. . 

Efl'uctivu.RJontc, o actiisl Sr. 111inialro do lmptrio cloelal'Oll aqui nobremente, com. uma fran--
. quo1.11 que o hon1·a, encampar todo• oa o.cios de aeu anteceesor e collega, aceitando M!illl a soli

dariedade que deve e:ir.istir .mesmo entre mini~U'o~ de are<Jito político antagonico ; pois, acima 
das mud,mças de ephemcro pessoal admini11trativo, p arsisto a entidade sU}lerior o u bstracto. do 
governo, a q\\Om cumpre m~hter lima logica e uma cohe111'.o, eeni" as quaes fnlht1r..:lhe-ha. o 
direito de 88 itnpor â livre vontade do~ cidadü'o1, 

8 
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O Sr. ministro · do lmperio annun<:iou no eén&do que tudo ac11.00.rie elil paz ; &.!terrou 
ne1ta ca.sa. que esblva disposto . a attonder a reclume.;õea; affiiAJIÇOU .que.a queslão enll'&i.'l& em 
um período de apazigca.mento corno entrO'', innogavelmente. 'Nioguern 110rà c11p11z de me citar 

·um acto do Sr. ministro que indique um desvio daste propof:'.to . 
Nlo ha', port:into, conlradicçllo alguma no iueu pro..cedimento, hostilis:lndo o ga.biucta · 

panado e _apoiando o actaal. . . 
O Sr. LourenÇo do Albuqu0rque 11lem de outras declnraçô~s disse : 
e -Si o projeclo annunciado a. r espeito da qlle&tão do elomonto i<ervil, n:lo é parte 111aen• 

-cial do progrnm ma. do governo, si delle não depende 11 vida do minis te rio actual, ·ai as idé&s 
quo forem coti~ign·1d«e neaa~ projecto, jâ. annunriadae pelo nobre preaídcnte do conselho, con
•tituem que11UI0 aberta, comprehcndo perfeitamenh 11o dGClllraçilo do honi·ado .enador pela 
pro\·incin do Mina.~. Neste CtllO, poderei euetentar o ministerio, combat~ndo, todavia e 

. a.tê •ondemnando com.moo Tolo o projecto. ·. 
Si, porem, o proj~cto é n encarnação do progrnmmn . do actunl ministerio ; ei a idôa da 

emancipn~ão gratuita dos escravos, qne tenham ntlingido e nltingirem it iJade de 60 o.nnoa, é 
a not11 eepccifir.a desse prograuuna1 d<J · modo que o mini•terio ou . ba de lriumphar com essa.. 
idóa ou h:t de c:1hir com ella; então ee me iiermittirâ decla~ar que não eompr;,he •1do o P'DNo
mento da'ln.ellce ~ue apoiam illimit:ul.amente o miniaterio, fazendo opposição a uma. das auaa 
idéas ca_p1tnes: E' uma. diaLinoçio tifo subtil, que minha iraca , intelligencia não peide b·em 
apprehend<tl-a. . . . . . . _ 

· Comp1•ehende-se perfeitamente qua nem todas 01 1<1.iu que figut'am em um progr:uuma 
miniet~rfal Sf"'jam capitaes, sejam i"dcns pelas quees o mlnisterio faça. questão de gabiuete; mna 
V. E ii:., Sr. presidente, :1credita que, no caso de que se lra.ta, o mintsterio p.:is;;a, BJm somer 
profundo golpe· em sna cober0nci~, tihrir mão de aua idêa principal 1 Não, eenhores. O qne 
mz a for~a o a. gloria do :-.ctnal mini~terio, uma vea que estâ convencido da neee81!idade de 
dllf esse passo sgig-.lntndo na quest.llo do elemento servil, ó precL'wnente esaa idôa.. O Sr. 
preeidente do con~elh:> deamentir ia os.seus precedentes, nilo ee rcapeitarh assai, nem a 1i, nem. 
nos 11eos collep:n.s, nem aos ecus nruigos, -ai, depois de ter agitndo t1rna qu~ etilo tão importante, 
a deixnsse archh·ada n::i. secretaria da camara ou na secretaria do Eeu miuhtcrio, 5elll trazei-a 
â luz do debate, ~em sujei tal· a ao voto do l'arlame.nto. · 

Po:a bem, Sr. presidente, quando ult1m3me11to or&Ya o nobre deputado peln provincia do 
Rio de Janeiro, o exiwio Sr, Ferreira Vianna, o honl'ado presidenta do coaaelho <li•~e em 
aparte :- o projccto ha de vir antes d~ ser votada _neel'.\ camara a lei de receita . - E tio 
gr11nde" foi o alcance de~\a. decl>raçllo que o honl'ado deputado J!8la provincia do Rio de Jo.;. 
neiro o.ccre•centou : - si o · aoubesa~mos t alve;g tivesse sido poes1vel entendermo-nos quanto 
ao adiamento. 

Appello parn S . Ex. para que declara ai ó ou Dilo real a interpretação que dou ao 1&11 
,.nsa!llenlo. _ . . . . 

Nio compreheildo que a.s leis do o?i;amento se connrlom e111 t.orreno aonde ao tra.nm 
queeti5ei do · confiança . . O ao.no panado, quando nqui so discutiu o orçamento, 011 dis1& q11e, 
dos . actoa da minha vida politica, aquelle que com maia peznr P.:·aticarn, era bavor reousado a 
le i de orçamento, em !868, aa partido conser\·ador. Nessa occ1Miio accre•contoi quo nunca maw 
praticaria acto igual, ~all'o em circumetimciaa extraord:narill e excopcionae1. 

A~sim , como poderia ea recusar a um minislerio liboral meios q'.lo nll.o recus:r.ris. a 11m 
miniatorio conservador 1 · · 

. Portanto, ,·otando contra o requerimento, reservo·me tod:i. n liLerd11de pnra apreciar o 
projeclo que tom d" 1mr em brevo aprceentndo polo governo gobro o 9lemento aei·vil. 

· O Sr . Be~c;irra de Menc;r;es requereu, e a camarn appro\'ou, o encerramento da diacu811o, 
e· que fosse no1111nal 11 votação. 

Feita• chamada, r9llponderam s1:11 os Srs.: 
i Pusos de Miranda, 
~-Caui.ão. - · · 
3 Cruz. 
4 Mn c-Dowell. 
6 Silva Mt1.ia. 
6 Gomo~ do Ca$~ro. 
7 An\ouio Pinto. 
8 Bn.riio de Canindé, 
9 Alvn1'0 .Cl\miiiha. · 

iO Tarq11i11io; 
U Carneiro tia Cunha. 
i2 Terto1lbno. 

· i3 Cruz Go11vêa. . 
i4 Mllaool P(lrtolla. 
15 Peretli. 
16 Riito B11rr1~. 
17 Henrique Màrques. 

18 Souza Leão. 
111 Alcoforado.-
20 Go119alres Ferreira. 
21 Bnrllo J e Anadia. 
22 Oooniniano,' 
23 Coelho de Campos. 
24 Barão do Guahy. 
25 Araujo P i11bo. 
2G Ba1•ilo da Villa <la Barra. 
27 Duque Estrada. 
28 Ferne.ndes ria Oliveira. 
29 Paulino do Souza. 
00 Franei11co Boliaario. 
3l Alfredo Chaves. 
32 Pereira da Silva. 
33 Lace rda Worneck. 
34 Andr1.da F~gueir~. 
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35 Ferreira Vianna. 
3õ Mourão. 
37 Barão da Leopoldina. 
38 Poreira Cabral. 
39 Valla<i:ío. 
40. Soaros. 
41 Joi[o Caotano. 
42 Ahneid~ ?fogueirs.. 
43 Costa Pin&o. 
4~ Ulhóa. Cintra. 
45. Tauu1ty. 
46 Sevoriao Ribeiro. 

Respo11d0ram :NXo oa Srs.: 

i Adri:iuio Pimentel. 
. . . 2 Almeida. Oliveira . .. 

3 Sal\19tio.no. 
4 Sinval. 
5 Vianna Vai. 
6 CasMlo Branco. 
7 Banon. 
8 Franklin Doria. 
9 Met->n. 

to Pompeu. 
:U Rodrigues Junior. 

· 12 Rati&bo11a. 
n Thom~z Pompeu. 
14 Amaro Bezerra. 
i5. Manoel CarlOB. 
16 Souza Carvalho. 

· 17 José Ma1•ianno. 
18 Joaquim Tavares. 
t9 Ulysses Vianua.. 
20 ADtoniu de Siq11eira. 
21 Eapindola. 
22 R. de Menezes. 
23 Lourenço de Albuquerque .. 
24 Theo;1hilo. 
25 Pra.dó Pimentel. 

Foi r ()j ciilado o roquorimento . 

HlSTORICO 

26 Barãl) da 'Estancia. 
27 .Ruy B 1rbo.a. 
28 Pr1.co P~raizo. 
2Q lldef.1nso de Ar~ujo. 
30 Ferreira Jo Moura. 
31 Rodolpho Dantas. 
32 Zama.. 
33 Rodriguea Lima.. 
34 Ju1•encio Alves. 
33. A. Spinola. 
36 Alplleu Monjardim. 
37 Li.np~llo Cunba. 
38 Bezerra <lo l\(onezo:s. 
3~ C11rlo11 Afl'oPllO. 
40 lgnacio Martins. 
4l CouLa ~elll~ . 
4·~ João Pouido· • 
.43 Silviano Brardio. 
44 Montan1on." 
45 Camargo. 
46 Fe liab!rto . 
47 Vieira de An:lrade. 
43 F~lici() doa Santos. 
49 Aft'onsoCeleoJunior. 
50 Abolardo de Brito. 
Si Paula Souz~. 
52 Martim Francisco. 
53 Martim Francisco Filho. 
54 So1iza Queíror.. 
55 Mora.os Jardim. 
li6 Leopoldo Bulhõea. 
57 Gouçalve8 de Cal'valho. 
58 Auguato Fleury. 
59 Generoso Mnr9.ue1. 
60 Alves d~ . AraUJO. 
61 Silva Ma.Ira.. 
62 Maciel, 
63 Diam1. 
64 Ribas. · 
6."S Rodrig11es Peixoto. 

Continuou, portanto, a diacnaslo do projocto d:l roceitl\ goral «> lmperio. 

Occupou a \l'ibuna o Sr. Bulhõea Jardim • 
.A discu3!1ã:o deste projecto contiDuou na s01do de 4 de Julho. 

i9 

Duran te oito mez a mesa da. camara doa •~nhores <l.eput&do3 tomou conhecimento do , .. 
ruinle el:pedionte 

omcios: 

Do miniaterio do imperio .... · . .•. ~ .•• .•• ·;. ~ .......... , • .. • • . . . • • . • • ·to· 
ldem da fazenda. ••..••••• •••••• , • •• ••• , ••.••••.•••••.••••• •...... 1 
ldem da justiça,, , , , . •.••• •• .. , • , . . • . • •.. •••• • • · • · • • • . · • • · • • • · · · • 7 
ldein da gaerra • • , . ........ , ........ . ... • .. ... ...... . • • • . . • ..... • 8 
ldein da marinha., .... .... ............ • •• • ... • · • · , · · · · • · • • • · • · • • • l 
Jd .. ?cn doe eBtrangeiroe ..... . . ,. , .... ... .. ........... . · .. •• ,......... O 
Idem. dt\ agricultura., . .. . ......... .... , . . . , .• ~ .............. •. . . . . . . . 4 
Do santldo .... . ••.•••.•• •. •• • • , , .• .• •• •••.•••.• , · ; • · •• • · • · · · •• . . . . 6 
De depu~dos .. • . , ..•.•.. . , ... . ... ... , , •......•............ •-•. . • . . . 7 
De ~li vereo :t • •• • ••••• • •• • •••••••••• , , •• , ••••••• • ••••••• , •.••• , • • • • 7 
Rlipreà9nt&çõe1 . .. , • ..•.••.• . . , , , . . . ... . .. , ... , , ...•. , .••.•.••. ·• , . • • 7 
Pr<'jecloa de commissllel . , , , , • .••• •. •• .. •••• •.•..• • •• · • · • • · .. • · • • 5 
Idel1l do deputados., . . ·, , .. , . . . . . . . . • . . . . . . •. . • . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . tt 
Par-eceres ... , .• , . . . .. , . . , . . • , .......... .. ........ . . , . , . . . . • . • . . . . 20 
ltedo.cç<Sea ..• •.•...••....••.•• • ••• , .• , •. , , , , .•••. , . , ...• , • , . • .• • , ' 

· \ QterpeUa.çlhH ............. , • , ....... , ............... ... .. ...... •• t 
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20 HlSTORlCO 

Moçlo ...•. ... , . , ........ , . ... .•........ .. , .......•. ··• .· ...•.•.• . 
Declarações de votos .. . . .. ... ... ...... , .. .. ... . ..... ... .. .. ... , ••• 
Reque~imentoe · apN11antado11 por depuw.doa •. , • ••.• ••••• • ••• •.• •• ••• . 
~em, idor:n por d1vet10a .. ~, •. .•• ... , . .. .. . , ...... ; , . , ....•. .... . , . . . 

Rio da J"neiro, 2 de Julho de 1884. 

Jos:t CAP.LOS oi CAavuso. 
Rodae!Or da QCI~ o dos ao.aos. 

~-

1 
3 

13 
33 
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Mo~i\o de deeconnan~a 1 

A camara doJ srs. deputados, entendendo ficar 
o gabinete privado do necessarlo prestigio 
para con tln uar a rren le do governo, visto a 
votaçao em que O$ membros do mlnlsterlo 
tomaram parte, extranha o procedimento 
dos mesmos mlnlstros e passa ã ord~m !lo 
dia. 

Apresentada .e justlficad:i pelo S1·. Znma na 
sessãD de 3 de Junho. Rejeitada por 60 votos 
contra 116, sendo por votaçno nomlnal a re
querimento do Sr. Caudldo de Oliveira, 
pag. 9. . 

lntera>el1tl.~4ea t 
Ao SR. M!IU81RO DO IMPEl\10 pelo Sl'• Andrade 

Figueira: . .. .. . 
Peço dlr. e hora para interpellar o s1·. mlnlslro 

l!o lmperlo sobre os seguh1les ponto! : -

Man tem o i:abl ne te actual todos os ac los do 
seu antecessor SDhre n desamortliaç11o dos 
bens das ordens religiosas, e pretende prose
guir na integral execução do regulamento 
expedido para execução da lei de 18 de 
Junho de 1870? 

ApreseH1nda na sessão de 10 de Junho edis
cutida na de to, pag. U9 • 

P .. ojccto•• 
N. Ulde U!M- Do.sr. Escragnolle 'l'aunay so

bre a grande nalurallsação. Apresentado na 
sessao de H de Junho e r~metlido a commls
sí\o de constitulçiio e poderes, pag. 411. 

.N. l6 de , l88+. - Dos Srs. lllon tadon, Si! viana 
Brandão e outroa sobre garantias de juros 
para. um eslabe\eclmento de xarque. Apre
sentado na sessão de 13 e remetltdo a com· 
mlssil.o de commercio, .~Industria e artes 
pag. 73 • 

N. 19 de t881- Da commlsSão de or~amento 
sobre a prorogntlva do orçamento para o lº 
trimestre do ex.ercicio de l88.!.-l8811. Apre
senlado na ses~ilo d·e l6 de Junho, pag. 119, 

N. t3 A de 188' - Da com missao de Iatenda 
sobro o palrimonto da l11reJa de Nossa Se• 
nlto1·a do Palrcclnlot da povoaç!lo do Desen
gano, na provlncla ao l\lo de Janeiro. Apre· 
sentado m1 sessão de 18 de Junho, pag. ua. 

N. iO de 188.!.-Do sr. Soares prohfblndo as 
companhias de segllros marltlmos e terres· 
tres o fazerem operações bancarias. Apresen
tado na eeSl!;\O de 18 de Junho e remetllda á 
commlssilo de justiça civil, pag. tu. 

N. ll delSS.!.-Do Sr. EscragnolleTaunay pro· 
pondo lsençao de imposro d~ transmissão 
para os terrenos de lavoura. Apresentado na 
sessão de i3 de Junho e re mettldo as com· 
missões de justiça civil e orçamento, pag. 
!88. . . 

N, Ili de 188~-Idem sobre loterias. Apresen• 
ta do na sess;lo de i3 do Jun bo e remettldo 
A commissão de constitulça.o e poderes, pag. 
188. . 

N. ll3 de !884.-Da commlssao de lnstrucçao 
pu bllca sobro ã validaçao dos exames prepa· 
ratorlos feitos na unh·ersidade de Coimbra 
por Alfredo Machado· Gulmarlles. Apresen
tado na sessl\o de :16 ele Junho, pa g. 200. 
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N. !&. de 168i- Do Sr. Escrngnolle Taunay SO· 
bre c3ttas de naturallsaçAo. Apresentado na 
sess!LO de ~e remeltldo ·b commissões de 
ju.•tlça civil e c~111Aras munlelpaes, par. !06. · 

N. l:l tle !BS'- Oa commis~~o de oi.Iras pu· 
bJicas relallvo ao dique no porto da capital 
daprov Jncia tia 0·1 hla. Apresentado na sel!S3.o 
de i7 d•• J1111ho. I'ª"· 117. · 

N. ili de 188\'.'""DoSr. Antonio ~e Siqueira so· 
bre dis1icnsa de Idade Jlara a matricula do 
e:ilud~nle Antonio Coelho de st e Albu· 
querq ue. Apresen lado na sessão de !7 di Ju· 
nho e 1·emcltldo :l co1umissâo de lmtruçao 
publica, pa_!!. !f8. 

H. i7 da lll8t-OoSr. Soares. suhsl1llodos dPpu
tados e ~en~•lurcs. Apr~sent;itlo 1rn sessão de . 
i7 e rcmelliilo :l co1111alssão de conslltulçao 

. e poth.•re~. pag. no. 
N. '8 de 1881.- Do Sr. João Ptinido sobre ma· 

tricura dns estudantPs Antonio de M;igalhâes 
Gome~ e Horacio de Magalllaes 6omes. Apre· 
sen taJo na sessllo de 30 de Junho e remetuilo 
:l co1111uls<llo de lnslrucção pullliea, 1111.g. J36. 

N. i9 .de 18~ - D~ eornmi~são .de orÇ;Jmenfo 
sob1·c ·c1·edilo de !OO:OCOS para lndeiunlzaç~o 
a S,1blno Tri poli. A pre~enbdo na ses.sdo de ao· 
de Ju11b11. pAg. !3G. · 

. N. 30 de t8Sl.-Do :sr. FeticiodosSanlossobre 
·os engcnticiros da escola de minas de Ouro 
Prelo. A prescnll\do, 111~\iOtado e re111eltido 
na ~SSAu de ao de · unho â collim1SJào de 
lnstruccAo publica, pag. !ii 

N. 31 de t88l-D.> Sr. Escrag110Ile Taunaysobre 
loelltãu de serviços. Apresentado na sessão 
de 311 de Junho, pag. !'3. 

Parecere•• 
N. 19 de 188i.- Dl com mss.~o de l:ltenda sobre 

o melo soldo de D. Jo.iquina !blhlhle das 
CtiagAs. Lima. Apresantatlo e •pprovado na 
ses11:1.o·de 13de1unllo, PªIJ• 71. 

N. '° de t88i.- Da comm1~0 de pensões e 
orden:ido~ sobre a llceni;. ao deaembugador 
.Manoel Pedro Alvares More Ir!\ VII laoolm. 
Apres"ntado na ses!lào de US de Junho, 
pag. OU. . 

N. Jt ·de 188'.-· Jdem Idem. licença. ao des
embargndor Josõ tia lllotta de .Ue\"~oCorr~a. 
Ide111 lllein, p3!f, too. 

N. n de l88\. - l1lem Idem, \"enclmenlos de 
. Flrinino Jorge da Rocha, <'X•atmoxartre. do 

:arsenal de guerra da corte. Idem . Idem, 
l'MZ:• lOO. 

N. 'ª de lSS&.-1.Jem. pensãoM cllpUllo Fran· 
cisco Manoel dll Cosl:t. Perelrn. Idem idem, 

. pair. 100. . 
N. tt. de l88'.- Idem Idem a n. Brulllna 
Augu~ta Lumacld ~e llello. Idem Idem. 
~lt· lOO • . 

N. Ili d~ 188&.- Idem, llcen~a no bacl1arel 
. Francisco lllagarlnos de Souza Ltião. Idem, 

Idem, pag. 100. 
N. 2G de 18~,.-Idem, llcença ao bacharel 

Antonio José de Souza Freitas. Idem Idem, 
p111r:.100. 

N, t7 de t&sl..- Oa eommlsdo de e3maras 
municip.1es, sobf'c o 1J.1lrlmo11io da c11m11ra 
munlcl1ial d11 S. Joao d0 Piaul1y. Apresen· 
ta do n:i ~essào de t7 de Junh o, pag. tos. 

N. Slhle 188~. - Oas commls~Oe9 reunidas de 
!aieuda e de 1iensoea e ordenados, aobte os 
vencimento~ e tempo de serviço de Glcero 
Brazlli·Jro dé Mello, qunndo t • conrerente dl\ 
alfandega de P~rnau1buco. Apresentado na 
aessto d" M do lunbo, pag. ff3 . 

N. Ili de 1881..- Da coinmlss&o tle fazenda. 
" pag~me1110 dc ·congru ~o padre· Norberto da. 

Costa.-Athayde. Apre9CnhcJoe appfoVado na 
aessao de ti de Junbo. pag.160. 

N. 3J de tll8, .- Cdein, sobre a estrada de ferro 
de Nallo Grosso ao Jilloral. Idem Idem. 
p~p;. i6l. . 

N. 31 de tSSi;-Da commlssao de pensões .e 
or~cnntlos s11bre a Jlcenç;\ ao Sr. deputado 
AITonsu P1•1111a. Idem Idem, pai(. Hll. . 

N .. 3t Je l88&. - Idem Sllbre peus:lo a D . .Anna 
·afaria das Neves Damaalo. Idem · Idem, 
paa, 161. 

N. ll3 de i88i.- ldent sobre tempo de serviço 
· dv óaehnrel Luli; i'edrelr& de Magalhães C:is· 

lro. Icem idem, pag. 161 • . 
N. 3~ ele 1881.~- I~e.111 sobre liccnç11 ao Dr. 

Guilherme Henrique Tbeotloro ·ScbieOcr. 
Itfent idem. pag. ftlJ, 

N. 311 de 18Si;- Idem sobre a licença ao ba· 
charel Anlonio Telx~ira Belfort Roxo, juiz 
de direito tio Jtapir.urti-rnlrim, no AJaranüao. 

· f.fern ld""'· pa11. 18:S. 
N. 36 de f88&.- Da eommls~llo ele instrur.ção 

publlcn sobre a ma.tricut:i. do estudante 
ArthurSn111paloe do tenente Fr:1n·c1sco Pedro 
dos S3ntos. .r\presenlndo na sess:lo de ll6 de 
Junllo, pmr. !00. · . 

N, 37 de 188t..- D:i commlss!lo de marinhà e 
guerr.1 sobre a admlssno de Pedro Luiz de 
Lemos 110 quadro do ·corpo de nwcblnlstas 
da armadn 1111perial . Apre~entaJo na sessão 
de i7. pn:;r. tt8. 

N. 3S de t88i.- Idem. sobre o montll'plo de 
D. Augusta Yenaneia Telxclr:i. de Freitas. 
ApresP11lado na &e~são de 30 de Junho; 
pag. !33. 

Requerlmen&oe ( apreu11tado1 por dep11ta-
do1) : . · 

Da Sr; E. Taunay : . 
e Rf quelro se peçam lnrormações 10 governo ~ 

si o cidadão ~alvador Soares· Pereira, no
m\!~dlJ delegado de policia do ter1110 do Pa• 
raty, pela presidencla da pro\·lueln de santa 
Catuariua foi ou não prOCeSlll.dO por crime 
de lcntdiva de morle e reptlnsablllsado 
como lº supptente do julz munlc lp.'\l por 
expedir ordens lllegaes, •-Apra6entado na 
.&es~lO de 1 dll Junho e a diSCUMàO adiada 
por ter pedido a p:ilavra o Sr; SUva Mafra, 
pag. t . · 

• R•·queiro ae peçam lnlorm11çõas ao governo 
110flre a q uauUdade e qualldade de· terrns de
voh1\~s Junto a cldr.de de . Loren& (S. P;iu\o) 
e qúae~ 111 providencias 1011111dns para apro· 
\'Citar aquelles lerrenos.• - Idem 0 nppro· 
v:ido na mesma seSAilo, pag. t 

t Requeiro ae p~:im lnformaçu~s ao govemo 
si os ,•ap<>res da companhia nacional de 
naveg:içno deverão ou Mo entrar sempre na 
barr1' do 11.tjahy, cuj:t pra ttcalillldade llcou 

· demouslrnda, no dia 19de Abril ultimo peto . 
vapor A1'~• e a li lle ·lia lo pelo /Uo N•[lf"O, 
daquella companhia, o qual na ~alxa mar 
fundeou derronte da eldatle ,do llaj~ hy •• -
Apr~sentados e alljlrovados ua selilio de 9 
de Junho, pag. t7 

• Requeiro ae pe~am lnrormnÇões ao governo, 
qunes as vantagens e resultados, dfreetos B 
mais ou menos pr'Oximoa, de um rama{ de 
esh·ada de rerro que parta de Queluz com 
destino aos aerlõea·de Na~acoa, na J1roVi11ch. 
de s. Paulo, afim de abrll·os A ln1mlgraçlo 

. européa e. desenvolver a lnduslrla pastor il 
110$ campos da Bocalna.t-ldem, pag. 17 

• Requeiro se peçam Informações ao governo 
80bre o destino que Uveraru os polacos q.ue 
desernb.ucaram na provhfcla do Parani, el 
encontraram alojamento e terras m.edldU 
para 11 sua locall.zaçAo, quantos li eeeslabe• 
leceram 6 qual o nuwero dos que Jâ !10· re-
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tlrar:un. • - .\rrPsenfado na sess!to dn to e 
a dlsel!ssão :id ,d,1 por ter reelido a palavra 
os !lrs. Alionso l'en11a e Generoso ·Marques, 
p3g. 38 

e lleqlleiro Fe peçam Informações ao l(Overno 
sobre os far.los rei~ lados 1•el1u Iol haa de 
corlllba, p1·ov incia 110 Paraná, de haver o 
pres.lclt-nte da cnmam munlclpnl dnqi:telln 
eldnde nmltratMo lmmlgrHntes e o~ cuagldo 
a ol>edece1· a inlimaçu~s desarrazo~das e ln· 
jushs, prlncl11al111enttl no dia 3 de Alnlo 
correntr., o que merPc~n ror111nl reprov~~do 
dn pal'ie dn fl01Jtilaç;1o s~11~ata •• ....:. filem, 
Idem ~or ler pedl.Jo a palavra o Sr. Gene· 
roso Marques, pag. 38 

• Req111:iro se peç~m in!orrnn~ôP.s no ç;overno 
soba·c o~ 1111>io8 de que prele111le ·lançar u1ao 
para lm11etl ir o lota! auniqtiilamcnlo tln ro
lon in Alc~~ai1dra, cujas cxcdlenles contliçoes 
pro·porcionarão ampla compem.ição a qun I· 
quer sacrillcio.o ~Idem, idem, idem, pag. 38 

Do Sr. Andrade Figueira : 
e nequ~im . \'oltc á com111iss:10 pnra reconsl

dcrnr n 1-e1lu·~ãó e de>razcr as inconhercnclns 
not:Hlns na tli:icuss:lo.• - Apre:!t'nlado nn &<' S· 
são de ·3 J de Ala io, adlndn n disell~Sllo por ler . 
pedido a palavra o Sr. Cameiro da Rocha. 

Do sr. Geminlano: 
u Por intermetlio do ministro do imperio, 

peço J11for1naçues sobre o proceilijo lnstnu
rnd•l, r1ul' qttdxa do pre~iclen!e dc Serl!lpe, 
contra o editor e proprJeluio do period1co 
G11a~any, que se publica no Arncnjt\, o sohre 
o conr.eitu ern que o governo tem o me~mo 
presidente, depois das compres~oes e vio· 
lcncias exercidas contra o querellado· no 
decur~o do prooosso.• .,- Apresen lado n:t ses· 
a.~ode H e a disc11ssão adiadB 1•or ter perihlo 
n palavra o Sr. Joat1ui111 T:lvare,, pag, 4ü 

Do Sr. Jllac-Dowell : · · 
• Requeiro que seja dado para d lscuss!o, nos 

lermos dll nrt •. l:Z7 do regimento, o projcclo 
que apresentei, em s~<ãode tSdcJunhó do 
anuo pa~ado, sobre o meio de sanar a f:llln 
de re:ri.•tro do nllsl.:unento, onde ntlo 1Jnj4 
sido leito em h•m110 opporluno, \'islo ~tê 
agora Mo ter dado parecer a rcspeltCJ a com· 
mls.'10 dll ronstllulçilo e poderc~, â qual nn 
mes111n data !Ora en\' lndo-• -Apl't's~ntado 
na !ll!ss.'l o dA 48 de Junho e n dlscu~a~o 
ad iatla por l<>r pedillo a palavra o Sr. De
zerra de llleneies, · 

• Requeiro que se peça ao governo, por lnter• 
media dos respec:tlvos mlnlsterJos, o se· 
gulnte : · 

« lmperlo.-t .ºQu:res ns proYjdcnclns tomadas 
pelo presidente do Pará )).ll'll · OIJslar O ues• 
en,·oh·i111e:1 to !la vnriofa • . c1ue naquelln 
provi nela està · gras~ando lia mezes, 11u si 
Jlllga suffir,ient~s a nome~ç~o de com missa~ 
rio~ vnccina1lo1•es e o estabelecimento do 
Jiospilal •José Bonifaclo • íl:\ capilnl, nnra 
a!U sc1·em ti·al~dos os variolosos lndlgcn
·tea ; 

e Fazenda.- 2.• SI o engenheiro .encarregado 
da~ obras da~ Jlamleg111in mesma cidade tem 
ordem para demolir n Igreja das :Mel'(ês · e 
transform:il·n em armnzem ; · 

. e JusUç.L-3 .0 Qunl o procedimento da! auto· 
rldades pollclaes da ca [Jlta! e do promotor 
publico dn comarca em rel:1ção ao facto de .. 
nuncl:1do pela imprensa o confess.,do pelo 
ministro. protestante Jnstus H. Nel&<•n em 
publicaÇllo sl'b sua asslgna lura - de bavt!r 
esie d islrl bu hlo enh'o o ·po,•o ·na igrl'.'ja do 
C.umo, qi:te serve de catb.edral, domingo H 

do nwz fln.ilo, poroceasi5o ia ~olemnld.:i.de 
do mu do Marln, um folheio zo111uando do 
culto Cltlrollco, de um modo assai lgnoml· 
nloso; · 

· • 4.. •SI conllnúa em ex~rclclo o tenente-coro• 
nel do :l6" hatalh:io da ~uarda nncional do 
munlcipli.• de Porto de Aloz. Jonful111 lJuarle 
Rodrigues Souto, que pres!ou 11r.1111enlo e 
tomou posse. depob de Ondo o v1·azo legal e 
sem ter oblluo ;;ara isso a neces.;aria dill· 
pen<n; 

• ll. 0 Si o presidente cTn pro,•lncla manlém o 
subdelcgarlo de Jblluila, Gnbriel <ln Coita 
Pereira, que, nn :u·re<'adnçãq do cs11ollo do 
llnndo José Mula Corrên, d •IUal l'' V•' de pro• 

·cedc_r ulllmamente, julgou-se a11tor!z.1do· a 
l1qu1dal-o,_ mn11rt11nào vender us 1Je11s e pa
;rar ns di1•11fas po1· cllc i1roprlo reco111Jcciáas 
ou . "pprovadns. . 

e 6 .° Finalmente, que, se me rorne~a cópia dos 
documentos, em.qur., sP.gundo. de~/arar~o do 
cic-ml11istro 1la justiça nesla camarcn,' run· 
dou-se o govemo para ren1nver da comn rca 
de Santarem para a de Guarnrt, na mesma 
provincin do Pará, o juiz de direito· Dr. Er
nesto Adulpho de Vascuncellns Ch:wcs, vi~to 
que, em Caco de t~I declaraç;iv, e~sc acto 
official · 1em por nm punir o 111;1~l~t1·;11lo . • -
.A1•r~senlatlo na ses:sàu de 48 de Junho e a 
d lscns~ao adiada por ter pedi tio a palavra o 
Sr. Bezerra de Menezes, pag. 114 

Do Sr. llanc.el l.>ortella : 
« Requeiro que pelo rninlslerlo da n~ri cultura 

Eejnrn preslauns as seguintes iniormaçõea 
relnth·ns á estn1da de !er1·0 do Ueciic a 
S.·. Franclsco : · 

" 1 ° Si lo! cumprido, e qunndo, o a\'lso de 9 
de F1n·e1·oiro de 188:1, que ol'dcnou o rrornplo 
.cumprimento do tle oi de Junllo lie t88l. 

1 1.0 S1 o governo recel>cu o lra balho •la com· . 
missão nomead.i cm U80 para oriianiiar 
novo regulamento e tnrUad, e, i10 caso amr
mallvo, qual a dellberat;llo que tomou a 
respeito. . . . · · 

• 3.• Si o governo resolveu, e em que sentido, 
na propo~ta~ Mt:u ll<'lo e11ge11helfo Jfacal, em 
aet1 relatoi-lo d~ t889. p.ir.\ : 

• t . 0 alont~r-se um orncina lllhoscraphlcn e 
auto11ra.phicn p.un lmpress~o de bilhe te~. co• 
nhecmumtos, gul:is e m~pp:is; · 

• 11 .• Supr.rllnlr•se uma da~ ttes clru;aes de 
p:1u.111e ro:1, rcdu!lndo-se o; prcço:1 das duaa 
resLin les ; · 

• 8 . • A111 pilar-se a lo1fas ns remes~u de ire• 
nero& agtlcohu no pnl:i; o nbalimculo conce· 
dltlo 4~ de pe~o st1perior a tl'es toneladas 
ruetrlcas; 

e •· º De\'er-1e a elassine:tc;.'\o de mercadorias. 
• 11 •. 0 Adqui1·ir·se 111alerfairodi111tc a(lrorirl:tdo 

ao t rausporla de cea·los gcueros, cumo mel 
o ngun1·11ente; 

• 6. 0 SubstJtuiNo por ou Iro c:qmtlJcnle lr
regula1• adoptndo nas remc$sas feitas para 
Lonur~s. de que tem resullado pr~julzo pelas 
dUTuenças de cambio, • -Apre~c11tallo na 
sessllo de 26 e a discussão ndia~a por ter pe
dido a palavra o Sr. ministro d:1 gue1·rn, 
png. 208 · · 

Do s ... Gon~alves de Carvalho : 
e Requeiro que se requisitem forormações ao 

rninisterio lla fnz<inda sobre os dil'eitos .de 
exporlaçao pa::o~ na alfandega do Corumbá, 
11ol! Ires ulthnos exerclclos llquida<los, com 
exce~Çào dos direitos rclalivos nos pro· 
duelos tlcpois isentados pelas leis v igentes.• 
-Apre~ntado e approvarlo na se~o de lº 
de Julho, pag. iM 
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8equerlmento•( aprcaentado.t por dlt1sr1os) : 
De .Firmino. Dun1•te da Silva pedindo privile· 

g10 por vinte nnnos p.u·a eslnbel~cer salinas 
n11 província de Santa C1ühnl'lna, pelo sys
tema u~ado nas provlncias do norle .-A' 
commlssão de conunercfo, industria e artes. 
- Apresentado na Sl!SSM de 3 de Jllnho, 
pag, i. 

De> de~em.barga.dor M~noe\ Pedro Alves ~10-
re1ra V1llabo1m, pedindo Ulll annodc liccnçn. 
com vcuc i m enlos .-A• eo11m1 issAo de pen sues 
e ordenados.-Idem, pag l. 

D:i bllclmrel Brazilio ile Amorhn Jlezerra, 
lenenle-coroncl do eslado-malo1· de ai·tl· 
lharia, instructor da 1• classe da e;cofa mi· 
litar da cõrle, 11~dlndo lnle1·11etrnçi\onutben
tlca da lei de t880.-A' commis·ilo ele ma
rinha e guerra.-ldem, pafl. l, · 

De D. llarla Florinda do 1folliillda, viu,·a do 
alfet•es de i• li1iha lolio Zefel'ino de Uotlanda 
envalc~uti, pedindo lhe seja concedido meio 
soldo tl:t patente de seu finado marido. -
A' commlssao de fazenda.- Apresentado no 
dia 7 de. Junho, pag. 16. · 

Oe Fmnc1sco de Pauta Cunha, alumno !lo 
curso su1•erior da escola de Minas, pedindo 
lbe seja faculla.da licença parn, cm q!lalquer 
tempo, pre~lar exames que 11.m faltam para 
ol.Jter o diploma Je t-ngen\Jeiro, dispen
sando~~e-lbc :1 frcquencia das aulas.-A' 
cornm1ssão tlc ins11·ucçao publica.- Apre
sentado na sessão de iO de J'un\Jo, pag 3l 

De Luiz de Malaíaia e Antonio Plnlo llorêlra · 
apt•esentnndo um nnvo plano em s11bstih1içãÓ 
ao apr~senhdo pelos ~upplicantes, e111 15 do 
Maiol com o lln\ de lnlroduiir colono~ e 
Iacll lar B immigraçao.-A' conunlssdo de 
commercio e orcamcnto.-Jdem, pag. 31. 

De Arlllur Sampaio, pedindo para ser malrl· 
cuh1~0 na e~cola de marintfa, depois <.lo te 
mo~trar ~a~illtado com approvaçno du ma
lerias. exigidas p3l'a t~ 1 llm, d isr>~ns11da a 
Idade legal.-A comtnlss~o de lnslr11c~ão 
pul.ilica.-l1lem, p~:,r. 3l. 

De ll. Anna Mai·ii\ tlns Neves Dnmasio, viuva 
do llr. - lollo José Dama~lo, clrurgi~o de 
dl \"isl\o do corpo d.e saude da armada, pe· 
d Indo uma pens:10. - A' com missão de pensão 
e ordenarlos.- Idem, pag, 81, 

De Cicero Bmzltel ro de .Mello, chete de seci;ao 
da alf1rndogade Pernambuco. pedindo lhe seja 
contado, pam ludos rs elleltos lo11aes, o 
tempo cm que .e•t~\'El fóra do emprego, 11or 
dcmlss~o julga1la lmprocedento. 11clos trlllU• 
na.as, 11elo !IO\'el'll•\ readudlllndo·o 110 qua. 
dro do~ em11regndo~ da ratt!íld11.-A' cOllJ• 
missões de foi:enda,de ~ensô~~ e ordenados, 
-Idem, pag. I!. 

tle Joaquim Rodrigues Sel:ocns, pedindo dls· 
pensa de Idade rara matr!cular•se na Facul
rlade de Direito do Reclfe,-A' commlssão 
de lnslruc~ão publlca.-ldem idem. 3f. 

Do bacharel Antonio José <le Souza Fl'eitas 
luiz de dlr~llo da com;i.rcn do Ri3cllào nó 
)lara.nhao, pedindo um anno de licença com 
vencimentos em prorognçiio !ln que obteve 
por decreto registat!vo de outubro do anno 
passado,-A' conlmlssã.o de pensúes e orde• 
nadas.- Apresentado na sessão de U de 
Junho, pag, U. · 

Do bacharel Francisco ~lagarinos. ele Souza 
Le<io, procurador fiscal e dos feitos da Tlle
sourarla de Fazenda de Pernambuco, pedlntlo 
um anno de licença com os seus venci· 

·· menlos para tratar de sua saude- A' com· 
mlssao de pensões e ordenados.- Idem, 
pag, .U.. 

Da C~mara ~luniclpal de S. Jono tio Piauhy 
pedindo lhe seja concedido para seu pa1r1! 
monlo as terras comprebendldas enlre as 
anllgas raiendas do estado- Boquclrao e · 
Fazend,a Grand~·-A' commlssao de camaras 
muntc1paes.-A11resentado na sessão de l! 
de 1unilo, pag. 7t. 

Do Dr. Henrique .Theodoro Schiefiler, pro
fessor. do Colleg\o D. Pedro IJ, pedindo utn 
anno de licença com vencimentos.- A' com
ll!lssi\o de pensües e ordenndc-~;- ldem, no 
dia U, pag. 98. 

De D. Arnalia rle )!acedo Plment~I e outros 
filhos leglll111os do coronel Antonio Carlos 
Pereirn de ~mcedo, podlndo pa~:imento do 
mon1e11lo a que tê111 rJ1re1to, d~sde a data do 
f:Llleclmcnlo de seu padrasto, o tenente-co
ronel Luiz àlanoel Gonçalves.-A'commissão 

· de fazeMa.-Jd~m pag. 98. 
De loilo Pauto de J,ncerda, e1-coll~ctor das 

rendas ger:ies e p rov l u cl aes d:i cl da d e da 
Conceição, Minas Gerae~, pedindo seja rele~ 
v.ado do alcance d~ 4:7801$729 que, roste
r1onn~nte é sua demissão a pedld,,, fo pela 
tllesourarln de fazenda encontrado contra o 
supplic!Jnle no cxcrciclo daquelle emprego, 
p~oveniente da remessa de senosadlleslvos.
A cornmissão de fazenda.-Apresentado no 
dia. U. de Junho, pag. !IS. 

De Galdino Fer1·elra de Souza Formiga Fiiho, 
pedindo para rnalrlculnr-se e111 qualquer 
faculdade do direito, toruando-se v:i.lidos os 
exames de preparatorios que prestou no Se· 
rninat"io "plscopal deOlinlJa.-A'r,ommissão 
de 1nstruc~ilo publica.- Apresentado 011 
sessão de '7 de Jllnho pag. tOi!. 

De Antonio Tex.clra Beilort Roxo, juiz dedl· 
rclto d& oom11.rcn. do ttapicurú·mlrlm, na 
provlncla <lo llaranbao, pedindo licença 'para 
lralar de 11ua saudc.-A' commissão do 
pensllos e ordenados.- Idem, \mg. iO'il 

Do bQchnrel Luiz Pedreira de Maga bacs Castro, 
Jenle cnlhedrallco da escola de marinha, 

C
edludo lhe s~jn contndo parn a s!ln jubl· · 
açao o lempo elo s~rvtço que teve no exer• 

cHo.- A' eommlssD.o de marlulla e f:l!ler1·a,-'
lclem, pn.g, :l.O'il. 

DDJ emprc1mdos do correio da. pro\'lnctn. de 
Santa O•U1nrlna, padlndo que n referida 
repartição sela equiparada em categoria áda 
provlnclo. do l>aranll..-A' eommlssllode orça· 
mento.-Apresentado na &CSS;'lo de !8 ile 
Juuho, pag. ua. 

Do F1·anr.lsco P~1tro dos Santo~, tencnle do Hº 
hatnlhtlo tle lnranlarlr., nclualmenlo :iddido 
110 t• llallllhl\o da 111esmnurma, 11odlndo dlS• 
pen~n 1lc idade pua mnlrlcular-sll 1111. escola 
mllitn1· dn c01·tc.- A' commis.•ão dú ln· 
strucçao 11ubllca.- Idem, png, H3. 

De Antonio Jorge de BrHo o outros ama
nuenses da ·faculdade de medicinn. tio Rio de 
Janeiro, pedindo que os seus vencimentos 
sejam ~qulparados aos que percebetn os om
pregndos dtl lgnD.1 cnlel(orin da secretaria do 
lmperlo.-A' commisSilo de pensões e or
denados.- Apresentado na ~essao de '9 de 
Junllo, pag, 13~. 

Do Dr. Cal'los FerL'eira da So11za Fernandes, 
secretat·lo da faculdade de medicinado Rio de 
Janeiro, pedindo gue seja contado para o 
eJl'cclivo ilo sua jubllaç~o o tempo que ex:er
ccu o cargo de medico do asylo do LL1enlnos 
desvalidos e o em qu~ esteve em outros en
carb'OS ela dita fnculdacle de medicina.- A' 
commlssao de pensues e ot•denados.- ldem; 
pag. i311. 

Do bacharel A11to1110 de Padul\ Assis Reianlle 
. e outros, pl'opondo·se crear um banco de 
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emissão, e oO'erecendo o resp~~ti\'O projecto. 
~A'~ eommiMOes de fazenda e de orça
mento.- Idem, png, 1311. 

De Olegarlo José de Sant'Anna, cabo refor· 
rnado do exercito, ·pedi11do um augmento de 

- too réis diarto~ á sua reforma.- A' co111· 
1n1ssao de marinha e guerra.- Idem, 11a11. l35, 

Do secretario e 0Illci11ea da~ faculdades de d•· 
rello do aeelfe e S. Paulo, pedindo ~erem 
equiparados o~ seus vencimento~ aos dos 
empregados de Igual r.ategoria du faeUI• 
dades tle medlclm1.-A' coiumlssAo de 1ien· 
sões e ordenados. - Idem, pag. itlll. 

Da cau1ara municipal da eiiJ:ute de Paranagu:I., 
provlncla do Paranà, pedindo isençllo dos 
lmposlos geracs para a~ loterias conc~did:t~ 
pela assem biéa Jeglslallva da mesma prn· 
vintla, !!m auxilio do constru•~t:\o de um 
r,emiterio.'- A's commíssôes de orçamento e 
faienlla.- Awesentados ua sesS<lo de :t~ de 
Junl!o, pag. 185. 

Do deposihtrilJ pullllco dn rôrtP, capitão foa· 
quirn SHverio de Azllvedo Piment .. J, pedinrt<J 
ind-emniz.~çllo das desp:•zas que fez no. d•·· 
posilo p11hlfr.o com a. alirneulaÇ;\o fie ,u 
~scravos, retnettldoR por diversa& varas 1le 
direito.-A's commissões de ju$tlÇ:l civil e 
orçamento.- ld~1i1, pag, lSll. 

De Gull berme de Alm~ida l\lagalh!les, eonces· 
sionarlo da estrada de ferro do Mendes a· 
Vassouras e desta cidade a Massambnra, pe· 
dlndo transporte gratullo do material dns 
mesmas eslradas pela de Pedroll.-A'cGrn· 
mi~sl\o·de. faze11d~.-Aprese1Uadu ni· sess:to 
de l!tlde Juntto, pag. ~~. 

De [), Augu~ta Vlcencta Teixeira. de Frelta~, 
viuva cio t• tenent .. !la aru1ada Antonio da 
Silva Telxetra de FreUas, pedindo que se 
lhe mande pagar o monte-pio de marinhii., 
a que se julga com direito, visto haver 
s11Usfelto o d~blto de seu finado marldo para 
com aquella instituição.- A' commissão de 
mariuha e gu~rra.-Apresenlado na eessâo 
!le i7 de Junl!o, pag. il7. 

Do bacharel Jose Juilllo Reguelra Pinto. de 
Souza, juiz de dlreHoda comuca de Gimbals, 
em Pernambueo, pedindo um anuo de li· 
cenç3 com o respecllvoordenado.-A'com~ 
mis~àO de pensoes e orctenados.-Jdem, no 
dil\ i!!, pag. !3,. 

De D. Josepolna Amalla d:i Silva Ceitmbra, 
vluv:l llo tenente honor11rlo cio ex.ercllo 
Concordio da Silva Cezlmbra, pedindo um& 
11ensM equivalente ·1to soldo da 111itente c1u 
seu finado marido.-A' couimlssào de pen· 
sões e ordenados.- Idem. pa~. IS,, 

l)e o. Maria Uranla Camara correia de S:I, 
Vh1v11 do 1° clrurgl:lo do exercilo Dr. Lul~ \ 
José Cor!'elrt de l!é, pedindo uma pensno 
me11~a1,-A' commLssl!o de pensões e 01•de~ 
nados.-AprP.~entado na sessão de ao de 
Junho. pag. 133. 

fteprc•entaçôe• • 
Da sociedade centra 1 de l rnmlgraç1!o. 
Apresentada na sessao de 3 ele Junho pelo 

Sr. Escragnolle Taunay e remelthJa a com· 
mlssao de constituição e podP.re~. 11ag. 12. 

Da associação cornrn~rcial do Rio da Janeiro, 
a respeito do elemento servil e da.s provi· 
denclas que ii mesma associação pede comQ 
indis11en~nvels nn actunlldade. 

Apresenti\da n!\ s.ess:io de 23 e remettlda A 
com missao de justiça civil, pag. 186. 

Dos cldRdi\os· do municiplo da S:LUta Maria 
~lagda lena. ·. 

Apresentada pelo Sr. Paulino ele. sonzn, nn 
~essão de !7 ele JunlJo a L'erílellldll â com· 
mls!!.10 de justiça crlmln~I. pag. 'il8. 4 . . 

D.i camat•a ri1unlclpal •Ja vill~ de S. Martinho,. 
pedindo que lhe srja contlrmado l'Or acto do 
11oder lel(islati vo o terreno de que ~e aclla 
ile po~se e que 1 ne lol doa cio pelo mareçl.ial 
L:arnelJ'lJ em t83,, -

Apre~entad11 1111. se11.~ao de t• dA lulbo e re. 
metticfa a~ r.0111missue~ de raze11'1a e e~ta.tl11-
tic:1, p~g. !6~. 

Da enm:1ra m1111lelpal dn cidade de Tres Ponte11, 
e111 ~linaij Ger·lleM, pedindo 1\111 auxilio pe
cunl11rlL• em favor da tabrl~a de louças ai li 
exi~lente. 

Ide111, ld 1·10 a col)lmie:sllo de industria earles, 
pag. !~ . 

Do club li~ lavoura e eommercio de Taubaté, 
provincla de 5. l'aulo, pedindo providencia~ 
para que a emanc11rn~âu dos escravo~ seja 
promovida unicame11t~ nos ter111os da Lei de 
:18 de Se lembro de i87L 

Idem, iden1 :i. comm1ssao de ju~llça civil, 
pag. !611. 

Da r!arnat·a monleipal d11 cidade de tnges, pro· 
vlnoia de ~'•nta C1tL1arina, repr~..en tnndo 
contra o aclo da at1-•emblea pro•·inr.lal, qm, 
creou imposto de 40~ sobre cada l.00 k1lo~ 
de merc~dorlas importadas da provlnch1 du 
Rio Grande do Su 1. 

ldem. lclem á co1n111\ss~o de. camarna mu· 
niclpaes, pag. i6:!, 

Rcdacçôe•• . 
N. U. de l88~.-Sobre o projecto de exeruções 

eo1.11111erciaes. Apresentada na ses~ào de ll 
de Junho e discutida nas de L7 e approvada 
lll\ de lU, pag. 136. 

Do projecto suhslltutlvo do Sr. C~rnelro 11:!. 
Roei.ia e e1n~nda~ ao pruj.cto n. 61>, de 1883, 
que all~ra. 11 legl~la!iàn la,. to no c1 vel como 
110 cornmerolal, relativamente :.i~exeeuçoes. 
Idem, lclem. pag. t~6. . 

N, UI A de 188,,- Para 3• discussão do pro
jecto n, i9 A, dH l88-\, prorogando o or~-
111ento p:tra o t• lr111rnslr~ olo exP.rr.iclo 
de il!llt.-188~. ApN!~eutado nn dia !1 H 11pp1·0· 
vatlo 1i:1 s~~:\o tlll i3 de Jnuho, 1.:il(, l.llO. 

00 projec\O li. ll!J de f88a, filVOI'<:~ li ~~SO
lliaÇAO pro111otorll das Arl~~ e •l:u i11d11strh~, 
na 11rovln~la 1lt'l S. l'aulo. Apresentadu n:L 
s~ssào de :ld tle Junho e !l.!Jl'ruv:11lo 111 olH li, 
pag, 118. 

Declar•~Do do •uto 1 

" Decl11rc11nos· que votamris conlrll 11 e111~nd1L 
quu l'tlduztn '' verba p1·011"~1~ 111u!I. o 1u·olo11• 
~amento tia est1•a1l1L d1 rerL'll D. l'ecll·o li, 

• ~11IA diis 1es-oes em ttl de Junho de 11!1!\,;.. 
Irm11r.10 A1rrrU111,- Atfori•o Pmu.- t.:ar·toa 
Jl//011111 .-Ol11111pio ~·ai 1111/do. -MriHrclo .- 1<1-
llr.io 1tn1 81111!0~ .-Soartt. - Pl!relr1& Cll~ral. -
JoJo Penido.- Vil: dd ill1/lo,-1Slll'l11110 Br<1n· 
ddo.- tM1tt1g~111.- Mo11/a111!1111.- Bardo tia 
L10,11oldlna,;.. ~tronsG Cel•o lu11lor." 

A11reseut1ula na ses~fto ddD dti Juullo, 11ag. 1311. 
Do Sr. lo.to CaetAuo. 
])eclRro que, si estivesse fJresente 11.t SP.ssao de · 

hontem, teria votado conlra 11 emenda ap1·e· 
se111adll em nome do gove1·no, r~~uztndo a 
vetba Pal'a o prolo11ga111ento da eslJ'a.Ja de 
feno D. Ped1·0 u. 

A111·esen tnclu m1 sessão de !!íJ de Junho, p~ g. 161. 
Oeclaro que votei contra a emenda •la s~n~•IO 
ao~ 17 do orçnmento do mlnislerio da u:UN'rn 
para o tixercil\lo de !884-188!1, reduzindo •l 
verba consagrada no projecto, appruvauo 
pela camnra dos deputados, para a~ o~t·a~ 
m llltares, • 

Sal:i das sessoes, Ili de Junho de l88\.- .'1Iora8s 
· Jardim. · . 
A111·ese11t~da na se~s~\o de to deJunho, pag, 'llOll. 
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Expedieó.t.e 

Durante este mez a mesa tomou conhecimento 
do seguinte : 

Officios ; . 
Do ministerio do imperio.......... iO 

Idem da fazenda ............... "" i 
Idem da justiça ............... ,... 7 
Idem da ·guerra ................... 8 
Idem da marinha................. t 
Idem dos estrangeiros ............ O 
Idem da agricultura.............. 4 

Do senado............................ 6 
De deputados......................... 7 
De diversos .. ~ ..... .................... 7 
Representações... . . • . . . . • . .. • . .. • .. . • • 7 
Projectos de com missões............... 5 
Idem de deputados.................... H 
Pareceres... . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • 20 
Redacções.. . ...... . • • . . . • . . • • . . . • . • . . 4 
Interpellações ......... ;............... i 
.Moção................................. i 
Declarações de voto...... . ............ 3 
Requerimentos apresentados por de-

putados............................. i3 
Idem, idem por diversos.............. 33 . 

Oradores: 

A_ 

Almeida Nogueira, pags. 2, :1.75, 230, 2í3. 
Affünso Celso Junior, pags. 6, i06, l22. 12í, 125, 

!95, 198, 230. 
Aristides Spinola, pags. 95, 262. 
Affonso Penna, pag. iO. 
Andrade Figueira, pags. 49, 50, 84, H9, !25, 

!41, !49, i09, i78, :196, 199, 328, 271. 
Antonio de Siqueira, pags. 138, 272. 
Antonio Pinto, pags. 185, 265. 

Alfredo Chaves, pags. 236. 

B . 

Bezerra de Menezes, pags.. 48. 228, 22\1. 
Barão da Leopoldina, pags. 45. 

e 
.candido de Oliveira, pags. 5, 6, 7,l31, 212. 
Coelbo ·campos, pag. !36. 

D 

Dantas, ( senador, vresidente do conselho ), 
pags. 18, 25, 81, i07, :1.68, 250. 

Diana, pag. 22L 
Duque Estrada Teixeira, pags. !.78. 2!4, 229. 

E 

Escragnolle Taunay, pags. 3, 5, 31, 39, 45, 63, 
. 71~ !87, 209. . . . 

F 

Franr.o de Sá (senadoi·, minislrn do imperio), 
pag. !56. 

Ferreira Vianna, p~gs. Hl. õ4, mo; 2~0, 254. 
Feticio dos Santos,,pags. 225, 240. 

G 

Geminiano, pags. 45 . 
Gomes r:le Castro, pag. !.41 , 217. 
Gonçalves de Carvaillo, pag. 2t 3. 

I 

Ignacio Martins,. pag. i38, · !.59, :1 &9, 2;rn. 
J 

José Mariano, pags. 3, 48, 53, 77, i39, 209, 222. 
João Pen ido, pags. Hõ. 

L 

Lourenço de Albuquerque, pags. ü. fO, 2•l7. 
Leopoldo de Bulhôes, pags. 264, 2i3 . 
Leopoldo Cunha, pag. 46. 

M 

Maciel, pags. i,, iü, 48. 
Martim Francisco, pag. 7, 81. 
.Martim Francisco Filho, pag. rn, 50, 52, i38 . 
Moraes Jardim, 39. 
Momandon' pag. 71, l8õ. 
Manoel Portella, :pags. 71, Hl2, 123, !25, 206, 

272. 
Mac.-Dowell, pag. H4, Hi9. 

p 

Prado Pimentel, pag. 2. 
Paulino de So,uza, pags. 6, 218. 
Peretti, pag. i2. 
Prisco Paraizo, 220. 

R. 

Huy Barboza, pags. H, 218. 
Ratisbona, pags. i07, H7. 

§ 

.Silviano Brandão, jrngs. 46, f6l. 
Soares, pags. 73, H4, 207, 220. 
Severino Ribeiro, pags. !93, 265. 

u 

Ulbõa Cintra, pag. 53. 

z 

Zama, pags. 4., 5, 6, 8. : 

J 
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BICBSÃO . 1':11 3 DJI .JUNHO DE 1884 

Pt'csidcncia do S.-. ilia.-eir-a di: Dai·.-o• 

SU1tM,\ lllO . - Lci_Lur:i. o op11rowaçilo da :.ela , - E>tt• 
au~•u".- R°'t-UcruuouLo~ . - ltu1u·uonh.çJ~s o: . TlaJ~t á 
mos" &>o(o& ~r:S , .AfmelJ::t No~ucir:i o. 'C.au1oat". O· Sr. 
Pra1lo l'intcutul rosponJo ao Sr. Ucrniniaoo. l>orpunt:ut. 
4.lO St. ltl!Ce '.\l1Lthrnuo . lt.o~pc1L:a l~O Sr. n1it1 i:illro •to •a, .. 
porio . --0 11 0 ~'-it oo n1•.-Qur~t;lo do nt llem .- Fall:un 
os Su. Zam•, T•""°' o C:indt.lo do Oli•oira.-l! :oi~ão 
.da mon: - O Sr, :lforoi•·a do Dilrrns <l ololto 1ir~sldo11lo. 
-O Sr. Zama r 0<1uor o oblo1n urunrl:i. para :ipro<ooit.lr 
Ulll:l moção do doscoun~,,Ç• ao mh1l<lorio.-Pola ortlein 
hllam ôl ~r;. Caudl•lo d~ OUvol~a, Zama, r auUno, 
Atron•o Ccl•o Juritor; Ala1111n Frarrc .. o o Lourenço de 
Albuquorquo. -· lJ Sr. Zama mullta ,. ma mo~G·1.-Do· 
clar•ç~'° 11111 Sr., Alro11so l'cnn~, M:iclcl, l.ouruneo d& 

·· A\buquorq110, O> Sr>. Mnrllm ~'ranclsco f'.llho o i!rado 
Pâmon&ohl1.1d1l1m da patílTr•L 11~r• ;!110 ,·otar,-Eneerra· 
m1Hlo . -\'ol ti1 ç:~ci uomJna.l rc~lloriala 1iOlo Sr. CCluilhJo 
io Olholro.-\'olllçcro.-Co11Llnuaçlo •~ ololçt o.-Clm· 
IM•ll\,-1\equorhnonlo do Sr. lluy Darbo1a. - Avpro• 
••çlo. 

A.·:~ U lioras. foi&a a chnmacm, a~ham-ee pr~ 
atnte1 Ot Srs. : Moreira de B~rroa, Matl:l Ma
chado, Ribeiro do Mene~es, Loopoldo Cunha, 
lhuon, Vieira tie Andrado, Lo11ronço d? Albu
querque, Prado Pimentel, Poinpeu, Barlo da 
B1taneia, Perei ra Cabral, Soare;:, Gonçalves de 
Canalbo, Contagem, .Manoei CarlOll, Jooquhn 
Taftlrel, Mac~Oow•!ll, Candido de Olivoirn, 
Moalandon, Alpbêo MonjarJilJI, Elia. :alon.ea, 
.J11Yeneio Ah•H, Canllo, Adriano Pimentel, 
l3eY11rino R ibeiro; Rodrigues Paixoto, Ulhôa 
Cintra, Ratisbona, Barllo da L eopoldina, Joio 
Penido. 1''rancisco Sodl'é, ltego Barroa, Mauo~I 
Portella, Z1<ma, Vaz de Mello; S1>uza Carvalho, 
Jo1é Murianno1 Silva Mafra, Rodl"iguos Junior, 
Alves .<fG A.ranjo, Martim Frcu1olsco, Souza 
Queiroz Junior, EspindJla, Carneiro da Cunha, 
Tho1111z Pomµ~u. Antonio Pinto, Gonçalve. Bo~· 
reira, Silvn. :Maia, Pa~sos Mir11uda, Alcoforr.do, 
PereLLi, Silviano Brandão, (fominiano, Andra.de 
Figueira, Theophilo, Paulino de Souza e Araujo 
Pinho. (57) .· 

COrnpare cem, depois da. chamada, 011 Sra.: Ea
ongnolle T;i11n11y, Olympio Vallaclio, Viann& 
Va11, Sinval, Sal :etiano, Crmi: Gouveie., Cruz, Ro· 
dol11ho Dant11, Henrique fltal'que11, Souia Leio, 
Carnei1'0 da Rocha, Percir& d" Silva, Feli1berto, 

v. li i 

Ruy B"rboea, Pr isoo Para izo, Pa,.Ja Souza, 
Caatello Branco, M,1rlim Fr,1nci-:co Filho, 
Mo11rão, Joio \Ja·?t:i.no, . Ahne:da Nog"eir:i, 
Aflon11.o Celso . J ,. nior, Ferr<>ir:i. d'l Mo11ra Ro· 
<lrii;ur.s Lima, IUef ;nso cl•) Arnujo, Gen~t·oso · 
Marques, Ribas, Co!ta Pinto, T..:rtulia.110 flen
riqu~s. Barão d '! Anadia, Gom~Ja de Ca~tro, 
Barão do Gitahy, M:i.eiel, Bnlbõ~s. Ar htides 
Spinola, Antonio d11 Siqueira, Fernaud.,s Je 
·Oliveira, . Alfredo Chavo~, Barão da Vil111 d:i 
Barra, Duq ue -Eatrnda Teixeira, Affhnso Pon· 
nr., Alw.~id:i. Otiveira, Tarquinio da Souza, . 
Ba1;to cle Caniilclc, Camargo, · Uly<$ce Vian• 
na, !'lforaea Jtirdim e Franklin Dorfa {48). 
. A'• u horu e 40 :1Jlinutos, 11~h1111rlo•S(!· 1irc

sente• t05 Sr1.dep11tado1, o Sr. pre.sidenle abro 
a lesUO, ' 

Comparecem, d!!pois de aberto. a 1cado, e11 
811. : Ferreira Viannn, Lnocrdn " ' crneck, 
Meton, Coelho c~mpoa. Amaro Bc:iser r:i, Al· 
,.aro Caminh:1, F: Beli1ario, Diana, Aug1111to 
Floury, Felicio clOI Santo"· Abelardo de Britu 
o Bozer1•11 do àfenezea, (12).. · 

P'alta.m; com cau11a parii~ipaoia; o~ Srs . : 
Cnrloa AtronllO e lgnacio Ma.t'Lins ; o aem 
cauaa pvticlpada, o Sr. ··Burilo dG An9ag1 
(3) • 

E' lida e approvada a acta da eeu!o ant•'O<!• 
de&Ue. 

O SR. t • S1:cu-r.1.n1o ·d! conta.lo aegulute 

EXPEDIENTB 

Req uerimento1: 

De Firmino Dunrte da Silva pedindo privile
gio por. viole annos pllra estll belec er snlinas 
na p1•ovincia de Santa Ca.lharina, pelo 11ystema 
uzailo naa provinciae do nort9 .-A' comruissllo 
d·i commeroio, indu~ttia. e artes, 

Do desembargador Manoel Pedro AlvM Mo
roira Villaboim, pedindo um anno de licença 
com veucime utoe.-A' commi11a:o do pena1i11 • 
ordenadoa. 



- --. 
2 Sessão em 3 de Junho de 1884 

Do bacharel Brazilio de Amorim Bez13rra, 
tenente-coronel do estado-maior de artilharia, 
instructor de 1" classe da escola m'litar da 
côrte, pedindo interpetração authentica da .lei 
de 1880. - A' commissão de marinha e guerra. 

São lidos e apoiados os seguintes 

REQUERIMENTOS 

Nomeação de delegado 

Requeiro se peçam informações ao governo 
si o ciJa .lão Salvador Soares Pereira, nomeado 
delegado de policia do termo de Paraty, pela 
presiüencia da pr:iv incia de Santa Catharina 
foi ou não processado por crime de tentativa 
de morte e r esponsabilisado como 1° supplente 
do juiz municipal por expedir ordens ille
gaes. 

Sala dc.s sessões, 3 de Junho de 1884 . - E. 
Taunay. 

A discussão fica adiada por ter peJido a pa
hvra o Sr . Mafra. 

T ei-ro.s elevo lutas em Lorena 

Ret1u8iro se peçam informações ao governo 
sobre a quantidade e qualidade de terras devo
lutas junto á cidade de Lorena (S . Paulo) e 
quaes as providencias tomadas para aproveitar 
aquelles t ereenos. 

Sala das sessões em 3 de Junho de 1884.-E. 
Taunay . . 

E' approvado sem discussão. 

O Sr. Almeida Nogueira: 
Sr. presi .lente, vou ter a honra ·de mandar á 
mesa, afim de ser publicada no jornal da casa 
e tomafa na devida consideração, a seguinte 
representação, quo me fo i dirigida p P.10s h abi
tantes do municipio de Barreiros. (Lê.} 

Sr . . presidente, s ei que analoga represen
tação foi remetti rla ao Exm. Sr. mini;tro da 
agricult.nra pelo Club da Lavoura de Lorena, e, 
em outros pontos da província de S. Paulo, 
preparam-se representações ele igual caracter. 
A generalidade deste movimento denuncia o 
estado precar io em que se acha a segurança 
publi_ca nessa província. 

O Sa. PllE.gJDENTE:- Pondero a V. E x . que, 
tendo pe:li ·:o a palavra sobre o expediente, deve 
limitar.se a mandar à mesa a reprernntação . 

O Sa. ALMEIDA NOGUEIRA:- Sei, Sr. presi
dente , que n ão posso desmyolver noste mo
mento todas as considerações que me suggere 
um assumpto tão importante ; por isso limitar
me-hei a pellir sobre este factJ, não a attenção 
do gabinete, cujos dias parece que estão con
tados •. . . . . (Apoiados e nero apoiados .) 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Vá esperando! 
(Ha outros aparte~.) 

o SR. ALMEIDA NOGUEIRA . .. mas os cuida
dos do governo, como uma entidade permanente 
incumbida de cuidar dos altos interesses da 
ordem e da organização social. (Apoiados da 
minoria). 

O Sa. PRESIDENTE :-b pedido do nobre de
putado sera attendido e a representação terá o 
devido de~tino. 

O Sr~ Escragnolle Taunay 
tem a h onra de apresentar ao parlamen to a r e
pres 3ntação, enviada aos podere$ pu blicos pela 

-·benemerita Sociedade Central de lmmi gração . 
Pede esta sociedade que s rj1m discutidos os 

verdadeiros interesses deste paiz, considerando
se as questões que se prendam ao grave pro
blema da immigração e da colonisação . Oxalá 
que, em log-ar das estereis questões de politica, 
que se debatem com tanto fervor na camara, 
fos5em tomadas em consideração estas elevad-is
simas e momentosissimas questões. 

O orador pede ao Sr. presidente que se digne 
de mandai• inserir no jornal da casa a dita r e
presentação. 

o Sa . PRESIDENTE :-Serà at.tendido o pe
dido do n obre clepu tado, e a representação· vai 
remettida á comrilissão. r Jspectiva . 

O Sr. Prado Pixn.entel pediu a 
pal avra para dar uma breve res .posta ao nobre 
deputado pelo 30 di~tricto drt provincia de Ser
gipe, que s 3 occupou da questão dl verificação 
de poderes na assembléa cfaquelb ·província . 

°Não queria occupar já a at tenção da camara 
com este assumpto, aguardando a remessa dos 
documentos que pediu da sua provincia, e 
com os quaes contava mostrar · que as accusa
ções feitas pelo nobre deputado á maioria da 
assembléa provincial de Sergipe tinh~m sido 
completamente infunJadas. Como, porém, o 
honrado sen11dor pelo P ar <; n á occ upou-se tam
bem deste assumpto no senado, entendeu o ora
dor que não devia por mais t empo adiar a sua 
resposta. 

Este facto , diz o orador, prova mais uma vez 
que os maus exemplüs são contagiosos. 

Tem-se trazido para o debate assun;i.ptos de 
verificação de poderes das assembléas provin
ciaes, as quaes, segundo o aclo addicio nal, são 
soberana~ na verificação de poderes de seus 
membro '>. E tão extravagante ó o systema que 
se qu er introduzir, como seria o de tratar a 
camara da verificação de podere> do senado, ou 
vice-versa, tanto m.ah quanto a c~ mara não 
tem elementos para j ulgar si são verdadeiras 
as accU!;ações, ou si são simplesmente inspi
radas pela paixão partidaria, si as assembléa.S 
tom'lm as suas decisões em face das actas e ·dos 
documentos. · 

Diz qu e o nobre deputafo, na sua linguagem 
imaginosa, viu por toda parte, no passado e 
no presente, as sombras da paixão partidaria 
rastej ando, viu que à pureza do systema elei
toral nem tem mais o dil"eito de respirar. Acre
dita yue, n esta asseveração, houve um erro chro
nologico: S. Ex .. referiu- se certamente ao 

· perio .lo dos 10 annos, em que as paixões parti
darias ostentaram-3e com torlo o desabrimento 
neste paiz, . offendéndo 11 l ei e até o decóro pu-
hl ico. · 

Diz que o nobre deputado ·esqueceu- se intei
r amente das sceni.s que se s 0 g uiram ao 16 de 
Julho de 1868, esqueceu-se das demissões em 
massa, dos crucificamento~ , dos colletes de 
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couro, e até do . a11us11ina10 commel~do pelaa 
b11yoneta1 do governo em um doa homens mais 
re•peitaveis cleste paiz, o Dr. Francisco de 
Meno:r.es Dias <la Cruz• · 

. Levantam·~ agora os nobres dopu~dos para 
dizer que houve poquenais irregularidades na 
veriftcaqllo . de pod•Jres de memb~·o& <laq uella 
ae~emblé:r. e q 11 l a pareia do syatema elei
torlll ullo Lem maia dtreito, nem da raapirar . 

Houv.e, é verdade, uaur. lei eleitoral, di:i: o 
ora·lor, cuji. pn~aza o p~fa . nunc:1. reepirou, 
porque n11no.'\ nveu ; foi e1•a fa.mosa. lei do 
terço, que <l&1>0is de ter aiJo votada com toda a. 
solemnidade pelo parbinerito, um doa ubet'ea 
do p:irtido conservador mostrou pel:i imprensa, 
em uma ci.•cular dirigida a.. Hua e!eitore;·, que 
à. violação dei.la nio dependia senito de uma 
11mplea q~eal.4o d.1 arithmetica. . 

Esal 101, em uma de suas diaposiQães, .desi
gnr. os casos <lo incompatibilidade; A pl'imeirn 
quealao do incompatibilidade que ae •11scitot1. 
na camara., por proposta. do orador, foi al\crifl· 
cada· d~ uma man~u·a ea~e.nialosa; houve uma 
commiBsão que dou parecer declarando que 
uma e11trn.da do ferro, coin gàranlia do juros e 
com l'Oversão para a provincia nlo era uma 
obra. publica. o a camara. approvo11 o p~1·<ic~r. 

Depois de~te exemplo, potgunta o Ol'ador, 
ttlm os _cJnaervaJores o <liroito de (aliar em pai
s.õaa p:1rlidaria91 quando algwou vezes o in te

. re110 do 11011 partido sulfoc~ -0 1entim?nlo dn. 
j1.1.11iç:i. ' • . ' 

O o:·ador aproveit11 o eneejo para a.pplaudir a 
bOA fé de 1sua nobres amigos liberaee, que se 
Mbam unidoa aos eon•atv.\dores, unidos em 
uma. entonte cordi11.l, qu~ maia pr.r&()e u nilo .de 
lobo• com cordairos. . 

A1Brma1 tio:·ém, que n• primeir:1. occasilo os 
•u11 amigol liberaee hüo do aar ílavoradoa peloa 
.eus no•o• oompanbeiro1 de jornada. 

En~raudo na 1\ preciiaçilo do d'.1011rao da nobro 
d eJnOado por llJ» provincia, di~ o oradoL' que é 
1mnoipio coin8lllnho, em direito, que o on1111 d" 
pron i ncumbe llquollà q110 u.llcga, o como o 
nob,e do1mt& .!o nadr. .oppoz, · o orador podfa 
oppór sua pal.wrr. ' de s. Ex. . · 

O nobro d3putado nlo eetava na capitl\l da 
pTOvinoia, quantlo · ae dou ·a •erillcaçlo do po
derei; rec~bõu informaçlSes apaisonadu de een• 
00°rell1rllma.r:011, 11&1quae110 olaeBOu atá a attri· 
buir ao pre~ic\ente da. as~ambléa prtivincial um 
di.lo, quo é ume. vor.!11.daira p11.1quina.dl\, 1) qtlO o 
orador tevo o clt>sgoato de ouvir o nobre 1e11ado1• 
pelo Paraná. repeUr no s9nado. . 

Diz ·qua o nobro deputa.do, tão mal informo.d~ 
e1tava. ilos fac tos que occorr er11-m na auemblê& 
provincie.J, qna trocou os nomes doa depula.do11 
e commctten atê um erro de arithrnetica. 

Em apoio dr.e suas allegaçõe~, o nobre de
putado apena• apresentou, como documento. um 
diacurl!O proferido pelo depa~ado Bonjamin, 
Ul&!t e111 aparte, o nobre deputado Sr. Coelho 
Campoe se encarregou do destruir o castello que 
S. Ell. levanlal'a, deelare.ndo que na assombléa 
ulo havia tii.11hygrapho. V&.ae, portanto, que 
... , discurso é 11poeripho, .foi escripto liae om
cinBI da Ga:ietci ds Aracajú, Faz ainda algu
maa conaideraçi5ee a e1te reapei to, moaLl'ilndo 

que a verlftcaçlo d~ Poaeres·col'reu' mui to ra. 
gularmente . · · · · 

Concluindo o seu discurso, diz qnc, qtia:nclo a 
· hiatori11 escrever oom imparcialidade oa feitos 
deata 11itu"9io, h4o ~o· ver os rindoui·oa que clla 
p~imo11 pel11. moralidade, paio cumpriuienCo da 
fo1, e não 11&1'10 allegações apaixonada1 que 
virão des tnir e1te conceito, que a. hiatoria ha de 
fazer. · · 

. O l!!b~ •. Jo8' :&J:ai•launo começll 
observando que a s ·Ja presença na tt•lbllna. 
deve eer justificada, a.ntes d~ tudo, pelo dever de 
dar uma r espoata lls aco 11saçiJc11, de que se .fe:JI 
àco um doa memb~oa do aenadó. .. · 

Nilo se occapari, pt>ré111, deste a!l4nmpto boje, 
porque o consider11 ·dema~iadamente pequeno e 
tio ridiculo, q110 lastima. delle .•o tivesse occu• 
pado um homem, que m~lbor podia omp1·egar 
aaae cogi taçõ2s noe estudoe doe altoJ int9reaaee 
do p aill. •· · 

Lnraclo este p?oteato, lavrado o compromisso 
.de que ha. de da r plena e cabol resposta .ao 
nobre senatlor, a quem ha de convencer de que 
na 8118 vida tgm e1do propagandiat:i e s.g.ftador, 
mas nunca de1or:leir o e partu~ba:lor da ordam1 
]181!sa o or.Ldor ao aeeampto principal, que .º tr:i.z 
á. tribuna. 

.Diz que é 11abicla a parto activa que tom to• 
mado na princi~l questão qua 11lfücta e in~ 
ressa · â ena. provtncur.. Sem t(!l' s. r e1ponub1-
lidado do r..éto da au.spenlllo dJ impoato• in.;. 
constituciona.es de Pernamb~co, desde qui.1 
ellt9 foram sWJpenaoa, o seu unico c uidado, o 
s eu maior esrol"QO tom sido no sentido da que o 
governo o~nlra.l proc11re !lcautolar o;i in&~res1e11 
prejudicadoa daquella. e de outra' provincias do 
Norte dO' · impor io, · aatiefnendo o que é hoje 
nmt. a.epiraçlo de todas el111.1, a deaeriminnçlo 
d:111 rendas e do1 aervi903; par a quo elb a 1iose11m 
dasen•olver-11e nn razio de aua, forçae e ri
q Llez1u • 

. Por e! sG motivo, · viu-aa obrigado a negar o 
seu apoio ao gabinete 3 do J ulho, quando t>lle 
d GÍJ:OU de apre38Dbr médidns que remedias-
1181Q os raales cau~ado> á~ pr ovinciaa. 

Quando subiu ao poder o actual miniaterio, o 
OL'ador manifaatou ao Sr. pra.idente .do con• 
eelho a oon1ingenoi11, em que " achava, de 116 
apoiar um gnbinate , . que procuraue rO!IOlvor 
ena p&l\)it3nle q11&1110. · 

A onmaró\ bn de e1tar lembrada, diz o.orador, 
de que t11p;1unha que o uobra p1•eaidente 
do conselho lhe . promeufa reeolV()l' · a q1teal!o 
immediatamente, tllH nlo eonteatou a pnlo.vra " · 
S. Ex. , quando nlo lb0 havia promettido pro
viden~fos promptaa e im:1nediata.', mna q ua h~· 
via de es~udar esta. qucallo, que estav• aft'eetr. a.o 
conselho de est?.do, e apresent" r i11> as proYiden· 
oiu q t10 entendesse acert!ldaa e neceaaar iaa . 

A• vista disto, outcndeu o orador que era 
dever pntriotico da sua p~rte cess11r aa liostili· 
dadoe, !lua podia fazer ao gove1•no, e ag11atdar 
as provtlloncins: 

Ao 1ahir de IU& provincio., tomr.ndo pari.e cm 
. umà reunião da 11.1socia9iio coinmerci~l, na qnal 
ouviu 01 clamores da. cbese commercial, que H 
viv. obrigada a pagar iru~tos oxce111vos ~ 
aggravadoe, porquanto a provincia nilo tem re· 
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ceita qua possa ser explorada, teve de reierir-1 nesu intenç:lo e ~ue entendir. que era oceatliil'.o, 
qe á •<.1:1. attituile na aess?ia passada e declarou · nifo de tomar a. 11 eerviços pravinciaes, porem . 
11olemnemento ciue, apprC1vando a "politica cio do aliviar ou r. quota de 1mpostc;s1 011 certo. 
gabineto 24 de Maio, ver-so-bia forçadQ a impostos, p3ra· que ae provinciaa poamm 
ap1Lrtar-&0 dolie, 11i, na· s~ssilo que ia começar, occort•nr ih deapeia.s que realmeRte ~1 aca
não proct1ra~se elfo solver a grande divicla em bruaham. 
que O'tú. para com u proviuchi11 do Norte. Appnreceu o orÇ'a111ento de. receita do bnpe-

Cheg-" ndo â côrte, teve occasi!!n .ie entende r• rio, de cr:ja comparação com oa or9amontos ante• 
·ee ct8m alguns dos Srti!, m;niBlros o l'.'Speoifiea-· riofOJI, o nobre i~putado-pou:h conduir que não 
da.n1~11le colll. o Sr. ministro doiwperio, e com havi~ nt:uh•lma daquell:i~ medidas que eu tinha. 
a fr:m'lª"Za e· 10:1lda<ie, qae c11.rncWrisam o annunciado. Tem razão s. li:ii;.; pcrrém, a~•e
orador, di~s~-lhea: que ver.-se-hia forç.ndo 11 vera a S. E~. quo o !SOVcl"no malltém ~s dispo
nlo opoiar o gabintJl':) si clle r.ão dósee a.s pro- siçõ3~ que lhe annunciei .no dia em q•1~ ch1'!go11 
-videnciM reclamadM. . a esta córte, e, nílo 5Ó as m::r.ntêm, ·como, ~elo 

SS. EEi1;s. disse;·am o.o urodor que o g?· unico facto de se ter censurado 11.s iniciativas 
verno não et'a imlifforente a osta questão, que do govel"no em propor impostos, o nobre mi
por mais d~ UtU'1 ve7. tinba cogitado DO meio d<' nistro dn t'a:i:enda p~clia ao illustre relator da 
resoh·el·a, e qae opportunamente apt·esentaria co_mmissa:o, 'lue em occasião oppor~una apre
as mcdid:is nec ~ S!lllrias. · .a~ntasse a allllndono de certos impostod o de 

Ag11arda\'(I ~orador, portanto, que fosse posto certas quotas do imposto sobro:i a em oncipa9:to, 
em discussão o orçamanto d' receita p"ra in- ·qug satiaf'arão sem duvida ll.s e:i:igencias do 
t~rrogar o governo a este respeito; succede, nobre deputado. 
p~rém, que no orçament,o ~a receitl\ n.fio se co- Tenho cuinprHo o roGu d~ver, testomunhando 
git" dG n.enhttma descr1mtnação de, 11_npostos, a te:ilda<lc do nobre dep.,tado e que o gov~rno 
que possam reverter pnru "ª. p:ov1nc1u ~ s~r tom a firrnr.i r esolução de _clnr eolu~ílo ús justas 
por ;11.ts ~xplorndos, ~ q'!º ali~ ne.o sn con ·t~na exig~nci:is elo nobre deputa lo. (líitari<lade nas 
me Ilda alguma que prov1denc1e a rate 1•espe110. barict1das da minoria.) · 
Pottauto, d(·:sde que o governo nito chamava . . · . 
p1wa si serviços, que.. eram provinci11ea, Ms :0 A h1lll.1"1dad0 que.h:~ d;• p••t·tc dos nobres de• 
que padei·iam ser explaro..los pela~ pr~vinchte, 11utndos 11ódc el'.pl'1m1r qlwl<J.H~I' 011tr11 cot1sa, 
desde que 0 goverlio não propunha. UIJla medida menos uma cenat~1·~ :10 proc~d1mento.do govel'
pro~i8ori11o para fazer face nos deficits das pro- no, que !11!0 .t~~ t•lea d0 fazer ba.ude1rr. do seu 
vincins, 0 orador d~via tll'oceder 11empre com partido u. pr1me11•;1 ~ousa qu~ •~. apres~nlo e 
tod11 a lealdade. que lha poa;a dar IL'1umpho. ~Muito bem.) 

Acostumo.do ate hoja o. nila ferir de embo.:;- O 811.. PREaioENTE:-Vai passar-se a ordelJI 
cada., nem pela~ costas. ontendo que, o.pprO- do dia. 
:1imand?'-~o uma. occ:_o.sião ª?lomne, embora o o sn. ZAM.I.!"!"' (Peço Q.palavrapela ordem.) 
voto $"\Iª secreto, nuo ikafl:\ · bean com a sua . 
consciencia si · \'OtR<~o com o governo, .nem . O Sa. PnEsrnENT&:-0 nobre depubdo sd 
si volf!ss0 contra ,,lle, ec•m lhe pcdh• e~pli- pode ter a ~o.lavta p~ln _ onl~m pat•a. hmbrar 
caçõe", de cuj" 1·e~post:1 de[>endo ª· posiç5o quo.Iqucr:ilvitre sobre o 1nodo de fazer a vot•t~ 
que de,-o manter. · ção p .. ra_o. de191lo da mesl1. 

E' preei•o, diz o or.1dor, qtte a cam&ra. O Sn ZAM.~:-E' jusL:iln0nt~ para Isto. 
comprehenda que n:tp e urua. impo1içito, nem 0 'p .. E . 1 
uma allleaça. qu 8 faz no. governo; ó apenas SR. RESIDENTE.-_ nlila tem o. pa avra. 

o stricto c1101primento dll eeu dovor. O sr. Z"-Dl.n. obtendo a pahwra pela or• 
Igual p~ocodim01ito 1eve o orador, qttando o dem, dig que a el ·içllo do presi t ·nte d:\ cain11r1 

nobl'~ dcput~rlo S1•. l;tne.cio Martins pediu foi sempre ume.·questào de magna i111portnnci11 e 
a. retiradl\ do additivo, quo coMignayo. os do confiança poliLicn: mns, ai orn todos oe tcmpoa 
fO 0/o nddicionMs, e só voto11 por est.'I me- assim se consi torou, hoje a irni;iot•tan ·ia de•so. 
didn depois qua o n~bro presid •nte da ~on- eleição só!Je da pontCJ, porque 0 pul>lico e no
selho õeclnrou que o govel'no nlto almndonava. tor:o que osla · e-loiçilo é a nron'i onoi l vai f'e
oquelle ndditiyo. rir-ae o eombal11 para se apurar a confiança qu& 

Portanto, não 6 da estrânhnr que hoje ton- a representação nacional deposlt~ no actual 
<lo do ~e proceder a uma vota9ão de con• mínisterio. 
fianç1 [Jllra o gorernc, o oradoi· procure antes o SR. Pa.m~tl>ENT:r::- v. Ex. estd fôra da 
ele tu ~o ouvir a ~un palavrP., que determin"ra ordem. Esta discussão ó e:dewporanea e ore-
o procedimento que ha de ter, gimento a. prohibe, 

O Sr, l\.Iaciel (ministro do imper,'o): O . SR. ZAHA mostrarâ onde quer che-
-A minhn presrmç.1, nesta occaaião, na trilJuna g11r.Và diepm·içõas regimontn.oe que erc.hibem, 
é n~o só tiara cttmpri1• um dever como paro. dar por e;,;ewplo, votar diante do ministros que 
testemunho da lo.aldad >:> eom que procedeu o nito são membros de~tn caaa; vô 11.'nrla, que o 
nobre deputado. S. Ex., ao chegar a CJsta córte, regimento detcrruinl\ que o doputado não póde 
~ntM os val'içs eoinpanbeiros d~ g~I: · note que votar em qt1e~tito que pareça. do seu intl're~se 
procuro11. ou fui um d~lles e perguntou-mo si proprio; aseini, o deputado não volt1. DO reco
o gov .. 1•no mantinb3 o seu proposito de acudir nbecimcnto <lo seu diploma, !jUl\"!Hlo \>Odia. pa
A11 fraq1:ezas dos orç:1111ontos provincbe~. Eu recerque es~a. queetllo ara pr1nc1pn.lmente cios 
respofüli a S. Ex. que o governo perseverava 11eua cornmiUonte11 e nil'o de!le. Ora, pergu.nt. 
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-, camara, qnnl seria. o pensa.me11to do legi81.n_
. dor· regimoutlil eatabelecendo eeeo.11 regra.e 9 

· Nestos \armo., dirige-113ao1 nobre.~ ministros 
para. fazer-Ih"ª tun:i. 1imple~ pergunta.. SS. 
EEu. não sentGm escrupuloa em concoi·rer 
com o aeu voto para o. pl'osen\e eleiçlo 1 

VozE~: Oh ! oh! 
Sa; Pmsco · PARA.tl!O (111ini1tro da justiça}: 

- 03 ministros . s:lo tão deputados . como '\/. 
Ex. Ante• do 11rem . niiniotro~,já atam depu
tado~. ( Ha outros uparte1). · · 

. O Sn: P11n1o~xr:z:-o ·nobre deputa.do ost.á 
fóra da ordem. · 

O Sa. Z.uu. acha que nlo ora e1t~ ·a 111:l- · 
neira d~ respon l~r a qu'!lm t:io r ?SpeitC>saruen-

. te vciu forrnular uina pergunta que nada 
tinha de etl'ensivo. .. Si 01 nobree winislro!I lh) 
:raspon lem que nlo tôm e~cru pulo, o orador 
senta-se pcrfüita.ments 1111\iofoito. E' · iellO o 
que. quer _ sab.ir. 

O Sa. E~c11.1asoLL!!_ TAUNAY:-Paço :i. pa• 
lavm pela ordem. 

O Se.. PnitSII>l!l~Tl!l : ~ 'Esto. diacunão ô ox
lemponmcn. O nobre deput:ido quer lerubt'&r· 
alguma cousa. sol.ire a maneii:a de clirigir a 
volação 1 · . 

O Sa. Escn.1.G:-IOLLIJ T.\UlUY: ..;. Sim, SCl· 
nhor .• · 

o · Sr. Pa.EstnE:-;u: -Tem a palavra., 

o ·. Sr.: Escraguolle Tn.unny 
obtendo a. yial~\·ro. 'pelii ordem Jiz que, oom.o 
muito bem ponderou o nobr1> de~u\a..lo pela 
Bahia, eata \·otaç!o tem h·•jà uma 1m~rfancia 
excepcional. O vra..lor -qu" r ia lemlirur re,p··i
toaam~n~ ao Sr. preaid~ote ll convooinncia de 
convidar os no:Jrcs deputa.dos a. que 1e con.-
8111'TCtn .n~s seus log:irea. , • 

Vou:si- Ot•I\, o·ra., ora 1 
O SI\. EacnAGSor.Lt< To1i!l!IAT ... 1111111 de 

facili tl\r o movimento dos continuo~ no. npre~ 
1entaç:lo da~ tu•nas, itnpcdindo-10 a111itn a con
fusão o o• Je.~c llidoll qlle aa tem <lado :nu occu.-
1iOoii i li e ulicú . · 

o Sn . PntCSIP1CST.r.: - V. nx. 'o\ove faz,..r ju•
. tiça a todua os membt'Oll de~t:1 cir.sa do quo· co
nhecem Ul! aous dol''3rcs. (M11ito1 apo•a1lH) . O 
nobril " "t>Uttulo nilo proois'- loin'>rar il c:i.m:ll'a 

· o oump_riui·:ntC> du1 suas obr-iga9õ_~ 11 . 

O Su. EacnAti.soLwt T.iu.so1r eatá di:ienclo o 
JllOSlllO quo S. Ex., de.> modo qt1<> n!!o fJ7. 111aie 
do •1110 intorpi-c tar o peDsnu\Onto do presidente 
da c~roai·a. 

O Sn. Pn1mDENTE: - O nobre deputPdo só 
póde U!lat' da pala.vra p~ra lembrar qun!qner 
providencb sobro o modo de fiuer n yotaçào. 

o Sa. EscnAG.soLn T>.u~AY obaervn que é 
nesse sentido que ~sti fallando . A p r,tnei ra 
provi<lencin, quo · lembra, é que os nobres de
putados 110 cons~rvem to:los noJ. ·~us logarea e 
depositem na• urnas aa suas ccdulas. Não ó 
sem razilo que a orndm• l'C-•olven chnmnr a ai· 
tençiio lio Sr. preside<1h1 p·1ro. ocaso t! ln<)rgcnte, 
Tialo como é sabido de todos que e nobre iead.er 

d~ 111aiori:I. empregou lo.rgo: tom1>o a formular 
lielas junLamente com. os empregados da. ae
crota.ria, · 

Voz&e:..,.'.Ora, ora, ora ! 
O Sa; Prumo1:1<u: - O nohro deputado es&ó. 

fóra da o~dem. 
(Ha muitos apartes). 
O 811. E~CRAG:NOLLI!. TAUNAY diz que n'uma 

votação, como e.la qua va.i füzeN1e, ·e de que 
depende a irumediata. r otirad& do gs.bi nete ou a 
•ua conaarvação, embora por poucos diás, nio 
dere havei• a menor duyida. 

O SB.. PaEStDE:otTll :-V. Ex. 8.'Kloece-ee de 
c1uG $;, eat:i. dirigindo a.os TepreBentantes da 
nação. (•llu i!os apoiados.) · . '. 

(II a muitos apartes.; p1·1J:estos e .recl a
maç6'os.) 

o Sn. .Esc11AGsoLLE TAUSAY reata-lhe 
agora anoun<iilll' ao Sr_ presidente qul) a mi
noria de111a casa, etnbor11 d~posit:1odo n. mai1 
elev.ac\a e profunda confiança n_a. meaa, ha de 
delegar poderes e m dous dos seua mombroa pal'a 
aliaistirc in á apuraçiio.d:u1 codulws que vão ser 
rooolhida~. 

O sa: Pni:11nZNT11: :-Vai-SG passar á ordem · 
do db. Vou lê1• o art. 45 tio . regi1uento, que 
dateru1ina o modo como sG devo proced~r à elei-

. çiío .da wesa. · · 

o S.1'.'. Cnndido do Ollvei~ 
(peia ordem) ped~ ao Sr. presidente que man· 
de ano\mciar o numero dos depulacloa·preaon·· 
tes, para. rog ularid:ide dir. eleiç&J. DeiXa de res-
ponder âll injurias atirai&s pelo nobre deputa.. · 
do o Sr . Taunay, ~guardando oac.uiião oppor-
tuna para J'uel-o. · 

O Sn. Ruv Bannou.: -Nem merecem res-
p~~. . 

o Sn. CAax1!:t.R.o DA Cun.1. : - Re~pondem 
co111 a nlgaz:i.1•ra. · . 

O Sn. Pn.E1101:NTJ11 decl&l'IL q110 se ncbam 
pr•'&ontos :117 s r ... dapL1t.adc1 o ausentes ·01 
Sra, lgnaoiu Martins, Carlos Affonso o Barão 
<lo Araçugy; e1i1iind.o dna.• nga•" · 

Et.iiçtto dri me'" 

l-'rocode..eo d \'<Ítllçilo e a:lo reciuidn.:i 117 ce
d11ln1, que, npurud111, difo i)1og11illte r oaultado: 

Preaidanto 
Moreir:' dG Barros • •••• •.• • ..• . .. 
Rodriguaa Junior •. '. ............ . . 
Eni br~noo • • . • • . , ...• • •..••••••.. 

51J voloa 
57 , 
i 

117. 
E' elei to preaideute o ST. Moreira de ~ar

roa, po: 59 votqs. 

O Sr. Zn-.na. Gbtendo n pa.Javra pa:ra 
.negocio u1·genle, diz que requer#. oama ra. ur• 
i;:-onci!i. par" a presentar lllD:\ moção de doseon
fiança ao g~ biaete. (.1poiadQs.) 

u~1 Sn. DJ1Pl1TAIJO : - M votaçilos nilo Biii 
interrompem. 
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O SR. ZAMA observa que isto é negocio im
mediato, que deve ser decidido . antes de prose
guir-se na eleição da mesa . (Apoiados.) 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA dá um aparte. 

O SR. ZAMA declara ao nobre deputado que 
não quer verificar, quer votação nomirial. 

O SR. PRESIDENTE : - O nobre deputado pre
cisa referir o objecto d1 urgencia, que faz 
assumpto do seu requerimento, para ver si a ca
mara lh'a concede ou não. 

O SR. ZAMA diz que o objecto urgente é 
....... apresentar immediatamente uma moção de 
desconfiança ao gabinete, a qual desej a que 
seja votada nominalmente pela camara dos 
Srs. deputados. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA : - Nós aceita
mos que a ui·gencia seja vo.tada nominalmente. 

VozES : - A urgencia, não, a moç.ão. 

O Sr. Candido de Oliveira 
(pela ordem) , requer ac Sr. presidente que con
sulte á camara si concede a votação nomina l 
p ara o requerimento ele urgencia, apresentado 
pelo nobre deputado. 

VozEs :-Não, é sobre . a moção. 
O SR. CANDIDO DE ÜLIVEIRA diz que é sobre 

a urgencia e não sobre a moção. 

O SR. ZAMA :-Requeri sobr e a moção. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: -Não aceita
mos a urgencia ; por isso a votamos nominal-
mente. · 

O Sr. Za;m.a (para uma explicação): 
-Senhores, o illustre leader ela múoria quer 
q Ll8 a votação ela urgencia seja. nominal, con
tando nestes te rmos que a maioria votará no
minalmente contra a minh a urgencia .... 

VozEs :-Sem duvida. 
·O SR. ZAMA . . . . mas não é este o ter

reno em que eu quero estabelecei.' a questão . 
(Apoiados). Si o nobre leader tom o direito d0 
escolher, tambem nós o temos. 

O que cu quero que se vote nominalmente, é 
a moção de desconfiança ao gabinob , não é a 
urgen cia. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA :- Mas nós fa
zemos da ur-gencia questão de confiança. 

(Cruzam-se outros mititos apartes e o 
Sr. presidente reclama attenção.) 

O SR. ·z AMA :-Há_ muita diffe r ença , porque 
o que eu quero é que os ministros votem nomi
n almente . (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. PAULINO DE SouZA : - P eço a p a· 
lavra. 

(Cruzam-se muitos apartes; sussurro.) 
O SR. PRESIDENTE :-Attenção ! Tem a pa

lavra o Sr. Paulino de Souza. 
Peço aos nobres deputados attenção e que 

· permi ttam fallar o oraclm· que está com a pa
lavra. 

O :Sr. Paulino de Souza (si
gnaes de attenção) observa que a votação, ha 

pouco effectuada, si não deixar o miuisterio em 
minoria, é assás. significativa para determinar 

. por parte delle a mais séria reflexão sobre a suá 
pos;ção na camara. ·(Apoiados .) 

O SR . CANDIDO DE ÜLIVEIRA :- P ara que 
continúe no governo . (Oh! Oh! numerosos 
apartes e sussurro.) 

O SR. PnEsIDENTE :- Attenção. Peço aos 
nobres deputados que deixem fallar o orador. 

O SR. RATISBONA :- Os apartes são da ban
cada opposta. 

O SR. PAULINO DE SouzA . extranha o t 1.-op 
de zele, que mostra o nobre deputado por Minas 
Geraes, pensando que o orador está fazendo 
alguma intimação ao g abine te e acudindo logo 
que póde elle continuar a governar. . 

Os algarismos r esultantes elo escrutínio r ea
lizado dão ao gabinete uma maioria de dous 
votos. Descontados os dos quatro minis tros pre
sentes, .chegamos, por effeito da mais simples 
operação arithmetica, á conclusão de que ha 
contra ó gabinete m aio1·ia· de dous votos . 
(Miiito s apoiados.) -

o SR. MARTIM FRANCISCÓ :-Peço a palavra. 

o SR. p AULIN_O DE SOUZA não quer indicar as 
conse:1uencias que se devam tirar, nem fazer 
insinuaçõe>: assignala o facto e asseverR que 
sobro elle têm os nobres ministr0s que refiectir,. 
toman fo a resolução, que se lhes offerecer. 

Pediu a palavra para impugnar a idéa elo nobrG 
Zcaderministerial, de deslocar para uma vot i ção 
de urgencia o voto de censura que o nobre 
deputado pela Bahia annunciava. Não sabe 
ainda, n em sabe a camara quaes os termos da 
moção que o honrado memb1·0 quer propor . 
Corno, pois, arredal-a já do debate e da votação , 
transferindo a questão política para uma vota
tação de urgencia ~ Não lhe parece isto re
gular, nem acha motivo para esse atropello·. 
(Apoilulos .) . . 

Em qualquer outra occasião, sustentaria que 
não se interrompesse a votação para organi
zar-se a nova mesa (mui tos apoiados). Reina, 
porém, a maior agitação polític a alli no recinto 
e no espírito publico. Toma, pois, a liberdade de 
instar com o Sr. presidente para que aceite o 
requerimento de urgencia e se prosiga na 
apresentação e discus;ião da moção do nobre 
deputado pela Bahia. O assumpto é, ele sua 
natureza, urgente e exigfl prompta solução. 
·(Mui tos apoiados, muito bem.) 

O SR . PRESIDENTE:- Vou sujeitará votação 
o requerimento . -

O SR. AFFONSO CELSO JUNIOR:- Peço a pa
lavra, p ela ordem. 

o SR. PRES!DENTE:- .Não ha nafa em dis'." 
cussão. 

O SR. AFFONSO CELSO JuNroR:- Então peço 
a palavra para uma explicação. 

O SR .. PRESIDENTE: - Tem a palavra o nobre 
deputado. 

O §r. Aft"onso Celso Junior 
(movimento de attençlYo) : - Diante dos acon
tecimentos que acabam de occorrer, a minha 
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conseiencia. impila-me e. externaça<J de alg11ma~ 
reflexões que .vão ser, na m~ão proposta, a 
cauSI!. determinante do. minha mr.:neir11o de 
votar. 

Vej'.> sentado.~ nas cadeii'M min\steriaes ca
valheiros possuidores de· eent:inrntoe d~ tllo 
fino q·dfa.te 11ue, longe d~ os magoar, supp~nho 
que Ili.e~ vai aer, senão agrad11.vel, pelo menos 
não otfen11iva, a incisiva fi·n.nqueza com qua 
me pa110 1t exprimir. 

Até hoje, Sr.· presidente, tenho apoiado o 
actual ministerio, secundando-o com o apQÍO de 
um voto insigniflcante ..• (Nttu Cl[)Qiados.) 

O Sa·. RATJsBONA: ....- Volo valioso e muito 
digno, · 

O Sn. A:t>FONSO CELSO JUNIOR • , ; ma'I ao 
qual não sa póJe. negar o mcret1-imento do seu 
desinteresse completei, tanto wo.is apreciavel, 
quanto (ó telllpo dJ rcivclal-o) militas vezes, 

•presbndo-o, fui-obrigado a repdtuir a explosão 
de intimas e justiflcaclos desgostos. 

Assim, por exemplo, Sr. pr0silento, sorpren• 
den-me doloro~amente a maneira por que foi 
despe iido do seio do gabinoto o noEao dbno ex
viae-preaid >Zlte, o Sr. conselheiro Rodrigues 
Junior. ( .Apoi<ldos .) . 

Nií-> mo contentou a attiLud~ assumida pelo 
governo p·•rnnt'J o deplornvel acontecimento de 
25 de Outubro. (.·1poiodas.) 

Nã se coadunou ·com o meu enten ler n de
cisão dada il. questiio deis bens dos frades, 
qncst'.lo Pm que sigo a opiniii'.o a'qui solemne
mente emittida pelo scn&d-01· Atlbriso Celso em 
1879, quando m1nis~ro da fazenda. (Apo'ados.) 

I\:139; sobretttdo, o que mo não agradou, o q_uo 
me niio agrada, miu contrista e JlB.U>tL, o·o 
procedimonto da ministedo no ~uo dii re ,peilo 
á. momentos11o queslilo do elemento 11ervil, 
(cipoiados) condernnnndo hoje o que honteau lott
"'ªva ... (ap,,iado1.) 

Vozi:s: - E' o ai1n e o nllo. 
O SR. Ar~·oN~o Ci.:tsei .T11N1oa ••• p11ni11do 

aqal o CJ.119 oxalço11 acoH, (apoiado,•) procodi
monto lncoheronto , coutrndictorio, bifronta 
como Jn110, orn hostil, ora p!'Opicio ao movi
mento, (0Jlofrulo1) procodimento que, conforme 
jll aq11i manifestei, n«o 1e oanío1•1110. com n •i
tunçilo do pai~ qtie profürir:\, 1om duvida, 
QIBamo a 111111. nliert 1 •~ tluctu~çõoa de uma in
deci1lo revde.du1•t1 de t'llno~ln fraqU01.i.(Muitos 

·apoiados.) 
A,Po~a.r disso, ~enhoros, sustentoi o.tó hoje a' 

gabmetG, em r11itto dn immen!ia confiança que 
dopoaltav11 no• tnlanto1 e p~trioti1mo de 1eu1 
membros, A Clld t in•tnnte, 01por11.v11 v<:>l•oa ou• 
Vllredar p~fo eamiubo doi 15ervi9os l'ea&St 
realflltando o~ er1•os commeLtide•· 

Mas 011 foctos q 110 aeabalD de auccedel'-se de
terminam, dn minha parte, po1i9llo naaia defi
nida.. 

Vai-so votar uma. moção de confinnl)D. a eu 
desejo ét 110 ni 11guem se ilh1da. 

Assim, poi11, proclamo bem alto ql1e, nli.o ten
do feito quest4o em votar no escrutinio &eoreto 
pelo candidato do governo, desde que se vão 
apurar 011 11utfra.~ios â luz do din, venho avisar 
lealmenle ao nunisterio 41ue, d'ora em diante, 

nito d~vecontar.maís com ornou l\poio. (llluieos 
apoiados; m~ito bem; muifa 11.m.) 

O l'Sr. Oo.ndido de Oliveira 
(pefo ordem) :-Sr. preaident~, em vi11t& da 
declaração do nobro doputndo, que conta.vamo~ 
Gntre 0.5 que .austentavam o ministcrio, eu de
claro rior parte da maioria que, aceitando a 
moç!lo.d~ confianp, votnmos pela urgencia p~
dida pelo$;•. Zama para e.presentlll-a. 

O Sr~ Mai•-tbu. Francisco rpara 
uma r~l!lfoaçao) (signaea de attençao) :
Sr. prestdente. na:o h11 negai-o : .o mom~nto á 
solcmna e nio permitte deiuoras. ( Apoiaclos ,) 

Ainda mesmo com infrac.ção das minucius do 
regimento, cumpre que, u luz do dia e ~tu toja 
a. franqueza~ ~aibam o ruinistorio e a situação 
com que apo.10 podem ceinta1• no seio d& repre-
8entaç4o nacional. (Muitos apoiados.) 

E digo propositalmente: o ministerio o a si· 
tu1ção liberal, porque não me il!udeni espe
ranças viis : é eviaente quo em uma coali5io, 
em qua hn 46 conserva:lo1·1Je o a11euaa oito ?U 
nove Jiber~ee, os que a pr·~pat·1t1-R1D, acoitem a 
cona~quência logica ela norma de con,\ucta que 
ndoptaram. (Apoiados,) Si o 111ini1Lerio fôr 
derrot:~do, o poder pel'lenccrà d> direito â opi· 
nillei conset·v11dora. (.'lp~ia(tas e não apoiados.> 

Aproveitando-ae das circumstandas, os con
servadores cumprem o seu do\·er de Pl•rtid~rto•, 
so11. o primeiro a confessai-o, o nito o faço. para 
otrerece1• louvaminbas noe nieus adversarios, 
porque na. horn. do C•Jtnbate sei st1stentar aa 
minhaa·opiniõos, o as opiniõee dos nobre• de· 
put1dos nio .silo as min!ii1s. 

Quando chegar a hor11 do eoffl'iniento, ou ea-
11ero que ellea oncontrnr·me-h!ill, de fronte al
tiva, lutando .l<'almonte, à luz clo dia, na pri
meira flleira. (Mmto. b"m.) 

Ae1im1 digo eu, cumpre que cad~i um de nós 
co.1•1·e8'UB c:im a responsabilidade do auae opi
niile1. ( Apo iaclos.) 

Sei qull om um& votação ~ymbolica ta.mbem 
se póde 1111umir a responsabili lade de opiniõoa 
omittiul\~ ; mna 11 vo~açiio nomioal ~ i ndiapen· 
savel 11nr11 qllo no futuro ee po~a:i compreben::ler 
e analynr n .cJnsoquencfa de nos,oa actol 
(o.11oiado!), o ~ntoar o penitct, to.lvez quando 
osto jA filr tardio, ou levunlar a~ milo8 no céo 
por terinoa 1abido acortar, Begllindo 11 vorda
dGira aenda dos no~aos deve1•ee politicos. 
(,-\/'ui to bdm .) 

Sem querer conceda1· ao actnal mi nialorio um 
b1'l1'dt de perfeiç~o, acredüei sernp1'(1, ci po11i
vel que 11. minha opini!'io 11ej11 errada, que a 
aommn. de b~n• reJJ.lizndo• pelo gubin~ta ~ 
dG .Maio é muito mais importilnte do que os 
erl'Oa de que Pº'"" elleser e.ccusado. (ApoiAdos 
11 nidamqç,,es .) 

Niio me sorprendem as realam&~~&. 

E' claro que não posso nem devo contar com 
os appll\u!os ds meus JJ.dversarios. (Apoiciclos 
da maioria.) 

Aproveitarei a occasiito para fazer ao dia
tincto l"aàer d:i. minoria apGllM u111a. simples 
relle:s.ão que se funda nos eatylos parlamen
tarGe. 
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Notou S. Ex. que na ultima vataç.ilo o mi• 
niet01·io tiven aponaa dous ·volol da maioria, o 
esten de min'.atl'os. 

LDmhro a S. l!:x. que uma situação liberal. 
Bolg-1uusteotou;..se durante uma sessão 11.p(m·a.s 
com doun voto• d« ui. .. iol'i" (apoirvlos), e cora o 
mesmo defeito que nota o nobre deputado na 
actual votação. ( Apa iarlos .) . 

'l'etm.ino, deelo.rando o 11Jeu voto de adhesão 
' à pl'o~osta de ll.rgencia do nubro d~puudo ~la 

Bahia (apoiados, muito bem, <la maiuria), A o 
meu ai;aio fi·anoo e síncet·o ao llutua! gabinete. 
(M 1'itil be1n ! 1ituito b11m !) · 

O Sr. Lourenço de Alhu-· 
querqo.e.-Pe<rG a pa.lavra pllra uina. 03.-
plic:içii.o, . 

O Sa. PaEsioY.NT.11:-Niio •ena mais ~guiar 
que se votas~e a moção do nobre depufld.i pela 
Eahia ~ · 

O SR. .Loul\El"ço· D:S: ALetTQUELIQOt::-Eu 
ienbo neceesid :de do explicar-me, Sr. presi
dente, aobreludo depois das palan"e d01 hon
l'A<lo deput,do peb provinda de$. P<1ulo, que 
.&empre prezei como amigo, e qu11 coneidet·o um 
dos 111e.is prestimoso~ chefes do me~1 parLiclo. 

O Sa •. l\faRT!M Fu.u;c[sco:-Não apoiado ; é 
uma bonde.de do nobre d!putado. 

O Sa. Lou11:;i:Nço Dll At.euQu1111Q.Ull:-O hon· 
rado deputt1do p:lrll iropressionar a ma.ior!a 
(ditlersos apa i·tes) ilentificou o actu11l ministo
rio com a 11itue.ção liber,11. 

O Sn. PJINibo:-Sem duvidn.. 

O Sn. LotmENÇO DE ALl!UQUERQUE:-Si da 
eontinuaçã:o do actual miniale1·io dependosaa S\ 

situ:iç&"o 1ibera.l, entiio de h(I muito estav~mos 
assialindo e.os se11e fuuerues (muitos · nao 
trpoladoi e apoiarJos), · porque nilo é po~sivel 
que um rninialel'io fraco, e que deede muito 
agoniza, possa l"epresenta.r uma. eitnaçãG que eu 
consid~ro ninJ:i. pujante. · 

O Sn. MARTIM Fn.ANc1aco:-Entretanto, 11ou~ 
cosdiasilnted·de começar estr.aessãoV. Ex. 
entendia-as com o mini11lerio. 

o s11.. Loun~NÇCI nE ALBUQUEnQUE. -Maa, si 
este miui~t0rio consub•tancias•e " ~itunção 
liberal de modo ti 1 perfeito. o complet~ qiie 
Glla n17o pudess~ viver sem elle, e.inla as9i.m cu 
tomaria e. resol\L~ão qu11 tomei. (Ap«i·tes e 
1u~surro.) 

VV. El!.:x. tenbam 1101 p)uco de tole~sncia 
para commigo, con1inte.m que l!LI exprima o 
lDen ponsarponto. 
Vou:~:- Votos! Votos! 
O Sn. Loun11:s90 D:s: ALBUQUBl\Qur.:- 'Eetou 

disposto a resi•tir a esta conspiração; hei de 
dizer o que penso. · 
' o SR. Pn!ll ~IDRN'TE :- A moção do Sr. Zu.ma 
vai entrar em diacuesão. 

O Sa. L~UllENço nE ALBUQUERQUl!I:- Dizi11 
eu, Sr. presideute, e repito ainda: quando ti
v01~e a oerunu. de que, cabinda este miniat11rio, 
ca.hiria com elle a situaçalo, eu sentiria e5tO 
facto como pat1idario, mas como brs.r;ileiro ll 
a.ppllludiri11 (apoiartos da opposirifo), porque, 

a.cima das couveniencia• do partido, BBl&o OI 
ia.~oNl•~ea de. patria. (M «itos apoiado1, mwiro 
b1mt da oppoaiçl!o.) · . 

MaH, sgnhorea, porqne fazer cror l'JUG esta. 
situ~ç:lo ClStá prasll intimamente :ló llOllla.l mi-
níat11rio 1 . · 

O Sn. MARTIM Fa.1.Nc1sco:-hlo faz-mo lem
bt'ar () hos ego vcnic«los feci, tulit alter 
hoJtoi·es. 

O Sa. LouuNço 1>1! ALTJUQOERQUll :- Si iBlD 
{;verdade, devo diier: nllo cl com cnllve de OUl'~ 
que el:a. se encerra.ró., e teria. ~iJo pr .. ferivel 
que o partido Hbernl tive1uo doix&do o podei• 
depois qua realizou a refor•rnn oll!itoral. 

Pois, senhoras, ó 1101sivel que a maioria li
beral, para ae sugtentar, tenh" n.eceasida<lc de 
npoiar um govet'no como ealG t 

O SI\. Pmi:sIDF.NTE:-Tem do eatro.r em dis
cussão 11. moção do Sr. Zama,e eu peço ao nobre 
deputado que ae restrinj:i. 

O S11.. LouR:tNÇC> Dl'! At.nl.lQlll':RQUt: :-Per• 
gunt.o a V. Ex.~ si u ox11lic11i;1Xo pessoal tem 

. pr:izo limitado. 
O SI\. PRES!Dl!NTl~ : -A explica~lo peaeool 

reíet"e·ae ao acto liro.tic~do pe lo d·lputado. 

O Sn. I.0uu:Nço 1lll ÁLDliQl.lllRQ!'.E :-Pois, o 
~cio qu~ eu prnliqnoi foi lov:i.1uLlo~~mo coutra 
este governo. 

O· SR. Pn11stDll:NTI!: : -A co.mara rno1tra-ss 
irnpaciente para votar. 

O Sa. Loun11xço nE ALullQUEJIQUE :-Mai• 
impaciente·c~tá V. Ex. ; vou resumir. 

A um ministerin quo niro sabe garantir a 
liberdade individ\\a\, que nlo sabe re~paitar a. 
propriedad(l: a. um tniniat~f:o que orl\ apt>lande, 
oriJ. censura os abolicionis:a.s; a um mínisterio 
gue não tl!m Jll'incipioa fü•me~ e fltoa 1ob1·e CJU811-
tlo nlguma, não poa:oo dar o m"U Yolo, embora 
tenha Jo oahir com ella n. 1H110.çlo. (.-ip~i(ldos e 
,11!0 ap~fodoa .) 

E' unanimemo11to L\pprovada a m·g•ncia plra 
o Sr. Zarna a.pN11entGr "sua moçio de doscon• 
fiança. 

O sr. ZalllQ,s-Ne1tes ruomento~ a c11-
m11ta dos det1ulndos nlfo 1' préoc:c:upn. com sa.ber 
a q ue mí!os v11i pe.ur o podar. (Ap iac"'11.) 

O _poder hii. de ir le1• h 111:'ioa qu9 a. opinião 
imblica indicar ; ê ea~n 1\ indole do 1y1tewa re
presentsti ro. (Apoiado.,,) 

Em vilo acenaPa com o plrnntfl.am!\ dos con-
1ervadoras, como si o nomé du conservadore1 
nos pudea$e infünidar no lbomenlo em que e1er
cemos e.a func~ões d~ repro~entnutea da nação. 

Ninguem ma.is afasto.do dos conerrvador,•.a se 
ecba nBBts . case. do que eu. lnnum~rae vezes 
tenho l11tado colll. es~e valonlG partiJ.), sido 
vencido e o~rnagedo p1;11' elle. Não se tru.ta ne>
te momento de impalli~ o pod~r psi'& 119 mlos 
deste ou.de.quello indivíduo; maapara ai mitos 
dos que psrcc~re!II mais digno9. (Apoiados.) 

A po•içilo que tomei e apen.1111 o resulte.do da 
eonv1cçllo que formai, d11 que o pa.rHdo liberal 
podia aiJl l~ governar m Liito efBcazmento para 
este paig, tendo à frente da 11.dru.ini~traçtiD ou• 
tro1 chtlfes. outro pes.aal qu~ nlo o ac&ual, 1110 
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SeSSâà em a d.e Junho dé 1884 9 

q;uo °' SrJJ. mini1tro1 me inspirem outros aen
&1m1Dto1, que nlo sejam de n:trema sympathia 
e muita. aft'oiçlo; 111118 o meu voto não é ~roprie
dade indiTidual, ó _deposito que receb1 da na· 
~lo para dello usar a . btm da me1ma naç;o • . 

. Senhore1, convencido elo que uma mudanca 
de governo podia aprovoi&a.r &o.nto a nona. patría. 
como ao partido liberal, tomei com 11 maior leal· 
dado (OS me.UI co-religio11ario1 me farão esta 
justiça) a po1i95o em que me acho; nlo tomei a 
mascara nem o punhal; maa armei-me da. es
pada com que 01 homeDB de bom eomb3tem{ l11z 
meridiana. · 

Senhores, .o que a camar.a pl'e.senciou hoje 
11.este recinto .é uma cousa extraardiuaria: · Em 
primeiro Jogar, eem querer dar cbr dilferente . ªº que deram o nobri! mini•tro do imperio • o 
nobre dopuW.do por Pernambuco li. questão que 
teve Jogar autue 'le S':l paase.r ã· ordem do dia, 
1oja.•mo licito diz~r q11e nunca roo1n9l!llo maia 

· inoppol'I' 1no podia ae1· ••~olhido para ao dr.r e1:· 
plicaçlo, oomo a9uolla quo ouTimo>s en\ro um 
deput.ado e um mini1L?o. (ilpofoàos.) · 
. O papel do no1J1·e deputado ó perfait1unente 

rogulal', e nob1•1!, nAo pó.te aer cens11rado; moa· 
o pa.pol do no!,ro mlui•tro nio o é. (Apoiaclos.) 

Faço juitiç• no nobru mini.11tro, mas o _go. 
vorno ª"''"º ser como 11o mulher de Cesa.r ; não 

· den iier 1it1~itaJo; · 1110 buta que seja ho
nHlo, ó procllo qua o pareça tambem. 
(Apoiado1,) . · ·. 

011 o nobM mini1lro ó homem de honra, de 
oontla.n~ e om cuja. plllavr11110 póde oonllar, e 
en.tlo bastavam 01plicaçac1 particular&~ entre 
o nobre dapuhdo e o 1101.lro mU1.i1:ro, ou s. Ex. 
:nlo lom e11l&1 qualidadGI, 6 BÓ D& "tribun~ podia 
11r preza pelo nobr~ deput11.do por Pernambuco; 
e eito papal de homem que precisa compromet· 
tcl"•lo em publico, é papel quo a minha .fraca 
intolbgencia atd hoje nllo comprehendeo, pol'
qu1, 1enhore11 o compromisao, tomado Qas mais 
8'11toiba rehi9lle1 de amie~de , é compro
mil9o tio eolemno · 001110 to_m~do cm p11blico. 
(:lpoiatloa.) · · · 

Esta circum1tancia junta li de torem qt111.tro 
ministros feitó a maioria de àooB votos apenas 
revela q_ue, eem. a con6anç~1 doa min\slros em 

. si propr10~, o govel'uo 11!0 ·póde conLin11a·r, 
(llt&i1os apoiados.) 
. Faltemo~ ír.111camcnte. Quan fo ~e perg11nta 
em 111110. cainara, ei um governo é digno d a co11-
fianç3, o eacrupulo natnnl do homem digno, 
do homem ~erio ctne (ai p:irto do governo, .le...: 
w·o & abeler·11~ de responder ll oata perg unta : 
a naç«o que julguQ indcpenrlentcment9 da suo. 
opinião in<liviJ.ual. (.1poia<to1 o não apoiado8 ,) 

O Sa. Pn11co PAnAuo (mfoiscro da justiça): 
-)~ao nlo e doutrina conetitucional ntDI par• 
lamentar . (H11 out. os apart1s.) 

O Sa. ZAMA :-To111&nclo posição ao lado doa 
oppo11icioni11L11à do gabinete, me resolvi detde 
logo a renunclnr a todos o., direitos e gnran
tiaa que poa11am· ter .oa deputados nci! t:i. casa. 
Sei· que es · l'Oj>uta officio maldito o olDcio. da 
oppoaiçlto ; maa, quando a. oppoaiçilo so faz, nilo 
por !BDliroentos vi9 e mes~uinhoe, não por 
Odioa o denffoi 9lSee, nlo por inlerBsa~~ nlo en;. 
'ieMtos, mas eimpl~smento tendo por alvo o 

v. u. 2 

bem publico e o engrandecimento da. patrl1, a 
nobilitaç«o de um partido, o papel de oppOli• 
c~o!1i1ta, por ma.i1 po~oao _que seja, par.lo ill· 
d1v1duo que o exerce, e papel quo o eleva ao• 
olhOll do p11iz que o obsern e contempla. · · 

O 811. An11LA1tDO Dlt Ba1To: -: Isto é boiiito. 
O Sa. ZAMA: -o nobre deputado dii bem ; é 

papet·oonilo, mas é papel que eó 1iôde ser de1-
empenhado por quom é ea11az de deaempe-
nhal-o. · . . 

Dol!de vem, senhores, esta _doutrina de que 
devamoa e~tar sempre presos eo m.~smo pen~..,. 
monto, segundo um aparte que ha pouco ouvi f 
Como r Si o p.en11111neuto do home·m não foase 
capaz de progreõ!llO e d~ ·movimento, ·o -quo 
•eria da. hnmauidade 1 Era ent.lio uma entidade 
de11linada a deeappareco~. ·(Trocam-se rlilfe· 
rentes apai·Cda .) 

Senllo pensei assim o anno pas~ado, penso·~ 
agor11 ; e tanto tenho o direito de pensar 98111 
anno do modo difforente, como tinha. direito do 
1>9nsar no anuo passado como pensava. 

Senhorea, consideromoa o ponto principal que 
é o aeguinle ·: 57 votos contra o gabiM~e. 5'.J a 
C...vor, votando 4 ministros. 

O Sn. RVY B.1.11.eozA: - Quo cleviam vo• 
tal'. 

O Sa • .Z .. uu. :- Niio nogo. Votara.m legal· 
mente . 

O S.1t.RuY.BAnaozA: - Votai-iim parlamentar. 
mente . 

O Sa. Z.uu. :-Votaram i1arlam11ntarrnente, 
de accórdo. Pois b3m ; quero q uc o parlamen• 
tarmcnta da. votação seja. compl~to ; quero 
que· 03 ministros, que votaram por escrutinio 
seeret9 no pl'esideute da mesa, votem verbal
mente a. collfian.;a em si. proptios . (Apoia· 
do,.) . · . 

Ne.stes termoe, Sr. presidente, vou mandar á 
mela a. minha moçlo. Si Cll nobres ministros 
entendem que com uma maioria .de dous YOWB, 
do!I qtiàea qu~:ro aão mini>tros, podem conti
nuai•, que conhnuem. 

Nilo lhe quereu1cia tomar o 1ioder ; mas 11i, 
con111ltt.ndo a 1ue1 conacfonci~ , entonder~m que 
P.BLa posiçil'.O ·Ó afllictiy,, . para a pa! l!QQ 008 
ministro.a o i n t oler1wcl }iará o cleeoro do 
governo, e não acceilit.ve i1a1•a . o iie.i7., IiI"O· 
ce<lam então com o palriofümo q1te a.s circ um• 
11tanciaa ncon11!1lham. Q1u.nto no mais, ll e 9tnll . 
imngena de- advol'SllJ'ios a.o \loder -quu ouço 
e que pareca _quo envolve uma. ameaça aos que 
tiverem a ouaadia. do ee leva.ntar neste mo
mento, roapondet'Bi simple,mente da. fórma. 
aeg11inte :-Sou dHce11.de11.te do romanos, povo 
eittraordinariamente vaidC1110 ; p oh b ~m, conti· 
n11arci 11o tradieçio doá meus a.ntGpllll!adOll ; e 
quJado fór nGoaasario cahir, ILO men1>s, · .11enho
re1, procu1·aroi, Cl')lll.O o gla:lia.dor l'Qmano, ca.hir 
com_ graça. 

Eis a 1Uinha moçlto (lê) : 

110QÃO Dll _D:&_!ICOl:ll'IANÇA 

A camnra doa Sra. doputo.doa, ent!!ndo11:lo 
!lcar o go.binete privo.do do nocessario preeti· 
gio para continual' A frenta d.o govaruo, viato 
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iO Sessão em a.de 1unho .de 188' 

a Totf.91o ·em que 011 rmembt'Oll do ministel'io 
tomr.ra111 parte, e:s.traJlba o proc'adimenlO dois 
'Jlie9m09 mi11.iett'Oll e pm.,. A ordem do dia. . 

Sala dH 1e1aiie1, S de Jlinbo .de 188'.-
Zama. ·. · 

E' lida a moQIO e ro1ta em dillculllo. 
Vozsii:-Votoe, 1'ot011. 

o · Sr. Aft'oneo Penna. (ininlacf'o 
do agi·ieuhut'o) :-sr. presidente, V. Eit. 
ubo que 16 um I11otivo muito grave me podia 

.levar ' tribuna neete molilento. As palavras 
do nobre d~putado pala B11hi• feriram-me no 
11ue ~u .~nho de m~i1 sagl'ado,·no sen:imento 
da d1g1udacle · propna. S. Es.. aup~oz que a 
obrigação do homem publico, que te.111 d1gnídade, 
é recusar o .eeu voto et11 circumstancias como 
es.taa, eru que. se traui. da · 110rte do p!Jiuete 
de que faço parte. · · 

Senhores, . é rebciiur muito a diguid~de do 
poder caractetirsal-o oomo interesse prop1·io, 
aaquelle que o e:urce. Saiba a eamara e Hiha 
o pai:i:, que eu encaH o poder como uma co\IM 

· milito JDAi.t el&Tada : ·e encaro aquellH que o . 
eJ:ercem como cidadíloll que ou111prent o aeu 
·dever o que. b'ahiriam a sua plltria, qu~ndo, 
chamado3 ·a occupar·eate logar, o reCDBa~em. 
(Apoiados.) 

Eu tenho _feito Ol maiores saeriflcio~. (Jl uito1: 
apoiados.) A camara to~a · sab~, com quallta 
dit&uldade .e repugnancia aceUei o 11n.no 
passado o posto elevado àeminish'O, · Eu, por
.tanto, quando dou o mou voto ao gabinete d3 
que f•go parte não de!~ndo interesse algum 
particular, defendo a. obrig~o que tenho de 
""ir o mett paiz. (Muito llsin.) Devolvo, pois, 

. iulactaa as palavl"ILtl oft'e_n!liY&s do nobre depu-
tado ; e por . parte do gabio.eh po~ licença A 
cama.ra para dizer ainda algum11 pala.ras. · 

Nô.t &e.moa conscienoia de hayer ca1Dprido o 
nOAO dever. ( ApoicuJoa ii,. m11ioria,) 

No terreno . político tomo~ pr<1cara.do eaeami• 
nhar o.e . reformae pol~ quaea 11empre propu
gnamo•. (Co.ntinuam <1saptJia<Jo1.) 

Na adminiltração :publica temos · governado 
com 011 noaaoa priD.eip101. No teffl!no eeonomico, 
temos feito a.a oconollliaa. reclamada& pelo ea
tRdo proc.ario dns nosea\ ftnau4)Qs. (Apoiatios e 
ttd'o apoiadoi_.) Tem'.l11 feito. l\mA a.d.minial~o 
prob& e digna. (Apoiaclosàc 1n11ioria.) · 

O Sa. At.~U:tllA Ot.1v.t1rl\à. (minirt!'o d11 m11-
rinha) :- E'• noa~ gloria e •erâ a · causa de 
nossa derro\a, · 

O Sa. AnoNso P11:NNA (rniiii3t1·0 da agrto1d
tvr11):- O ministério nio se dirige ã maioria. 
do ae11 partido em nome do e1pirito parLidario; 

· dirige-se convicto doa actos que tem prafüi,.do, 
porque tem a coneciencia de haver cumprido 
o seu dever. · · 

· Vo~e a camar• ®mO entender, o pa.il not 
julgarll. . 
(M~ito ~1m, mvito bem e aptJiadtJs da 

maioria,) · · 

o .sr.. A"NlltU.l>:& Fiau11U\1i.:~ o p11i1 esta 
aq-U para julg!ll'. 

o •s-. Ha.ol•l (mirti11,.o do lrn,.rloJ~ · · 
.- O hOllra.do miniatt'O de. . agricultC11'& iate,.. 
preto«& perleitamen&e o pe.uamento do. go
'ferno, llÕlll'6 a moçlo agora em debate. 

Nada tenho .a. allre•centa.r ; pe90 apenu a 
Doul. que o nobre depu&ado, . qu aoab& .de 
ae·11&1r-~e, conthlue llO caminho de virtudN, 
da qae e um exemplar, para poder cenaurar 
oa oUll'OI, como. ce11t11rOQ ao governo. 

Von:1:-Voto1, 1'Clto1. · 

ô Sr. Louioen~ de Albu
quer~ue 1 - Eo nlo tomaria mais parto, 
Sr. · pre•id•nte, neat"a diaculdo,. ai · nlo foue 
11m aparte mal• que · 111alicioso, o!T&nsi•o de 
minha dignidada, que pal'ti11 do nobre 1nini1tro 
do imperio. (Inte1"1·t1pç6ti.J 

E' uma· queetlo de hDnr• e de dignidade 
pe118'>61. '(Apoi'ciclo1.) O nobre ministro ••• 

O Sl\, M..i.c1.11:L (ministro do · i11ipet'lo} : ;_ 
V. Es. perm~tte am11 deelaraolo, para. evitar 
disensallea e commentarioa contrarioa As mi
nha& ·1nt111DÇÕ4la 1 "Dizendo que o · gove?no nlo 
tinha feito contri.toe, nlo podia acreditar que 
dept\~do algum p11d~11Be ·tomar e.la dech.1'6' 
9ão com<> oft'anaiva ll. _eu& pessoa.: n:<i> me di
rigi o. V, Bs:. 

O Sa. Loul\lDNOO u Auu~EllQUlll :-Aaoei
to, e Dia insisto ; maa, serundD t11e idor.-
mal-11.111... . . 

o Sa. S:1vumo .R.ie:11Ro: - Rec11am como 
11Qmpre. : 

O Sr.. J. P.1111mo:-N.to ~ttendo. aoa aapi~ 
ritos 101.ot. · . . 

O Sa. ANDUDI F1GUJ11J\A : - O mini• &ro 
actiba de oou~ que dsu o aparte. · 

O Sn. Lova:sNço J>:S Al.JiuQUBl\QUa : - P&• 
recen•m&, Sr. pr<aidenta, 1eg11ndo informa• 
çlles que \he, que ee pretolldia attribair a p~ 
si9lo que tomei nesta casa, a mallogro de pra· 
tehg\le~.. (Oorat~staç6c1 da mc:tioria .) Eia por 
que pedi a pahvra ~ ma.s, desde que o honrado 
miPistro declara que suas pala.vro.s nllo. ae en
tendem commigo, rl'tiro immedia.tamente todos 
Ol a11artes mais ou meno3 yehementes que di
rigi. a. S . E~., e se11to-m0 ufofeito, porque 
ni11guea1 póde atacar minha honra. (.dpoia-
tlo$ ·) · 

Vo.z:ms:-Volllll, votoa; 

O Sr. Martim. Franclwco P"i• 
lho (pela ordem] quer a~reditar que o re• 
quorimento de encerra.meu to, que 'l'li.i apresen-
tar, nlo provocara recla111llçile11. · 

Eaill. iu1criplo pare fall&t; mas deshte da 
palavL't. e ped11 que u11 proc!ldime11to 1eja ff• 
g.uido. 

o Sa.. Pl\lllQ PIMDTlL ta~em doaiste da 
palavra. 

Nlo havendo maia nonltum orador insoriplo, 
nem quem pedia.e a palavra., é al'\cerrada a 
di11cuae10. 

O Sn. OAN»ltJO H OuusnA. Mquer vo~a~lo 
nominal. 

Vous : - Ji.. foi reqttel'id1" 
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seseao em 3 ,de Junho de i~ u. 
o Sa. Pauro'bTZ declara qae a camara vo

tou a ursancia e ni •11brn•~ter ' á ca111ar• o 
requerimento de votaçl'o nom1u.J, .. 
· E '. Gppr'ovaclo unanititailuKtd o · ffftW'i

mlnlo. 
Proce le-ie 1. votação nominal e, feita. a cht.· 

mada, t31pondom: 
NÃO 

1 Adriano Piméntel. 
2 Almeida Olinira, 
3 S•lllSLiBno. 
4 Sinval. 
5 Vinona V11i. 
6 Castello Branco. 
7 Basson. 
8 Doria. 
9 Thomau . . Pompeu. 

!O Amnro Bez!ltra. 
· U Manoel C.rl011. · 
12 lo;ó Mariauno. 
13 Joaquim Tnaru. 
1.4 UlysatJs Vianna. 
15 A. de SI \noira. 
16 E1pindola. 
17 Ribeiro do Menezte. 
i8 Tlieophilo, · 
19 Prado Pimentel. 

· 20 Barlo da Eltancia. 
21 Ru.Y Barbosa. 
22 Pr1aco Pnaizo. 
23 li'. Sodré. .· 
24 lldefon!IO de Araujo. 
25 Carneiro da Rocha. 
26 Ferroir& de Moura. 
27 Rodolpbo Dantaa. 
28 Rtldrigoe• Lima. 
20 Juvencio. 
SO Aristid 'ª SpiDola. 
31 Alpb.ªo fltoojai·dim. 
32 Leopoldo Cunha, 
38 Buerli11o •le Menezea. 
34 Ro:irigu.~a Peixoto. 
35 Elias Moraea. 

· S6 Candido <le Olivoin. 
iJ1 Atronao Penna • . 
38 Contag~m. 
89 Vn de Mello. 
M> Joio Poniclo. 
41 Sih·iano BraDd&o. 
42 Montandon. 
'3 Matta MILChado. 
44 Felicio doa Slntoa. 
45 Ab~lardo de Bri&o. . 
46 Paula Souza. 
47 MarLim Franoilt!O Filho, 
48 Marti.tn Pranciaco. 
49 Souza QlleirOll Junior. 

· 60 Leopoldo de B11l~e11. 
Si Gon.9alvaa de Canalbo. · 
32 Augusto .i.l'leury. · 
53 Oeneroeo Marq_u• • 
54 Alvea de ArallJO. 
55 Sil?'a Mw.fra, 
66 ()amargo . 
57 Riba1. 
58 Maciel. 
50 Diana.' 
6() Foliaberio-, 

1 Passoa Miranda. 
2 Cantão. 
3 .Cruz. 
4 Mac-Dowell. 
6 S'lva Maia. 
6 Gomes de Ca1tro. 
7 Metou. 

SIM 

8 Antonio Pinto. 
9 Pomeeu. 

to Rodr1guea. Junior . 
it Barão de Canindé. 
i2 Rafübona, 
.13 Camínb•. · 
:14 Tarquinio, 
f.5 Carneiro da. Cunha. 
16 Tertuliano. 
f7 Cruz Gouveia. 
18 Souza carvalho. 
i9 Mnnoel Portella. 
20 Peretti . · 
21 Rego Barros • . 
22 Henrique Mar,1ue1 
23 Souz .. L~lo. 
2' A1coforalo. . 
25 .0onçalvee Fet•rJita. 
26 HarãO de A na.dia. . 
27 Lourenço de .Albuquerque. 
28 Oeminiano, 
29 Coelho Cami><>S •. 
30 Dario do <;uahy. 
31 A ra.ujci Pinho. 
32 Zam•. 
33 Barão da Vil!& !la B111·ra. 
34 Duqu9 E1trada 1'.ei~eira. . 
35 Fel'nandee de Ohve1l'11, · 
36 Paulino de Souia. 
37 li'ranei11co Belilr.rio. 
38 Alfredo Cha.vGS. 
39 Pel'eir& da Silva. 
40 Lacerd~ Warneck. 
4t An<l,ada Figueir&, 
'2 Forreir_.· Vianna. 
'3 Mourilo. · 
44 Be.rilo da teopoldina. 
45 Pereira C,1brnl. 
46 Olytnpio Valladlo. 
47 Soaree. 
48 João Caetano. · 
4g Viei1a da Andrade. 
üO Aft'onao CellO fonior. 
t'>t Almeida Nogueira . 
52 C111ta Pinto. 
63 Ulh0~1 Cintta. 
6' Moraea Jardim. 
~5 E>roral;'nolla Taunay. 
00 Severino Ribeiro. 

A moçlo ó regeitada. por 60 VO\ol ooatra ISG. 

O Sr •. Ruy Ba.rbOll& (pala ordfttlt) 
requer que 1a 1u1penda. a aasalo, a.ttento o .es
ta.ão de e:ii:citaglo de e:1pi!ito em que ee achll •: 
camara depois do acont.ec•monto que acaba do 
ter Jogar. 

· Voz-ms :-Na cama. nlo ht. numero. 

o Sa. Pa•tDllNrll:-Va~ 11& prooeder' cha
mada. 
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O Sa. i• S11ca.&TARlO procedo A chamada, e, 
depois.de t~r lido a.lguns nomes, o Sr. PerGlli 

. p"de por vezes a. p:i.lavra. 
O ·sn. Pnlólsro&NTE =- Depoi• da chamadà, 

darei a pa.lavrn ao nobre deputado. 
O $l\, P2n11:T1'1 :-E' e:taetiunente sobrG a 

chama.d(!. que quero !aliar. 
O Sl\. PmisrnENT.B: :-Como quer o nob1•e de

putado entilo que a chamo.:la. se façe. 1 
O Sn. PEati:TTr :-E' sobre o modo dtJ diri~ 

gil-a. Qnando querem numtl1·0, tocam os tym
panoll pa.1·11. chamar os deputad11'; e.gC>ra não se 
procede do mJsmo modo, estu.ndo .mui:~OI depu
tados nas enle·s~las. · 

O Sn.. ! 0 Sacn.tTAlUo continua a fa.ze!r acha:. 
mada. 

Concltii :a a ch<1.mJda, verifica-se n~ h:i.ver 
numero. 

O Sn. PaEsmic~u :-Tem a palavra pela. or
doin o Sr. Peretli. 

O S:r. Pe1•etti (pela ordc,ii) :~Sr. 
pre>i:le11te, o modo insiatento por que o Sr. t• 
9ecretario notava 03 ausentes, fez-me pedir a 
p~lana para reclamar pelo emprego do meio 
pelo q tia! eão chl\111ados ao recinto 03 deputados 
que e.cham-ite fóra delle, 

V. Ex .• Sr. presidente, nem tocou as cam
painhas que servem vara chamar os dopnt11d09 
ao recinto ••• 

O Sn. PmrnnE.'ll'E :-Toquei .. 
O Sn. P1mETTI1-Si tocou foi de um mo:lo 

que ningur~m ouviu. lsBO fez~me parecei' que 
era antes uin •imulacro dci chamada d.o que uma 
charnada elfectiva. BI) pedi pois a palavr~, pela 
ordem, p1u•a fazer e•ta recfamaçilo, quo perdll 
agnrn. todo o in leresse, visto w:e a ·chamada eati 
feita, 

O $11. P11Esm;~~n:-Eu n!ro dei fogo a pa
lavra ~o nollr·~ dep11tailo porqua ae estava. ía
zando a chamada. S. Ez, esl4 mal informado. 
Toquei aa campainhaa, por .muito tempo, para 
chamar 01 nobres depulr.dos, e 1ú quandoae re• 
conheceu que níto havia numero, é quo ae pro~ 
c~d :'U d. chamada. 

Tendo onlrado alguns Sra. deputados no re
cbao, derlaram nãD ter ouvido eignal de aht.
mada, e, vcrific:mdo-se hnor numero, foi· posto 
a votoa e app1•ovado o roq_oorimonll)do Sr. Ruy 
Barboae.. 

O Sn, Pn11:s11>XNTE da para amaah.!I a 1eQ'1Jint9 
ordem do dia: 

{• pai·ts 

Continunç!l:o dn. el~iç!ri> da mesa. 
Continunçito d:i. 3• diacusllito do orçan\ento 

da fuenda. 
2• diacussito do projocto n. 112, de 1883, 

(fo.vorea ll..oxpoaiçilo agrarhi. de S. Paulo.} 
2" d iaeuasã:o do proj ecto n. 241 A, ele 1882, 

sobre loca~.!lo de sernçoa. 
1 n discua~ilo do proj ecto n. 76, da 1883 (re• 

gulnme!nlo pa?a loea~lo ito serviço domeetfoo,) 
2~ d:sc1wão do projecto n. 35, de {883 (re

gule.monto do n111tadouro ) 

2~ parte (á~ 2 1/2 da tarda ou antes) 

Continoa~ilo d& 2a dis<:usda do projecto da 
Jb:açio de forças de terra. · 

2 .. discusdo do projecto n. 4, de 1884, fi• 
xando as forças de mar paro. 1885-1885. 

Lovanta-ae a &e.'ISio as 3 hol'l\8. 

llEPRltSJ!:NTAQ'.fo A Qt:rll\ Ul lu:rr:aE ·o sn. ltSCRA.• 
GNOLLE 1'AUNA.'t ]li&[ SEU PlilnlDO oz· Bo11'l 

A11gu11toe 11 digniasimoe SH. rcprcaenfanlcs 
da na9ã\l. 

Mlli respeitosamente vom o. Socieclado Centr~l 
do Irnmig1·a9io pedir ao patriotico. o illuetrado 
pnrlameoto brazileiro a dccretaçio de. medidas 
legislativae que· sirvlll!l. para. attra.hii• immi~ 
g-rantes, facHitar 110\1 eslebeleeimento n~atc 
p11iz o conceder-lhe~ todoii Oll elementos dl' 
b~m-estar e prosperidade. 

D'entre esta• madid11a, deve, cm primeiro 
logal', acr contemplada um9. lei clnra G ampla 
lle grando mtturali~ação, <!'·'º facultct aos immi
grantes trabD.lbe.r no mo.amo nivel moral, ao 
lado e n p11r dos nn.cion~es, a b ~m do p1•ogres8'.) 
e .g1·andGza do Bra:i:il. 

E' consider11r-se do 11onto de vi11tn muito li· 
D1fü1do o grandioso probfom.1 da imruigraqão,: 
restringil-o a.os tra.balhador8B pai·a. a. t>gricnl
tur'1 e opt>r:irica para outr.1s foduetrfa11. Con
junclamente com etlea, vêtn homen< do aclen• 
eia e capito.1 q11e anhelam 11mpreg11r a.ua e.ctivi
dade em circ1ilo maia vasto, mais livro e do11-
aaeombrado que na Europa. . 

E', p11ra es11e11, indisjlen~a.vel encontr.irem na 
patria d::i selecção direitos perfeilo11 o célrnple
·tQe ele cicl11dão e jrlmais constran8'imentos, em• 
pecilhoa e c:sco1içi:lea ocUoaas que oa colloquem 
em posiçcro inferior e humilhante. 

Nlo serâ o Bra.zil 11o primeira na\)ílo q11e 
adopto es1uls fois liborae11 o ge11!!1'osu. fonte de 
a11spiciosn11 e elevadas cona'quonciae.Em va.rioa 
paiiea do Novo-Mundo Q&tá feita 11 oxperiencia. 
e notoriamente n011 Estado' Unidos, que contam 
immigrantes n1HL1raliaado1 enlro Oll aeu• tnais. 
banemerilos e not11veis ci1!ndiro" quer naa artes 
o indu11trias.11111w na politien. e defoia nacional. 

A penr das rc>etrieçiSee n canh ida.·~ e ob10let111s 
que ainda uisc~m nn lngislaçlla deite lmp11rlo, 
devomoa lembrar ~ue as colonia1 da provincia 
de S. Pedro do R.10 G!'anJo elo Sul, deram va
liosa eontin gente por occa~llo da ~~rri vel e de· 
morada campa.uha do P11l'aguar. 

Em um paiz novo e oxlen,iuimo como o 
Bra.zil, o problonin da irnmigr11çt40 ó verdadeira
mente o d.r. conafüuiç«oda •ua nova nn.oio11a.1i
dado. Para \anta d preciso llUO oa elemente» 
introduzidos sojD.m os melhoro• que l>ossivel tor, 
encontrando olles ag mn.is füvor11ve11 condiçGea 
parr. meu coinpleto deeenvolvimenlo. 

C11mpre ter 1empre em fombran~il que,aeluo.1-
mento, o immenso torritorio do B1·azil ó apanH 
oecupado por 12 a 13 milhüas do ht1.bitanto1, 
quando poderia. cantor para. cima de 37õ mi
lhõ3S, sem flcar mo.ia povoado relativamente do 
quo Portugal. 

O que a Soeindado C<l11tr11l de lmlllig1•aç1'.o 
11.rdentomenle deseja é que o accr"acimo <le po• 
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pul11çlo se dê Dil!r melhores condiçlles e com 9 s 
raças da Et1royl\ mai1 an.lientea pela sua intel• 
ligencia, inic1ativo. e o.ctividacle. · 

Alguna projeclos de leis de na.luralisll1ião j4 
foi'l\m presentes ao pa.rlamenta. · De entre eUes 
1\ Sociedade Central <!o [mmigraçi[o distingue 
e toma a 1iber<lijdc de rocommendar o de i883, 
aob n. 86, apl'eseil tado pelo seu digno vice·pr~
eidente, o Sr. dep1ltado Alfredo de Escrngnolle 
Tn1tnay, como o mais pt·oprio p9.ra garantir ao 
Bra.zil itnrnigra.nt~s de maia elevncla. csphora. 1.1 
proveitosi categoria.. 

Inutil, por certo, o recordar no aabio p11.rla~ 
mcnto brazU0íro · que os conllictoa por dift'o
reoças . de religião furam e continuam 11. ser 
causas de emigr11çã() para os povos da Europa. 
E', pois, neceesario que os p~izP-s do Novo
Mundo, empenhados CJm attrahir immigrantes, 
lhea asscl).'arem todas r.1 regalias d11o mais n.bso-
lut11 liberd11de religiOlla. . 

Sem entrar no dominio da.e rafórmu consti
tncionaes, pensa a Sooiedado Centnl de lmmi
gr99ilo que o parlamonlo"'lia.nlaria muitQ aso
lução definitiva do probbma, estabelecendo- o 
registro civil, o casamento civil obrigatorío o 
l).'j cemherioa seculal'isadou. 

Com todo o acatnmento, m11os instantemente, 
pede 11 Sociedade Contrai del lmmigl'BgiG a 
anonç&o do parlatnent.o }lara as lei• vigentes e 
projecto~ de lei da locaçã() de ser>viços. 

No estado aclual de duvidas e abalos pela 
crise do elem<:?nto servil, parec~lll taes proj ectos 
ma.ia proprio9 para conter os libN·tos e pren • 

· del-og ao c11ltivo ela &erra, cio que para asse
gurar a ~usta e devida remunornç4o do tra.l>alho 
do imm1gr11nte1 t[l() proficuo pelos HUi fructoe 
e. polos oxomplGB que incuto n!L.populaç!o na
Clonal. 

Ainda m11is: 11. cxistencfo. da escravidlto torna, 
mui natLJl'11lmonte, este Jmperio suspeito ao im
migrante. E', portanto, indispen1avel e da toda 
a urgenci11, atfa,ta.r da8 leis e regulamentoa 
todos os meio• ex11.get'ad11mente coercitivo.se 
sobretudo a priallo, nftrn de que nada justifique 
o &omGr, ali11.!J iDlandadG, do immigrante de 
ficar como que em Htado de vetnLorie. 11er
vidllo. 

Francamente preforo n. Sooiedll.de Centt·al de 
Iin111igração que nlla h11ja. l!1i algutna de locu
çl!J de scl'vi~as, actu11ndo aobre o trabalho ª" 
lei1 geraes dl\ offe rt111. e procura e do livre 11er
muta, o ficando o immigrai1te, choio il.e pun
don()r o dignidade, bem eerl() do oxeroicio pleno 
da aua llberdade e autonomia. 

lmpouivel ô nogiu• o desconhecer que um11. 
d11.s princif.nes npiraçaea de quem emigra da. 
terra nata , é tor11u-1~ proprietario terrilorial. 
Infelizmente, no 011t11do act11al dn canelituiç!io 
da propriedade ter1•itorial, diffieil ô 11e.tisfaMr 
esse ju1ti1simo escopo do immÍ8'rante. A zona 
maia pl'Opri11 à immigraoão-11o laterill O.e es
&radn1 de f~rro-estil. toda oocupl.\da.,. mu, pela 
D:lót parte, des~1·ta e improdu.ctiv11, Ah1 19 
acham à venda grandes propriedades de valor 
muito 111peri0r á11 poa,e11 do immigrante, sendo· 
lho do todo o ponto impossivel encontrar um 
lote demarcado, on·le po11a eata.belecer-se com 
aua fa.milir., 

Est~ anomalia só póde ceS8ar com o imposto 
territGrial, qua grave, principalm1mte, 9-1 ter
ras inc~lt:i.s marg'inMs ás Ti••~ferreafl, e i14n
tanlo os prazos coloniaes ou LrechGB culti• 
vados. 

A decremç«ia d~ um imposto ter1•Horial llll~ 
t11s condiçlbs é da m:1ior import11.neb, não só 
para a immigraçilo,. como p~1·11 11. 1•eforma geral 
do .~yetema da trabalho agr.icola ne~t~ im_perio. 

Ao governo imperial inbib~ a inst1ffic1cncia 
da verba, vota la par11. a imrnigra9tlo, 11odor dar 
o <lefrlo e·dese;ado impulso ao intlcclinnvel ser
viço da medição de te1•r11~ devolutas e domar· 
cação cm lotes para a loc:a.lis11ção dos raccm-<ihe
gatlos, eon~·iudo tambom o accreecimo da vei·ba 
pa1·a melho1·ar conv~uientemen to a. rccepçi'lo o 
aloj11rna11to<lo~ immigr~rntas, bem como suara· 
pida conducçílo 11oe legares a que se deetinotn. 

Expostas a.~im, oiubora iniperfoita e. par· 
functol'iarnente, as suas idéns a aai'lirações, np
pella a Sociedadci Contul de Imrn igl'a1:ito com 
toda 11. confi11n9"' p1ra. o patriotismo do.s augusto~ 
e digníssimo> S!'s. ropre.~ontantas dn naçilG 
brazileira, pe<lind() que o eonjuneto d:i.s medirias 
aprese11ta~11s ou · nlgumn.s dcllas mereçam 
discussão o sejam afin'11 clocrdatlo.s. 

Tudo hn que esperar ela reunião elos cidadãos 
mais illustracl()s o emiuontes dest() conceituD.do 
e itnportante pniii; 

Rio de .Janeiro, 3 de Junho do i884. 
Henrique de Benurep:iit·e Rohan. 
Alfro:\o ele E9cragnollo· Tannlly. 
D1·. AndJ'é Rebouças, 
Dr. Enne3 de Soura. 
Wenceslau Ouimarãe~. 
Fel'Da.ndo Schimid. · 
Barão <la Te,ft'o • 
Ba1·ão <le Tautphaiu~ . 
Saturnino Candido Gomes. 
Dr.· Ametico dos Santos. 
Gasta l'Q Trinks. 
Augusto MathiP.son. 
Dr. Vicente do Sot1i11. 
Barilo de Irapoil.. 

RliPREBEN'rA!;ÃQ A QIJI: BE n'.kFERE o sa. AUI IDA 
NOGUEU\!o. l!lN SlCU rl!DIDO D:& 1101.1!: 

Augustos e dig11ia1imos senhores rcprcs~n
tantes da Dn\'àO. 

Anti.' VV. EEx. vom, com todo o respeito o 
aeMamento,o cidadão brazileil'o Firmino Duarte 
Silva, residente na c11pital da p1·ovincía d!! 
Santa Catharin11, impetrar 11 graça de lhe Hl' 
concedido o pri vifogio, por vinte L\ nno11, J?ara. 
estabelecer na mesma proviocia, salinas pelo 
eyataro11 u~ndo nn1 provmcias d~ Na.rte. . . , 

O Snpphcnnte. tendo requerido e1te pl'l.vt
legio á assemblêa. proviucial, baseando 16\l 

pedido em condições tavoraveil para a provin
ci11, pois que ncrnhum onua para. ella traria te.1 
prelenção, ao contrario seria lll:tà uni ~nino da 
industria ainda nilo ensa.il\do na provincir., que 
importaria. no augmento de sua Nceita, a mea· 
roa 11~11embléa. indeferiu seu requerimento, da
clnr11ndo-lhe sal' elle contn o aoto addicion~I, 
ao pano que a outro• fez concesa!los idenHcas ; 
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e é .eBt.'\ a. riv.llo pela qual o eupplieante r9<Jorre ) O Sa. Pa~utl:Nn:. dA para amanhlt 5 a se-
a e~h. :i.ug1Jsta eamara contra o procedi111en~() guinte ordem do dia : 
pou~ojutto !1 incoh~re~ta da'}uella a111omblea, Continuação da ale'çlo da mCJsa, 
ped1ndoeq111dade eJuat1ç1; de qt.ta . 2• di110ussiío do proj~c~o n. 112, de 1883 (fa-

E. R. M. vores ú. expoe!çllo agl'llria de S. Paulo). 
D&sterro, 26 de Maio do i8S4.-Firmfao 2"' cliacuaeão do projecto n. 24t A, de t883t 

D11CJrte Sil~a. sobre loca9~ de 1erviço11. 

ACU. llM 4. Dl!: 10NBO D~ 1884 

p,·esidetlc ia. do Sr. M ai•tJfra de Barro11 

A's H hom111 feita a ch1unada, ·achsun-se 
presenLe11 oa S1·~.: Moreira· de Barros. Ma.tt:a. 
Machado , Ribeiro de Ml}nezee , Leopoldo 
Cunha, Ba.sson, Vieil"a ·de Andraile. Antonio 
Pinto, Lacer.is. Werneck, Ca.~nqil'O da Cunha, 
Ulhõa. Cintr11o, LOLtr<inço cl' AlbLtquerqae, Pr~do 
Piment~I, Montand·Jn, Silviano Br ndlo, Af
i\:mso Cel'o lllnior, Pereira. Ce.br<tl, Carnairo 
da Rocha, Fernande~ de Oliveir~, Olym?io Val
b.dll.o, Ca.ndi.do ,\e Oliveira, Rego Batl."oS, ~eão 
Poni.do, Silva .Maia., Coelho Campos, Escr:\• 
gnolle Taunar, Mea-Dowell, B:il'ilo d:i Leo11ol· 
clina, Gemíniano, .AIQ1sida Nogueira, Andr de 
Figueira, Cost:\ Pinto, Crllz, PoreUi, PaNira 
da Silva,So,raa, Severino Rib&iro, C11nt.to, Joao 
Oaatano,Gcme~ da Cnstro, Mo1Jrito, M'.ln1ml Po~ 
tella, Henrique Ma.1\1 lles, Souu. Leio e F. BCI· 
li111rio. ( 44) · 

Comparecam, depoi1 de. eh.amiufa, os Sa·s·.: 
B11.rl\o do Ounby, Oonç&lveq FeI"reirll, Dnrão de 
Cllninde, Bari\o da Yilla. da Bnta, Ar11.uj1 
Pinho. r!r1iz G::mveill, Paasoa Mirauda, Paulino 
de Souz~. Rodriguee Jonior, R.ntisbonl\, 
Pomp1111, Soqzs. Queirog Junior, Ig-nacio Mo.r. 
tios, Ferrei•o. d,1 Moura, Paula Souza, Fran. 
kJin Doris. a Alcofo;•ado. (iO) 

Ao meio-dia, nlo bavGndo numero legal, o 
Sr. pre~id~nto declara nll'.o haver aesdo, 

F11lt&m, com ~11.uaa participgda, 01 Sre.: Al
meida Oliveira, Afttm'o Pennat Cados AffonllO, 
Maciel e Prisco Paraizo. (5) 

Faltam, !!Gm can'!l parliclp"da, os Sra.: .Abe· 
la.rdo de Brito. Adri11n.o Pimentel, Antonio de 
Siqugira, Alfredo Cbavea, Augu~to Fle'll'Y, 
Amaro Bezerra, Alv11ro Camínlia, Ariatides 
Spinota. Alv~ll de Ara.ujo, Alphôo Monjal'c!iru, 
Barlo do Anadia, Barlo da E11tanciia, Barlo de 
Ara9agy, Bezerl'I\ de Menazea, BtdMee, Ca
margo, Cn.slello Bran•:o, Co11tagem, Diana., 
Duque Estrada Teixeira, Eapi.ndola, Elie.1 Mo· 
raes, ll'elicio dos Santo~. Franei,eo So1ré, Fer
reira Vianna, Feliaberto, Genaro9o Marquea, 
Gon~alve11 de Carvalho, llJofonao do Arat>jo, 
Jnvencio Alves, Jo11ii Mari11nno, Joaquim Ta
vares, 'Matan, Manoel Carlos, Mti.rtim Fr&.b.· 
cisco, Mariim Fra.nciaco F ilb.o, Moraea J udim, 
Thomas Pompeu, Riba~.Rt1y Barbosa,-~dri~ue11 
Peixoto, Rodolpho Dnnta•, Rodrlgue1 Ltm:i, 
Sinval, Saloetia.no, Silva Mafra, Souia Carva
lho, Tertuliano Henriq11n11, Ta:rq11inio de Souu, 
Tbeophiln, Ulyese1 Vianu, Vaz de Mello, 
Vianna Vaz e Zama. (54) 

i" dil!lcus~o do projêct(> n. 7G, de 1833 ra
g11larn~nto pl\ra lo~ç:io dG se~viço dom~etico). 

Z. discussão do projei:lo n, 3&, de 1883 (l•e
g\tlamonto do mat&~louro). 

ll.EPl\1l8l!:NTAÇÃO A QUE SE Rt:l1'1!;11.IU O SR •. il.
MEID.\ N·JGUEI8Â NO BllU PllDIDO Fl!ll'l'O N.l 

BEOÃO Dll 3 I>O COl\'I B?ftZ 

Ulm. · e Exm. Sr.- O! abaixo a11,ignado!I, 
tend·i-s.1 reunido em aenão, no~ dias 4 e 9 do 
corrent'}, 11a.ra tt-.it,u·em dl} nf!~timpto quo diz 
rosp1ito a 11·~ui ini~resae"• resolver~m. por in
termedio da V. Eit., digno r~p~s~ntante da. 
provincia <lo S. Paulo, pedi!' ao gavorno p~ 
vid.encia~ no eentido de ac11.t<tdar os mesmos 
qu(l pr0een\em~nte acham-a·~ no dc~abrlgo das 
fois do paiz, pela. attitade inaotila que tem assu.
mido a pro1laganda abolici.onieta que, am<ia
~ao.do aoua legitimo11 inter~ssés • pa1·ece .de 
envolt,. com ellcs ac1u•rJ1ar a ruina co1npleta do 
Eatido. 

09 ab11.ito a111ign11do,, n:mito eonful.ndo no ta
lenl.(), illustraç~o e pl\riotlsmo de V. E:1., estio 
c~l'to~ de qtte V, Ex,. pugnando pela ca1Ju da 
justiça. e dl direikl, n. reaguardat'á doa golper 
desol'daDadost vibrados pelo movim~Dto aboli-
cioni~ta. · 

Resp!!í~adore~ da, liii, os signatal'ioa dest& 
curvam-s9 obGdient.e1 noa d 0 creloa delta ern.., 
nado~, maa, por fórml\ alguma., po~e111 har.
monizal'-s~ COCll&• vil!ltas daasa &~aociaçl,, que 
só mira :i consecuqão d') .111'11111 fina, ttido atropei• 
lando, leV!\ndo até ti. in1111rroi\llo ao aeio do1 
munici;1io• em que & populaçito escraTa. aobre-
aae 11u ê eq11ivalente il livt~. · 
D~hi O perigo pn.ro. OI •OU8 in&erGl*OI, pll.1'5 

o~ elo l'.:1t~o e principn.J.lile11te para a ordem pu• 
blica. 

V, Eic., aeq11ieaeendo a eatt1 repr•enm9'o, 
prestarã relevanto a11rviçO a,o P•iz. 

Daue guarde e. V. Ex, - Salt. du 11el•õe• do 
Clt1b d 1 L1woura. em S. José dos B1\rreÍl'QI 
(S. Pa.ulo), 9 de Maio d& i.88 l. - lllm. Q E1.m, 
s~. Dr. Josl\ Luiz dll Alm~ída Nogueira, dignl1-
bimo deputado à a•~em.blé• geral. 

Luiz Ferl'eire. de Souz11. Dha, la.vfador. 
Jeronymo Gome• de Siqueira. Reia, proprie

tario. 
Bacharel Olympio Aln.res do Ma.ga.lh!tes, l~ 

vraior. 
Nica.nor Alvares d3 Magalhll&1, la.vl'fodor. 
Virl!'ilio da Silva Pereira, lavra.dor, 
Anionio Celldonfo Gomes dos R.ei1, !&vradol'. 
Joaquim Cor~â~ Loit<t, lavrl\dor. 
Con~tantino Alvee da Cruir:, lavrador. 
Antonio Oomes do' Rei•, la.vrador. 
Joaquim Gom"• doa Reh, lavrador. 
Joio Celidonio Gomea dos Reis, lavr&dol', 
Joaq ulm José Sar11oi. va, !a.vraclor e collectior, 
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Ale1:11.ndre Fnncí1co Teixeira, lavradór. 
Dr• Jo11oquim Fra11ai1co Barro!IQ Nuo.ee, Qle

dico. 
· Thomaz Monteiro da Silva.. 
Ozorio Loul'enço de Soo.:t$. 
Henrique Alves Vieira., lavriulor. 
Beno.h1as SaluaLiano•R.ebello, lllvrador. 
José Ferreira L~ito da Silva, la.vra.J::ir. 
Em ilia.no Ba pti•la Soaree, la. vrador. 
Domichno de Paula. Ramos, hvra.do~. 
Alvaro da. Cunha, lavrador. 
Franc:iaco Alvares da Magalhi!.~s, lavrador. 
MMoel Ja<linLho de Abrot\ Rotina, ele\to1•. 
J ollÓ Celidonio Gom.ee dos Q.eia, lav1·ador. 
Anton:o Francfaoo de Caalro Leio Junior, 

advogado. · . 
Roque Alvares de Mar11.làiie1, lavra.dor. 
Lui11 Antonio Lopes de Souza, lavrador. 
Fern~n,lo d'\ Silva Carneiro, negoci11nte. 
Dr. Luiz José DantM, medico. 
Joaê de MarÍD.3 Freire, negocianh. 
José Tei:s.oira Junior, negaci11onte. 
Jcmi F·>rnandes Nun•>t1, lavrado1·, 
Francisco Silver•o Gomes d JS Reis, la.vraclor. 
Antonio Victor Guerreiro, negociante. 

ACTA EM 5 Dll Jt!NBO Dll 1884 

Pr~sid~ncia do Sr. M orofra d~ Barr-01 

A'• U'horas, feita a chamacla, acham•se pre
sente~ os Srs.: llloreira d~ Barros, l\fatta. l'tfa· 
ehaclo, Ribeiro de Menose1, L~opoldo Cunha, 
Ba,son, Viei1·a de Andrade, Lourenç1J de AI· 
baq11erque, Ulhóa Cintra, Joll'.o Penido, Ge
mio.iano, Barão do Ouaby, Silvo. Mafa, An.. 
drada Fig1111h•a1 Olympio Valladã:o, Mouril.o, 
Joio Caetano, Gomes de Ca~tro, Henrique 
Marq11es, Gonçalves Ferreira, Coelho Campos 
e Peretti. (21) 

Comparecem, depois da cbamacla., oa Sr~.: 
Coat~ Pinto, So11za LeJo, lgnaoio Ma1·tine, 
Soore.~. Tarquínio <le So11i11, Barão da. Villa d3. 
Bnrra, Barlo da Leopoldina., Cnnllo, Barão 
de Canindó. Fernande• do Oliveira, Amal'o 
Beaerr11o, Souia Queiroz Junior , P11ulA 
Sousa, Alfretlo Chaves, P1>mpeu, l'rlonlandon, 
M•c-Dowell, Joaquim Tavares, Vlanna Vu, 
Alooforado. Theopliilo, Abelardo de Brito, Ro-
drigu61 Lima, Prado Pima11tel, Barão d!\ E1· 
tanoia, Clirnelro !la Cuitha, Almeida No· 
guelra, Cruz OonYeia, Terluli1:1no HenriqtMs, 
Adriaao Pim.e.ntal. Silviano Brandlo, Escra
g11olle Taunay, Antonio de Siq11eir11, Silva 
Mafra, Alve1 ele Araujo, Alvaro Caminha, 
Franklin Doria, Ca•tello Branco, Meton e 
Rodrigues Pei:i:oto. (40) 

Ao meio-dia, nlo havendo nwnero legal, o 
Sr. pruidente dec:lara. nlo h11.vat' aesilio • 

Faltam, com caue.\ pP.rlicipaia, oa Srs.: Al
m~ida Oliv-e1ra, Aft'on•o Penua., Carloa Atron!tQ, 
Duq1u1~Estrada Te.ixeir .. , Maciel, Prisco Pa.
raiao, Pauli:no de Souza o Affonso Celso Ju
nior. (8'/ 

Faltam, sem causii: lt•rticipads, oa Srs.: 
Ar•t•jo Pinho, Augueto Fleury, Antonio Pinto, 

Aristides Spinola, Alph&o Monja:rdim, Barlo 
de Ana.tlia• Bado de Araça~, Be:1111rra. do Me· 
neze1, Bulbõe~, C'lrneiro da Rocha, Ca.ndido de 
Oliveira, Camp,~go, Contagem, Cruz, Viana, 
Eapindola, EliaB Moraee, Felicio do1 Santos, 
Francisco Sodre, F, Beli~ll.rio, Farl"eira de 
Moura, Ferreira Vianna, FeH1harto, Genero110 
l\farques, Gonçalves de Carvalho, Udef'onao de 
Aranjo, Juvencio Alvee, José Marianno, L11.• 
cerda Worneck., Manoel Carlos, Ma11.oel Por~ 
tella, Martim Franciaco, Martim Franciaco Fi
lho, Moraee J1rnlim, Per~ira C~bral, P~reira da 
Silva, Thoma.z Pompeu, Paseo• Mit•and:i, Ribas, 
Rego Bat'ros, Rt1y Barboaa, Rod1·igu~e Jnnior, 
Rafübon'l, Ro1hlpho Danias, Sinval, Salostia• 
110, Souu Carvalllo, Severino Rib•dro, Ulysses. 
Viannii, Vai de Mello e Zaina.. (5i) 

O S11. 1° S E:Cl\ETAlllo declara que não h11. ex· 
ped:ente. . 

O Sa. Paimng~TE dá a seguinte ordem 
dodia: · 

A mosma dada para. o dia 5, 

ACTA J:X 5 DE JUNHO D! 1884. 

Presidencia do Sr. Morefr<l de Barros 

A's H horM, feita a chamada, acha111.-11e pre
sentes os Srs,: Mol'Oira de Barros, Malta Ma
chado, Ri!reiro de Meneies, Leop1il<'o Cunha, 
Baamn, Conte.gem, Mac-Dowell, UJhõa Cintra, 
P6Nira Cabral, João Penido, Vieira de .An
drade, Cruz, Silva Maia, Moul'llo, Barão do 
Guaby, Esoragnolle Taunay, 00minia110, Hen• • 
riqua l\lar~u~a. Zama, Gonçalves de Carnlho. 
Barlo da Eatanaici, Alves de Araujo, Rodrigue. 
Peb:oto, Rodrigue• .Juniol', Sou11a. Queirog Ju
nior, Lourenço de Albuquerque, Olympio Val"' 
ladilo, Silva. MaCra e Antonio Pinto, (29J 

Compal'acein, depois da cha111nd11, oa Sr•.: 
Ferr~ira Viannn, lgnacio Martins, Gomes da 
011oatro, T•rquinio de Souu+ Soal'tls, Bar&o da. 
Leopoldina, Cr111 Gouveia, Tertulillno Henri• 
ques, Goaç"lvo• F~1·roi1'11, C:i.lüito, Barão da. 
Vil!;\ d::i. Ba.rr11., Ba.rlo dJ C11,niulê, Carneiro da 
Cunlia, Peretti, Coata Pinto, Fe~na.ndaa de 
Oliveira., Andrade Figuoirn, Rati~bon11, Au· 
gualo Fleur,Y, Franklin. Ooria, Pornpeu, Mon
tandou, Allredo Cha vee, Paulino d11 Souza, 
Morl\G8 .J11rdim, José Marinnno, Antonio de Si· 
queira, Meton. Alphêo Monj&.rdim, Bnrllo de 
Anadill & Joaquim T11vartu. (31) 

Ao meio dfa, ni11 sa achando pl'êsente nu
mero leg,tl, o St. presidente declara. não haver 
eea.lio. 

Faltam, co111 e~usa par~icip!Lda, os Sr!.: Al
meida Oliveira, AlfDQIO Pcnna, C11orlos Af
fon~o, Caet3Uo Branco, Duque· Ea\rado. T1i
x.eirà, João CiU~no, i'dl'lci&I. Prisco P111raüo, 
Aft'enao Cetio Junior e Theophilo. (10) 

FaUsm, sem causa 1,>artioipad•, oe Srs. ~ .Abe
l:trdo diJ Brito, Adriano Pimantel, Araujo 
.Pinho, Almeida Noguei~a, Amaro Beaerra. 
Alcoforado, All'"al'Q Caminha, Aristides Spi• 
nola, Barão de Aragagy, Bt>ierra de Me~e.ze1, 
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B11lhl5ea, Ct.l'neiro da. Rocba, Coelho Cam~, 1 drigue1 Peixoto, Rodolpho ~n\aii, . Rod~guae 
Candido da Oliveira, Caml\rgo, Diant., Es- Lirua, .siJviano Brandão, Silva M.a1&, ~1nyal, 
piodola EliH Moraes Felicio · doe Sa.ntos, 1 S11lu•tiano, Sou'8 Ct.rvalhc, SeTaru10 R1be1ro, 
Franci;co Sodl'é, Fra!1~isco Boliaario, Fcr- 1 TertuliliuC! Ham·iqnes, Uly11Ses Viann.a, Vaz de 
reira do Moura, Felisberto, Goa.erosa Mar• Me!Jo e Y1anna Vaz. (51) . 
ques, lldefonsl de Ara11jo, · Juvericio ·Ahes, O Sl\. 20 SJ:CR.li!T.\lu o servindo de to, dd conta 
L11.cerd:L 'Verneck, Manoel Carlo1. Manoel Per· 1 do g&gllinte • 
tella, Martim Francisco, Marliln Frunciaco l " 
Filho, PiAnla So1na, Pereira da Silrn, Prado Pi· EXPEDIENTE 
mon:el, Tbomaz Pompeu,Passaa Miranda ,Riba~. • 
Rego Barro>, Rny Ba.rbos11, Rodolpho Dantas, f Offlcioe : 
Rodrigues Liwa, Silviano Br<t.ndão, Soua Leão, Do senndo d! 6 do corrente : 
Sinval, Salue\bno, Souza Carv&llio, Severino 
Ribeiro, Ulyssea Viann:i, Vaz de Mello . e N. 4.2, remetten.rlo ii proposição, e relevando. 
Vian11~ Va:i:. (50) da pena de coui.inieso, om quo inoorro1l o leglldo 

do ·B. arão de Ju paranà·a igreja da No&a3 Senhora 
~~ do Patroc~nio da povo1u;ii'.o do Deseng9:no, na 

provincio. do Rio •lo J,111eiro.- A' commuulo de 
füzenda. ACTA1 · ~;)! 7 DE: JUNHO nE i$8<l 

Pre~iclencia do Sr. 1llo1·cim ds Bari·os 

A's ·u horas, íeit~ a chamada, acham•aa 
presentes oa Srs . : Moreira de Barro3, Ltibeil·o 
de 1\teneze'!, Leopoldo Cunh~, Baasoll, Vieírn. 
de Andrn.dc , UUíós Cintra, F~rr.iira Vianna, 
Oeaúni1rno, Lourenço de Albuquer-iue, M~
Dowell, João Penido, Alvee do Ar.tujo, Souza 
Queiroz: Ju11ior, Andrade Fiiruaira, Soarea, 
Silve. Mafra, Cruz, Bn1'il'1 •la Estanoia, Alphêo 
?tlonjardim, Bar4o do Guahy, Ca.ntllo, Tar
quinio de ~ouu, PereirlL Cabral, Gonç:ilvea 
Ferreira, Henrique 1\for-iuo•, João Caetano, 
Mourlo e Contagem~ (28) 

Comearecem, depoi.a da cba.macla, º' St1.: 
Olymp10 Valhd>to, Morae11 Jardhii, L:icerda 

·· W erneck, Amaro . Be:ierra, Bo.r«o do Canindé; 
Alco:orado, lladfo ela Villa ~ B~wra, Far
nandes de Oliveiro, Souza Lc«o, Uodr'igucJJ 
Ju11ior, Passos Mirando, Zanu1, Almeida No
gueira, Peroui, Thoruaz Pompeu, Jo:iquim Ta
vares, J\belat•do do Brito, Pau 111 .. Souza, Mou
iandon, Jo•ê A!nrianno, Go0101 do Castro, Ctllll 
Gouveia, Molon e Adria.nD Pimentel. (24.) 

Ao m~io·dia, nllo tendo coinparecido n11mnro 
lo>gal, o Sr. p1·osid~nlo declar& n1lo haver 
~~Hllo. 

F:1lui.m, co1u causa participada, oa Sra.: Al
meitls Oliveil•a, Alfo11so Penna, Aílblll? Celso 
Junior, C111t1llo Brnnco, Cados Atron~o. Duquo
Estrata Teinira, Franklin Doria., lgnacio Mar
t ins, Maci~l, Pri~co Pnr.1izo, Paulino de Souza, 
Rego Barros e Theophilo. (13) 

FaHam, Rem caus:i participada, oa Srs.: All· 
tonio d.o Siqueira, Araujo Pinho, Alfredo Cha
ve~, At1gusto Flau1·y, Antonio Pinto, Alvii:.ro 
Caminho., A1·i11lhks Spínola, Barilo de Anadia, 
Ba~iio da Leo1\0Uina, Barào do Araçaa-y, Be· 
urra dG Menezes, B ulhões, Co1•11eirc da Cu
nhe., Coelho Campos, C1>mar go1 Coet& Pi11..to, 
Diana , Espindola, Escragnolle To.unay, Ehas 
Moraea, Felicio dos Santos, Ferreirn. de Moura., 
F. Baliu.rio, Felisberto, Oeno~ Marquo,, 
Gonçalves do .C'a.rva.llio, l!deíonso do Al'aujo, 
Poinpou, Juvancio AIVGB, Mllnoal Ca.rlos, 
llfanoel P orloll1&, Martim Fl'nnoisco, Martim 
I~ro.nciaco Filho, P ereira da Silva, Prado Pi-
1nentel1 Ri\>1111, Ruy Barbo.a, Rati1bona, Ro~ 

N, 43, commurJieando ter sido .a.~nccio.na~ a 
resolução da. Asseanbléa Geral rolauv.i. 4 JUbtla
çilo do lente calbolratico da Escola de Marinbl!-1 
b:icbarel · Joaquim Vellos<> Tavnea. - lnte1-
r.i.da. 

Do Sr . senador 111:1.noel Pinto de SJuia Dan
tas, dato.do de hoje, communicnndo que, por 
decrolo de 6 do corrent~. Houve S111i MagestaJe 
o lmp~rador ·por bem nomeal-o PNs idenie ~D 
Conselho d9 ?tlinistros o Ministro e Secr11t&r10 
do Eatl\do dos Negocios da Fazend3.-Intoirads. 

Do .r.tinisterio do I rnpoi•io, d e 3 desle mez, 
remetten:lo o· i·eq11el'imento documentado, em 
que o pl'omotor interino de c:ipclla' e .residuo11 
do t~1·mo do Cabrobô ~de licen~ para .que 
~·a. 11 igreja de Nos~a Senhora d1 .Cooce1çlo 
do meeruo tormo p0!t·;111r, como propria., m'!tade 
de u1:1111 c<11111. pert~ncenle ao· finado y!gario co~ · 
nego Antonio José Firmino de Mor~es.- A .. 
commissão de íazunda.. 

Do Ministerlo da Guerra, 'lo 2 do~~ mez, 
enviando, em re~posU. a.o de 8 do :rila10. ftn~o, 
eob n, 39, informaçõaa acerca da.a occur re nc1as 
havidas 110 ,\r1~nal de 011~rra de M t\UO Gi•qno. 
-A quom t~z a reqniijiçA:;i. (Ao Sr. tleputado 
Tauoay .) 

Do Minie\orio d:l Agricultara, de 4 deate 
m~~. em re, posta ao de 2t de Agosto do anno 
pnsaado, communioando que é do parecer 18· 
3am· ind-?forldos oa ràquerirrientoa'llm qno ~oito 
do Prado Lemos & Comp. e OalJino Jo1e de 
Bessa. paliem terras devolulH conti!!'uu .• Es• 
tra.da de Forro D. Tharon Chrietina.-A quam 
íez a raquisiçüo. (A oommi.uilo da fa!onda.) 

Requorlmento de D. Me.ria Flor!nds. de Hol· 
landa,viuv:1 do alferee tio!• linha Jollo Zeferino 
de Holbnda. C1walca.nti, pedindo lho aeja COllC&
diJo o muio ijoldo da patente de seu 1lnado ma· 
rido .-A' eommisaiio de fAzeuda. 

O SR. Piu:sIDBNTJI dâ para 9 a 1eg11inle or-
dem do· dia : · 

Conlinuação da eleiçlo da niesa. 
Conli11u1.9il:o d11o 3• disci11a«o de> or~amento da 

fa~end11. 

2• discuesllo do p1'0j~e~a n. U2, d o t889 ( íe.
voros ú o:s:posi9ílo agrl'lria de S. Pu.ulo). 
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2• discussão do projccto n. 241 A, de 18S2, 
sobre l11c~\çlo do serviços. 

i• discus~iLo tlo projecto n. 76, de i883 (1·e· 
g11lamenlo para locação do serviço domasLico). 

2' discussão do projeclo n. 35, de 1883 (re
gulamento do m1tladonro). 

SESSÃO EM 9 DE JUNHO .Dl'J i88! 

P·resitlencia do Sr. Moreira ele Barros 

SUU:llAl\10.- Leitura o opprovoç5o do ••ll do. son~o J o 
3 e as dos dl:1s 4t5, G., 7 .-E.uEou~.\'rir:. Requari111n11tos 
Inúic•c;ão d~ Sr. Buzorr:i do Afo11aus.- Discursos ~os 
Srs. ~beiol, Dont3• (pro;idont.i do conselho) o ~·orroir• 
Ybnn:i.- l\equorimonlo do · prorogação ·da hor• pelo 
&. nay Barbo••· AN>ro,·oçõo. n~vlioa· .lo Sr, .Daulas 
(presldonlo do couscll10). 

A'1 Ü horas, feita lL chamada, acham·~& pro· 
aent~e. os Sra. Mor.eira. de B:1.r1•01, Ribeiro de 
Menozcs1 Leopoldo C1111ha., Ba.sson, Silva Ma.fra, 
Barão da. E•tancia, Vieira. . da Andrade, Pe
rcir:i. Cabral, Lacei·da 'Verneck, João Caetano, 
Mourão, Alves do Araujo, Peretti, Contagem, 
U1hó11 Cit1tr11, Adriano Pimentel, Thomaz Pom~ 
peu,J11vencio Alvos,J:o'ernandos de Olivoira,Cruz, 
Rotlrigu~s Junior, Ratisbona, Gonçalves de Car
valho, Rodrigues Peixoto, Joa~uim Tavares, 
Alphêo 11-Ionj.~rdiw, Manoel Carlos, Geminiano, 
Zama, Souza Queiroz Junior, Lourcn•p de AI, · 
baquorque, Elias :Moraaa, Prisco Paraizo, Al· 
varo Caminha, .Monlandon, B:J.ruo · d:i Leopol
dina, Soares, Pompe11, Rod1•i1tucs Lim<1o, lgnac.io 

. Marti11s, Antonio Pintu, 81.1\büas, Barllo do 
Guaby e Am~to Bezerra.. (44) 

Comparecem, depoie da chamad11, os Srs: 
Tarquinio de Sllu21, Amaro BC!zerra, Joio Po
nido, .Mac··Dowell, Auglteto Floury, Pra.do 
Pimon~!!), Silva. Mai11, CanU!o, Coelho CampClll, 
P:>ub $oU%a, Paulino ·do Souza, Cam."\rgo, 
Rego Dnrt'os, Barllo.de C:mi11dé, Cru& Gouveia., 
Hcnriq110 M<lr11ur.11,Souza Leão, C111t1Jl10 Branco, 
Escragnolla Tuunay, Uly~sos \lianna, Vax de 
l\lollo, Silvinno Brand"º• Abelllrlo do Brho, 
Al1noid:\ Olivoira, Sinval; Tortulil\no Honri
q110~ . Carneiro da C11nha, i..Illnool Portolb, Po

. roir.1 da· Sih·n. o Tb.ao11hilo. (3t.l) · 

Ao meio·dia, achan,10-10 pro,enies 74 Srs. 
dep11\:ldo1, o Sr. pro1itl1•nto nbre .a ees9.llO. 

Comrarccem, dopoi~ do aberta n soeeüo, 011 
S1·s.: Molon, Co•!a· Pinto, Felisborto, Uur4o da 
Vil!a da. Ba1•ra, MnrHlll Francidco, .Ma.rtiin 
Francisco Filho, Gomes do Castro, Ferreira 
Vfannl\, Gonçalves Ferreira, Passoe Miranda, 
Salu~!iano, Souza Cllrvalho, Be:ia1•1·a de Mone
zos, Mornaa Jai•dim, F. Bolhario, Ildefonso do 
Araujo, Aristides Spínola, Sevel'ino Ribeiro, 
Allons) Penna , Ruy Ba.1·bo.sa , Fo1·tei~11 do 
:Mourn, Folicio dos Santo.~, Dlan11., E•1•in1lola, 
G~ncroso M!\rquo~, Almoldl\ Nogueira, Olympio 
Valladão, Joso .Marlnnuo, Alcof01•:i.do, 13a1•ilo do 
Anadia, Araujo Pinho, Alfredo Ch~ves, fi'fociol, 
Ribaa, Dnci.no·Eat1'ad:i. Teixeita, Antonio de 
Siqueira, Fra.nklin Dori<~, A11dre.do Figueil'a e 
Rodolpho Dantall. (39J 

v. u. 3 

Falt111n, com causa particip~. Oll Sra.: Af~ 
fon90 Cêlso Junior e Carlos Atronso. 

Fa.lta, sem cu~a participa.da, n Sr. Barlo de 
Araçagy. 

Foram lida.a e appr1>vadaa a ac~a da sessão de 
3 e aa dos dias 4, 5, 6 é 7. 

· O Sa. Sl!:ORETAttio dtl. conta do seguinte : 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. depulado Francisco Maria Sodré Pe
reira, de 7 do correnle, co111municando que,por 
-decreto de 6 do corranto, Sua 'Mage..~t1'do o bn .. 
perador Eionv_Cl por bem nome&l-o pira. o cargo 
de Minietro e Socretario de Estado dos Negocios 
da Jusliça .-Inteimd1. . 

Do Sr. deputa:lo Candido Luiz Maria de Oli· 
veir:i, de 7 do co1•rimto, communicando que, por 
decreto· do 6 do corrente, fora nomeado p11ra o 
cargo de Ministro e Secratario de Estado doa 
Negocios da Ouerra.-lnteirada. · 

Do Sr . doputlldo .Antonio Carneiro d• Rocha, 
do 7 do corrente, communicando ar.har--ae no
m~ailo; por decreto de 6 d•> corronto; pa1•a o 
cargo de Minis tro o · Secr.etado de Esl!ldo dos 
Nogocios da. Agricultura, Coinmercio e Obr111 
publicRB. -Inteirada. . 

Do Sr. senndor JoR<juim Raym11ndo da La
mare, communicandD achar-se nomes.do, por 
decreto do 6 do corr~nte, Ministro o Secrohrio 
de Estado doe Negocios da. Mal'i11ha;-1Jltei
r11da. 

Do t~ acct•ctario do senado, participando que 
o •ona:lo ado11to11 e vai dirigir à aancçllo im• 
perial a rc10luçilo que autorizou o governo a. 
computar no calculo da antiguidade do DJ'. 
Tbowaz Alv8' Junior, lente daa aei'undt.s ca
d~irns do i • e 4° annos da E1eola Militar• o 
tempo q11e clfo demonstrar ha.ver servido como 
empregado publico antes da sua nomeaçlo.-
lntelrslda. . · 

Silo lidos, apoiBdós e 11pprondo101 segulnta1: 

1\!;QO Etlt:\lltMTOI 

Be11Tll de Itaja/t.11 

Rol\uoiro 10 poçllm in!ormal}lSH AD governo 
•i oa vapores da colll~nhia 11aciona.l do nave
gu ç ão d~vorilo 011 niio entrar 1ompro ne. barra 
do hajn!ty, cuja pratic11.bilid11do ficou demona• 
lt"ida, no di11 29 do AlJJ•il ul~imo paio vn.por 
Atico o a 5 do Maio pelo Rio Nogro, d&qll~lla 
companhia, o qual na. baix.'\ ma.r rundeou de· 
fron te da cido.de da llajahy. · 

S11la das smõee, 8 do Junho de 1884.-Es
craoriolla Taunay, 

Estradtt de Fsrf.o <le Sihieiras 

Roqueiro ee peçam informações ao goverllo, 
quaes ua vaut:J.gen• o resultadoe, di~t°" e 
ma.is ou rneuo<1 proúmos, de um ramal do eetra
dn. dG ferro que pai· ta do Qo.eluz com destino ao1 
eertõos de Ma.caCO:!, n:i. provin.;fo. de S. Paulo, 
11im de abdl-oa a immigração elU'Opéa e detell .. 
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volver a industria pastoril nos campos da Bo-
caina. 

Sala das sessões, 6 de Junho de 1884 . -Es
cragnolZe Taunay. 

O SR. PRESIDENTE· designa os seguintes se
nhores para preencher os claros exi>tentes 
nas diversas comm;_ssões: 

Orçamento.- Affonso P cnna, Maciel, Zama, 
e lgnacio Mart ins. 

Justiça civil.- Pi-isco Paraizo e Lourenço 
de Albuquerque. 

actual se apresenta ante os l egisladores do 
paiz. (Lê): 

«Sr. presiiente.-No dia 4 do corrente o hon
rado ex-presidente do conselho procurou-me 
para transrnittil'-me em nome do Imperador a 
ordem de comparecer no paço de S. Christovão, 
ás 6 ho;·as da tarde do mesmo dia . 

A' hora mn·cada,apresentei·me em S. Chric;
tovão e sendo admittido á presença do Impera
dor, di gnou-se Sua Mag~s tacle ouvir~me sobre 
differen tes J!lOntos, esµecia lmente os relat ivos 
á crise minis terial do dia 3. 

Com a lealdade devida ao Chefe do Estado 
prestei todas as informações ao meu alcance;' e 
ao mesmo tempo emitti o meu humilde parecer 

. o SR. PRESIDENTE declara que vai submetter sobre as difficuldades da occasião. 
esse alvitre á camara. . As.lim terminou a audiencia com que me 

O Sr. Bezerra de Menezes 
(pefo ordem) requer que se suspenda a sessão 
até D. chegada do novo ministerio. 

Submettendo· á votação o requel'imento do 
Sr. Bezerra de Menezes, é elle approvado e Slls

pende-se a sessão. 

A' i hora da tnde o Sr. presidente reabre a 
ses1;1ão e apresenta-se o· ministerio, occ upanclo 
os Srs. ministros os seus lagares . · 

O Sr. Maeiel (Attençao) :-Sr. pre
sidente, cumpro o dever de relatar á camarn o 
que occorreu em ralação á demissão do gabinete 
24 de Maio. 

A eleição do presidente da camara -dos senho
r es dçiputados convenceu o ministerio que não 
tinha força parlamentar para continuar a ge
rir os negocios publicos e, sobretudo , consegufr 
a adopção dos projectos de l ei , que submett3u á 
approvação da mesma camara . 

Em consequencia disto, o ministerio delibe
rou pedir a sua demissã ci , que Sua Mages tade 
o Imperador se dignou conceder, mandando 
chamar á sua presença o S1'. senador José An
tonio Sar.i.iva, por indicação do ex-presidente 
do conselho, para incumbir-se da nova organi
sação ministerial. ' 

Tenho concluido. 

honroti Sua Magestade. 
No mesmo dia, cerca de meia noite, nova

meilta fui procurado pelo illustre ex-presidente 
do conselho que, de Qrdem de :Sua Magestade 
o Imperador, convidou-me a comparecer no 
dia immediato, ás 1 O horas da manhã, perante 
o mesmo Augusto Senhor. Cum prida pontual
mente esb determinação, dignou-se Sua Ma
gestade declarar -me haver resolvido incum
bir-me de organfaar novo ministei:io. 

Com a reverencia devida, apresentei a Sua 
Magestade os motivos que em mi_m actuav_am 
para declinar de !ªn~ar:ha honra. . 

Sua Magestade rnsrstrn uma e mais vezes, 
persistindo tam bem eu em justificar a _proce
dencia da minha excusa . Finalmente, dignan

. do-se Sua Magestade acolher os termos em 
que me pareceu poder encarregar-me da or-
ganização ministerial, obedeci á _ordem, con
vencido de que desta sorte ol.Jedecia tambe~ a 
um grande e inevitavel dever , nas graves cu·
cumstancias em que os meus fracos serviços 
foram considerados uteis á causa publica. 

Retirando-me de S . Chris tovão, tratei imme~ 
diatamente de entender-me com diffet·entes 
amigos politicos, e, voltando a noite ao paço, 
apresentei os nomes dos iilustres cidadãos que 
form am o actual gabinete. · 

O Sr. Dantas (presidente do conselho. Devo ª"'ora expôr D. cttmara e ao paiz 0 pro-
Attençao) :-A pra tica admitt.ida eatre nós, ele gramma ºou plano que 0 ministel'io adaptou e 
certos annos a . esta parte, é que o presidente 
do conselho, quando pela. primeira vez se t em propõe-se realisar : 
de dirigir aos r epresentantes da nação, melhor Sr. presidente, dent re as diversas questões, 

l l d que se impoem á att'm ção e estudo do g·overno, 
procec e en o o seu programma ou plano de go- duas ha, no momento presente, que dominam 
vemo do que pronunciando-o simplesme nte de todas as outras : a finunceira e a do elemento 
m.emoria. servil. 

Pela razão que vou expôr, decidi-me tambem E ntende o ministerio de seu devei•. 'externar -
por este alvitre. se sobre uma e outra, ele modo a tornar bem 

·Desejo que, destas palavras escriptas com pa tente o seu p ~ nsamento, no intuito de de
reflexão, consciencia- e patr iotismo, para dar finir a s ua · responsabilidade perante o pai~ , 
a . conhecer á camara e ao paiz o pensamento quanto ao modo pelo qual o governo pre tende 
com que o gabinete 6 de Junho se apre.senta tratar de a mbas. 
aspirando a confiança dos repre~entantes da ·E'· conhecido, Sr. µresidente, e demons
nação, se veja que não foi um peMsamento foi·- tron-o cabalmente o illustra '.lo ex-ministrn da 
mnlado l igeiramente , mas profundamente m ':l- fazenda, no se u relatorio á Assembléa Ge
drtado: o que as presidiu . ral, o desequilíbrio entre a r eceita e a despeza 

Assim, não desejando que uma palavra si- publica . . 
q iler -porque a memoria, ainda a mais feliz, 1

1 

Este mal infelizmente vem de alg uns annos 
. pó:le falhar - seja omittida etu um do- a esta parte, e, sem me occu par agora das 

cumento des ta ordem, peço licença à camara causas, que o . determinaram , assig.nalarei 
para ler o · programlila . com que o 'gabinete . simples~ente o facto, para dizer que urge ado-
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pta.e ruoditlas efficaz.es o persover~n~11, nfim 1 Occ?rre ain~• ~rna p~vHencia que o.gu.1>i· 
de re1novcl-o, no mais corto prn~o pos.~JYel. · n~to Julga de rnte1ra eq111dad& e opportuna : a 

Impu1•se, porLanto, ao governo n neces~i- libertação do• escravos, qne tenham attingido, 
dacle abeoluta, primeiramente de urnn obser- e n.ttingirem aí id:ido de 60 1rnnoa. . 
vnncia rigorosa do orç:inurnlo, da fiacalia&c;iio As tizõe~ ponderoea.a. em a~oio d'!et:l medida, 
mnia atricta. no E<Orviço d" (lrreeadação da uossa quo honraria P. ind»lo philantropica dos bra:r.i• 
r e nda, emtlm da reduc~iio intelligente o sevors. lefros, nil'.o cabem neate momento. · · • 
<la. d-i ;;peza, até onde o pu.der1nos sem dainno O gov:~roo reserva-as pars. 11 discuasikl do 
do.~ melhorameotoa proci~os, j:i iuiciados o ern projoeto quo\ioa submottr.rá . 
via rl9 exoci.t~ão. Entre outras niedidas, sujeitas a delibel'llçilo 
· Acredit_a, i1orém, o governo que, !la!! cir- legislntiva, o mini•terio empenhar•H-â pela 
cum~lilTlP;las actUllBB, .níto nos ll ila tarao .ce11!l.s adoj'lçilo das qne 8·) ref-Jr-'tn 6.1 execuções coin· 
11rovid~ncil\!I, que n sciencill econo111ica. afiuan- mct·ci>lo3, o.<:çõe ; bypothecari., s, locaçõas de 
ceh•a or,1inari1un~nt•1 aco11a :lba1u ·.rara co.so~ so•·vi<]os (118 qua.?s tOdas s.o o.cba.111 em adia.n
tMs.. . • . · . . • . tad11 ,rlfacuse~o) o.o caSa.mento civ.il, ~uja 1111· 

· Cumpr<l (e o.1sto nos elll\lenhnromos igual- genc1a 1ião e dado contest~r, ci & 1mmlgraçiio; 
m <>.1tte) dlminnir, qtta l:llo fó r po!lSil'el, aa nossas 'lue coni idorarâ com parfü~ula.r BOticltude, i. 
rospone11bilid:1d ea, como meio do foi-takcer o · Aqtú calle 11>crescentar que eatá no pensa
cl"cdito publico, usando cad11. vez m•mos dell<>, mento d1:1 governo hallilitar-se tc rnbam para pro• 
afim de mD.nt0l-o cm s~u vigor, :i té hr~e inal· cedor IÍ desapropriação d~ terrenos és marg~oe 
tern.do. de nossas estradas de ferro e dos rios nnognvoín, 

Finalm·•n te, tim;.a. é confesso.r, necessitaremos á imitac;fio do q ue já éslà estab&locido nll lei 
reco;·rer n al;;uns outrcs n\oios de u111pliar :1 de 1855, e seu regulM'nento. 
l'e~d~, Cl n e~te r espeito. :idopl:ll'~moc; por bMe (Contini1CI a Jer) : 
a.< 1do:1s contidas no.prOJecto. dn 1lluetr,1da com- • · . _ • . • 
mis •ÍÍ.O <lo orça monto da c t.mara dos deput:iclos, . « ~ d1scuasao d.a recc1ta forn:_cel:'a ~ galnnete 
quer quanto â c1·eaçiI•> de certo~ tl'ibo.toe, ensejo p_;ira C0'!111deraL' a qu~tii~ su.sc1t11da peb 
quer no tocante à conreraiio da dividn. int ~rn1J. suspensa.o dos impostos prov1no : a~e . 
fundad~. · · No momento em qne o actual miniaterio co· 

C:'.be•DlG agora m.i.nif~star-vos o p·lnsamento moça a suP. ,ndmin,istraçíio, pouco tempo· nos 
do gnbfn~te n1> queatiío do elemento servil. sopal"a d~ 11l~1to eleitoral. 

Chegamos, SI"·. preslda-1te, 1\ lllU '.l. q11:.dl·~ em O gabinete ent~odo. to.mbem. da sou dever 
que o governo l'nrece intorvir com n mnior . clecl.nrar-vos <JU'> ~· ee.t1v0r na d1_rocç:to dos ne · 
eeriednclo n:i. s ,:lução pr,1g1-ell:!iva deste pl·o- goezos; maut~r-. m &c1ra noutrahdado n.a .luta, 
blomn, trur.~ndo-o ffaneaul•)nte pnr:t. o s;iio cio hon~anfo nsslm o pre()otente eatabelec1do pelo 
parlamento, a 11uem co:np~to diri g-ir-lhe n aolu- gn\nnol~ 28 do Março. • . 
ção. (Apoiar/03; m Hit.o (J e11i.) Nost'J os.~umpto ~Por~· e .por sous. d~lcgados nas prov1nci~9, 
nem 1·et .-oc~dc·r, ncn~ purC1r, n ::ia 7iri;ci1Jitar. n110 deixar:' do repr 11n1r ." !rllud~ e a. viole~c1a, 

E ', pois, espeoh1l proposito do gove~no cnmi• e.mordem u. quo a cle1c;110 seJa verde.detra e 
nhar nosta riussiiío, uão ~0r12ento cr>m() sntisfn· llvl'~, corl'Cndo om to!l:i. a p!!.t·te po1• conta e:r.
«ilo ·~ ~ontimentós 0·ono 1·o~o' o n~pi1•nçõce hu- clu.~11·ame11t ., dM pnrtldo3, YCnça quam vencer. 
mani.tarias, m as AÍ11d;1. como homenag-<>m 1rn>< Terminando, Sr. p~csideu~~ •. dire.i que, além 
diN itos re3peit!l.veis d;1, p1·oprlcd.1dc, quo olltt: dn ~onfhn<;~ dn coron, o .m10.1~tor10 6 d~ J~
Cl!YÔlvo, e "ºª mr\io1•0a iot~resscs do prd:-., de- nho invoca .º csp ~r(l o a;po10 dii. 11l~stre 111aior1a 
11ond.·mlcs da fürt\\:1.11 ag i·icofa que . 01111·0 nós, dostn camar.'.l, o, nom a. !lua adhosao fü'ma , J_t~O 
infolizmcnlo, ao nch:\ :itó ngoll\ J:gad:t 1.oh • · pod~rã d~Clll\l'°l!1har-so. dn ardua . re;i ponMabih
Nl~çõ •s mais iutitu:.\~ co:u e;:;~ i 1i.~Littti~:i:o d~·lo <1110 ·11>a :mm. . . . . · . . . . 
... nmnn.lu. · Mns, 11•l nl~or1~~. J" o d1~~:1 GlllzJt, · 1·0~1~hl' e 

g• cl ovcL' i:nporioeo <lo goycrno, :iuxilincfo pnlo tamtJom npomz·. . 
·11odo1• log-lslath-o, lixar n liuht\ n:ó ondo n. f'rll· ,\,~im 1p10, n:to <l licilo no mil:lialerio dis
donofo nvs permillo. o n l'i vilis::iç·io. no• imt'"º ponsn• o concnr.;o, <t11e soliciln, ela. illuslra·la. 
chcgnr; .sen·lo quo ns~ím $n haliiltt:i r:t '\ <'ohil1i1• oppceiçíi•) cOllS'l'l'rtdora. Com 11 S'ltl ftsenlisnçfo 
<los1•0.~· r;\m&nloo e oxcossos. 'J!: O Mu1p1·,o:ncllnu1 ~ con.iolllo' eont1\ 0 · !)':1hinot~ .pt1n. o "orviço do 
11 soluç:to do. pro~krnn, i;111 voz 11.! nd1:1n0LNl~ri . p:t:i. > 

Com o~t~ rnt;11to. con<uto,i·•t o ,~01·or-no uuhs- 1'unho c;inclllino. (:lfuit o lJcm mnit o lJcm .) 
peJJsa.vcl o rn:idmvol uin:t chs1irmçiro g ornl, qll'I ' 

fil'mo no [l!\i?. .int iiro •l lo ,.·nlis~ ~11o prol'iUL•inl o sr- l"erreira. Via.una tem 
da pt'Dpl'iodadn so~vil, j:°• 11din?1t:ub 1u1 l11gie- nntas wotil'o~ parn me1it 1r rlo qu" vara fallar . 
hu;iio das provind :1s. · · 

· 1\he níio b :\sla. O nobro }'.lrosidonlo da consalho tevo umi• 
o rundod.~ omAncipaçiío gyra :itô boja n'um v:ml"gora q110 ao ornd,,r nffo pdde aproveitar·: 

circulo no:iuh!!.dill!limo. 01113 escreve u parn ler, e o orador <Í compollido 
P urn o.mplinl-o, arn ptoport;\l~l!l vaiJt.i.s, 0 s o• l\ fall:ll' parn ~or lido . 

ve1•no promov1m\ umn medid:i po,Jero~a. T:infa.g fOl' tlm na difficultlad€8 quo embarnça· 
Refiro-me n unm ~ontril.>ui~. il» nacional, <Jtt" Mm ::i mis~lio du nolire Jll'~sUonte do ç<1naGlho 

C'hame n co11corrar pnr :- 1\ o~ti ncç.iio tlc~so a le- •1ue S . F:x. não q.11 ~ :.i contiar nn. sua !lt.lana 
monto todn ·n. rnaua cou ~rilrni:ate, e ·n tio unic:i• fll1cnlo, .110 !'Gil ~srunto clnro e n:t. firmer.a das 
mrnt!l 11e clo.s~es jlropricL\li'b~ . ( Apoia.'ic1f ; su :is con\•itções, 1mr61n só na i•oflexão ariiadll• · 
1111.1 ito b~.m .) r.ocid 11 cum o tom po u tra~\odad:i. pnl'll o ~o. pol. 
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· O que o nobre preai<le11to do conl!Glhci c:?scre • 
veu nlo ó o que S. ·Ex. penu, mas o quo pen· 
iiar8111 mui tom comparticipantes <lo. obro. · q ue 
elle e.C:lca de otrereccr é. allenção do paiz. 

S. Ex. esti!L enganado, foi illudido ci serA 
ullla victima. . . 

O'ora·dor já nilo .eatú para a \lOlitk11 ; seu es• 
pirito precisa de outras nutrições. Si o nobro 
presidente do conselho in~islin em declinar llO 
encargo da org11ni~ação ministerial, te.mbem o 
prador insistiu c:?om 11e11s amigos em n«o aceitar 
aquelle <le q110 ee desempenhe.. 

Ha entre e.mbos um ponto de contacto intimo, 
espiritual. O honrado pl'Osideuto do conselho 

· dedarou, não ha muito, que deatinirra o real.o 
dos . setts dias p;i.ra servir á verdo.do G á justkn, 
e aeaba de dizer qne aquellell quo resistem 
apoiam . Pois bom, em serviço do: verda•fo e da 
ja1tii;:a, o par::i npoiar n S. Ex., o or.1dor vne 
manifestar a. sua. opinião. 

O honrado ex.mini~tro do imperio deu conta 
da rclir,1Ja do minhterio 24 de Maio ; o uobte 
presidente do conselho fallOll do. confüreucia 
que teve com Sua Msgeslllde o Imperador e da 
11u11 ulterior chamnd:i, parecendo que ulll:>. cousa 
det1;rminou. o. ou.tra.. 

Mas o paiz a~be que foram mo.is complicadas 
as cireumstanciss : intervier:1111 outra.a perso
nagens polilicaa coino conaelheíroa pri v~dos 
da. Corôa. 

Não sabe o orador quaea 111 raz~es que deram 
logar à chamada destas con1elheiroa, nem o 
que di11nram a Sua Magee~de . Comproheudo, 
porém, que, desde que o cidadão . Sanha não 
se havia prestado a pt'esidir o novo gabinete, o 
lmper&dor ncb:i va-se em di1Bcul<lndes, peh 

• convicçlo •le qua nenhuin ontro membro do 
partido liber11l olf'orocfa mai• segurM gnr:mtins 
ae imparcialidade no pleito _eleitoral, nem tori& 
no paii: o naa ce.maraa m:iior confiança e 

•pg~~- que o eloitor ,10 ministros comruunicou 
o que penean. ao honrado prBSidonte do con~l'· 
lho, e, portanto, ó muito ju1tific11da 11 insist~n
cia do s. E:-1. em declinar dl'I 111iaano que Sua. 
llfagoate.d1:1 lho dava ; o o orador acro(llto. que, 
ai o nol>re pr1nhlente do coneolbo nlto oi.:11gc
raa10 011 aaus r~ursos o n!lo :1ttondoaao llll rG
clamaçõGI! dos intere••ca po.rlido.rios, teria 
mantido a 1ua recusa, como fez o c i<ladllo. 
Saraivn. · 

Pelo que11.be1 paroce certo que Su11 lltO.:ge~· 
tado, logo dcpoia do infüusto 11uccesso do din. 3 
de Junho, ~11vo na palaw:i. o no ponaamonto o 
cidadão Saraiva, C! quo é ost-J o unico que ali<; 
nomoou, de 11uo. livre o cspontnno11 vontade, 
presiu~nte uo couBalbo de minlatros; porém, A 
vi~la d;1 recuse., foi forçado .:l o.ppellor p111·a tMa 
conselheiroa; os quaoa, entre a1, nilo ao podiam 

· entender bem, vindo afinal o. ce.ir a. sorte, ei
n!o a calamidade, soure a cabe9a do Sr. conae-

· 1heiro Danta1. ·. . · 

O cidad«o Sa.r_aiva as1111ni11 no Braiil uma pQ-
aiçlo politica nunca 11tfü1gida. por·outro1u. · 

Esta. posi~iío nito p0deri11 ~ue nclqniri 1-a, si 
foeao um 08pirito egoista, si proforisse os s!'lts 
conunodoe ao tr:ibnlho nn olflcina d!\ folicidndo o 
grnndorn da p!\t:ria. Tão mesquinho eontimcmto 

não póde aer aUribnido a. quem lão nlto- se . 
elevou . 

Si honvesse de sentnr-eo na cadeira da pre
siclenci;i. do co1u1~lho, o cidadão SM011iva nil:o 11ó 
reconhecel'ia q11e -os $eUS advcrs(\rios polilicos 
lho tt-ibulatn todo o respeito, como - o orador 
- conlarfa com 11 dedicnçiio, sin!o com o 011-
thusi ssmo, tle seua umigo>. 

Assim, aó o facto da. recusa obs~innda · de 
S. Ex .• nn o.nciadado o estreiteza Bill que e11ta
\'atn colloco.dos n. coró11. o o pniz, d!!vla. bnslar 
para abo.~·?r qualquer espi.rHo, ainda o do nobro 
prooidcnto do consel lJo, ex~gerando_os sous ro
enr$OS. 

Qucroria. o orl!.llor lou...-ar a coragom o dedica~ 
ção do S. E~., !llas,dianto d;i. rocusa <lo cidndi'io 
&raiva, parece-lho uma iinpruilencia, .siniio 
uma temcrida<le. 

F<lz a S. Eit. to:lns ns concessões; lillo póde, 
poróm, considenl-o mais patriota doqu~ :iquel
la que intitula ci!atliío, e morece este titulo 
honorifico da conscioncia nn1:1ional, 1111ico que 
lho C.'lh' l>ctn, _ porquo ~·~m eiclo uma l'Osi~t f)ncia 
nobre áa usurpações de um poder in\'isivcl, e 
rosl:llb$lecrm a :lutoridade politica do g11bineto 
que prosidilt. . 

Os tre11 conaelh'3iros, chamados n.pôi 11quello 
cidadão, pensa o orador . qlle o fortim afim de 
dar ten11io t\ Su11 Mage11tade pai·a meditar e Rilo 
afin1 de o 11co111dharow. Aqnelles frea espiritos 
só se p~derlnm reunir pnra lançar o lmperarlor 
em ~nior -oonfu~íio do que o. ~m quo sG nchaa$1l 
D(lS c1rcumsbnc1a~ q•rn occorrei•am. 

P:n•a o orador é my~terio como dentre O.li 
Ir,'!! foi escolhido o nob1•0 p1•oaident~ do cnn
s~lho; mas acredita rlue, si dous delles acon
aolh.'\r&m bem, melhor acouaelhou S . Ex. , que 
organizou o ministerio a3m ·n suo. comp:'1'lici
pação, . . 

A Cor611. 11aou com cillea elo. )lofüica t\ 9.M 
Hc>rncio recotl'eu para com os tres Curiac1oe1 
ouvindo.o• u1n a um, corno ' i suspai tn.~aa a 
pos$(bilidad" de o.lgcu11 conluio : g uoril\ o pall..;. 
snmonto do ho1n~ro, nilo o desej.1 do po.rtidMrio; 
1) a Col'Oa tom, hn muito tempo, d:1do puulicn~ o 
evi<leutes p1•ova1 1le que ({llOt fugit• dos ehDfoa 
de p~riido, dnn\lo a preforoncin a homc•ns de 
ole\'n•lll intollig onda o suporior carncter, ~uo 
niio to11ltn1n comtll'omís•os pólilicoe . Inrsltz
monto, vcrôm, too.1 •ido infolii nesta• tcm-
tnilYn9, . . . 
· No dia 11 o nobro llrcsidento do conselho dor· 
miu eonselhairo privado da coroa : nó dia tí foi 
desperta.do polo mGl'.lsagoiro im11crinl, e oncllr· 
regado uo fürlllar ministcl'io. Aos am igos q_uo 
o intotrog11.v11ru dizio. o or(1do1• :-O consolhGll'O 
S11rail'll nl!o 10 incumbo da. orgnnizaçüo - o 
nccroecentavn - o .con9olhoiro Dant:\B, t11mbom 
nãa. O primeiro confirmou a sua conjoctur::i, o 
a&g undo trou;oce-lho mais uma dceillusilo, e 
ae11im sci c:1:primiu mais confis\d:11nonto, ai ó 
po~sivo>l , a respoito do segundo, porquo o nobro 
presidente do eonsolho actual ao compromottera 

·no ~on:ulo :i formo.rum ministorio fortG ci duro.-
. do11ro; o o orC\dor· -nlio julgava pO!lliv<'l tiTar d11. . 
c;i.i'imr&, traunlhndn por tautnB disaidencias, 
um mini&t·~rio forte o mui to menos um minis· 
tc1·ia d11rndaul'O. Hem foi: S. Ex. om chuma1• 
p11ora junto d~ 1i o jovan m inistro de G>tr~n-
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geiroa, nfim rio lhG ter·o. mito no pulso, poí~ ú mar, os que n'lvogn.m eom estrella.s. !?oi' bem, 
dG receiar que o mini~todo ~uccuinba vcpouti- fizeru.m" S. E:t. ministro Ja agricultura, com~ 
namente n uma apoplo.xia d0 fore ,1. rne1•cio o obras. publicas, para começar estudo~ 

Ouvindo nlg-uns <Íos so1u amigos, S. Ex:. deu o :i.bat\<lonar o~ r1uo fizera. 
por torminad~ n com\JÍ11 '.,i;lio, o ~'EHU declarar Descl<l quo r. pasta vaga, como o orador já 
qu~ ostã. l< fr.:nte do mi!Jiaterio 6 de Junho. disse, <Jra a da füzendn, ueverie. caber ao 110brc 

Como dizia a respeito d:tquelle pnra quti niio mi11istro do 0! trangeiros, ou on tão 110 l!obril 
foi muito sympn.lbfoo o Sr. presidcntl) d.i ca• minist1·0 da guerra, que talvoz oscrupuliiaeee 
mnN, o 11.ctunl miníet.,rio eat:'L e1·rado. do aceit:il-a, por.que está. o.gorl' passando por 

_No conc~i lo úo Ot'i\dOt', sómont:; a pasta. ela costume que 0 ella annexa ao logar de .presi4 
fazenda est:wa \'aga ; totbe as ma.is üuham s:lente do conerlho. -
concmront~e immedialos e natmne.<. Cont o mesmo pessor.l o organizado1• do minisi-

0 nobr0. presi1lont0 do conselho fez M suns torio podia apres·onbr obra mais esthotiaa, 
primefra.B arma!, com brilho, n11 agricultura; mais belb do vêr e · até melhor par11o impingir. 
o orador não pódo esqu•'ccr a vivacidade e Nii:o ó pela qtmlidadc, mas pela di.11posição que 
energia com que s. Ex. prornoveu LJ. e:s:posição se venU.•) melbor a fazenda. Todas ae eous:u; 
nacional. .Si ~e lho porrnitte a phrnso, or:i um proci•am do uma parte cbarlatauica.. O go
:minhtro de ngricul!u1-a ·de arromlµ1, Demais, ve1·no uiio está livre destas exige11cfos. 
Linha sido mini~tro da ju~tiça, por nomeação Tem outro l'J'ro o ministorio; ó ~alientissimo, 
<lu cid,,dão Snr.,iva o com gl"unde louvor dos o o Sr. pre~i<hntQ dtl. camat-a deve mandar 
~eus aniigoa. Por:anto, S. Ex. or:\ concurrento co,rigil-o lias :innaes e P.ctos officiacs: o mi.· 
a dn:\s J>"staa: a da agdcultura o a d .• jt1etiç,~. ni~tcrio não ô d,, 6 de Junho, i3 rle 2 <le Julho. 

A pa~tt de e>trangeil'o~ iinha \1mn conc11r- E não é ml11istcrio gcmü, ó provincial. 
tencia immcdlat:1, a do ministro que hoh ac- Dizondo quo o ministeriD ê provincis.l, não 
cupa, crê o orador, tt do iniporio. Conh:•cet\-o qnc1· senão ~ignific.-1· que o nobre presidente 
r.r.qudla. 1•ere.1·tição ; linha todas a.. qnelidaclcs do conselho nii<l achou, o que muito dovc li
e::tturioi·es o intrins0cas : a g1·ayi lat.lc dipla. sonjeal-o po1• ~er b:thiino, pe,eo~s que melhor 
matica, a el<'l!'ancia . o gcn tifaza par,, <e 011- correspondessem ao se1L pensamento, que me~ 
tcnilcr com.o' rnpresentanlea d11> <Evcr":iS na- lhor pudessem sm·vir ao pll.iZ do que os llahiauos 
çõea, um eatylo. ameno o dclicndo. A fJb1· n que tomou para comp:inboiros. O orador jli 
verdad~, nõo ~e pr~cis.'\ria de m:i.ior cnergoill, di~se na cam:i.ra. que o nobre presidento d.,i 
nem <le maior vigor. Ninguem nmnifoetârn conselho 01·11 a reproH(mtação wafa pcrfeit:i. da 
est,.anhetn p~r \•el~o 11aquell:i rcp11l'tição e suo. provinc;a, como do lor<l l>almereton ee 
S. Ex. deu canta circurnsto.ncfoda dos poucos di:i:ia que era a per.s:Jniticação do <mracter 
negocios que poi· el\a corrcm1. inglez. . 

Dopois, conhecett•O na pasla da gtt0r1•11, ain.la Não condcmn::i, antes loo.vn n ambiçi'io dos 
honlcm, antes do desastre, e ~gor(?., quando quo enca larn a. carreira tr1lb11lhosa o ingrata d:i. 
todos o s11ppunh(•m nauft·aga\lo, a11paroce l'.lli- política. 
nistro do imp<ll'io. A encyclop~ dia, os encyclo- Louva. e~sa ambição nos moços que são ee1ts 
p0dico3 hllo do dar c:ibo doqte iof;llz pa.!2. N,io comp:inheiros n~ cama1•a, o o faz po.rt1 rcepcm
pó:le deixnt• do honrar a malleabllidade a 'luo der ás intrigaa nrrno.dns talvez bem nlto ll fe-
11a presta o r.11pirito do nouro 111iniatro do·im- cundadus no despeito de uns e no ciuma ou nâ 
perio, ·!Jorcorron !o em tílo pouco ton1po rcpar· inveja de outros. Conhece-os, tem·nOI! o.com
tiçOes Liio difforontos. E' rol\lu1onte !ldrni1•a.1·cl pF.nhado nos dísm111Sõ0e, tom cxaminndo os seus 
o numero .úo capacidade.~ quo tomos no po.i1 traba.lho!, e si alies ee impressionaram mn.I, só 
p11rn ~el'i•· os nc:ruchJs do Estado . os accus~ pur falto. d() coragom para os des-

0 rniuistro quo hoj~ ó d•i irup~rio devi" t~r at,,,,foa promptos •. 
corno concurrent·~ o collega que se nchl\ na Dh1 no Sr. pN!lid9nte do conaalba, e parn aet• 
pa~t11 <la justiç:;. S. Ex., como <liz ín. um íllus· ouvido mri.ie al to, que 11quollea que por intrigas 
tre morto, rled11 ter a q uci:t:• cios usurpados. arrodani dos nogocios publicas os tl\lGntos van
Não se lembrn. o orador que ninguom o~erce~se n tnjosamcnte cdttcndos no. t ribuna., fazem granda 
paste. do imperio com m:i.io\• proveito para. o scn nini, po1•quo o talento preterido ó con~piradCJr 
pnrlitfo o p11rn os sea8 amigos. ERtavn prepa- ce1•to. 
mdo paN nquolln pnst~, e pa1Mu'am~n·o pnra a Estr11.nha. que OS!ICS Ir.lentos riíto tenham sido 
da justiça. afim de se preparar. nprovoitados poi<> pnrti·lo lib~r:1l, que havio. do 

u noure mini:;tro <ln m1uínl111. ó 11m brnvo ,Q"anhar muito ern honrai-os, aem a g1•aça. o a 
marinhdro; pal'eCill n. todo• que a pnst:i. lho protocçuo dos suppo•tos ahe fes dns côteries. 
úevô1·:1 cabor; mas lia nisto ex1tgo1•açiio do ca- A can1:i.1•:i. tnmb om tem sido viotima de in
pidto 1mblico, porque o nohro minist1·0 dn trigas, t]U~ jà tomuriun certa consietencia. no 
gucl'm, que ó todo justiçl\, 0.st:l. c0Uoc:1do como publico o pareco que estiio na consciencil\ do 
ganernl em chefa do nosso o~orclto. O nobre chefe do Esle.do. 
almirnnte tinha, porém, como conc11r1•anto o Tem-ao dlto o repetido que elfo. ó ingoverna· 
collega que, parGco no orador, é hojo ministro vol, som du.vid.~ pl\rl\ proplll'ut o golpe da eua 
cln ngricultura. Este ho.vfa sido hn p•Juco tclllpo dissolução, Jiubslituindo·a. por ouLra <J.UCl so 
n.inis t1•0 d:i. tnDrinln; diac.otin c•om 11roficion- presto n J'llll'prlunr gm·o~nos aom itlóaa, som 
cin os negocios de 8ltO. rsst"; ora o c ons..!lwit'o platws o s •.•1u c:ipnci<fado ]:>tu·n rc~olvc1• os p1•0-
11:i.to ,\o s•·Ü~ >Ucccs~ofoe , ·<lll" rni,:tt· l'azinm sem 

1 

bleinus qu•; so ~gil:i1n .nu. pniz. . 
eou bc ncplacito. Et.,, um "ln1irt\nte de agu11 Pm· m1ttefü. fürml\ füi-ao. i11justiçn tl c11mcirn 
doce capn7. de co11co1•rer com o~ nlmirnntns do dos S1·s. dop\\l:ldos, Elll\ niio tem ernbal'&Qat!o 
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nenhum dos govo1•nos.que ~o vã.o succad~ndo. 1 Pe~sa.va que o nobrn preaide~te do conselho 
· As questõe~ de confiança tem sido aese11tadas I não vmha. oll'erecer.como romed10 nel:l> a banu
eln medid:s.11 transitorias o de caracter mui\o roe.a., nem o. c mpre1tioio, nem o augm~nto de 
80cUndatio, ·em divergenci:ie entro os me.mbros l impoRtOs. Recorda quo, qu:iDdo <ll!tava proximo 
d<> mesmo p:irtido. Nonbum emb&t·aço foi o desu.atre do 93, Turgot, que .provia a tomp~s
crcado a um plano, numa mcidida do alca.11ce t a<le imminente, dies3 a Luiz XVI:-Se11hor, 
apresentllda pelo govemo. O q t; e é certo ó que Dl)IU impastos, . IHlm bancarota, nem emlires-
fahnm estadieba que ea.illam usa.r clu.s forços tín1os. · 
potentes _ de intolloctualid~do, quo quei1~ain Quando a situação lioeral ascendou em 1878, 
mahir <la rotina, dispostos a tolos o.~ trabalbo3 ns promesaa.a de econo1nias foram aa mais so
que tradam g loria a aen partido o serviriam !Granes, e crê o oracli:>r que sinceras. Entrc
pare. reat.'\urar o pai~. . . tllnlo, rui de.'lp~z:aa cre81)e?:un o o defi.oit 003 

Nlinca foram olf~recid·1s ns gr1>ndcs questõea. opprime. · · 
. Repetelll-se os orçarueoto11 dl) anno antel'iilr o Q manife.,to de 15 do A!)ril d·3 iS7S, assi-

s.a taltellas ann•)Xa~. · · · gn:ulo por toJo o n:inisterio daquella époco, 
Cre, pois, o orador que, elo nobro presidente ostti. porfeitam~nte ro11pondido pe1o contra-rua· 

do conselho a1iresontar mu pbno qtt'l cot·Ns• uitesto do honrado e:s.-mini~ti·o dn fu~nde, o 
ponda úa neces~idarles public~s. tera o apoio qU:\l disse não só qu;, a.s difficuUa.dos noe asso
não só· de 1e11s 1unigo> . politicos, como de sous berbam, como tambem qne o systeroo. dG de
ndversarios. fi.cit~ não póde 2or d~bellado aeniio com o em-

0 progrom1na do honrndo presidento do con- prego do meios bo1·oicos. E' ccl'to, uiio silo 
l!elb.o, · coniJidersdo na subst·1noi:i., não tlitfore moioe heroicos o que o nobre presidente do 
do i•rogramme. do seu 1tntecossor. P<Yle o.con- con~elho offüroceu. O pnb: exigo do miniete1•io 
tecer q.ue na direc~.~o d03 negod os S, E~. lho a. c8te resp·)llO muito maia do quo olle pro
dô miuoi- do5envolvimallto, mas aquelle pro- mfltto., , 
grLLnuna não tem alcance, quando fosse exe- A grande espeétaç:'lo que so noto. no dia. em 
qui vel. - · que olle se aprosonta li caml\ta dos úepute.do~, 

As circ11mslanci:111 elo pa.ii aconaelhem um represent:i.ntes do contribuinte, n llo exprime 
progtnmm" mais airnples. As qu<?stões que a ourioridade, é o com:oço do protesto , 
parecem ser do di:t niio podem nchar !lolt1ção O orador .p:ide, coroo uma gMça, que o nobr.i 
sem q11e ae 11.fft·onte ::\ grando1 qu~stÜ•l 1 11 flann- presidente do couselho veoh& di1cutit• o sou 
ceim, no. qunl so .eneerra1n ne d-~mai•, inolu- orçnmento ne. 3• discus. sJo. S, Ex. achara na 
eivc a do . elom~nto ~arvil, q110 tanto preoccupa opposição coop~radoree decididos. 
o nobre preaident1J do conselho quanto 1,ftlige os Em um po.11el, que mostra, di~ que tem o N-
propriet.arioa do P.'fa o o espírito de hnme.ni- sumo da. no<sa .'losgr:içada. vida financeira : . 
dade. · · - As n,o!!!'H>" c1rc11mstnucta1 · são angustiosas, 

Protestn o aou npoio sincero a qualquer go-- nl!I ô possivel manter pcrpetue.mmte a. vida do 
voruo cujo tit•ogr:unma Bl rocluza :• r-.'Drgl\uit:ir, einprestimos. 
pelo equ'uibrio G~lnvcl dl\ receit~ com a det'" O f"Mll~<lo 1•op1·~sonll\-BO lllUito iuenos dolo-
peza, nB finanç"~ do lmporio. . ro:.:o do riuo o priminti;i , Os autoceslol'es do no• 

Tom ouvido fülla1· cm econornia~ o pMmeltal- bro pres,dente _do conselho p1•ocurl\1'11ttn cxtil1-
. 118, mas o pnir. gente quanto ollas têm Jic11do guir o defic it , iua.e todas sa t'!ntntlvM fo?llm 
aquom da ro11lid11de. . improficu~a, não 110rque a cl\mar:i dos Sra. do-

Referinclo·s<l a um npnrto em q1.10 o Sr. Ignn- pulados off'erecosse reRi~tencia, mu porque o 
cio Mnrtin i disse riuo o minisle~i,, 2'1 do .Msio governo nunca tovo -um plano comprohonsiva 
íez m11i11·.ce.1nomins tlo quo nonhmn 011Lro, ex- daq11elln uecoas:da<lo. 
põe que, qu11.n<lo eo tratnva do organizar o n.ctual A nossl\ virll\ <.i um rusario de dcfi,~it:s . Quo.n
gahinete, nilo a11be o orador ~i \'~i d1zcr e.ousa do o p:irtid<1 lihe1·:1l 1leh:ou 11 n•lroinlat1·a~ii.o om 
que não aej:i r:c.nct1, mns 1:;u q~11 Slt!L }.fa- 18?8, o defi~it nutm·ahuonlB devia ser !P':\ndo, 
gostado o · Impe1»1dor mt\1td111·11o . 1Uuu11nar o Rº1~ cstiiv:11no.i o. _ bra.~·tH cam 111111\ guerr;i;eril de 
pabcio :il<i :\ hora. funrfa em que o n r!bre 63,000:000$·~00. O p:irtido conservndor re<lu-_ 
presidente . do conaelbo fol convids.dl} p:irn 7.in•o na exei·cicio dci i860-tlli0,n 46,000:000$; 
tal orgaui1.nçà'.o. A illuminaçilo toria por M do 18i0-18it, o. 4,t~:OOOS!; no do t87i
fim alluminr o ct1minho da ~cpcltura do fi~ i8i2, n 294;000$. Ei-a a ;tdmi1tístraçllo do Vis. 
n11•lo ou tornar mais ro;pli\ndcconto n pm·- Col\de de ltaborahy. 
rul'll. ,do novo p:mtifice 'I Orei qu~ O~ll pnrn. Vc·9~, pois, •1u~ houva Ulll phno, o qunl se 
illumrnnr a ~a~sag0m <lo mo1•to, pnro. quem executou 
começo•t 11 j11stiç" qu1J níogu~m lho ha d·~ negai'. · · 

o minietN'.Í•) 24ae11.Liio foi 0 m:1is economico, Entendcll-SC ent:to que, ncub"da n guorra,de· 
como clis10 o nobre d"pub do pot• Minne; por<;m vr r-se-ia trl\t1tr das <ibrt1s dn pn~, rostaut'llr as 
npezat• das euna oconomina i•pp:•rocc 0 D.>!llOm• for\!ll.11 per.lidas no commorcio o nn industria. do 
bros:> àc{lcit de 25.<XIO:OOW;OUO. pnir.. 

A$ ehn.l'loa cconon1i:o11 de· verona sito in~um. Foi (mliio quo, c'.lin os com11romhsoe to· 
c\ontos pari\ a tnlh:it• ll g1·nnd,.u .. do mnl, O h:m- mndos pdo thesonro, subii·am o~ daf.cit1; a 
r'Hlt.J 0X·prc11iclcnt~ do coniiclho diss~ quo e~~ i '2, 00D:000$, a 20.000:000$. a 43.000:000$, quo 
tamo~ sob n prce~t'lo de um •y~tem(l. •lo 11e/icits ; foi n'luell•i com quo n kituaçüo libol'(•l prinoí• 
maa p ;1r:1 ~ <1hir d••etn :1H:liclivn sibrnçilo, não piou . O pnrt.ido libornl teve no primeiro 
bnst:1 o côrto n:1a . dos1>07.na do or9o1monto, ô o.nno um d~ficit do 70. 000:000$, no sogun1lo 
preciso um pl;u10 immoúiat.o, 130.000:000$, 110 t1irceiro i l .000:000$.no quif.rlQ 
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48.000:000$, no quinto 21,000:000$. O de{icie E' preciso dislribnir as de11>sz,1s e o credito. 
tornou a ser exageralo. espalhai-os por todo o Imp01•io: 1•estabelecer s 

A eituação conservadora d0ixo11 o cambio a: o.utanomb das proviuciaij e dos muuicipios. 
2.&, Lt1ndo r~cebido a. 18 ; entretanto o partido O &sllM!o não pódo 1·epre11entar mata e~te ·pa
libera.1 nunca pôde elevar o;· taxa do ce.mb\o pol do-Providencia-qu<l todoa invocam, e que 
a cimo. d~ 22, e~to.ndo a.gora. a t'J 7 /8. Esta dif- ontretanto ninguem acha nas occasiüee ditflceís. 
foren~a do carnbioa e a prova da miaeriu. }>ublica., P1'.<tique, poi~,o nobre p1·e~idont13 do con•elb.o · 
ô o tbermomctt-o do estado de prosperidade de os p1·incipios da escola liber.111 que podem sal• 
um p11iz, ou do deca..lencia de ij.UL3 finanças. var u11 finanças do lwperia. Si é preciso dar 
E' preaiso, pois, um plP.Do, que tenda a extin- essas .estradas do ferro ás prov~ncias, que 
gu1r o deficit, colloco.ndo a noasa mocd:i. no fü,)~ S0Jam dad·•a, mas o que o lmper10 no:o pódc! 
padriio legal. . . ó conti11ua1· " fuze1· ai de~pezas exlraordin.ariu 

Nilo v0 o orador qm1 a9 merlidas econoruicas 'd:i ta!Jella-o. 
do honrado presidente do conselho po9sa.m o.t• O:s melhoramentos matoria·?S tinham um li· 
tender iís necessidades do momento. Não pôde ruit3 ua população do Imperio. Ha utenaitiaa a 
tambem dar o seu voto à 111edida d:i. converdiio, ma\eri~l desp1·oporciono.dos <:lOlll a prod11cçiio do 
quo niio póde se1•yir nr~sLe desoquilibrio. pai~. O capíLal emp1·egado estii cm das[Jropor-

0 n~b1·e min.iatro d~ fazenda disse l}ue acei· çiio com a l'euda. e da.hi ptovem o d,eficie perm11• 
bra a incnmbeni;1ia dn adminiatl'!lção uperior uonte na r~coitll da.s estrlidaa de forro. 
do Estado nos termos propostos a Su,1 !\foges· Cantor os melhar.1mentos, aforge.r a. liber<fode 
tnde. Esm decl11ra~lio exigo talve~ interpreta· das provincia.a e •los municípios, !Í a politíca 
çilo. Ha quem pense que S. Ex. traz nas do- que o lmpel'io di:ive eeguir, 
uraa da Ioga a dhaolllçíio da c~mara. Pelo que fün outro temp.> pa.1·ecia a.o orador que só 
ouviu a S. E~ •• sabe, po1·em, o orado~ que o no• com a contr.ilisação a Impel'io eel'ia. fol'te; hoje, 
bi·o [>NSidCJnte do conselho n~m tevo semelb.:rnte porem, entendo qne o lrnp~rio morr<irú. ei mau• 
11uto1·íz11ção, nem a propoi a Sua :Ma.gestad.c. tiv0r o. centrufaação. 
Nas circumsfanci:is actuaes seri11- temeridaclo O elemento ecrvil foi Msumpto sob1·a que 
implorar esta. incdiifa d<J. =oi•ôn, dar~lhe a res- pairol\ o espil'ito tlo nobr·J p1·0~i<lonto do con
ponaabilidade do quo della pudeaee rcs1lltar para selho, plll'()Cenclo ao 01·aüor quo $. E:s:. tem. 
a mesma corô~. Eukemnto, si S. Ex. tem a. d's~jo di correspond•õr, nesla p11l't9, :ms eenti-
111elida ou a promo.;sa,para não tiral' uutoridndo mdntos de bumanicla.d~, sem queb1·n dos di· 
à camara, sob a ~ppara11cia de uma extorsão, 1•eiLos de propriedade, nifo sentlo seu· conselho 
procures obter da camara os meios, q1.1e a op· que se par:issu no caminho da rog•:ner11çãiJ dos 
posição lh'os nifo neg:ll.'a. Sem alies a" dissolu- ho11.1ene sajeitos ao capLiveii·o. Dis~e o nobre 
çíto seria 11.in crime. presidente da ~011aelh'o: ((Nem retroceder, nem 

As ei~cumetanchs da hoj~ nito s~'lo au11esn.ir.5 pru•a.r, nem precipit1u·. » E.fü\ fórml\ 011 explica. 
dll.11 ópoca.s em qua se repetiram factos sem e- muito, ou m1da diz, 
lhantes, e niio s:i.be o oradol' si o governo, quil A questão do ole1110nto servil tem app1u'i!cido 
não aprtieenta. plano pue. reluzil.' a.~ despez::s, nn. t~la. parlamentar desde 1870 cQm um pouco 
equilibrlll-as com a. recl3ita o deb<tlla1• o defice, mais <lo vlvacidadCl, e nunca lev<J. o oru.do1• oc
t()lll o direHo d<J asau.mir a dictadltra, cobtando cuiã11 de oxplíca.1·-sa em nasulllpto da tanl& 
impostos a dispondo del!es. gravidado. Hoje. po1·ám, que o nobro presi· 

Por .~ui\ parte, o oL•adoi·, que é homem de pl\z u~1;1te dll conselho toma a si a.lguma responsa· 
0 nito de guorra, dada.ra. qu!l, niio. só nilu pa. b!ltda.'!o p:mi 11. solução ~~ste pro~lema, acre· 
garâ os impoetoa, como formará associações de dita que ch.egoL1 a o~cas_io.o de dh:er por ~ua. 
cid11.dilos para resislil'etn ao pl\g11meoto. i.111rte, o pola do aeue am1go~. o q';le pensiun, o 

. que onleudem a o que se poderà Julgo.r deUea 
Assegurou o ~obr~ pr<l81denLo .d~ conao\bo a i•aspeito d&sto a"8umplCl. 

sor um das eolls u1tu1tos rostabal.eeeL ,11. v11r1fodo o orador ooui;iderou 1ompn u qn~1tlfo do ele
do ?l'<i-'WODto, Ool'ç>monto, porem, o falao'. h1' monto sei·vil ~ómenle 80b o ponto do vistR flnO.ll· 
mmtos annos, p_elas nuctunçlSos do. camb10 e cairo, puis lhe pareco que astil vencido na. 
p~las das[J1JZM fo1t:ia •?m ser autor17.a~El:s J'!Or consC?iencia àa todos ser a emuncip:içfo dns 
lei. O quo ~e procura a app:1ronlar eq111hbr10, · ci.plivo, nilo ·só d~vor como allo intoresso 
que nao existe. 111or11.l do Est:ido. Entcnd·;1n ot1 ~011se1•va.do1·e$ 

O p~iz nao pódi:i contilllHlL' o. fn1.01· as tlospezas que aHta quoatí:io devo1·u ser t·esalvida, como 
c:s:tre.o1•din1'rias d" t:\bJlla - e-. Não pó:le pótlJ S31' a que illt~reesa intima.menta o tra
nbsol11l1uuente c1uprehcnder obras .infructifems btilho a li. riqueza de um povo. Ne;la. que~tão 
iniciadas ~ob a promessa de serem de rQspou- 1u1o se pódo dttt• suita>. 
s:1bilid!!.de nominal, mas llUe tôm sido rao.Im~nte A quGalilo só tem duas ~oluções: a d.~ loi e a 
peaalissimas pat·u o the~our..,, O ·,1ue fulta no do. ravulução, O~ 11111 partido toma a responsa
nu\Jre pl'esid~u.t·~ do collselho, o ciue falto11 i1os bilida.de da revolúçiio, dcsfoohando o golpe, ou 
tieua 11ntecess0Ns, ó a fci nos llrincipios q_ue obedocel'-se-ú. t\ lei exi~tente, melhol'ando-a 
,lii~m pi·ofossn.~ e nilo prof"B~,1m. A. '\)olit1ca. p1·ogreasivamente atê 8. oxtincção do mal. 
ft11ance1t:1 que bl\ ele at'llvar o impariu deve ~er A questlio dn em:i.neipação e.~t!i vincllliida ea
upobdo. sob 11 politica da~ 1>rincipioa libemos trdtu.mcnt.) il quostilo do defi.ait, 11.0 equilibrio 
Jlil. ors-anizaçila 11dm:ni~trutivn.. A Cl)11t1•u.li- da 1•eceih\ com 11 dcspeia. Quem apre11ar a 
saQlto t1•ou1'1 l\ btuloltl'ata, o 1\ exµeL'Íeltda 1'oorgu.ni<,Q1tu a cst~uilidll(l(J do nossas finanças 
a~on~elhl\, a.ló aos c~onaerrndo1•ee m11.i11 firmo~, a lOL'Li. o.v11nçtcdo propc>reioiml e parallalameli.te :oa 
poliiic11 da (\eacentralis1Joção. l"Oqolução do p1·obbml\do efomento servil. Quem 
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resolver a. questão, antes da prim~ira, prejudi
caria esta e lançaria o pafa no duplo· 11e1·igo da 
g11errs. civil e da bancm·ola .. Quem com riJs• 
ponsaoilidade propria ournnl. dizer que 'l.uer a 
em11 ncipaçilo j:i e já., como conscq uonc1a do 
direi lo nattll'al, tt p<"~ ;ir d;is dispo!IÍÇ~!I dQ direi to 
civil 'f · 

Dc\'e-se conaidera.r ainda esta questão eob 
ou~ro aspecto mais elevado, o dP. humanid11do1 
do espidto chrietão, o da. mais :i.lta philoeophia 
poliL1c11.. Assim encaraull, s11 conhecer:l que m'io 
pód<i ella set• resolvida de chofre, nem seguir o 
caminho q110 O$ e;ui.ge1·a.doe lhe quet·em <lar. 

Teve o orador occ:i1i:lo de dizer na camar:~ 
que quem suscita pnixões na alma do fraco 
contrQ o forto ó um perve1·so. 

A questão pôde aind~ sei' encai-ada de dous 
modos : ou co 11siderando o homem ese!"'.wo, o 11 
considerando unicamente o E>lad~. Oi ho1n~ns 
poliiicos dos Ests.dos.Un ido.s 9ntendiam que a 
republica não fôr" f~ita par•t neg1·oa, e por con
eeguinte que se devariu cxtii-pi\r u. e'cravidão, 
pouco S} ilnportando com o (!sCravo. Enteud~. 
porém, o orador que os homens poliLicv& do 
13raú! devem importar-se com o escravo, .•eu 
irm:lo em Jesus-Christo, e · 11rogrt'1esiv:imente 
destruir a escra.vid!to. Não q11:•r o oraclot• füzor 
umii hocatoml>c do . sena sllmclhanloa, pllra 
excluir do Imperio oe escravos •. 

O par~ido conservador t~m. perianto, cou10 
qualquer outro, a vontade inal>.,Ji1vcl do concor
l'er pa.r11 a oftlcll.i · e1ua11i1cipn.ç.'to dos ~sct'.''·os, 
nas forças dos !'ecurso~ do pai:.:,. como disse o 
Sr, presi<lent·" do consdho. e sem prejuizo <lo 
dir~ito d~ proptkdnd•'• Não sa pócle, po~êm , 
tent11.r csperançM nesta mntcria, nntcs de bavo1• 
oifücti Yumcnte ordem n'.tS fin:tn<:as. 

. . Nilo ncrodila o orn·!or que seja meio effic:iz n 
cont1·ib11iç1to nncionid, por,111t>, tlll9 circllm
stancin do pn.h, toon li contt·iblliçl<o e do difficil 
11<nçamento o de llinrla m~is dilllcil an·cc:id t~!io. 

O nooro pr,•sidonto do cons!llho n~~og1 11•on 
ti. caro:i.i·a quo so1•ia ndrui11ist r:1 Ju1· impardul e 
((t10, si p1·e~idiss11 n eloiq>in, sori:1 11 g:w11.ntin 
<los pa1·Lido~, q110 ·n.1u sN•Jn eml>a1•:1~0, q110 Vlln
ce.ac quem tivea~o mt•i~ votos •. O minislario, 
por~m. t<lll\ cõ1• politicn lib uccentuacla qtHl ô 
.ditRcil Mnvencnr o pniz .!e~la p1•0111otti<h im
pareitLlidnclo. Ntl miniB\eri\l <lo hom•tLU.o cid~.Jrio 
Sa1•aiv11 jii o neura p1•a;ide11te do cnnaelho não. 
sahiu iltes•) dit rcsponat1\Jilidnda clG intorvençlto 
n a.s eleiçõo~ d e sun p1·ovi ncin. 

O qu•J fica b·'m c1~rto, poním, v q110 o ln1Jl1s
t<~rio d1J 2 do Jlllho o fraco, nuo póclo cmp~o
hender o rei\liinr o< cotni 1rnmissos que 11ca\Ja 
do tom:w pc1•1tnt,_, o p'.•bi. A tent:i.livn d(} S. C:i:. 
foi in~pimda jY•lo seu \'áldotism" mil$ o l'"· 
snltl\dO serCt o complemento do vtüicinio do 
orador. O nobrn pl'esidento do conselho foi 
ongan<tdo, <·xnge!"<1l1 o•· sells reourGos; t\ si
tut1.ç!to n;lo ó compnti1•i>l com o ministorio de 
S. E~. Si o nobt·o pl'esirlontG •lo conselho pu
d·•~M r~unit· o< con~olh~iro• qun L'oram do 
Sua J\l«geet~do C'Jlll outl·o~ <1ttO · ll:in de sei', o 
pt\rt. ÍSfü ja l'or:un 11pnlpll.dOij em S, Chl'istovão, 
ai via!!so !\ carul\rn rouRido com todo~ oll''"• 
talve1. o 01•i1dor nct'edit~s"o na poai<iliilidado d1• 
c:s:ecnção do soLt til.tno; mns, nas occ11sioofi cm 
qtio ~e :i.ch11, <livo1·cia.do do nlgun~, com tt iuà 

vontada e a iudifl'orllnça lle outros, codo ae ar
ropllnd11rõ. de te1· aceito e.,ta. incumbe11cia.. . 
·Ao onvez <lc 11m gr;1nde tinancoiro do seculo 

passn.<lo, o nobrll p1•eaiclGnto dei conselho q,uor fa
zer todo o bem, rnas não pód~ fuzoe.1eiulo o m11.I. 
Dis~ll csae füu~nceiro celebre : « Ui;ia nação 
hot10$bi fü.z uma banearota do. com a cem an
no$. ~ O Brnzil j:l. tem tl'es banca rotas, e ainJa. 
não pa&:iou o seculo. Está 11meaçado da quu.~ta, 
po1•que nfü1 póde mais rll;lvar o cambio a 27. 
Não quor, porem, o orador sar ~ro.,bet& si
nist1·0 e ::i.cr:•dita quo o nobl'e presidente do 
conselho póde acha r graçD o t'"vor onde ~ó vê 
espinhos e contr,1rieàados, Deseja que S. E1. 

·saiu. brilhantemGnte da situação em que ~stá. 
Nunca cidadão tove dfant~ de ~i sit•.1nção tii'.o 
di!:licil, e, portn.uto, tamnnb.a perspeeliv:i. de 
1'1oria$ deslumbrantes. Si o nolJ·,·e pl'esidente 
do cons0lho cst<\ resolvido n empreg:ir oG melo~ 
het•o:cos de co1·tar os abusoo, si é cri.p1u: de es
lnbelecer um plano de dcstruiçflo do deficit, 
s. E:t. te~â feito o m:i.is as$ign:ilado serviço que 
pódo füzet· à sua patria. Vê, po1•éru, que o nobre 
pt'esidonto do conselho reconsidero. 11 sua situ11.~ 
ção, enmtr:rndo R' oppo~iç.ões que se lhe DfferB• 
com. s. Ex., ent1·etanto, con~idar:l a attitude 
Jo or.ldo1' m~no• hostil do que n. de outros que 
po1·1·entura jã lhe tenho. eppareci1o. 

Não tem o orailor nenhuru int1H'081•} na 11ua 
gerencia do~ nog-ocioB do E~fado, .o por consG· 
qu~nci11. nenhum infül."tunio póde desejai• ao · 
noorll presidente do conselho. Nã:o vã, porém, 
n:i. organisl\çílo do mini-te!'io, n.o eell pro
grammii. nos 1·ecu1•11os de que pôde dispor nnto 
a~ circnmst:ui.das <'xc.:.pciono.e• do pait., meios 
de Yictoria para o nobre pl'esidente do canse~ 
lho. Todos oa ptirtidos 1•euni.doi talvei não 
p11dcssern fozQ1' o trabalho de que ea~:í. inoum• 
bid•i o nob:·e l?co~í1.b1il~ do cons}lho. 

O p:ii~ est:i a brii.çi>s com o rJeftcit, sem 
pcms:ir ·no dia de nmanh:l, ~em toinar provi• 
.tenci:is p:•ra n«o ~er sorprondido pel~ ell'.'."' 
ploBlío. O go1'c1•no •lo pniz bctnia ne.s trovas. 

Ondo irão ti~r,n· as fin11nçna '{ Ondo o credito, 
si tl'onr o Cllllhilo lia fronteira nort•J ou nn. 
fr1mtoira 9ttl do Imperio ~E' prcc;so considerar 
o dit\ dCl 1ut1anhit o ver o~ perigos 'l'IO podom 
surg-ii· no i11lerii:>r o no exterior; No inLeriol' h11o 
rc1•igos immonsoa : Q de1co11tontauiento p11~ 
ulico, 1\ falt~\ 11~solttta da justiça, a. tibiuz:t 
incomprchouaivol <ln aulol'idado. 

AntM do conch1i1', diz CI 01·11 lot• qtto teva do 
arompnnh:>r o nobt·e p~e~idento do coneolho n:1s 
ditt;rentes tbe•es de seu progl'amms. Jil ostti 
descng-anado de yer :is cousas pullllcaij tomarGm 
1u11a dit'DC~fio sn.l\ltt11·, qtto corresponda nos de· 
~~;os dos bons b1·a2i!eil'Os. O descontentn.monto 
cre~co, ina.~somp1•e nov\I. esp r. r<J.nçn vem acen
dm· lu2 no espi ritQ do 01•i1dor o l'OMVa r-lhG as 

.forl'ns. 
Q,; costumes politicos o 11dministmtivoa em• 

baL'tt~,1m o~ )le ~ocío-< do Eatni:lo. Em seis nnnos 
.tem ha.l'iJo .'elo inini,tro~ d11o Íf\Zunda, o i~sa 
nffo pó:le fospirur co11íb11çu. :1 quom ao interosae 
1v;la boa. gesltio da füicmb p11tllica. A i.nstabi~ 
liilado <bs i1,1in i< la1•io$ libor~os nüo pôdo sor 
a\tribuida t\ opposi•;ão cunsorvn.dor<l, que ainda. 
uiio aU$CÜO\\ 11ue~tlio de confiança, e 11 que de11 
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. ~arte 11.0 minhtGri.o passado foi fürmul:id:J. pelos. 1 coiro~. llo ponto do· ach11r-ae bojs o paii no 1i~ 
libe~aes. · · Í tu:Jçifo qac todo~ àaploram, não (l~l:'l~ i~Bo d ·i~ 

_Deseuge.na.ào de11sa politica, j:!. o orador linha vido a motivo~ dcm1irows &os meua n:l1•er6ari011, 
:1ii11to tentativa.~ pat•a deinl-a ou no menos que occupavam nessn ópocil o poder, · 
'[IO.ra mudar da par tido. Teve idó:~ de fazor;...;e A cam:.ra ll:ll>o, todo~ quo leem e esti:dn1u ae 
repablic_nno, de~~cdinuo7sG d_G sea ch~fo e 'da lembrn"!l que, npós a guerra do Paraguay, qtto 
aousam1goe. Oavut, porem, d.zera uns; ir. n re• co!lsumtu tantoll cnbedaes, pn1•alyBando CjUl!.si 
1iublic,. 6 a. dbeipação do~ dinheirus pnblicos >: todo o movimento illdusLdal e i roellio1•11· 
11 ootl'03 : « a rapublica .ó a corrapçno doa ho- mentoa uteís o iruportanLoa, roolamaçÕoa iocos
mens P,oliticO!! > • . Não pôdé · tarnbam ir a to º·' saotea da. pro;;reallo p:irtiaru d~ to;toa 1>s pontos . 
republioonos c:r.h•cmor. do l cnperio; <J.uem 'luer <100 O!ôtlVe•so no go• 

Concluo dizendo ao nobr~ m:ni$tro t:llL mriri- ver110 carecen,'\, mnta 01rmenoe, ceder a ess~l!I 
·uha: « Sr. alcnit-11nt0, nianda pre[1e.r11.r n ~ue. reclamos. · 
capitanen, atriyas~n1• ll!i vcrg·ns, içar a b~n:leirn O q1.10 _noonteceu 1 A deepczn publica d~son• 
do perigo e 'tar promptn 11 peça para o tiro do volvoli-1.!e espnntosiuuon te; os ·m ~lhor:une11to3 
eocco1·ro.:. m~lot·i11e~, ai estrn:l11s d.J ferro, os eagenhos 

O S)l .. Ru\' BA11.uos.1. (pda wdcm) 11cde 0 ~entrnes, as .z-~rant i1tiHle j uros, ern 81lrnm11 tud.o · 
obtem ptorog:i.~füi da. ·sess:Io, p.:i~ mt\i ; meit\ isso dotot•mmo\\ qt1~ o or'}a~ento t11lraord1· 
.horo.. nado, ropreseatado yeta. tabelb C, tr:mo.ese um, 

1lcsenvolvi:nento t:\ quo os compt'Omiss~a con· 
.O Si•. Da.nta.$ (pi'~s,:dcnte · do eon~ trtlhid<Ja slio o 11ua explica os emb:irs~os 

tcZlloJ:- Podia dar-lllo po.- voucido pois. pa- u.c~uae .~. (rlpll :a<ltis, ll<ia apoiados e apai·tes.) 
11wra intelligont<J e illustrad.'\ do honrado O Sr. Barão de Co1o<ri:1e, min.ietro tlt1c fo.zen1le 
depútudo que o.caba. do occupar a tribuno., em 1877, discu limlo ll(l,lli com os q110 ontiio ro• 
·como semp.1•0, · com to1o o brilhantismCl : pre•entavnm n op :>OS>ção liberal, opinott qu:i. 
mas uron cousa me .n.!lligirb muito; quo :;, iis difficl,hhd~& Yinhnm de qllo oe seua illus
desempenho do um deYer, com,, ., q:io ~•e;; in- tr~~ c0-rel»;ion ,1rios se havfo.m dei~l'ldo an11sta1• 
contini;nti cum11rir, ficanP adiado i>or poucas por easas aspil•nçilcs, aliâs just:is, e<npenlto.ndo, 
horas ·siqucr. E~te d1>•e1r mo é iinpo.>to pola mai~ do que conv.inhn, o credito do p~i~. 
opposiçiio consctv:id.oro. e seu hoarado o olo- Sem, porté\nto, querer reta.li:~r. porque llàl) 
qnonto orgiio· n~sta. S3BBlío. Agradoço d. está iaao no11 meus habitas, nc1u no meu ca
ºP.POsiç~ con~orvadora, .Pois devo .crer que r.ictel', nem é provrio <la posição que ·occupo, 

. fo1 deltba1•açiio ean, visto qua està ar- de,·o dizer no honr11do dop11 t11do, apenas p111•a 
regi1nen~11.dv. e disciplinada, ·o t~I' oscolhido rectificat· utn ponto d~ historia, qne uepoi1:1 
para. repre:5ents.l-a, neele deb:ila 11olemne, a.preciar.:ii, . qa~ o s1u juizo 110bre os males 
um doB homens que mais honra fazem u tri• prescnt•ts nlio á justo, si S. Ex. quPr sómont'l · 
buna. brazileir:t. (apoia1lns), pn1·li.mgntar q•te compruh~nd~r a situr,ç:to liberal. Esh., tam
a11be sernpro vibrar ns ai:ml\a com talon~o, bom, pol' sua ve11, achou·ao 111n emb~nços o 
com distlncçllo, com urb:inidade, confundindo in~uitivnmtmt~ todos compreheu i em qu·J as. 
assim e ole11ande> o adve1•sario. Seja-mo licito cendcnJo ao podor, achando iniciados grando?s 
deixar de responder complotamonto a cada molhol'llmento•, o partidu Hbaral não podia 
um dos p<>n\os do i1nporl1m~~ discnrJ!.o do hon- eome~.al' o sou g-01·<.wno focbo.ndo toda> as por
r11do deeuta lo poht provincia do H.io do Ja.neiro, tM o escrovendo nellns o dlstico tlo D11nlo. 
porque lsso levaria 1u11ib te1upe1. Oufrn~ oppor- O pM•tido lib0.rnt fic~ria desde logo sob o h
tl1ni1ladea terei p111·a 11compa.nh.11.l" s. Ex. rn11is togo .da opl11ião; todo3 o incroparfam d0 to1• 
de perto e minucioS11.1nente . vii1do p:i.ra lys:.r o progrc.1no e o 11dianto.1ucnto 

Dno, p<>r<lm, aitt~s da tudo, lavrar um '(11''1- do paiz. · · 
toato em no1uo elo gov.erno de que. soa ors-!lo, O nobre dllputnclo, illust.rad•' como i!, Sl\uo. 
em noma dos principias libernes qtl<l repr~sen- <tUO nesses n~gocioe o gov~ruo e o podei· logis
t1mos, em nome do partido qa·l tem occup:11lo o lativ·o são solidario11 nrta faltas ~ommettidas; ou, 
poder ha cerol\ do 7 annos, oontr11 a inJll&tíçn. eegnndo o no;;so syat~mn, 11i algucm h3 ·m:d5 
co1n quo S. Bx. nn al>r~cinç4o dos nogocloa pu· -r;ispo11uvel nestes fa1:tos, ó o 1iod.s~ lagialatiYo. 
blicos, tornou o partido liberal o unico reiipon· Qunn.lo uru . f"ovarno '3n~rgico, docididamento · 
envel do que S. Ex. chnmOU•ll. ruína financeira, disposto a cortru' pelns daspezas, não encontrar 
o eu direi: o• g1•ave11 embarni;:os finaneeiros com d!\ l'a1·te dos l'()pr<J.sontantes d11 na.çif.o o o.nxilio 
que lulamo~. Demonetrárei com documentos ind1spcnsnvcl pMa nttingir a e11te fim, aeua 
que aa fnltM, hoj_o verberadas pelos honrados d0sajos serão viios, na:la conseg tlirâ.. Sórnento 
do1)utados, nito vem dn aitut>-9;\o libaral, vàru de quanfo o in\•Orao diaso succode, coroo na l11gl11-
m~is longo, da situa.çilo conservadors.; o quem terra, por eitemplo, onde ó o governo quom 
o ha de provar sorâ outro honr&do deputado i1~ll\ \'o:ümenw determinll 1\ desp\)ia publica e 01 
provincia do Hio de .Janeil'o. Foram SS. EBx. impostos, se pod•m.\ dizer do govorno que elle ô 
que, sobi•e o~ oi'gnmen!o.~, sobre o~ ca•oditos eup- o mnior cubndo. · 
plement12t'os e e11:tr11ordinnrios, disMratn nlto ser E' por hso que, t1iuda 11::L pouco lompo; o nii~ 
po~sivel lavar mais lollge os ~sbnujllmentos elos n istro dn füiend11 em França, .Leon Sny, ll.J1r&• 
dinheiros publico~. ·ciando n. sítua.çiio differente do govorno fra.ncei 

Nilo os acompanho, porcim, nossn. injuati911 : e do governo inglez,ob!lorvou qtte, si na lngla~ 
porquo; aindl\ quiindo a. de~poza. publica tivo!lllo .. to.l't'>L .!lB despezM pu!.ilica'.i fonetn alóan do que 
um desouvolvhuent~ tio gr1,1.ndu como · teva, e eori11. p:ira. deii~jo.r, e~ ·~s economi:ia nllo ,fosse~ 
que trouxea1e desde ontii:o oa emb.i.ro.ços tina.o- 1 tantM qus.ntu conv1rla, n culpa cabe1•1a mrns 

v. n. 4 
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direetamenle ao g~verno do qao 110 p111•l :un~uto, 
potq'lle, • undo 3lh. como , e· aabB, o governo 1\ 

represcntoção da maioi-i11 da ca1ner11 doa com
mons, o ilcixando o~ estylos pnrlarnenl1u•J>1 l\O 

gab_inete . . o. iniciativ:\ ~~todos elites s·~rviçoe, 
deile ac1·1_a a t'!spouaab1lldade pedindo ru11is do 
qu~ o necea~ar10. Não aseiw, porém, e1n ouLro1 
pa1i~s. part1cula.rltlanlc.ontro nóa. 

Dito isto, vou tO.•obem demonatrar a. lnjus· 
tiçà do honrado senador ••. , do honr.\do ·le
pata.~o (ia chamando-o eenador, e muito eati-

. maria que o fosse).... . · . 

· O SR.. F.Eltn!m.-1. VrAS::l'.-1.-: - Era. t.odo o m\lo 
desejo. (li ilmoidade.J . 

O Sl\. Az.;nR.AD1'! 1''1Gumn.\ : - Pelo menos 
ficaria livre _da impnrciali,lndo que garanto o 
honrado p~ee1dcnte do conselho na pro11:icna 
eleição. 

O Sn. DAST.\S (presi1/ente do .consclfiD) : -
A injastiço . do nobre deputado vai stibindo dn 
ponto; E" 11ssim quo s. E:i: ., rocellendo o mi
nistel'io, quG npenas fü1ac~u, e:i:ige com c111-
phaeo um pll\no sobro fin:inçu, (.-t1~rU1) 

e Que farois parn dcb~lla1• o deficit , ? por
gun\I\ S . ~:t. c Como h:woís do diminuir og 
oncl\rgos d11 ta~lla C 'I E' dahi quo noll vem 
todo o rnal. ,. 

e O que ft1r ,•is com relação ds estradas do 
fe;ro J Não 9n~fo. eonvoniento sobteatl\I' n~lbs? 
E nhl que eata, o cnncro . :. 

Rese rvo cas11s queslõoa pa.I'a· debates ml\ig 
tlo1norado~, qu~ de~ejo. . · 

O _rpto o a tl\~&UI\ e , de quo $0 compõe 1 De 
cre:htos especu\NI, para oxGcu~1\o do leis 
vot11d:1s pelo parl~mento . As disposições dl\ 
tnbolla e r epresentam ~ulo1·it1a t;õe.'1 legll<!s, e 
conaeq11entexnento conooseõcs o contratos. Como 
pódo:i , poie, o nol>rG deput:1clo propor com tama
nho d~aaasombro que so corte tudo isto 1 

Qu" diri11 o pai?. 'I · · 
E o que é mais, 1w1•qu0 n.s fl\ltn~ que 11s11l01 

commettessomm1 não ~õmento 1\ nós rntero3sn
rism, que diria. ~ e~\rnngciro, quo concorN 
com o9 so1)s cap1Lae• p:tra noa1uw empre~ns. 
C?nfiad!> no nqsao e redito ; o quo diri;L, r n<'ito, 
!li . do 1mpro,·1so m11ndE1.SMll\oa parar tad11• aa 
obra, 1 (.-lpcvtes e apoiados.) · 

SGri:i. uma in~éns,.toz ! (.lpo imlo:r.) 
Devemos fa~Gr osíorç;>s pa1•a aahir da difficil 

situ:içi(o fin .Lm~·)irn <' rn q11e n~e e.cbamos, m;lll 
sem fülto.r aos llO NOB comp1·01n.1s1oa, pr<>eur.~ndiJ 
m~nL~1· o credit,J publico no u ivei e1il q11c tem 
osta·lo. 

Feita ~stn 1·e~nlv11, pos~o asseg1uar n•1 nobro 
de~ut.:i.do que uito encontl'•mi. d•\·ptwte do miuia
t71•10 a ct1tnl o1Jabcu lo, p~ra reJ11i ir M de ;perns. 
1unda aa da Inbalia C, a1 niio resultar des~a re-
d11cç~o q1mlt1uor do.~ incollvooi(\ote11 quo tenho 
l ig<iiramc nte Apontado. · · · 

Ol1tr11 conoidoraçíio. ·Todos s..\Jem que os or
çamenlos <1 11 dospez:a .o.sliir) qunsi votados pela 
~~~. . . 

o SI\. ANOR.\DE FtGU!ltllA:-A tabcllr. e oshl 
no dn faz.anela. 

O Sn. DA:sTAs (J'Nside11te do co1iselho) :
Como a~bo·o no!>re deputado, a dospezn. do mi-

nist~rio da füzend~ ~o comp<:íe, qaasi nn. súª 
max.tma p:ir te , de vercas que não podem solfre1' 

. alte~a~lio : diíloreuça.a da cambio, remessa.8 
pa1'.l Lo1dros, divid:i. int~rnP., · cfrridA ·ext_eT~ 
na, me. 

·O Sn. A:-:011.Aoir: Fii::umn.,\ :-Já vojo ·quo nlo 
q o~ r cort~r n·.t tal>Glla. O. 

O SR. D.\N'r.\3 ( p.·c1iàtJn/11 rlQ eoi<$tJll•O ):
N;to mo at Ccndon· o nobro d•,p11~'.1<lo, PQrqao, ei 
o tlzesso, ou nio :i.poía.ria ou. $e cvn&et·varia 
c:i.lalo, como o honr:ido deputado pelo Rio de 
J:mcii•o n q11om rciipondo. · 
. Con5agrnn~lo:so :i verd:111o o à j•utiga, no 
q" e procure> im1tal-o, o nobre deputado, que 
roru1 1~u o deb~to-, reconhecerá quo estou tiltn• 
botn no terrono .111 verd"dc, quo não p1•ociall 
dos atavio'! d11 doquoncio.- pa~a impor-~o. 

Or.1, eslnndo jà votados os orÇamanl09, res• 
lt1.ndo t1pl}na.a o d& fazenda, ~yntl1ose d~ todos 
os outros, quu mDis l!D podor1\ fazer l {tlp :.1rt1u.) 

Sondo mu it ·J urgen t'~ votar os orçamentos, 
anl<B q•1e termine o cxorcicio, tão urg<!nte' que 

. dl)clnro d ·•ado j<\ i ~amara quo me voroi na ne
o .. ·a:1idnd•J do pedir um:i proro;;-:i tiv11, a qual Mira . 
discutida p:w o p:i.s>o COID. oa orça1uen\03 no.- Cll• 
rnara. o no s eno.do, como poderei nesto or~a-
1uo11to, qu.J não. :i.dmitte nonhum adiamento, 
mais iutredtlzir o meu plaD.o de rofot•m:i. finan-
<'eira 't · 

Neste pont.G d:•i nm a.parte, e, b 11.l>il como ó, 
o nohi•G d~putndo disse·m~ : e N:io te111 rippHcc.
ção no caso. "» T)lm toda, cnlrolanto. Não u poa
aivel que h11ja i nt~ir3.justi ç:i. nas q111iix11a quo 
f:,~ o honl'ado cleputndo. ( Apai·tes.) O paiz tem 
rnolhornd" em mn.t.,r iil. financoirn o de e:s:·ccu
<;ilo orç:unent.il'ia. ·E' sabhla qu-:i·::i. delemla Oar- · 
thago d11 nobrn deputa.do, qtie cooatituiu o seu 
ml!l hor titlllo, o &EIU melbor braiiío dt1ra.nte o 
domínio coaaen·ador, füi < vord"de de. orçn· 
urnnto, v a1·J:tde ele ~foiç:lo. > · . 

Quo belli>s a rtigo• então l i, elos qu&es conser
vei tn11k'\ co1ts:i. que tal voz brovem~nto me pou~ 
SOl'\'ÍI' COUlra O fll'Op1·io llllhro ,lapull\clO 1 

Qu.uitu Yorda.cl~e o.Ui e x&r:i.daa j · 
J:'< uess~ t <'mpo S . f!:x. conhect:\ •1uo nosto 

l>'l'fllnO b:wi11. U•)C1'8,;iclade ele mo!h<•rar. E do 
faetv-me lho ramos. 
Qt~'!m não ~Abc o 11no e!'nm :i.nti~tuMnto · .OI 

cred1Los supplemanta1•es o c::ttraor.l11Hll'ios , não · 
fallilnrlo no' ospcciRGll e ·ntli . trnnsporlo!': de 
_verb:.ia, qno copi:lntM d~ Foul 1, com u111 oitthu
si:ls:-.w ''º momonto, P.M'll, <leqtro cl•J poUCrls 
turnos, lorinos d•J os eou'.lcm1111r, porquo SG to1·· 
narnm u rn:t g·1•:ind•J porl:.. abel'ta a()S e.~b:i.nja
muntos dos ,(inlwiros p1<ulicos? 
E~ltl. li ;~ h istorie. 1ltis 20 Ol\ ao t\DDO$ ulLim.os. 
~Jng ci liojo a s•im 1 H:i."" m'•S1Jla lll.cili1lado 

om diB3i1n1• os dinh0iro9 publicas 1 N:io; niio 
h'\ · de alguns l\nnos n o>t1\ part ll go\·e1·no quo· 
pwsn-füz~l·o, lM~ são as.proridoncin• acerta
at\8 qtl<l O pod<'l' logiiihti VO ~IU to1nudo e \ll'O• 
mott<l conlinuar n tom.'\r pnrl\ gnra.ntir o pro
d_ol'to do ~uor do povo, i~b ó, a .renda. 

Os eroclho~ e:-ttr:iordinn.rh<: cst~o hoje <lefini
rlos 0111 lei que detel'miua e.~ c:iso.s om ·que 
podGm ser nbertoa. 

o Sn. AtiDnADit F1au1mu:..- Ei:traorclinnl'Ío 
niio. 
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O Sn . DANTAS tpi·asidcnle do corJ scll1~) :
Sim: oe c1111oa de for~a maior, a lei 0 $ definiu. 

O Sn. A1mRADJ1 FrGtJ.i:m.\ cl:í um o.pn.1•to. 
O Sn. DANus (111'c$idcnlc do cims~/lw):

V. Ex .. S!' . p~e~idonto , '}Ucii•., mandar-me a.l'Ji 
de 1850. E'·nesto twnto uma da5 no~saa welllo-
re~ lei~. · . . 

. :?.las dei xeiuos os crcditos oxtram·.Iinarios, 
sobre 011 q~aes cu lol'oi o que d iz a lei de 1850, 
8 paHtill10S RD~ BU(lpiement:lres . 

Actuo.lrnent~. como so ~nbe, o · governo niío °' pólo abrir com a LteiliJn~o nnliga: e.~ui. 
preso n uma ('Xpro's" cli$po,içlio de lei : $Ó de
poi~ de ~Jo mei· do exol'cicio pó(le usar · d~ssa 
f~euldade. · 

Alêm disto~ d:.ntes os· cre ·li!os supplomeuto.
to.1•ea podiam .ir até onde a i11rngina.ç~o se per
de~au o · o. loac~r"' dos ea'ianj:unontos· levasse o 

· governo; agora. n.'io, · e~llfo li 111itado.• ; não pe>
clem exco<lar a 5 . 000:000.$000. 

l\fa~ o honl'ad<> deputado p~rgunta. no actunl 
ministro da für. •nd:>.: Qual é o vosso plano 'I 

Senbol'es, rocordo-mo cio que nn ltnlia, quo 
começou pelJ PiGmonlG, ou esse P iemonte 
que . ee tran!fOr;10ou om k\1!11, Cl)m~ qu'.!iram 
entender, quando se achou a br~çOs com innu
meras difliculdi•des. <?onvcrsando seus homens 
11\llis importantes com C:1vo11r. dii iam-lhe: 
e mas es11ea ,·03sos planos, quo ~ão nli:l~ g ran
diosos o logicos, niio se podem rca1iz:1r. 
Onde O• rccu1·sos (la1·a terdea exo1·citos, arma- · 
d~s, e lodos os clcmnntos nnxilittres ossencinos 
do voe110 gnmdQ fim 'I,. C:1vour rcspondb :«Ten· 
cleL' razlio, nilo perc:imo9, porem, a 1ncienci11, 
pro•ngamo.~, o 011 r spt)r» q110 11lguma couija ~e 
hn de fazor. > E foz ml\Ís do que al:;•unll ·c<:iu~a, 
conslituit1 a g111ntl•) h11lia, cajas llnnnçns, eomo 
os Srs. depnt:-i•loa molho1• cio quo eu conhcl'Orn, 
estio hoje prospe:'M , d<1p<Jis do 80 fol"~ lll achado 
om coo•tiçõc11 muito po1oros do qtio Ili\ 11os1~a . 

Q~sntlo o~tivo n:t l~uropn, l:\ati111oi 11 aorlG chi 
ltalia p•Jlo do1•reciarn1e11to de so11. papel-mo•!da, 
mM hojo osso paiz ~uhiu do 1·e;rimGu do c11rao 
Cor~.ado, tolll gl'11Ddt; < 01tubelecilllentos do cir~u~ 
lnçüo, .~una fi111rnç11;s ostil<l lll11ito bon~, ~cu 01•-
9amooto equihbrlido. l\Ia.• i'lso fo: obra dG u1n 
nuno Ot\ de uu1 mi.uis~ro 1 Nno. 

lntor,~i~1·am muito~ nesta. gmn·lo ob1•:1, lin~
ta-wo Citar .Mioghelti, Scell.- e Mo~linni . 
Como porlnnto exigir quo •lo in1provi<o (o nobre 

· decmtado ee1>c1'0 .10 m im m,,i~ justiçn, estou 
ccNo dn quo s;gx..11~ou 110 Lnnn n1•ma do oppo&i· 
ção), mn ministor-'o. dous ou ll'"S m<'srno. 
po8<11m <lll'! <!o us, Ires 0 11 •pullro anno~,à 11em~
lhn11çn •l" l\IoyH1fo, füzóL· Jorrm· toiloa: e , se., r"~ 
CU\'SO< 1 . 

O Sn. A :-:011.AoF. F1au1m.\A :-Mas C'nl sei" 
e.nnos podiam te1· feito algum~ _co•MI sódu. · 

O Sn. DANTAa (p:-esidcnto do co•Helho):~E' 
. \lml\ inj o:siiça . Nós começamos, contin •:aruos, 
· · ·e huv0mo~ de cltog111· r.o fim. Oa nosso9 orça

mentos slío hojo melh•1r org:rniimclos e sxeca 
tndon : n economia Vl\l >oe consli l11indo um:i 
divi~:\ do lodos na: minh~erios ; .e, qun.ndo deí
xa1·ruos o podor o ollo !01• âY mãos elo VV. EEx. , 
·bü:o de ad1a1•-sc na obriga-:.'lo <lG prosogdt• 
n:i. obru encutafa. 

lgualrncnto vem a propO'ito cllzor, hão de 
continuar a obra inoova1a pelo partido libernl 
com rebçilo a liberdade do voto, c'ujo .resultado 
a.pplaudimo~ n~ata cnmara. E Deos noa livre de 
quti bl\ja um minlatario qun .se desvie desta 
farg<i senda da lib•!rdadG d11 \'oto. 

O Sn. AN1>M1>!l F1otmt1iA :- Olhll q11e níto 
agrada aos se11s corl'clígionnrio~ • 

O SR. · DANT.1.s · (p1·csirlente do co1uetho) : -
Paciouci~. .. 
. Voz1::s n.i: ~1A101u.1. : - Agr.1da. (H<1 cli~ersos 

a1mrtes •. l . · 
O SR, D,u,.ns fpl'esiÚn~e do comellto) :

Sabom os niecs m3Í< intimos n.migo11 que, mas
mo notes d11 tomar a l'cspon1&bilidade do pode~. 
a minha lingu:lgG1n . era preci~ament'l eata. 
S;i.ibn o nobre deputado, act•oditll 011 não, que 
no min'storio 28 de Março, de q.uo tiv~ a honra. 
d11 faznr pn.rta, nem meu parhcular amigo, de 
mais •le JO unnos, o Si·. consellidro S c11·aiva, 
gunrdou roais 11.listonção .to qne eu.; elle tem 
con.scioneia di!lto . Cb.cfe mililo.ntc do 1>artido, 
a mim era muito mai" diffic.il ue.~empenha1··me 
cab3llti.onte de semali1ante <.'<lwpro1uisso, ma11 
asseguro a c~mara que ninguem desempen.ho11 
'"" füor do· que ou . ( Apoicid,)s .) · · 

Si hou.•")r conte~tnçiio, que npre»ent~m factos, 
um ~ó que seja. 1''ui inteir"mentc estr:ioho â 

.cleil;D.:> do meu proprio filho, can<lidiito por um 
d striclo c1uo reprosontai ha 2a· aniioe. Dn.lli 
Noebin coasto.otemenle csrtcis cm que ató 8<l 

me accL1s:i.va de orgiilhoso ptila posição q ue 
ci~cupava, pois n?io dirigi norn · um:l pai.a-vi':!. 
$tquei• nlesmo a.os mou.~ pnl'cntos e 111t1mos 
nmi~os, 11in(fa pllrn responder a essas cartas; 

~llQ f.Ji oloito indeponúonte do pedido ou re. 
comwendaçào rninha, dh·ecti;. ou indirecla, tnnto 
cleat'll cCJma da outra ve~. l>Qnit1is, a .'I cartas,ci.uo 
d o1 lo :o o l:upcrio mG e1·111u dirigidas a 1·espcxto 
dQ negocios cll)ilora.os, ficaram seru reaposta. 

Uit Sn. DEPUTADO :-Entrot1111to a deplitu.!;ãa 
da. llahlti foi quusi unnnimomonto li~eral. 

O St\. lJ.\NTAS (p1 ·csidcnto elo co1is:•iho) :
ls!o quer di~.or qUQ, 1i um Jllll'lido se orga.niiu 
n., O[lp011i9.!l:o,como foi o )Jtll'L1do lilie~·.,l da B,..hia, 
no 1>odef ccilbt) n11 palma < da vic\ol'ia- muit.o na• 
tur.•liuctuc, s~ nt o oruprego do meio artiftc!lll ou 
índoccnt,~. (Muilos apoiados d o. dcputrtçllo . 
baltic111a.) . 

Por ia~o à quo o part ido libe!'al da Ballia. 
mnnttim e wostt•a o~Bo. fürç!l~ N~ultantP. de suA 
uni:lo ; d•J -u1111,., o clle e lorá 11 sorte do de 
cc1•t!l1 prodncias. 

O S 11. • .i\11.JUJO P1xno <lú um n.parle. 
O ~n. D..i.11tAS (presicien'c elo cou.<ellwJ :

Vou re,;pouder no np11rte do iuou joven com-

l>rovinciano, pa1·n quem me volto com !\ bo:t 
owb1-anço. <~O qu<!, a pe.Li<lo ele ~eu pai, .lu~u 

n.migo. o conduzi pula mão li e~co!a. do pr1-
moil•a!! l~ lkns. 

( füS(tdCIS ~ (l)Jll.l"l CS .) 

· Par~co indecifro.vol o enigma, cplo.mlo & ex
plicnçü:o '3 íacil, ost:\ no fa.cto de que nl\m an1 
tochni. p~rto os hOL.U ' ns politicos quorom do.r-ae 
a tr:ilialllo!I e aacri1lclos p&ra de1wi~ olit11rom Ol!o 
resultlld01J, 
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o Sn.AxonAbl!l FmUEI'IU:-V. E:r; 11gor:1 
e~lá colhondl) a sement .. ira 11uo fü:i:. 

O Sa. DANTAS (prcsitlimlc à.o aonss1b) :-
E nto Minho do que ma arl.'epemlor. · 
. O Sa. AxnRADJI! F1ouEm.1.:- 1\hii. condemna 
ao ostracis1ul.l a .pl'UVit1cia do Rio Grande· o 
011tras. · 

O Sn, SEvEL\IKO füusm.o:-0 Rio Grande j:i. 
eslá condcimn:ido b.a muito tempo. 

· O Sn. DANTAS (pmsidcn.te ela. c1msclho): 
E~t113 sentimentos d·~ bnirriemo niio estão na 
altttr~ dos grandes talentos do bonradci depu-
ta·lo. (Apoiados.) . 
·o Sn. Asol\Anl! F1ou~11u:- Pois ó um!\ 

queit.iio muito $~rí;i. o equilíbrio das d<~puta~ões 
desta camarn. · · · 

O Sn. DAi>T.\S (pi·cmlcneo do co1isel}l(>);
Coruo 81l ha 'le obter ~·sto equilil.irio 1 

O Sn. A:son,1ni F1a111:rn.1.": - Cons11lbndo
so as dC'putaçõo> ·e as c apacid:1de> qus ncllas 
existirem. 

O Sn.. D.~~'I.\s (p;-~.~icl~nt4 elo co 11sc17wJ : -
Como se ha lia fut.cr isto 'I Só se nos convorter4 

1noa om c;,l11ito1•ee, o quo n:to somos. (Apa>"te~ .) 
Sr. praoidonte, l'U prefiro um:.> ek1i,.'io m:I, 

tielas cscolhns que so veriticnrem, de5le q us 
aej11· result3dO d11 vo•1tade da ca,b um, a uma 
optima eleição impo$tl1 polo poder publico. 

Quando o~ efo:tures m:i11dnnim no parlaruonto 
how•.'ll$ que .niio comproheudn.m os aoua devo
rei, biio· de cscolb.er melhor o corr igir Ol acua 
o!'ros. 

A \·erJade (la eleiç-tio é tt té oocessichde inde
dinnvd paL'a n orgo.nizaçiio dos partido., . 

Sompro que o. oloi~,\o íõr o rea11ltalo da ·opi
nilb o da confi:mça puulica, e3primindo o .r .:lco
nhecimcnto tina s~r,·i\o3 e do t\\lflnto cio cnda 
uru, o ploito aa osl:lbelocat.i no vcrda1leiro tor
rouo, ·l'.', ''cn~a quem vcnc~r,ess. i ro>tÜ(lld\l.ller:i 
lioni. 
Chog~·m'l :ta mífo~ noato mo1nonto o volt1mo 

· lfa colltlo~ito. do lui11, quo petH qmmdLl falloi 
t>Clbre a nb~riurn lh cred1los e~hwirdi11nrlos, 

Diz :\ l'li < U . ) 
· · ,\~ fot•msli ,lad·>-< 6iio muiLo " ' 'v~.1'a~ : li pre
ciso 1\iscrilulnnl' despoz:i. 110~ clesper.:1, algtirismo 
por algari.:11110. Q'lrm Mino o nubt•o dop\\t11do 
conhP.c~ r cstus :1ssua1pto~,vorii a ve1•;!t1dc d1) que 
uu diss~ . Fclizmonlo cslos negocios p:issam . 
lioja por um crisC>l mnilo :1.pur arlo. 

O SR. CA.mrnmo o,\ C~~tt .1 :- O cri.~ ol rlos 
encu 1•1•:1 m1~nto9 p1•ó,·ios . 

0 SR. D.\~'I.IS (prcsi"lcHIO cfo c a11.sd/,,) :
A :1llusiío que f:1r. o nouro clcpul.:ldo refüro-sc :t 
u in facto que uiíó·l ovo Yalor s·•níio svb o ponto 
do yiet:J. cio regi monto d :L c.:i.utnt•n; isso n:io i n
Jlui:i q11anto :l 1··gnbb:.b d.1 dcspef. .1 ,. (:lpo!wlos 
e n«o apoimfos.) 

\..\ ll:l.S Sl"l!.Ctns (\UO ~S n o \Jl'('S clopnl!'ulos :lCCU• 
s.w .1 rn n m11ioria d,, ter fe ito pass '.1 1' com sot· 
p1·~1.a croc\ito1 no v"lor 110 20.000:000$; m:1s 
SS. m~~. snllc 111 porfoHnmento quo is .. ;o nuo 
é ()XMlo. (.-lpo iar.lo.< e u.ro <tpo iad~s .) 

rHa l'<irio4 apane.< .J 

O Sa .. Fll!Ltctn DOI SANtos:-011 . nobres de
putados quer<!m oxplioar ago1•.i ns~im o. suo. re-
tirada . . . 
. o sl\ . . AN"DilADE:. F1GUlJlllA : -A no·!Sa roti-

rodn ·foi um protesto • 
O Sn~ Jos& MAtuAN"NO:~Foi uwa crian9ada. 
(Ha ot1tro$:·a1ú:il'tcs.) , 
O Sn. DANTAS Ci>rtaidcntc do conselho):~ 

MM voltorooo ao ll O!FO {>O:tto o pauo a ler li 
cnmn~a a diapo11ição da foi: 

11. N :is mesmas circumstancias o co1n B$ m r.11-
mas ftJrmo.lidndus, polorá o governo abt·ir cro
ditos. cxtraorJin~rio~ · p~ro. occ:•rrer a ~orviços 
urg·e~tos e extr:101·.1int1l"i'1fl não compreho11diilc>a . 
na 101 tlo orç~01'3nto, po1· nit(J poderem sor pre-
vistos po~ olla. . . 

«.Si 11oróm e&tiver reunido o corpo logisla.tivo, 
não podera o governo abrir os ra loddós credi tos · 
nem nutorfaar n. despeza, st1m qu~ ell& esteja 
prt1viaruento votado em lei. Exc3ptuam-se·oe 
Clll!OS osfr:.ordinarios, como soj:un os de epi~ 
demia ou <}nalquer outr& cal:uni<lade publiea, 
sadição, insurrecção, robelliiCo e outro~ deata. 
n:i.tul'ei:a, em qn~ o governo poderá n.utorizo.~ 
provinroenlo. a d<1spoz:i., dan lo 1mrneJi11.t:im9ote 
contas ao poder legislativo • .,, · 

Quan to aoa croclitos sapplornentnres, "igora 
a lei do orçamento de i832. · 

Mo o honrado dapttln:lo pela provinciri do 
Rio 'do Jo.neiro estava o. insi1ti1• pa.ra que lho 
apresentaqe urn plaBO financeiro co.paz de 
s:1lvar ·<111 chofre todas as difficultlades do mo• 
menlo, como !li, ainda qu,inclo po9Suis,;emns fl.
nancoiroe do quilnte doa Glnddtone e dos Pt>ol, 
fosso isto t~1·otil para ser prompbmcnto daa• 
rmpenha.da, transformando~se toda n. noesn le
gi"1nçllo fina.nceira . · E:' irnpossivel: ningnem 
o· far:I. Si S. Ex.. vior occupar esta cadoil'a1 
do que 0 muito cligno, mio o cooseguiril. 

O plano ha de L"csultnr de um ~yatoma p1•c
concebido o obo1lecei• 6.! concliçt!es d1J ternpo 11 
ti~ drcu111st:1.nci11s oconomicns do paiz. 

'l'odo11 s11be1u<111Rl n. loi qno rogula oa impos. 
tos. Cumpro que nQ:·J oBtn.nquom a. producçlo, 
quo nlo absor,•0111 011 inloro,;sos YitnOI lia in· 
clustria. o por esta r nino o gnbinoto, no aon 
progr11mm~, rcfori11tlo-~G a imp04Los, n:lo ao 
compromctteu a ncdtar totlos os indicado' no 
p:irec~r da conunis,:io d.I) or\'arnonto •· · 

P l'Gci111. lllOS de attendel' a tuclo isto; care
cemos do concurso de todos e, pot•hrn to, do au
xilio e luics· dll honrada opposição, porq11e 
no~tJ tcr1·eno devem ~e rlnr ti·Ggu11s ti. política, 
M aonlim~nto p11rticlario. Si oontim1m• no go
verno, mio di<p1~nsnrGi .s omolhaute conc11rso. 

.. O nobt•e tleput:iclo 1Jov:1s~on .li\rgos horiiontes, 
troçou um vn~to qu:11h•o ; mas ou· niio À'oseo 
:igor.\ ;:ico.01panhnl-I} do. 1ierto, como ji\ disso . 
Al~m do mni~, scrh' füLi g:i.~ a attonção d11 ca· 
mara, a ·quero ponpnr-lha cat') dosgo~to. Son 
s•itt hos1iecfo , clla tom mo ti·atado muito bom, 
e 0·1, 111~B prclondo vt•Ua1• :1r1ui · mnih s v<>zas. 
d•'SOjo e·.'r seru:ir .• l.10111 ncolhi lo. (!liso). 

L11l~mo' t•om o 11~riel-mtlml11, o CQnso11uonto
m~nto ~om :" oscilinçõo< do cnn1bi1J, 

St Lil'o.~~c>ntos u1n grRndo l>:1nco do circu
l:l.ç:io, q uo rogulM!ie o<t~ 11se11mpto1 desobd-
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gando o governo de eer omissor, mullloral'ia• succedido iguolmente com Palmen1ton, si bem 
.mos muito. mo recordo. 

_P 1•omalto, si o ministoriQ -vivor, oceupar-m11 Em Pn~tugal, o Daquo de Loulé , cm tl!I\ dos 
de.11to asaumpto, duranto o interv11!10 elas c11m11-· sc~ra ultimos ministerios, daelarou á. camara. que 
ras, reunindo o honre.<to deputado que ·me cNll.\ ia di~~olvel-n, \ledindo anl~s as leh annuaa, 
ouvindo(di1"igi11do·se ao SJ". Feri·eim Via1rna;, llU~ lho foram dadBB. 
seu oollega o nobre deputado Sr.- Belisario, o Em :1868 o St-. Visllunde de haborahy · n1ío 
nobre deputado o Sr. Andr:ido Figu.eir~, o Sr. íorr:nulo" positivamente esse pedído, 
cone~lheiio Paulino, meu Vtlfüo.;i.migo (1'1soJ, o SR.· A:mllAD:I!: FiGUElRA:.:.. Oh! iém du
meu velho amigo, porque entranloa pare. esta. vida. 
camara no mesmo dia e D<> mesmo 11nno, somos · · 
coinpanboil"Os n" secção ds fazenda, traba".' OSn. DAN't'.\S (pr esidente do cMtÚlho):-Vo. 
lhamoa juntl\ménte e rara v~i iewos cllvergid.o. nharn oe A11nccds.·Não formulou; 011 aen~va· nio 
(Riso.) Rcunil-oa·ei para. eese fim aos hom~~ naq11ella i • cadeira, e _lembro-me disto. Como 
competentes de no.!12a prnc;a., aos chefes d" · tinh11mos relações, e o pteiava, diass-lhe : 
g1·an<lcs ostabeloeimontos d~ credito, o ilom «V. E:( .. dovia tor aido explicito.• l!:Ue nlo da
appinato,aem estrepílo, diBC11tircmos. o queatio· efo.rou ·que fa · dissolver a c:ilnara ; pediu só 
norio que. serâ formulado; · O!J l'ecursos • .(Apartes.) · . . .. . 

Est11 roD.teria. tem grande importaneia.. Lem- V. E:t. veja nos Aiinaes, nn sossiio de 17 do 
braroi o oxemplo do. Fr~nç~, da. lnglo.t0 rr" e Julho de 1868, n discui•so proferido de~te logar 
ultimamento da Italia, ondo untei do se'fuudac pelo Sr. Vise.ando do Ita.borahy. . 
rom os bancos de circulação o curso forçado o Sn. ANt>nAlll': FrGU 1'!111.A :-Mae 

0

08 s enhores 
pe1u1n como BOhl'e nós . A Inglaterra P>1ra che- nl'ío d>lvaro os credítos , qumto mais orça
gar ao resulto.do que obteve, recorri11 M e~pe- meolo. 
diente do succesaivas prorogaçll98 e com·ocaçÕ38 o SI\ . DANTAS (p;•MicÚnto do consellio) :
do seu parhmcn·to por mai.:r de 20 annos. E prc- ASi<im nlo ha meio do chegannos a u rn :LCcór
ton<1e o nobre deputatlo que eu faça ~udo isto do. Pois uiba nue linhat1101 feito uma r eunião 
em um momento 1 . ~ 

Realrnento, si s. Ex. crõ isto pon!vel, peço aqui bem pro:timo da camar1.1., e deci::liu-so quo, 
«ue me tome 0 togar. Tome-o, pol'd. uo, si o.char- si o Sr. Viseondo do lt:i.boro.hy formu.las~e a . 
" ~ 1. · . . quesl-ilo uos lermos de orçamento o diasotuçilo, 
~e com iorç~s para rea izar e~ta i oo., p~direi ti. não lel'iamos ontto roniedio seuito de.r-lb.e -meios 
n1-:11 p111·tido quose iina commis-o par.t que vá. lia do governo; est:i. é a verdade d:t.· hi~toria, de 
miloa de s. t:x. o g ovet'no, que eu fui obrigadu 

-a o.ceit..'lr, porque couvenci-mG, bem oa 111nl, de qn<i eu so\l cont<1mpora.neo. 
que viria cedo .011 brdo essa dis•oluçilo que Po.ei'!tnos a outro Bllll'.1mpto, na. or.:lem dns 
\Odoa uóa nilo quoi'Gmoo .- Si tmi l chama.lo 0 natu.q q110 tomei do diacurao do nobro deputado: 

d do h . f1ar fts.1tlei ao padrão monetnrio para a!lllegurar 
· parti o conservs. r, 0 go\'erno a.~ iria d(l mi- 0 valor da inoatlt1 ; não ha.ver tloprec~monto dce 
noria, o, como oa~ n:io pcHe gov<'rnar, n. ca-

. d' l 'd gonoros, etc. 
mara. ~or1a 1uo v1 a., moamo 1om vobr orç;i- Pois ·oom ; desde i846 be. llm:l ell~belecendo 
menta. o padrão ·monatario. 

O Sn. AN1>n,\Dl!I FmoEm.\:-Ob ! Ent1le1 não o sn. F. B~1.1un10:-A lei foi proposta 
dm-i&m 01·Çamouto 1 · pelo Sr. Vnsconcell°"• no aoni\do. · · 

O SI\. D.lSTAa (pr~~•'1l~u1,, ele> cu11se.llw):- O Sa. D.\NT.\S (pn~sidants do ca>r-sall10) :-
Eu figuro a hypo~ho:i•l . . .. Sim, eenho1•; ai V. Ex.com iato que1· rue recordar 

E .r 01spondo promphun~ttlo .llo 11pm•l1•: acl'Íl\ quo en\r;i os t.ira~il~iroa nenhum so in·nnt•jou a. 
\tnm in1·or"tlo do •y•t<1ma... Vs.f!conecllo>,eomo 11 ca'IJ(IÇI\ talve7: melhororga· 

O Sn. F. BnLl~Amo:- \' . Bx. c>eitbou tio n íznd11 doa noatog 11omens de Eetii.do. ostamos 
(a tl:tr nae pl'l\tie.18 inglc'lo,. · · ·do ftc.cõrdo, o isto moamo tes\e~unhei ho -pouco 

ein uin doc umento quo 110 ncb!I npponeo ao or\111.
mento lh f11iondll. O Sn. D .\NT.\11 f:n·a~Men.fa 1l<1 c1m,:el/i11) : - -

-Nilo tôm •Pt•liCt\Ç~O ; . 
Snria moamo um:. í tt\·org:'ío dns bo:is p-ratieas 

inirlcza_s. O gov~rno n>lo pó<l·~ snllit• senão da 
mt1ioria. · 

O SR· F. Bl!!LISAnto:- V. E:t. est:\ s~ toi··· 
nr.ndo pnl'tid:irio q1111nà.o :1ind!\ hl\ pouco dis$a 
quo niio el'a, 

O Sn. DA"1TAS . (jmi~iclcaru d1> consc!lwJ:-
Ouça-me e ba de dar-nu~ 1·n7.iío. · 

No es~d.o normii.l das c<H1et1s, niio bnvcndo 
. desnprmrecido Jo seio tl~etn C.'\marn u. m:\ioriii. 

lib131·al, a corón 11i'io t inha rómorlio aunão m:rnllll' 
no s-over110 a mnfo1•i:i, ~mbor11 diruinutt>. Deste 
modo S'OYer11011 n;i llelg-ica Fe/iro Orbiu1. · 
· · Dhso ·b · 11onco <tua, 5 i ÍQBSO cbnmaclo ao 

l"Od"i' o pnrlido cal\,;(lrvo.do1•, d:wi:1 Joi o a rl isso· 
luçilo dopais ,101'ecli1• OY wç:i me1\loo, como ~e 
prn.tica na. lnglo. t ~l·1·11. Li;mbl'Q o nnso tle Dorby, 

No. fo i 11 quo mo roferi, o S1•. Holla.ndl\ Canl· 
canti c'8tal>eluce11" o p11àriio ·monett\rio, . 4$ po1• 
oít11v:1 do ouro e· 27 diuheirO'l por i.$ ; auLO
rizoll o governo (\ tecolher o vapel-mcoda. ató 
1101-o ao oiv .~ l dauo pnclr,10. Mn~ isto permanece 
o.indt> aló nsorn _como mno. nspira9'!ío, ·o nlío ó 
I'a7.o:wf.l l e1dgir quo e n t•esolvn e~le grand<J 
p 1'o1Jlorm~ no primoit·o dia Nn que me apreaonto 
à; c:uuar!ua. 

TruW.1·oi ag ora do ponto rclsli'vo t\ eatal>ili· 
dado dos g11 uin ot:!s. Corno h:i:vemos d•J Ler ee ta
bilid.ido, si a nossn o.lucaq'.io 11oliticC1 o p:irla
mentrn• nüo osln aindn cornpl0t1\ Y Non1 1\11; qtte 
do.,~nim~r por h to: 11omos. um· paiz novo o oro 
1Lrn1tos po11to:>. esta.uios mn19 ud!:111b:lt>• do que 
outros m:ti• v0ll101. 

Sr. I"l'Galdente, rla.n•lo conln dos molh•oB p~los 
qu::i.e~ tomei n. gr<wi11sim11 r~aponsabilído.do da 
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direcção doe neg<>cios do EslMo, declarei que, 
depois de uma o lllais vezes insistir Sull llfa
gest>1de p11ra que me incum')i.s3o d0 01•gani t:ir 
mini~tel'ÍO o eu pm· minha parto per~istir na 
i•ocusa, aceitei o onca.rgo dio.nte d<:i considera.· 
~es de ordem elovadbsima. ·. 

Quanto :i dissolução li um recurso cxtrnor
dina.rio, o dollo a co1·ôa t~m o direito rio usa~ 
em occ1Híão llroprillo ; o aó diante de o.conteci· 
:tnentos extrnordinarios podel'ÜI a cot·üa resolver 
previamente :i. diesoluçào ; o n i ndn. nQ~to co.110 
potleria ter p1·(l~edimento ~ifüm~nte, desde quo 
mudass~m as e trcumsLanci.as. 

Sr. presidente, não poseo t~rminar sem me 
dirigi1• muite poaiüvamente il m~ioria liberal 
dcet a c:i.rnara.. 

llludir-we ·ei esperando e confiando Ludo do 
seu patriotismo ? ! Não ; elb sabo (1U6 a mis
sà'.o 'J.ue lhe ô confia.da est:i por preonchor, o 
pa.rttdo liberal aio.da tem sorviços quo prestar 
ao p~iz (muitos apofodos), e nnte~ disto a vin
da dos conse1·va.dores serio io.opport1m;1, porque 
toda a situu.ç'1o quo 11ssu1uo a respon~abili<la;lo 
do poder for:i . de tenl ro coiumc tte um o 1·ro, o 
dentro em pouco aniquila.•ao.(Jl11itos apoitcdo~.) 

Entcndo,Sr. presidente, q_:uJ a opport1midudc 
é tudo ; e pol' maie que queiram oeadvcr~arios 
de Gambeta motejar •lc~sa pn.liw1•a qua c<>ns~i
tuiu a sua bandeira na Fr(Lnt;::i. n. verdade ó 
q110 ella re1utlle uma grando politiea. 

A oppo1·tuni1l11.de o llldo. Poi~ bem; a. op
port1lnidade para o parLillo libort\l no podor 
não dl)sappa1•ccou .. Po~•)ria do•npparcc.~r 11i 
dentro 0111r.•u~ cstadietas um aô n:To sB :ipt•esan
taa•c pllr" nssumir a r"sr-'M 1bili Indo do go
verno, conLinu:1n.Jo u. 1e1·1·1r o pni1. em 1101no do 
1011 parti.lo, 1Jlt•1 n•sim ficnri~ hvt•o d:i \•c1•go11hn 
de dcicnhir do 110,\ot• 11or fll-lt(\ do comlJat.)ntna. 

(íl( uitl> b1'm. JI ui tu b<Jm. o VJ'!lclo;· d r~li
Cltll(lO), 

A dieeu1uilo füJ" atli:uia pda hot:1.. 
O Sn. P1t1MDl':NTIC •hl 1nra. nmrmlut to li 

1oguinl& or.tom d•j dh : 

J> 1lrll'tC 

Contiuu:içlio dn old~ão <lo. weea. 
Cantlnuaç11o <ln 3~ 1liac11s~fCo tlo erç,unc.nlo d!\ 

füzand11. 
2~ <líeouasü'.o do l'rojeclo n. 112, do i883, f.1-

vore1 ã o.tpcisiçiio de S. PD;ulo. 
2~ discu~sito <lo projecto n. 241 A, d0 1882, 

sob1•0 ioeaçilo <le serviços. 
ia discussilo do projocto n. i6, 110 i8831 rn· 

gulnmento v:ir11. locação tle serviços rloinós ..; 
ticos. 

3• discussão llu projcclo n, 35, <lo i8fl3, re
g.ula.mento do 1111).bd•;uro. 

2" p<irti: 

ConUnn,,ção da 2• tlisc•1ssil'.o elas fot'CM. 1lo 
t1mn pa\'o. o oxc1•1,it.:io dd8il5-188u. 

Lovant1\·ao a soseio ás5 ho1'.1s. 

Prcsidcnc'a do 1:fr. M 01·oira de Bai•rus 

SlilHIAlllO.- Ap11r0Ta~rro u~ aola.- '-"'"nu<iTI. llc• 
t(tll!rimcnlo.~ 0·1H:o1curso •lo Sr .. l·:~cragnoao ·ra.1rn11Y .
lr1t<~1·1rn1l.i.!:âo dct-~r~ AmhaJ.a ~·i_g:u1.1\ru -i,ttU:k\t:rnA l'ÀL1ttt 
lM ou mm lJD b i A.--. Co u1im1<~r-ãa ti a oloiç.'.!o tl;i llll:tA:' __:.. 
:-t-;QüSllA -1\HLTJ; ))A Ot\.b1m ho bU .. -- lltseu::i:-.;L~ t.la~ 'for~.a.~ 
JtJ lo1T<\. Dj ~l.HHl>O d<J s~··, lilo r:tCS J;u·J ~m~ 

A's 11 hera~, foit:i 11 chamada, achs.m·!le 
iwesont"s os Srs. l\lornira. de Barros, fülleiro 
da l\fonozes, L~opoldo Cunha, B~sson, Vieira 
do Aullrade, Zami•, Cont:ig-.•m, UH1õa. Cint1·a, 
Barão d!l. Loopoldinn., Silv:. M:i.fra_, Thcophilo, 
Ah·os do Arflujo, Escragnolln Taunay, Juven· 
do Alves, .Manoel Carlos, H.uy B:.11·1.losn, Al
pheu 1\fonjaI"dim, Antonio Pinto, Cantão, Elias 
'.\lorMS, Barão da Eslancin, l'l.oc1rigues P cholo, 
Ign:ldo ~fartins, Joaquim Tavürcs, Coelho 
Campo:i, Ro.lrig-uc3 J t111ior, Po1npou, Adrfauo 
Pimentel, Joãe> L~en ido, João Ca!}t~no, :Mourão, 
Cnrnciril d:l Cunha, Felicio dos Santos, Pa.aos 
lllirnnd:i., Barão do Gualiy e Bo;:erra do l\Io
nez•)S (3ô), 

Comp:irccem, 1J,)poia da chatn~dr., os Srs. Gon
çnh·as do C:m·dl10, S1>u1.:i Qu~ii'or. Filho, :'o
vcrino Ribeiro, Silva i\hia, füuão 1la Canindê, 
Rodrigua< Lirua, Bulhêfo~, Aln1Qi(h Oli.1•eh·a, 
Auelartlo di:- Brito, SilviElno Brandão, Antonio 
de Siqu~irn, Lourenço do Allmquorqu~, l\leton, 
Josó Pompeu, Honi•i11•1e Marques, Perotli, Cruz 
Gouyci11, ,\t\Gnso Cdso Junio1•,Ra.tisbo11n, Pl'ado 
Pim<Jnt·.'I, YHz do l\follo, Sinv-11, Salustiano, 
Aristi1k11 Spinoll\, Soares, Augtisto Fleury, Al
meiJ:~ No.·~ ueir:l, Go11çalw11 Forrc'ira, Souia 
Loílo, Alcof1'r!\do, Ar11ujo Pinho, Oemoa do 
Castro, ~lal'lim l•'1•11oci~co l~ill10, OlympiD Val
fad:1o, V1an11:1 Vaz. B..irão <li\ \'ilia rlu. Bar1·n, 
R~go B:\cro"• F.spiutloh, Moraoll Jardim, Gana-
1·0-00 M..irqu''ª• Hibn11 o C1m1nrgo (-12). 

A's i 1 hurn~ o 50 minuto~. cichnndo·.110 pro
HOnfo, 78 Srs. de11ut~dos, o Sr. pt·osidonto 11\il'Q 
1\ l!C~8(iO, 

Cumparec·l!m, dopois do aborta 11. aess\\o, 01 
S~s. l\lac-Dowoll, Cruz, Alfredo Ch:we!, Fe1•· 
1111.nd<J~ do Oliveira, FeN·eit:l Vinnua, Cu~lollo 
l:kccnco, E'r::i.nkUn Dori~, Fcrreit·ll. tla l\fourn, 
Alval'O C:iminlL>\, ll1lcfon~o dtl Art111jo, Murliln 
Francisco, .Josó 1\farian 11e, Lacerda.' \Vurncck, 
PnroirlL Cnbr11l, Coall\ Pinto, l\fonool Porlelln, 
'l'li1·tulhmo I:fo1H"iq_t10~, F, Beli11;1dll, G1!mi
niílno, Andr11de Figtieir11., Ta.rcjuinio da Souza, 
Pot'P\~a d:i. Silva, Prísco Pn~o.il.o, Fclisherto, 
P11t1la Sonza, Monbntlon, P:\ulino· ,Ja So\1zn, 
Sotit.a Cr1rvalho, Affouso. Pcnn:i , ::ifoci~l, Arn:•l'O 
Bcz.e1·1·~\. Barilo de Anadia, D11qt1c-Eslrada .Tol
xeit·a, Roclolpho Danto.~, Dinna o UlyeMS 
Viann:i (36). 

Fnltn, com cu.uaa particip:tdn., o Sr. C:wlo>:: 
Affoneo. 

Fi\ll~, serii c;i.u~n p:•rticip1\tl11, o Sr. Bari\o do 
Araçngy. 

Foi appron1d:i :i. ucta d11 eo~sfio 11!ltace1!~11lc. 

O SR. s&Cll.E'fAl\lO dl\ contt\. d•) aoguinlo 
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EXPEDIBNTB 

Oflicioe: 

Do l\Iinislerio du. Justiç!\ de 5 de$lo mez, ro
niettendo, com cópia d:. inform119IT0 do juiz <lti 
direito d:t ·2~ vara. clvol, o requ~rimP,nlo em 
que fr:1 ncísco Pereit-.- R11mos e Antonio .Joa:
Cj llim Cantanh, ·d:i. Junior lledem 11ue, por fallc
citucnto dos sarventuarioe vi\;ilil!loa dos officio~ 
<!e ju.~tii;a, se oonsírlorc vitalício o pl·ovimcmto 
dos iudividnos que tiverem sido nomeados p~r:i. 
sor.,.i~em duranto a. vida dos mesmos ser1en
tuados.-A' commi~gfo elo justiça civil. 

Do Sr. conselheiro Dt'. João d11. Matt<L Mn.~ 
chafo, rle 7 do cot·rente, communic:mdo fol' ~ido 
nomeado ministro o secretario de e«t:1do dos 
negocios estro.ngeiros, p•)r doc1·eto de ô do cor
rente Dl.~7- .-Inteirad~. 

Requel'imento~ : 
De Fr.mcisco ele Paula Cunhn, alutnno do 

curso omperior da cscolo. dr} minas, 'Pedindç lho 
sej11 facult~da. liconç1 p:>r~, em qu:i.lquer tempo, 
pl'e•tnr ex:imes qu0 lhe faltam para obter o 
diplom:i. dG ongonhoiro, dispen~;indo-so-l1le 
a froquanain d"s aul::is. -A' commissiio de in
strucção public::c. 

De Llliz do Mabfaia o Antonio Pinto Mo
l'·~ira., aproesentalldo um llO\'O pl:ino em ~a\J.sti
h1içiio tto :i.p1•escntl\rlo polos s11:1plicanbs, ern 
15 do Maio, com o fim do int1·ocfozir colo
no~ e facilitar a. immigro.çiio. -A' commis~õo do 
comrnereio e orçamonto. 

De Arthitr Sampaio, i10ii1ndo pnra ser ma
triculado na Escola do Marinha, tlepois Je so 
mostrar he.bili1ado co111 app1•ovo.çi\o d1ts ma.
terias exi.~iclas piirn t<1l fim, <lisp~nsads n 
i<l<Lde legr.l.-A' commi3sãa d<) instl'Uc','ã:o pu
blina. 

l>o D. AnM l\foria das Novos Dnmnsio, 
viitva do D1•. Joi'io Josó D,\mn~io, cirut•g-i:lo do 
divislo do corpo de 81\lldo da Arnrndn, pedindo 
uma ponailo.-A • commi~são d 01 pon•õos o tJrdo
nnrlos. 

Do Cico·ro Bl'r.ziloiro ilo Moll11, chof·1 do 
ll~cçtio d:i. t•lt':\11cleg:i. do Pcrnn.mb11·:0, pcdinilo 
lho a~j L eontCLno, pMll toilo~ os oll'oi.tos l•'g-Ms, 
o tempo (•m 'luo c)<tO\"O fóra do ewp~ogo, 1wr 
cl<•111issiio j11lgnd:L ituproc,1clente, 11da~ 1rib11-
nl\cs, pelo i::overno, t•eadmilt Íl\do-o no C\ 11u i l'O 
chs otnpt-eg1doB dt? t'a?.cmda.-A's oomiuissiks 
do fnz0n la. o cl,1 p~n,üos o ot·don,1dos. 

Do Jou.qmm Rodrigncs Sob:ns, podindo tlia· 
pon~(l. da idade p"rn matricubr-so nri ~·acut
ilado de Direito do Re~ifo.-A' oommi~<iío de 
inJt1•11cçiío publica. 

Officio d:i. Junte. Btnzilt;"ii-11 da 4" sacção poli
cfol do dop~rtamonto do Salto, na Repnblic:i. 
01•ient!ll do Ur11g11ny1 communicando 11 i>ua. in
~t;1llaçiio no dia 11 do Maio ultimo, e snudnndo 
11 cn.nu1rn.- Recebido C)m ngrndo; 

o S1·- Er.i1cro~·u.olle Taunny : 
- Sr. prcsidon1a, n V. Ex. t!l~t.onrnnh11o dos 
esforço• quasi diai•ios por mim foitos p~ra fallm· 
n<iB p·ri·•noi1·0~ Lt•es qu1u•to• <ln hor:~. que nos 
c.onccfo o t•ogimen to anl oa do. ord m do din. 

EM meu fin1 nprosentnr !l. camtl.t'a uns pe~ 
didos do. iaforrnllç~o, a que ligo a maio1• inipor· 

t ancia, pois s'~. rc fo1·om ás q ue~lões de im mi
!J"raçiio quo ontre nós parecem despertar poaao 
inLore.,s~, embora tenham o mais· u.vultada al
c:mcc, ~obrctudo m1.~ graves circul!llltancias 
em quo se acha. o paiz. 

Eatamos, actualwente, Sr. presidente,. maia 
u11 menos nn. posição de um doente prostrado por 
dolo~osa e sória. enformidado, que, tendo á mão 
e no aeu l:i.do um valo,nte remedio especifi~ 
cnpaz ele curar os R~ns males .e . e.~t:l.ncar todos 
os ~cus solfrimentos, ob3tinada e impensada
mente repelia ~ea~ meio prornpto, energico, 
efflcat. o jó. experimentado, e prefere gastal" 
tempo n. en9aia.r tncdicamentaçiío que nã:o tem 
aq 11cll:I 11asigoahd:. e segura virtude. V. Ex. 
snb0, com :J. grande i11strucção que to:los nóa 
lho l'econho.ccmos, que a medicina infeliimenta 
co:itn entre o~ seus recursos muito poucos 118-
pecificos. E' orl'o ca.pitnl e de consequencias fu
taes não lançar promptamcnte mãa dessa arma. 
vn.lenle e invench·el quasi, uma vez reconheci
<l11s ns causas mo1•bidas e foita o diagnostica 
el:acto da mole.•tia. q11e cumpre debellar; pois 
b~m, Sr. prosid'3nto, o especifico e especifico 
certo <l infalli vcl po.ra oonjur11.r os graves m.'1.les 
qne afllig~m o nosBQ organismo econamico e 
socio.1, nôs o temos hem p~rto, e entretanto esta
mos cui .. k\Ud.> em cous:i. mui diversa que não ap• 
plicar tão heroico rcmedio. Difficnldades finan
ceiras,difficulüados oriundCLa do elemonta servil, 
~ão, 80gundu o programmn ministerial e aliás 
segundo o sentimento geral, as duns quoa tões 
niais 1no:nonto3as o para. alguns qt:osi 1n<olva
v~is da uos$a sociedndq; e corntudo, essa. dilll.
cul(hd~s crncantNm aa. immigraç!lo, isto ó, na. 
introduc~ão <lo capita.1-hoiuem, os meios reso
lutivoa com plolos ll por fniloe. 

E, entretanto, qn:u1to dcf!ll,mOr ao mrmifc1to. 
no nosso p1tiz po1· t1,~mnpta do .tl\manbo ai• 
rnne" ! V. Eit. bem o viu nn clise11asllo elo or• 
ç:m1ento <lo r11iniet•J1·io da. :r11:ricuhuro. ! Nndn 
sa dia'º• nada sa "VCl!lt<JU, mida se oatróAnhou, 
nn<l(l. ~o propo1. ; nonhumn idõa ,.,, adian
to11, nenhu111:L ob«,r\'a~:lo "º füt ; aucco
dc:•am-s<l oN m•11doro1, o nlio hollV•> um 10, por 
occ:tsi!lo do dc.ill:•to, •\UO podiwi q11nlqu1~r provi· 
1lcHwia. tencfonLo li fomontn1· n irutnigrnçílo o 
in~iMtie;e om clamar pela. nttonçl'lo doi p11• 
lllioo~ po.l\lr<~s orn l't\\'Ol' 1to tilo e~ria qu~at!lo 1 

l1np·diclo por c:lolat•osíl clo\·or, só n10 rc~tava de 
longe) bmonlar aquoll!I singulnr dospreoc
cu11açilo. $em 1·ocf:rmnç1io 11lgu1n11, o nobre 
0~·ministro da agricrnltu1•:\ com toda e. itiditfe
rcnç11 ccinsentiu l•IÓ quo 11 vm·ba ja tão dimi
nui~ e qu1' t<~m d·.1 cüt,,ndor n liio bl'gO$ ~orviças, 
ÍU»SO "ind:i cortada! E não só i~to,~enhoros, pois 
aquollo illust1·0 consolh')iro p1·oferiu palavras 
verdadeframontG de•consoludo~as,e.cbando que o.s 
grantlos qunntin.s votadas Cl gastl\9 om immigrn
ção o c.;.lonir.nç:\o não tin)l.arr. :"Linda ti,lo compen
saçílo nom h:wiam dado resultados corros1l0u
rlentos :i~ o•perl\nÇ:\~. Oh, sonho1•e, .! Mas o 9uo 
s·m·ia das p1•ovincit\< m~l'iclionite• do l111per10 1 
O que serin elo Rio Grando do Sul, de Santa C&
tharina, Par•.n:í, E"pirito Santo e o.ló s. Paulo, 
Yi n:io fos~o. .!\ tt·~nsf1t9ão ch~~as for~llq que no1 
tem mcrndtldO o. E11ro1>n,· intt•odu1.'iJil~, · ombor~ 
t:I080l'doundamcntc o ~ein mothoda,pelos o~furços 
da verbn-l111migr119iio o eoloniial)itolS. El:. por,. 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 30/0112015 14:38- Página 3 de 43 

Sessfio em 10 de Junho de 1884 

ve11t11n quize1'4, &Jléz:ir de tod011 os horrortiaos 
e•banjainentos <1ue ho11vo e iste> devido só e só 
aos 11oasimo1 h<lbitoa e desol·g~ufaaç;lo . do. nosso. 
admuiMrnção, qubera. maia co11vinceuto t•osul· 
taclo aJóm do qne já se obteve f · 

Quancto tudo me pnreci:i. de1•or.aoonselhar o. 
· contiuuaçlo cl11. a.ttenção do governo no sentido 
de augmontar cadn. vez mai,: a vol'b:i e fazor 
por conaequencia. avult.'lr c:ida vez mai11 o~- re
sultados e ns conaequencias, ó <!ªº dos IAbios 
de S. Ex. co.hiu aquella sent.ença de des:i.nimo i 
Esta.mos, aenhore,,, 'lhega:loa o. \101 mowento 
penoso. A quegtilo servil e ll questão fin'.\n
ceira nos oppriwom, e só na im:nigração, re
pito, • ó em um conjunclo de medidas hribil
mente travadas, é que acharemos a. progl'esaí
v:i. e lenl sol11ç:io do.s gl."and·~s complicações. 
V. Ex., .St'. p residente, no rclatorio do nobl'o 
ex-ministro da agricultura onco:üra, de pae
a11gem, um tl·echo muito significntivo o c11t'ioso. 
A fab1•iea. do fe1·ro de S. Joãcnle i.'p"nema, 
inforaia-uos o sou digno dircctor. possnia 
outr'ora 500 escravos ompregadoa na. fa \/ricaçâ'o 
do ~rvii!>; poia bem, muit..'ls vaze~ as forjM 
doilta.vo.m ele trnbalhar 11orque aquelle enor1no 
11easoal não cona~guio. r.balltecel-111 conveniente· 
mente. Hoje eS4es 5'.IO homeu escra.vos os•iio 
s11bstituido1 por .tl6 tl".ib:i.lhador1u itnlinnos. 
Vejam a. curiosil!8tma proporção: 00 . trabalha
dora• para 5QO, a entretanto o director da fa
bric:\ no1t declara que esses europêoe por voz~u 
ccis:iam a sua f11oina,porqu~ as ftirjall nilo chogam 
11 consumir o carvão que ell~s vllo d medid"' 
pro'11Jzindo. ·· 

· Eis. aenhor~a. e~ ta.1xi1edda a verJade:1•a pro
porcionalidacle entre o trabalho escrllvo e o tr.i
balho do immigr11t110 contento e mnie ou rneno~ 
Slltisíeito com aua sorte. O quo nlo podinui r:uer 
500 bomous, hoje fazem-o e demais 6~, na 
mesma tirea Je activi-lade, no ino.;mo C:lll)po de 
s~rvic;o. · · 

O Sn. CoxTAn1m:- Com a mosm11 aà10inis-
traçí'!o 1 · 

O Sn. E scnA.ClXOLLE T,wx.w:-Com a mosmn 
ndlninialrnçlio, as mostnne fürj11.~; emfün cnn11or
Vl\uo1 todos os olomcntos de compo.1·:11;:10. l11tQ ci 
dito de pae!Bgem, ~em tiue tll\bi 110 tire nen
hum corollnrio, p<iia a verdadu r<lsnlt11. br i· 
lb11nte de mo!\I) a convencer 01 nll\i11 in<'.M · 
dulos e aferrados a obs')foto1 precouctúo.1. 
( .'l1iarte1.) . · 

Fi~o, senhor••!!, verdadl)immento [lnsmo o 
s into-me invadido de desanimo, quando olb.o 
nesta oam~ra, que tom CJID ai ns . mniol'es illus
t1•a7i!es do pi:iito, 01n torno de mim, e m911cho aó 
ou quasi só a. pregi1r idó.u e aprego111• füclM 
que paree~ n l:ío mércc~i·orn d~llo. apoio n Gm 
nLtonção. 

Pois. n~o ·vimo~. hn din,, o nobre tleput.n:lo por 
P1wn:unbuco dism1tir IMg1tmenlo o or~amento 
dr fazenda e na inJag-açlio dn~ rnz!lee de n:4o 
fr110Wic:\Qlto das nossns .est.m.das de. fürro, e do 
toda~ ll!I circ111n1lanc[ag quo p~chm concorrer 
pnr.. o dos3nyolvimonto do~•o eleroonto do grnn
doz.11, doixar justo.rn1n10 á m:,rgem como nllo 
nistenlo.o in<itlle1~z o meio tn!lia 11roxí mo o mnis 
dil•ecto, q11 0 ó 1rn;:-me11lal· o numoro do p1·0· 
ductoros pois. introducçilo tio i1111uigra.uto11 

E como introduzir no Brazil popul~il'.o o po
pula9ão jci formada, nfeita. ao t1·a1Ja.lho, promph 
parn olle, dcsejo~a de vro:;resio, riqueza e 
commodidad~. ~<lllíiC> indo bu11cal•a na Europa t 

Como 11Ltro.bir a nós o nc~dente das popu .. 
lll~·ÕO$ <iutopôao lD.borio~a~, que nll'.o ancontra 
na pahia trabalho> proporcion11.l li.s eu~ s aspil'a
tfo111 
Q~e t·?mos·at!) h(\j ~ feilo dil methodico e 11ya-

t~matico neue aealido 1 · · 
.H~vomos gasto diüheiro, é verda1c, mas B&m 

fó, .nem confiauça : m·iis para iinita.r outras nn• · 
9õas Jn America do Norto e do Sul, que '{l?O
curam, na iuun· graçiio, con11eg uir a eatiefaçiio 
das suas neces1idades moraes e mnteriaes, do 
quo levndoa pela. certeza dos resulta.doa & calher. 
Q.-nnll\s vo.cilhçi5011, qu11nlllf! . medidas impen
sada~, quand~> procedemos impre11~ionado11 pois 
pouca confhnça em ulll syatem11 ! Eis o b is• 
torico d•)fJ n1)sso~ C$ ío1•ços. 

Sempre ine;iirott eap~ei11l receio, CJ direi · 
mesmo desgosto a~1s nossos estadistas esta verba. 
- Color1i.:aç110 e immigraçtl o-; considerada, 
ma.is ou u1enoa, sempre, como porta aberta. n. 
éabanjaruent.:is irromodiavcis", E, ontretan~, 
oulrllll men<JS rcmu11e1·atlol'<\s do que esta, apo• 
:iar. d·JS pezares, uib mereceram nunc:.\ esa.'ls 
demonslr:\çiíee ele fcirm:-.t des;confi!laça. 

Sonh.1re>, 11 ultima. eitu11.çito . conservadora. do 
i3GS a. t~78 procurou, e<>m effi~ito, nos csells iO 
annoa da governo, 11dianta1• o sorviço da immi· 
g~11çito ; m,1s eu o digo. ã p11ridade G com a maior 
imparcialidade, por isso que me urano de por
tencGr ll oss~ notavel p!lrlido a que rJove o pi:iiz 
1111 mais fecund a& pl'otridsnci19 a leis, digo lluo 
todo o dinbeir~ gastC> 11 foi sem vordado1\'a. 
contlança. nos resnltudos. . 

Subiu pororn a sitna.ç!o libernl, o logo 86 
manif~1to11 caro maior vohomenci11. aquelle ~n
tim~nto do auspcii~o q uo ao lig11. dircclamonto 
no ualiuisino;· iufolir.in•mle, domiDn.nto o maito 
no osplr; to brn7.ileiro. Os primeil'09 córtes, aa 
reJuc~ücs maia Cuudns o repetida~, deaorgo.niza· 
do1·.us a 111nis 1ouivois, fü.eram-s~ .neHI) 8'l'· 
víço. 

O SI\, Bi;HnnA. !>Ili M.r::lfll:.u:s:- Por Ca1lsa 
cl.01 11bua )a .intols~1woi1 que se dernm; íora tA 
20. OUtJ:OOQ.3 malbaratado1. · 

O Sl\. EscnM:>10LLll! TAuN.w :...;MllB, meu col
logn, n ing uom trato11 rio eo1·t:1r o'i 11busoa. A 
qw~stilo or;i oscoimar delles o servi Ço e n!to nca
uiu• com tudo de Utn!\ ,•ez. os· llbu~os nüo for.1m 
meno1•1B. A cnnsa ô outra: ó que 11() ospirito 
âa ndministra'.:'âo o melhor era logo hso; elimi
nar do um jaoto serviços e allttB09. 

O Sn . Unzl!lRRA ori Ml'::.;&u:s:-:- O governo 
ob1deceu à opinião publicu.. 

O SR. EscRAONoJ,LE 1' AUN<I.\':- O golpe dee
fechadQ. em chCJio na immigraçiio pttesou com
pletamonle · des:q>orcebido ·ao eeuliinento dos 
br11zileiro3: multos tt1lvcl! npplau,linm oom nle-· 
gri,., e Um dinheiro tã:o ma.1 gasto J,. haviam de 
êxcl:imar comsigo. . . . 

Mas, Bl usim ncontoc3U aqui entre-nó~, fdrn, 
na Eur1:1pa,teve f:ltnlissi111a ropercu~sa:o. 

Nilo quero doproeiar todo1 os 8orvi91>! do mi
nialro Bua1•11ue do Macedo, q110 aindn. conta 
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&!{Ui esagel.'lldos encomfaat11.s ; meti scm\lre 11.d
mli'el que um eepirito superior e lui:ido como 
Gl'a o delle adoptaaaa hnpen11adarnente medi.ta& 
do tio graves e dolor0111ae conaeq_ u~ncias· . 

Com effei\01 o que elle · foz fo1 1 nada rn11.is, 
nada menos, e•taocar de repente a3 fontes de 
onde ma.na Ta a col'rente de immigr119ão pa~e. o 
nosso paiz, 

E presencie.mOIJ entllo o ·eapectaculo mais 
quo contristo.dor e para mim nuneá olvidavcl 
do turmas e t ur!llas de europeua,ho111ell9 validos 
que Só pedi&01 tr;•b:llho ·o torras, não terem re-
111edio e]nto andarem a vagar polo.s l'Ua.11, . os-
oiolando o pão da enri:lado 1 · 

Ah ! 11enbore3: Eslll catilllra, e a pluralida:te 
doe broiiloitos, eetoo oiv.\ tos do u•11 sentit11ento 
fo.justis:rlmo e alt:Jmento deprhneote, em rela
ção ao omiirnnt.G da Eoropo.. A13rooitam qua 
elle veni tangido · pelu. mais horrorosa desgra
çar. o só desl)ja que qe lho proporcione um cnnto 
onde poi!Sa esco1\dur a.~ euu.s 1uíeGrias e receb3r 

·· hu.mildemeote os favore.>· da longanimidad·) do 
povo :1 cnjo aaio ae ncolhe. . . 

Nio, senhores. O immigrante oio ó ·~S>e 
homem deetitaido de dignidade o iodependencis. 
pa.~.e. quem tudo sorve. Os seus eaii.mulo~ .eilo 
mui 1Hrerso11 o não h11 eorri?nt1J seguida da un
migr.'.1Çil:o 1e10 · a conquista d<1 . regalia1 muito 
elevadas n;i ot;lem moral. 

Apenas so deram aquellas acenas, de qu•J faço 
responsa.vel 11 memoria de Buarque de· M~oédo, 
imme'1iatatnento se fecli.011 a Europa para ncb, e 
todos oe esforços dopo is t<J n ta doa t.Sm e ido lua-
lante didlccis. · . . 

V. Ex. j4 ouve. ·entretanto, grilos de alarma. 
O Jornal do Comm#rc<:>, que 98 occnpA 

com cri~erlo daa qu.~stiSe11 mnie sériaa, quo n!lo 
é uma folua lel'i11na o goza de j1.utQ cone!lito 
pela e11a me>.leraçJo,. do algum tempo ·n esta 

· puto, ee.lâ a bradar com inaiateneia :~o g<r 
vetno e no parlallloneo: e Cuidado ! A imm\

. graçlo ·e.eanêa de modo •oneivel, corre para 
o Rio da Prata. procura ou troe paizee de. Ame
rioa, Eibandonft o Ba·ilzil, entreg.1-uo~ 4s diffi
culd1d~• financeii•WJ o 6. questão negM, nll:o 
qaer 11aber do nós oulro11 ! Cuidado ; o per:go 
01tl. 1G aTolumando ! » . 

O 'lllO faaemoa nó~, onlrot~nto t Etn que etn
pregamo3 u agilaçlo de ilspil'ito proprio da raça. 
latin:i 1 E111 qull gaatamoa a noasa loquélla.1 

Ah 1 aonborea, quanta energia. do p,1lavru., 
qaaota eloquonci4 até, malbaratadas em doba

. tea •torei1, pequenoe, de campana.rio, em que 
a belleza da phraae nl!o póde encobrir a 'l'acui· 
dada do aaauropto ! 

Para que nlio eatudarmo1, na boa fedo :1m
pla9 d:acussüe.e,011 grandes remedios quo tôm t!e 
llalUU'. 08 noagol males jâ llo aonaiveis e qu&11i 

· acabrunhadores 1 Cau'a ató . peno. que ostej•
ma. a flenLil-os assim puugantes, qu .. ndo, en
tretant.o, ,·ivemo~ em um paiz unico :no mundo 
pelos favores da natureza. 

E' que dorrni111os o aon:mo da d&!lpl'eoccupa
ção G somos hoje viclima~ du. iudolancia. em 
que ee ap~az o noa.,o ('apirito. 

Mas, senhores, pôde o povo ver, cnlmo e in
dif\'eren~, a l\tli tude dol aeua re_Pre11nt:r.ntos, 
quando,. 611tretanto, o Br3zil va1 acordando e 
en~ara, jl1. urnatAdo,aa intrinc•das quostlles que 

v. u. 5 

o aobrosaltam 1 Julgais, porven tura, que a1 fo
lhai ejornaca mais· notaveh deate [mpel"io vêm 
aatisfe1to1 que <lebalcle cl&mam pela VOllP at
tençlo 1 Poâereia, por ncaso, continuar indift'e• 
reutaa e alheios ju~tnmeute ao problema em 
que se CJMerr:i. o leniti "º u. todo3 03 nossos d11a
conaol0111 

Peço, senhores, . jmploro, com n mais viva 
iueistencia, o 98cbrecido inta~e•so do parla
mento brazileiro para a immigraç!o euro.l!ea. 
Não podemos, se1D crlminosa. .ÍQ1put0ção,· 1.r1lh1.r 
pol' Dlaia · tampo .o caminho om que vamos 
gnio.ndo a Dação br.1zileira. Si tanto a _11reoc· 
cupam, ·.e com ·. ra2íto1 a questão qer~il o 11 
questã-J ftnnnce1rl\, cu1derno11, cotu o mtuor dea
vello, da quO!!tlo em cujas dobras se enceri'(\ a . 
aoluçfo completa. da(111.cifos dal.ls graves :<8811111-
ptos. Tratar da immirraçlo, ó íater p11tallel!t· 
mente .mc1rchar a :;a.t\afação honrosa. de.a a•pi
raçQes, uma da ol'd~m eco11omicR, ouLra hU"l'Il.'.I• 
nitaria, atnbns soci>:os. (Apar tes.) 

O Sa. M.AnTt:II FAANC1sco: -Primoil·o " que• 
tão 1ln11nceira. . · 

O SR. EscnAGNOLr.11 TAUl'IAT: - Ant·iponho 
·tnrnbern essa, mas não sojam eeL~• pahvl'~ a do 
nol>re tleput~do por s. Paulo como q11e paredo 
opaca Rl~m da qual nio poe9a esiender-~e o 
nouo olhar, e&barr.\odo· de oncontro o. clla to ias 
H no1•a.' esperanç.as. 

Dizeis : ti preciso urgenteinente augmant.ir 
as fontes do producção ; ois o nogso vardadei!'.O 
esCÓJ!o." Mas cODlO aug111e11tal-os sanlto proeu· 
rais introduzir·o capil11l~ho1llem 'l 

O Sn. AL?.llllDA NOGUEll\A: -Tratar da im• 
migração e tt·atar dn questão financeira. 

O ·s .... EscnuGNOLt."Z TAU:iAY :-Tratar d& im· 
migração, me\1 colleg:a, ô traLar de loda1 aa 
questões. Ella é o bojo em que se encerram 
tOclae u mais r1U• devemoa coneiclerar de 
certo, importantes, mas 1inilo eecun<l11rin.s, pelo 
meno. la.toraea. 

Seuhoroa, do fundo d'ulma lamenw, h& 
muito lempo, ver iuconcllss1.1 provas d4 no•H 
qu11~i abs.'luta indift'erença mesmo na1111ellea 
e1piritos cullivados e inlelligoncia11 pntr10Heaa 
·que 11atlo mt.ill do 4111e ningueni habilitados 
}*ra ina~ignrelD o po.rlamento e. tomar as m'.l• 
diclas co11dt1ce11tea 11 tio grande flm, 

Eat11dam, Tefted~m, analy.i~m, vit\jam e pa
raicem comt11do retractarios a verdAde1 0Tu1~a
dora1 • 

Pols nllo vimoa o oo1Jre deputado plllo 2()o 
di11ricto de Minas Geraes, o diehncto Sr.Aft'on11> 
Celso J11nior, que vi~iton ultimamente OI Es· 
ta.dos·Unidoa, vir &11ui <azer-noa uma deécrip9lo 
animada o poe~cn das suaa poregriuaç~ea, e, 
enlretau to, 11enhoroa, nlo nos. dizei' pabvra Bi• 
quor da• maravilhai alli OP.Aradas pela immi
gração T ! O qne fu S. Ex. 7 Buscou t\'anquil
lizar-nos a respoito da producçlo e consumo· do 
cafó e leva.do pelo seu eal!irito pitoreeco e 
amigo do c11rio~o, p1•ocuro11 exalt~ r não o lm
mig~nte collaborador daquella pasmosa. gran· 
deza moral e matorial, mas aimploemonlo o tra
balhador-mncbina, tentando 1leíendel' e> eh\m, 
qlle aquellR. poderosa e hospitaleira naç:Io repelle 
como si fõr1\ lepra . Porque, S. Ex., nilo voiu 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 30/0112015 14:38- Página 5 de 43 

34 sessilo em 10 de Junho de 1884 

contar-nos o que vi11 o o que achou 6.11uellos 
Sre, dep11t.'\d011 que não estão ainda bem ·eon" 
Yencido' do alcance deu& qaestlo 1 Pois o ·jo
Ten rop.re11entan1e, de coração prefere . o. C~lí
forni:t .'l todos oe mais Estados da Uniíl'.o i o 
Mil eapiri&o dobra-se a.saim t:mto ao interease 
de momanw, sem ~e alongar pelas regiões do 
futuro t (lipat'tes .) 

o Sa. APPONSO CELSO Ju111ron:.,-Á razão é 
muito 1imples: J?Ol'qne à ocioso demonatr:lr a 
utilidad~ d& imm1gl'!lção. 

o Sn. BBCRAGNOLLE TA.UNA y :-Pelo 11.mor de 
Deus, pau. que Bll.PJ?.Ô1'. <).UO Wd~s estio inapi
rados dM mesma.a · 1de:l8 e sentimentos ! Não 
acho aceitav.ol ·:i.· resposta de s. E:x. · Não · elo 
assim tllo niomatie:is e3tas verdndé1, Pelocon· 
tl'llrio rnuito t'ortea, e con~rnrioa lhoe eao os 
preconcá tos do ea.d!\ povo. Lsto pertence ã hi5• 
toria scientiflca. · 

Uw Sn. D.nu~.u::>o :-Ntfo ha qnem nlt> soja 
amigo da immigraçlo e~ropêa. 

o Sll. Bscn1>.G"Not<LE T.1.UNAY :-Por que en
ilo essa despreoccupaçllo conatanto, manífeeta
dA por füctos·ioneg:iveís 'l Por que do cortndllli 
au.ccossivamen\4 o quanto poasivel ~verbas do 
orçamento da :1gricu1Lurn referentes a ·1odos 01 
111l"Yiços inherentesá coneecuçio daqnelles pre
tendidos de•ejos1 Isto é a qae se cb.amn t':1.llnr 
pelo. boca fóru.. O coração n«o eatll intel'essado 
e por um& Uilo multo .-imple11 : .ê·que a con
vicção intima n4o 11& forma. E o nobre deputado 
por .Minai 11pregõa ainutilidMle tla ptop:;gnncb! 

P or suo razio o nobre depu\ndo pelo ~, di,,. 
1ricto do Rio Gr.\nde do Sul, o Sr, C11margo, 
que tem diantedosolhos Oll &imir«vais rtsulta-. 
doe cb inunigraçlo, h:i.nndo con,·érsndo br
gamon\e commigo, não noa vem contar IJ.Ue iw 
cousequencina boneflcu lllio immediatu. que a 
11111. bella provincia marcha. hoje desusombrada 
a coo.sidera de alta qunlque.r medida relativa Ã 
t11Crr1vidllo, un.icamGnto por c111.1• d11 hnmigra-
910 !llleinll e italiaM ? · . . 

O Sn. C.utA.noo :-Apoiado. E' bt'ilh:mto a 
bi1tori:i d.n immigr.\çllo om minha -provindt\. 

O Sn. E acBAGNOLLlll T AUNAY:-Porquo s. Es:. 
dei:i:11 a um orador mo fraco como ou (11t%0 apoia.o 
do1) :i prebenda de .aeudil' Hte indill'oron\is.. 
Qlo du cntn1.ra, como si eu !~ra VQl a clamnr no 
deeerlt> t (Âp1U"te1.} · 

O Sa.. 0A.NA1\GO :-Aiud!\ o anno pa1111&do 
DIO$trei as vantagens que a .minha pl'ovineia 
tinba .colhido aa immigrnçlo; V. Ex. tem todii a 
razão. E•tâ .prestando real e releva.nte seryi90 
ao paiz. · 

o sa.. EsctuGNOLLll TA.UNA'{:- Sr. p1•esi,.. 
pente, á re&lmente doloroso, e profundamente 
desanimador, quu1.do procuramos convencer 
a outrem, esbarrar de encontro a esta razio fria 
e banal: e Ora 1 Ha muito que estou poasuido 
desta Terllado. • PreJlro a lellldade dos que 
-adiantam argumento1 contl'ario9, empenham 
o debate a defendem o !Mil pen11u intimo. 
pa1110 t' pa.1110. 

Ma1 como t Onde estio oa ~eto1 que de
monstrem oasa convicçllo f Potqull cl q1,_1e o 
11obre doputado palo 200 di.tricto de Minas 

Geraee bu11cn dar p<ir improflcuas a~ minh&11 
p .. l1wrne, tap:indo-we 11. boca_com a au11. reepoetat 
Porquo é que não o Tejo na i111prenp, na 
ll'ibunn. por toda a. pa.rte, a di11eufü, a fallar 
neste uaampto, IL transmiLtir aoa 11ens eon11i· 
dadãoe su1i convicç!o 1 S. Es:. parei:e que noa 

. Estadoe-UnHa. enc11.rou só a .questão da venda 
do café, qui>.ndo esti>. entre nÓJI é quui que exa
gerada em rebçlo aoa braços qae· temos. Agora 
a cou1a é outro: é 1:oneeguir productorea 
e prodactores entre _aa tafO,s melhores do 
mundo, pois oa que·pOSBnimoa vilo nos sendo 
arrebatado• pelas c.sig-onci:J_s h11m:i.nitaria11 da 
eivUiz11ção. Querem mais C)IDpletoa symptomas 
de menos pre90 quanto a0& meioa de a.tt::-ahir 
eues proonetore• 1 Fecb.u.-so a· discaselo d:111 
orçamento• da agricultura, 1em um& só pa
lavra a case respeito ; continuam ~nosas 
deapeza.s, aagment.ando cada. vez mais o ma. 
tor1al que deva serl'ir a proelucção, o no enve:i 
nnda se f'az, nada. 11e propi5e pllil'a füzcr fru· 
cüflcar essa materio.l. Ab.i as verbas são cor
tadas, como si isto fosse logico . . ·E énlretanto 
dii-nos o jovem e t3lentow .deputado: 

CJ.'ill:o faltei n& imlllignçiio porque em 
oei~ ! > . 

Essa resposta. ·é Rliás re.11.exo do penslmonLo 
do governo nelua.l, 

Com alfeitot naquelle monstruoso programma. 
que aqui va1u desenrolar, aó inciaento111.ente 
é que toco11 na questão, como eimplO!I supplo· 
monto, cousa do que ha de cuidar, si puder 
cuidar. · 

Qaorois, enlrotanto, ver ae consequenciaa _, 
De!'Culpem oa meus nobres collegu o ca1or com 
qu.e &gtlt> esse 11s~mpto,ma.s eUBpora~41 quali 
G!l8a seg11ran94 indefecth-el daa belliuima11 in.
tençb do 1e f'a.zer o po!lllivel. Allúa proteatun · 
logo que 16 tem g&sto 49.000.000$ : o os reaul
taltot nilo t«o Nn•i vei1. 

O Sa. RoMuouma P•tSO'a'o dá um nparté. 
o .sa. H&on..1.G1'!0LL11 TAUNA T : -u flcoii aq 11Í 

011.uberantomente provado que cada. immírNnte 
&1tabelGci do :6.caya por menoe de !()()$. E o pro
clamo ~m alto. Olhai. um bocadinho para a• 
provinci11s meridion&el : am •tio 01.- 1'0101-
\&dl)ll., · . . 

O Sa. L1'0POLDO CtmEU. :- Nunoa !leoa 11.u
beHntam.onto provado aquslle preço. 

O SR. EacaMNOt.r.• TAUNA.Y :- S1n.hore1~ o 
governo 111'0 pt\l'da Oat!ll.SÍlo de ftngir, reparai 
no term111 fingir pcr11n.te 11 Europa o '°cios 1161. 
q-ue 119 occupa aóriamante de immigraç&o GOn~ 
vencido da e1ficaeia d'eoe melo de progresso. 

Declilrou-noa pomposamente ci.ue haviam che
ga4o centenas de polacoe, lm.nugrante1 livres, 
aqui Tindoe para se localíaarem em terru 
braziloira11. S~l>eis,. sorte ilesses homens' Fo
ram par:i o PnraDà, soft'rerr.m muito no se11 re-· 
cebimento, 1à 0111iveram mez.ea em ~.,. dos sous 
compalriolu, nlo ach&"'8.m ·lotes' medidoa, an
daram vagando de um la.dei para outro e, aftniU. 
reiiranun~11e pal'll. o Rio da Prata, Ei11, em pou
ca• palaTroa, o resumo de faetoa bem reeeutes . 
o, acroaceutat'ei, bem uolorosos. 

· O minittro, aenhorea, declara pomposamente 
o a cada momento que temos ncellentea lotM 



c â"nara dos o epli:ados - tmiresso em 30/01/2015 14:38- Página 6 de 43 

Sessü.o em 10 de Junho .de 1884 S5 

medidoe, tel't'aa uborrimo.a qu(l podem •erVÍI' de 
drea 11 actividado do milhllros de colonos; en~ . 
tretanto, cb?ga. umo. turm• da Europn, ~~as 
dezeuiis de lmm!grante3 com 4ll suas fam11las, 
e llÓ enconlt'am deceJ19Õtla, diftleuldo.18!1 e tudo 
por fazer, tu.do ! 

o SR. Bl!iZl!il\llÂ DE MENBZES :-O erro foi 
mandar vir ganto de rn:\is; para ae proridenciaa 
que ae haviam dado. 

O SR· Escn.\GNOLLll Tl\UN4Y :-Acredito que 
nesta questão do immi8'r11çlo, como aliás om 
outraa1 o. co.mara ea~i"'8e atrasilon~o ~uito e que 
a opimilc> publica Jil passou adie.nte. Não ha. 
hoje jorn11l de prov1ncia que não ee occupe com 
v. q neatão da tranafol'!Dllção do trabi!lho ; e <le 
todo1 oe la.doa do Iaiperio apparoc(!!m arti8'0S 
curiosos, alguns psrfeit11.mente ela.borlldos, que 
ll!.Oatraxn sen1ivel agitação de eepirito, que, for
ça é confessar, nlo tem o devido eco nesta 
o.mnre.. · · 
· Senh()res, aqui estão varios jornaes do Pl\
raná e por signal q11e b~m redigidos, o que 
hon?a aqualbt. provinafa . . 

A G~1ta · ParaAc:tcn1" tra• um artigo so
bro colonizaçao que eu dese.iár:i. ler todo .A· 
cam.11ra, tão !Sensato .9 bem de<iuzido é ella. 
Narra bmMm-e infelizmente a~ra nilo aJ!ho 
onde-uma.s proozaa pratico.das t'ãlo preaid~ute 
da Cainnra M11nicipal.de Curitiba, a obrigar oa 
colonos a yendereJJl os ee1111 genaros·conforme 
o tal mandão, · n:i. 1111a alta nbedorill, entendia 
maia conveniente. Pergunto ao go\.()rno quem 
é e&110 potentado, es13 enjeito, que pll<1 e dispõe 
daa · cousaii dot 011tr01 e com as su&e ordens 
atrabilarias perturb:i a pnc e oa . interesse• 

• alheioa7 Qnero 111\oor quem ~ e1111a trrannete que · 
uauaforlll:.\ uma capital de província em aldeola, 
onde póde fazer preV31ecer os. •11• ordens como 
omtiipotcnte alcaide • 
. Pofa osso homelll 'tivo tiio desligado do no11110 
uiovimento eooittl que nlo comprehende que os 
aeu1 llctos de tole. pt-epotenci:i. h11o,,.i.am e liilo de 
1or commentadoa pela imprelllla 1 Triate loe11-
lidad1 que 1apport.'\ seinelhail\e ielador <los in
tere1Ha proprio1 A titulo do interoua publico ! 
E qualllos abuso• do.S11e1 .Dlo se dlo por esto. 
immtnao p11oi1. Y Saili&mos pelo menoa como sG 
chaDJ.& eaae pGrseguidor doe d01ampart.do11 o 
intulizec am Curitiba o ftque o !!G11 nome bem 
conbocido. lmt.ginB" comara om. que cout.. ha 
de ollo tor-ae. Supp!lo-10 de outra. raçit, ou&r:1 es· 
pode, znai1 nobre, mil vazei. mai1 illuat.ra<la. 11110 
o ~•tr11ongeiro que lrabP.\ba, H eaforça e b111Ca 
Yifet cozn digllidlde no Braiil ! 
. o S1t. L1toPÓLDO CUNBA d' um aparle. 

O Sa. EsonAGNDLLll T.wtu.Y:- Eet• aqui a 
prova. 

O Sa. Lll!OPOLl>O Cu1uu. : - E' um artigo de 
jornal... . · 

o sa. E~Ct\A.G~OLL~ T .1.UNAY :- E o que .aa 
passou em Coritiba ropota-se em muitas parte• 
do Bra.zil. 

o s11.: GllNBl\OSO MA1\QUB9 :;,..Que'l'll!D. . 09 co
lono• que o gonrno compro tettu.11 na proxi1J1i

O SR. ÉacRAcxor.r.l!t TAUNAT :~A tifo falbda 
ho11pitalida Io brazileit·& é uin pnlo.vrlo qne nada 
sig11iftc:i, sublel'fogio d<l momenlo de q~e lo.n,ça• 
PIOS mio :1 cada instante para encobrll' mullu 
das nouas miseriaa. Niio devomoa j11stamente 
f&ll~r tanto ?m hoa_píte.lidade.Qu!loto mai~ hoapi• 
t.aleuo o pr.1z, mau atraeado e. · O cgo1amo 6 
um doa :iasignalamentoa da cMfü:açito. 

Em uma sociedade bein organ.faada; todos de
vem trabalhar. Não se adm.Htem esse11 &patl.i
gtiados o par&sit::a au.~tcn~doa p\!lo~ nosso• 
grandes proprietarios qu~ a_ ~co da 11li,man
taçio que lhes mandam · du,tribwr e da 11rotee
ção que· 1hos concedGm, GJ1:.1gem a submisdo e 
e •Ul1:11erviencia mala completas. · . 

Acabem.os com essa verdadeira. legenda. de 
excepcional hospitalidade q \ie cara.etc risa o 
Br.uil. 

O car~cLer br1uileiro tem de· cerlo uni lado 
am.eno e cordial ; mas não nos iieil:emos Je,ar 
polos oncomioa exas-erados ds viajanLes 'lua 
tomarani a poito achar tudo optimo, som duvida 
pa.rir. compensar e e:iceseivo mal que oulroa 
- e não/oucos- têm dito do nóa. · . 

O que precíqo ó ªP'.?'ºit:i.rmo,a _systom.nliea· 
mente u boas dispoa1çoes do ' 'fl.r'1to nac1o~al. 
Não devemoa maia füzór cabed:i. dessa. hosp1ta• 
lida.de q\\e nos proporciona um o~ 011~ro fazen
deiro durante boraa, gu<'ndo o 1mn11gi:a.nte o . 
que <J,UO~ é n 111s. estabilidade e prender e a 
sua v1da â terra ·àe ae1eoç!o. 

E qual é es10 ho>pilalidade 1 Diga-me o 
nobre ileputado pelo Rio de Janeiro. 

Porrontun · ehega uma faD!ilia de immi;. 
grau~. e o faiendeiro 9-Lá promp~ inunedi&-. 
taaente e. localisal-a nas suas. p1'~pned11de1 W. 

Pois é o que se ch:u111. hospitalidade em ma.
teria. de imro.igtaçlo. Quanto a dar um Pr&;to 
de feijão ou de arrot e aguAlbo por \1Dla noite 
n&da repre!lenta : o arabe 811l sua pobre. tenda 
DO deserto faz IÍlUÍtialÍlllO maill, pois COQ11dera. O 
hospedo um ente 8a8'rado. . 

Nlo usemo• · portanto, mais deua bali.ali. 
aade faaupporlavol com que muilo!J aioda en
chem as boohecbu, IGID eaberom. .bain do que Be 
\ta.ta. A rtputaç&o 1111e temoa hoje· noa ceut_ro1 
de emigração europea é que 01 noBllOI . habitas 
são inhoiipitos. . 
· Temo• terru em_ q11aut1dti.de,onOl'm'la,ct\p&:&e. 
de sustentar 150.000.000 de habilant~a, entre
tanto 116 ooutamoa t2.ooo.ooo e~palbdoa \lº' 
uma s111>erlicie v11ati11imo. e dette• t~.opo.oao, 
:a. 000. 000, 11i tanto, po111uom · .t~r.1tor10., que 
1~ -.erdadeiros n~noa e qu. d1v1d1doa accom· 
modo.riam um mundo da goAte • 
. O Sa. G•NBROIO M.utQD'.Bs :-Ellf!• nlo qu97 
?Gm e11u: querem junto da. oap1t&l e a.bi 
nlo ha. 

o sa. EscuoNOLL• T.1.oNAY :-Liquidemo., 
porém, dé uma vez a. qu01t«o da ho!pitalidade 
brazileira. 

dade da eaphal. 
O Sa. RonatGOKs Psn:oTO : -Mais 

lidade do que entre nd1 é imP<MaiveL 

V. Ex. me11 collega, quando vai pelo aertlo 
em viagem, eia.acendo de. cavallo am qu9.lquar 
parte encontra com eft'e1t.o agasalho, IDM um: 
conselho lha do.a : nlo se demore por9ue deve 
sabei' que hoapede da tres d\aa é IUJe~to que 

hospita-- abot'l'eca. (Riso. ) N«o ao lho poupa m111lo mif, 
cara: eãeja certo. · · · · 
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O immigrsnte n1to·9.uer fatores; tudo quanto 
por C!lle fa:&em ó legitimo ompreatimo que s~rd. 
com certeza reembolsado deb:iizo de 'lualq uer 
fórma. 

O governo fez alarde de ter tra~ado.com toda. 
a hospit.~lídade o~ reeamcheg:ulM pohee>a ; waa 
.sabe, porventura, o que 90 den coai elles 1 

Estiver.ira 20 011 30 dias ú. espera de lotes 
de terra.11 no Para11!1. ; uilo oe ach:mun, retirn
ram·-s0 para um pafa que comprehcmd•3 qual a 
hospitalidade que dev~ dn.~; eiro, aenhores, ll Re· 
pu.bliea. Argentina, , • · · 

O Sa. AnsLA.noo Dlf. Bnno:-Querem ~er~as 
em Jogar deLGrininado ; na enpital e não nos 
loga.res C!m que o govel'4o as tem para. lhes 
dar. 

O SR. Esca.~GNOLLl'l TA.uNAY:....:.o ·aparte do 
nobro deputado ajud11.-me, 

O Sn. An"&L<l.RDO DE BllITO: -A iew na:o l'.!S· 
ponde, porque ~r verJado. 

O Sa. Esciuc;xoLL'I. T.rnx.n-: - Sanhorc~, 
nada mais. n11t12rnl do que esses immigr11nt~11 
quererem lerrlle n11~ prozimidade9 doa cêntros 

. de consumo. Desejam melhor pl'Ova do que elle~ 
pretentem logQ pagar o que ficarem devendo 
eua dinheil'o e om gr4tid!io f · 

O Sa. GEN!!:l\Oro M.tRQUJ!la:-Por~o da capital 
da provin.cia unieamci.nte. 

O Sa. EsCRAGNOLL"& TA!iNAY :-E' preeiso 
deaeonhecer absolutamente todas as q.uestões 
economica.a que se prendem à imm1g.raçlo, 
p&l'I\ suppar que o immigr11n'o isolado pOllllll 
dat-116 por cont.enta eom um lote do tel'rl\8 n 
iOO ou 150 leg11ns do fütoral, sem e!tr:idaB, nem 
~ei015 de cammunic119ão, no meio do maio o doa 
bugres. Ma.e entlo, d'l que Tai viver e~lle co~ 
lono1 

Poi1 de na,111 nOI t(lm aervido a oxpêrieneio. 
de t4ntoa erroll nessa. especie t E qu!l enca.ntos 
alo f.lsees d11o eapital do Paraná Y (:lpart<Js.) 

O que fü:i: ó gl!verno .Y V. Ex. on~ suppõe 
quo o iminigrante que chega ó ntil u:·aó
mente a 1i 1 Não ; os seu9 .primeÍ1'0$ tempos de 
e•tllda ttllo horrivois e ponosiasimo•. Em todo 
ca1c> o paiz que o recebe lucra muitilsimo. 
(Aparte.t.) 

M11, 1onhorS1, {'&ra qae .ene ciume, e11a 
empenho absurdo de eoMervar te~rAB incult1.1 
j11nto da8 eatl'a•las de ferro, si estamo' con
vencidos de que " todo o 1r,)nz<1 precizamos 
justam0nte llugment,\r e. produoç~, e port~nto 
o transporl!1 dessas vias Ierreas 1 Quem ha de 
augmentar 98sa• renda• do quetanto eatecemo1, · 
aenlfo os braços trabalhadores 1 O q11e querem 
fazer VV •. EE:r.s. dessas exwnssissirnaa zonu 
que 1nargeam na nosBBB li!lha!l ferrea.s t 

Quanto torrem> inaproveit11.do ao longo de. 
estrada de fel"ro D. Pedro 11 ! 

O SR. B.llZllll\RA DE MlliNE:tES : - Isso não 
querem ella.s ; nilo aceitam ; CJ.Uerein as capi• 
taes para 0xplorarom a in.dua~r1a de locar rea-
lejo. (Out1·11s apa1·tts1. ) · 

O Sa.. Escn.AON<lLt.11 T.t.VNA Y : - Muu DBO.!I ! 
Que pon~o do viah 1 Que modo de argumGntll? 1 
Q11a 1dé11 aobre immigrai;ão l 

O SR •. G&NEno~o M.lRQU.111: - No Paranã nllo 
a.eeita.r&m. 

O sn. E~ca.~G!IOLt.E TAVN.1.Y:-Q11em sabe se 
não teri1un raza:o, como tiveram oq rwisos. Mu 
pat.\ quo irninadiatame1üe Hra.r~Be a conol~alo 
d~ q11e nenbwn immigmnte quer esto.belec&r·•e 
soo.ão junto da c&pit:il 'I 

Noto foi com prevcnçi'lo.'l e idoas como as do
daput~o pelo Rio do fanei~o, o Sr. Bo~e~l'a de 
1\lanezos que oe Es~3d)s-Unidos chegii.ram â 
st1a pasm()Sa gr:mdeza, que a Rspublic11. Ar-. 
gentio.a vai cada. vez mais se avigomndo,adqui· 
rindo cle1nentos do prosperidade o fo1·ca,q11t f:i~ 
zem com q o.e alia jã possa cm muitos pou toe en
te.atar colll o imperio 111nerica.no a ta1V(J~ uhra• 
P?sg~l-o. Potqua mela du~ia. de immigrantes :iti· 
sltn p~oclllderam, 11egundo me pondera o nobre 
deputado palo Paranà Lira S. Ez. logo a deduc. 
ção de que a im1nigrai;ão não serve e s6 nos traz 
da. Europ:l hom11u Endg'3ntea e &obret1l'lo incan
tentaveia. 

O Sl\. GEN!'!l\oSO MAnQUU :-Mas qu.em ti• 
rou 011so. doducçã!> 1 Esto11 contestando o facto. 
V. Ex. niio ea~à a pnr do que s e passou • 

O Sn. E.&onAGNot.tJC TAUNAT :-0. q1l8 se deu. 
no P:irauà tem-!;le dado em tola a pal"te, é a 
hietorin. da inunigl';19ão no Bra:iil. (Contesta• 
çõea.) Nóa nilo podemos absolut'..\mente conti
nuar como vamos, aivndo~ de sentimentos Ma· 
nhados, pequenos, só vendei :no immigranfo um 
homem q11e quer luel'ar, enganar-nOIJ !l que 
ha. de eot• pesado no pnfa. (Nilo apoíados. ) 

o SR. ADli:L.\BDO Dlli BRITO :-~lo ó csaa . a 
minha opinião; V. E~. estai. engana.do, nlo me 
faça eata inj ll81Íça. • 

osa. GENl:MSO MA.l\QUJC!I :-Na• Bila<! conai· 
del'llq<Se~ garaas V. Ez. lem toda. a .r.1zi10~ toda; 
u111.•, qua.nto a c11se füc&o relativainento 1\Q Pll• 
rnnó. abaolutamonte nlo tem : ignort1-o. 

O Sn. EscaAGNOLLlli TAUNAY: - Sonhol'a•, 
o.em de 1lNposito cahiu-m& a.gari\ m111111:10 de· 
baixo d,ia olhos o preciosi111imo artigo, (Jllll i;>re• 
ci11ava. ler á carnara e a que ha inuco A h1d2. E' 
~ rcspoata cabal 11! aa.;eveui;11~• tltJ nob!'e .!G• 
pute.do. Vem na par~e editorin.l do um jonal 
•ério, Tral» do r.at presidente da Cnmarn Mu
nieiJJ~l de C11ritiba., cujo procadlmonto ji\ tanto 
protligueí. Doeculpe 11 cae "' foit~r&. 

Voz11:a : - Loia, leu1 J 
O Sa. EacaAGNOLT. l!l TAUNU (l~ndo): -

e Colonos pd1·1~g"ido1.- H11 di111t no&iciilm.os 
q110 o Sr, lll'O~i·fonte da oamara, nBgodante es. 
tabalocido em uma d·.\s fr.,nte!J domare~do desta 
oo.pital, e~td. exercendo sobl'G os pobres coloaos, 
que vôm a. osta. cidade diapór da pequena par9lo 
de mantimentos que colhem, um~ presa~o con.
demna.vel. • 

Vejam ao de que força d o h.Q/llam (''iso). 
Contrnúo: 

e. Semelhan~g procedimento começ:i. 1\ pro
duzh- o• •&U9 eff11itos, o nil:o tard!ll'á quo te
nhamos de lamentar alguma scen~ l~esagre.-
davel. · · ·. 

e Hontero 11.lguii.!i eolonoa polaaos ca.rregndoa 
do l~g111noa pae11avain pela p ortn do presid~nte 
da.cam11.r11, e11te pe1111011lm?nte se didg'iuaos co-
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lono» i11timando·lhe! que <>ntro.a~om pal."a o 
mercudr>, afim· do alll di~porem d1quillo qu6 
conduziam. · · 

C 0~ colonos :lllegaram '}11~, l!l?lldo 1!9Ull p?O
ductoi de valor insignifieautiasiruo o tendo 
ellee Mccasidade de voltar honlem m~stDO para 
sun~ coloniaa; não lhos couvh.th.(\ ~ntrar pa.ta. o 
mercado, o que em ~al caso pr·erel'iam vol· 
tar com 011 gen~roa p:ira. aa eoloniM dondo vi-
nham. · · 

. e Corn tão jaato. ob~rv~o e:iaaparou:se o 
presideQle da cllmllra ·que inconhn11nte foi 
bu<scnl' d:!. gunrda da cadêa algutnall .pr.1ça~. 
com as quae~ obrigoL\ o~ · tim()t"atoa colonos a 

.'recolherem-se p~ro. o mercado 8 alli pagarem 
o t_rilmto ind~o1~0 e a_ quo ningnem tem di· 
re1to. ,. 

A precio ·a cnmnra : 
e EstB scena proyrcou a curioeidade do pu• 

blieo, que diante d:L arbitrariedade do presi
dente <la c1unar11 e d:i re1ignaçh dOI estorquidoe 
no dlnheiro que t.Anto lhos c11eL:l. 11 ganhar~ fo.l
mino11 a. mais ·1alem11.e condsm11açilo contra 
semelhante absurdo. > 

O Sa. Gzro:aoao MAnQu1m-Q11e jornal Q 
11!81 . 

O Sa • . Eecl\AGNOLL& T.u;!{.1., · :-E' aGa;ota 
POf'at1ad111e . 

O SR~ G1:.11E1\oso M.1.nQuzs:- E' o orgíio do 
p11rtido oonaervador. (Ha outi-011 apart;s) 

O SR. E.eCll\.1.GNOLLE 'fAUN.l.l': -' E' desani
mador, Sr. deputado ! 
. O quo t':u:em nesta · especic os .libera<?ll, 01 
oonsena.doros tauib~m o "m leito . Haja por 
cerlo que 110mpre que e 11 iiver conhecimento de 
-faelo ident:co pratic.ido por algnm corr61igi~ 
na.rio meu, tl'111 · o•hoi oo conhecimento da ca
mara, • commental-a-hei com igll:i.l vehemencia.. 
No meu espirito nilo exercem presaio alguma 
01111as peque1fo1 quegt<l0s do partido em alSUJll• 
pto tão imporlante co:no este . 

O Sa. G&.'laaoso M.1.11.Qoaa:-Já se toinaram 
provid~nciu 110bre o 6'cto, de q1ie traa o jornal 
que V. Ei. loa. (lla otHroi apa,.te, .) . 

O sn. E1cu.aNoLL11 TA01u.Y:- Bravo, mau 
colleg• t Agor• V. Ez:. e8'll no caminho.da ver· 
dade. Jà ao tomnratn prov\denchr.s, diz-nOI o 
nobre dl'!pu~do •. E ' oa nJoprov:i. do que houve 
abuao e ailrio t Esplondido ! · 

V, Eit. ~ambem deu &goro. a 1111 bordoada no 
. til pto1ide111e. (Rito)_. Vejo que ,dev<> coueor· 
dar com o final do arttgo, o•~le. 1P.1t11ra. faço cm 
con.id~raçlo a. 01le $811 modo ultimo do vor 11 
eousns (Zuj: 

«. Tio i11solito commeltimonw, plantando no 
e1pirito do publico a maie 1ignl1lcativa couuni
aeraÇlo dos infoliz.&11 colonos , toi acerbamenlo 
reprovado por p:1lavra e gestos de pG1aOas eon• 
coltuadM, qua tiveram a infelicidade de aasia· 
til' tão relolto.nte acena. Ainanhl teremo• a 
reprodac9ão deite facto, e o Sr. pre1ide11te dl
camara carece do pr011tiiio o de força. moral 
·para •~r bem euccedHo am au&B·conatantea ar-
bhrarie :lad.es . > · · 

Jâ eaká noehabitos daquelle presidente (riso); 
OUIJRlll 1 

·. • ,Ao nos.o ·. ceçriptorio algu11a oavalheiroe · 
di11t111ev.i1, dis-noe de concei&o e r coom111enda 
dc;>s . pela poe19t'lo C\Ue oaeupam DI\ llOOiedade' 
n omm narrar-noa o facto. Sentia-IG no modo 
pol' q110 .eo ez:pt•c.ee.wam, a maíe accentbadu. in
dignação, que o repro\·ado acontocimento lhes 
havia pro:luúdo . > · 

1~ ó e~sa a eatLtpc nd~ hos!Ji,t~lid~do, de que 
nos fa.llou com ta:nanba ufün111. o honrado iia. 
putado por Campos ! (Apa?'te1.) 

Ettou a cusando sem rea:i.lva de p:i.rtidos, mu 
com l'tldío. · ·. 

. Frli~a f , lta de reapeito ao Cruel? do trllbalho 
alheio, es811. prepotencia exercida por . um redi· 
culo mandão, qu-J sigaüic:i, senho res? 

Q110 ho. quem con1idore o immlgrante earo
pea corno .bom<>m de Gllpacio e condi9lo inferior 
â cloa filhos do paiz ! Succedem aoe 01~ravo1 
estio 1ujeitos por 100. • natu~(!l:I . tudo · e deve~ 
cu?Var·BO á todas aa 1mpog1~et1 e oleigi:1noiaa . 
Senlo ftca111&m na 111111 terra ; fizeram· mu:to 
mal em vir .para llqui ; o Br.izil · é doe hrazi
leiros ! (Apartes repetidos.} 

Qual, senhoree, o Bra.zil hoje n~m •ettua.
pertence mnia. 1109 brazileiroa, o Bt•aúl hoJe ci 
dos bahíaoos (hilct.rido.de) • • • 

O Sa. ·Pl\l:StDllllta: - Attençlo. 
O SR. EscnAGllOLLE TAUNAY :- •• • ·e a Ba

hia é do Sr. · Danlas. 1Hilaritlad8 prolon· 
gada.) . · · 

Qu:i.nto t• rro · de apr(!citi.ção t Q11e cegueira t 
Alias, senhores, is10 é desculpavel. Ha; mnitos 
comp:i tl'iotas noaao• qno se têm om gruda 
conta,· e ainda deveriain perLencer ao regimen 
colonial portuguez, · pois pensam mais ou me
noa co~ o Brazil do tempo de D. João VI, a • . . 
~rantlo) ante. da abertura doa portos. {Ri$o.) 

. E uão se lhes d4 absoluta111~n1e do alúgen· 
urem os maiores o melhores elementos de ri· 
qneia e grandeza.. · 

Entretanto, ei abri~11omoe do par om p1r a. 
porta11 deale lmperio d gro.nde corrente immi• 
gratoria em j)OUOO tompo o Bra:zil 11l'ia uma 
das naçtles lllllÍll notaYeis do glooa. (Apoiizdo3) •. 

El havemos, pergunto; de ooneeg uir isto, 
a 11ortar · de molo doloroso, justamente nu 
Vlrbaa desee 1er1•i~o mlia ímporlante 'I Uma 
ve:i: :idq ui rido o augmenlo de populacilo laborio11a 
no pl!.it., a quoe&il:o do e lemento ser"il não tom 
e.lcao.ce algum (apBiados), deae.pp~reoa, todo 
mundo põ9:41• a torrar 011Cravoa. 

Fitá inai1 que provado, biologioa e aconomi
camenUI que o liomem fü·re, 1atlsfelto. coÍI.• 
t en te COlll lll1& sorte, a tendo diante de ai qu•l· 
q11el' futuro, tr:ib11lh:1 cinco va.e• mai1 que um 
escravo. (Apoiados) Or&, o Bràail financeiro 

·repo111a pata aleaim dizer q11:ni todo na :cona 
cafeeira em que trabalh~m 500 • 600.000 es· 
cravos. 

Si pois, tiycqemoe 100 a 200.000 im111igran
\011 loealiaados nesaa meam• iona • dei~ jâ 
ao 1erTiÇO, podoriam OB qaebl'ar os f~rrça aosm~ 
aeroa escravo11 doa quaea teremo9 a1nda por · 
cium que eupportar por muito tompo · a va• 
ga.bnndage01. E' o castigo 11ue nos e sttl immi
nente pelo ol'imQ da eaeraY1ilão. (Apartei.) 

A oamara dos Sra. deputado~ ha de desculpar 
o calor talvo~ um taato j):itagotado com que 
enuncio easaa idéu . 
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UH Sa. D:ePUTADo: - E~tti defond~ndo 
Uma. boa C&\l:Ja e pre•~UdO optÍmOI BeloYÍÇOS ao 
Braiil. (.lpa1·tos .) . . 

O SR. l!:scuoNOLU! T.iUN.W :-E!lte ciJ.lor 
desto:i da fri~z~ da cam::ira., que logo denl'pa.
receri& ai cu 01tive1sa ti-atando do política e 
eleiçõo$. Ah ! eleigõ;is, tn;lis que tudo. (Riso.) 

. Reco1\hec;o : ba tlagrnnte de•harmouia entre 
o llleu eu&husia.mo e o indift'or.ontismo da c1111a ; 
ae1'6dito piamento q_ue muitol capiritoa esclAro
cido~ N<:ebem tul minhas pa.l1.vr:i1 o id<ÍD.IÍ sern 
repugno.ncia, tnllll ha grande di~taneitt entre 
esan bonevola. aymp:i.thia e o deaeJo da, pratic:i. . 
Ahi, 11im : C:19.11nos di•cUl'i!OS, .ainda vá, mas 
pass:ir dnhi, niio. (Riso.) Na pratica 6 qua t~mos 
falhado de .modo bm.antavel : 1\ nossa b® 
vontade fica dentro de nós, não se exhibe por 
m11nifestaç()e1 o"Sterioreii. Na.ia ab110lutamente. 
Pelo contnrio , aempro que se JlUder cortar 
nesse serviço, h:ttorâ q1IOD>. applauda, . · 

E' hayor atê presidente de cainara• munici
paeB como eato de Curitib:l o os seus u.cloa 
sarão logo . defendidos, por que mctter-se-tl. 
de permeio a poliLica. Já u nobre deputado 
pelo Paraná. eati ongatilho.ndo um discul'Bo 
conlra mim. (Riso ,) 

O S11... Ot Mzaoso ll1AnQuE11:- Quem dill6e 
ao nobre dopul.t\do quo estou defendendo o 
presidente da da cam&r& municipal pol' eue 
aclo 1 · 

O Sa. EaonAo~oLu: TAW{AY:- Vejo pelo 
aspecto de V. Es:. {1Us1>). M:is onllio peço-lho 
que dcue seguir o.m roquerime11to qo.e Caç:l 
lftm <lo que poasntn'Jll \odoa ter informa.çõe• 

. aincora-, euctu • roJpOito do que por lú. se 
paesou, e que natnralmento jA produzia rcper· 
curailo. N~ noe illudi111011, 11enhores. 

Todos °' nouos orros por peq\1enoa que 
aejam Ião ospacnlados, Os grande• eâo logo 
con11nentado1 fclra. em jornaes de propaganda 
contraria, OI ditnin11toa eugeradoa o conta:doa 
co!n paamo111 1U11pli1çlo. Tudo s erve do arma 
contra o Brazil . . ·· · · 

E oa noas()I dtt11oft'1cto1 tazem isso do mo:lo ma.is 
intelligente o frncfüero. E•tej~ V. Ei:. co\'to 
de q11e o tal pre•idonte da Cama1'11. Municipal de 
Cor1,iba.1.,rvlrà de thema. a ·alga.m artigo no Rio 
d& Prata. Dirilo ontlO que nesse denodado fünc• 
cionario MO consubstr.ncill. o e1pMto ele l.oda a 
naçilo bnziloira. 

E' o DOISO typo. (Ri10.) ~ qae'1) .!'aOO .ai 
lllUitos ainda nilo lhe dão r:izão t 

Chegada a occaaião votariam eom gosto nelle. 
Riso.) 

flom proveito ! (Ri10.J · · 
Formulei; pois, e•les r equerimento• sobre os 

factos a que mo t&Jlbo a.llnaido. . 
. Quero tambem saber • raltPo pot que so acha 
no maia completo abandono, se111 lotes medidoa, 
a ·e:s;cellente colonia Al;i·undria, fundada por 
Tripoli, o infeliz, cujo nome " ligr. a uma re· 
clamaçllo internacional, de que nJo tenho D1ai11 
noticia. E era cousa que devia. ha muito e1\nr 
a.c11.b11.da. · ( .Apareea.) 

Eateja convencido, meu collega, 1i aquolles 
iinmigrautet ti 'fossem a.hi e.e li.ado lote• demar· 

. . oa.dos nlo 01 r1011aa.rium ; e~'aria.m hoJ'J 14, 
tal,ea: muho eati•feUoa, iaui~ilaimo ma.11 do 

que se eati,:ea1om deefrne~11ndo 111 regalir.s é 
delicias da capitll do Paraná. 

O Sn. , Om!Hoso M.utQO.Be:- Nilo dilso 9&me
lha11.t.e · coun.. O que dieao ó, quo. OI colonot 
queriam terra11 nas proximidade; da capital. 

O Sa.. P.n.ssIDENTB:- Lembro llO nobl'IJ do1,u• 
ltado que a boro. j à pa.saou. 

O Sl\. EscnMNOLL:E: T4UNAut :- Pois beui, 
Sr. preai<tent~ , concluo aqui iis minbas ob1er
vaç008 e mando á mes:i os meus requerimentos. 
(Mt1íto bem.) . · 

Foram enviada.a il. mas& os eeguinteg reqaGri-
ntantos: · 

O olottos polacos 

·Requeiro se p119am . iníorm:ições llO governo · 
sobre o de11~ino que ti voram. os Polaco• que 
deseniba'l'ellr:un no. l'l'Ovín.cia do Pnrxnâ, si 
oncontrar:im aloj.'.lmento e terrp.• medidna para 
a. sua. localização, qua.ntoii lá ee cst:ibelecoram 
o qual o numero dos que já. se rotil'arnm. 

s~la. das sessões, 30 da Maio de 1884.-
E scragnolle Ta1may. · 

E' lido, a.poio.1o e o. · discussllo 1.di11..ta, por 
térem ~dido a iialavr:i. oa Srs. All'unlO Penlla 
e Generoso Marques. 

Cama1·a Municipal do Cur iliba 

Req a eira 110 · peçam informdçlle11 ao go..-orno 
aobre oe íac1o·s relat.'\dos pela. !olhu de Curi.;. 
tiba. p?Ovincill. do Parnnil., do haver o pNli• 
de11to da Crun&MI Municipal daquella oidade 
maltl'f.Wlo immignn\es e os coagido • obedecer 
a in\imaçiíes de!l&rraioadrus o iaj111ta9, pri11• . 
cipnlmente no dia 3 de Maio corronto, o que 
111oraoeu formal reprovaQ!o da parte da popula
~ilo iie111111ota • 

&la d1is sesslSos, 30 de Maio do i884.
Esc,.agnolle ·Taunoy. 
·E' · lido, apoiado e a di.cusalo adiw, -por ter 

pedido a paia.vra. o Sr. Generoso .Marqttu. 

Colotiia AZeaunclra 

· Requoiro ao peçam informaçüea ao gover
no sobN os t11eios de que pretende lanoar mio 
para impedir o total o.nniquilamento ·aa. colonü. 
AlQll!and~a. <:i:Jjas ox<:ellente• condiçlfaa propor
cion•r~o ampla comiiensaçilo a qunl11uer llA.
crificio. 

Sir.la dlUI aes11l!ea, 30 d.e Maio de i8S4.-.ll.'3 • 
cragnolle Taioiay . 

E' lido, apoiado e a discu.Nlo ndiada, por ter 
pedido a pa.lavr11. o Sr. Generoso Marquei . · 

E' .remettid& à mese. a 11eguin\Q 

. Ul'l'lCl\PBLLAÇlO AO MJNJ$7BO D? ll\JP.llRIO 

Peço dia e hora. pua interpeller o Sr. mi
nistro do imperio 1obre os 11egulntea pontos: 
-M~ntem o ga.binete actual todoa os e.ctoa do 
seu antecessor sobre a. deamortiza\)!lo dCll 
bena daa orden• religi()8111, e prolende pr<lllO
guir na. inlegr&l exeon,.lo do ugul11111ell'° 
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eJ:padido piira ozecuçlfo da lei de 28 de Jttnho 
de 18701 

Sala das se.salle1, 10 de Junho de 1884.-.An-
tl ratle Figueira. • · . 

O Sa.. Ptu:sIDENTf.l declara q 11e opportuna-
mettte 111arc11rd. dia. e hol'a. · 

PRtMElRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. ()GNTINUA ..\ ~LEI9l0 DA. MlllB.\ 

Proced~se á eleiçlo d& rne~a e s~o votados os 
Sra: · · · 

Para 1.• vfoe..,preaidente (110 cedalo.s) 
Alve1 Araujo ..•. ;;.. 59 (votos) 
Manoel Por«illa. . . . . 45 • 
Pa.uli.L SoUzo.. • • • .. • • i- • 
Em branco. . • • • • . . • 5 • · 

HO 
2• vice-pre11idente (t.10 cedulaa) 

·eams.rgo.. . • • • • • • • • 60 (vot&s) 
B. da. Yilla da Ba.r~it.. 45 .,, 
Em branco·;~ .. • .. .. 5 > 

HO 
3o vice-presiden~e (107 cedula.t) 

F. Doria' ........ , 60 (votos) 
Costa. P.into....... 43 
Em branco. .. . • . . . 4 • 

107 
10 secretario (108 ceduh.s). 

Leopoldo Ou~ ..... 
Almeida Nogueira ..• 
Priaco Paraizo .•.•••. 
Ribeiro de Menezes ••. 
EDL.. bta.nco .. ~.'.,,,., ... 

2& Mcrete.rio (lOS cedala.a). 
J. :Sasson ......... .. 
Araajo Pinho .... , • , . 
Ribeiro do Menea&a. , 
A. Espindola ....... 
Em bl'&lleo • , •.••••••• 

62 votos 
43 .. i , ,,. 
1 .. 
i > 

108 

56 votoa 
43 • 
7 > 
1 > 
i > 

iOS 
3a e 40 eectelario• (104 cedlllu). 

Theophilo· •...• , . • • . • 60 voto' 
Jo11é. PomI1eu. , ..... ~ 55 • 
&go Barros •••••. , • • 42 S11pl. 
Passos de Miranda. . . 42 ? 
Vieira de Andrade.... 5 
Alfredo Oha Tas •• • • • • i 
:Me~ton ........ , • . • • • • i 
Em branC.'lo.... •• .. .. :I'-

208 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Continua a d.iacuasão do projeato de Jixs~~ 

d.e forças de *erra. 
O Sa. PaESIDJINt•:-Tem. a p!W.vra. o Sr, 

Mora.os Ja.rdiin. 

O Sr- Esc1.•a.gn.olle Ta.u.na.y 
(pela orden;):- NãO desejo .de modo nenhum 
encommOdar 11 V. Ex.; m11s quizer1& saller n 
ordem da Íl2.'lcripçlo, . 

O Sn. PaEStDlllNTE:- Os que ~e inscreveram 
para fülfor contra, silo os -Sl'll.: {lê) Taunay 
PMsos de Mimnda o Severino Ribeu·o; I!ª~ 
faUar a. favor o~ Sr'l,: Mora.os J.nrdim, Aristides 
Spínola, Gonçalves 1\e Ca1•va.lho, e ••• 

O S&.Escl\.lGNOLLI TA.UNA't!-Pt1.reee.-m.11 que, 
antes do Sr. Moraas Jardim, eelava in~cripto o 
nobre actual Sr. mi11istro da guerra. (Apart4J$), 
Creio, portanto, que.a palavra deve caber agora 
{\ urn membro d t\ oppoeição. 

O SI\. Pa11~t1>•NT&:-Não, •~nhor. O ultimo 
or1dor, que iomou ptlrlo no debata, foi da oppo
sição: o Sl'. C!\ntilo. Sogue-se com a pnfavra, 
portanto, um membro da in~iorilL ~ 

O Sa. EsCRAGNOLLlC T,lU!"IAV: - Pareea-m.e 
Gntão que o actual míníeterio é ttina conlinutl-
çíto do gabinete '1110 foi. ( Aparle8.) . 

O Sa.. Pn.m1011:!."TZ! - E' o. diiaeu~do que 
confüuiR. Miintanho R i1111cripção co ino 110 
ach11ova. 

O Sa. ÂNM'..\bl!I FtG\Jl.UnJi.: -Mal', nilo ha 
duvida 'l. ue o actual ministerio é contio'uaÇlo 
do antenor. 
· O Sa. Pll.:it211>i:Nn:- Tem a palavra o Sr. 
Moraeg Jardim. 

O Sr. Moraea Jardim inac~v6-
ra-1e p:ira o debate •ntes doa acontoc:imentos 
gue deram log!lr ti retirada do gabinete 24 de 
Maio o a sua 1ubalituiçi[o pelo actual gabinete. 
Comqnanto se aehane em. opposiçlo áquelle 
gabinete, nlto lhe é nece•lllU'l.o alterar o pro
gra111ma ito seu <li1curso, poriiue nll<I procurava. 
aproveitar a latitude que o regimento concede 
aQ debate, pa.r1 &ra.ta\" de politict. gera.l. EraÍ e 
é aeu. intaito, Helarecer algan~ dos multip oa 
a.!18Umptoa que farem objecto d11o. administraçlo 
doa negocios da g11erta, e sobM gue, J?Ol' dever 
de profiasilo, tem. feito esta.dos mais det1do8. 

Ci:nnprim1111\ando ao hound» mill.iatro da 
guerra pela 11111 elevaçã:o ao poato que.. occupa, 
pede~lhe . li11en9., pan. dirigil'-lhe. uma e:z:or
t&9Co: 

e Sr, ministro, a cla8'a, a cuja · te1ta estae1, 
'é digna do re1pelto e da ooneideraçlo do pa.iz, 
pelo~ serviços '\ªª lhe pl'ea~e. e p<llo11 u.ei:ift.
cioe .R que J&nla11 ·se escusou para bem aervil' 
a patria. E•ta. cli1ue, a quem incumbe gar~tb: 
a ordem no interior e defender o paiz no ute
rior, pouco exige em U-oM doa seus saCl'itloio1. 
A nllçlo pede e.pénaa ecmeidêrllçl\:o o estima, e 
ao governo o culllprimento da· lei. • 

Enlre oe aagradoa direito&, que êsta classe 
tem na lei, eleva-se l!Ob!'etudo o das proma
ç!!e11. T«o delicado oonsidera. o oradol' este di
reit.o, qoe nunca aerà de mais qualquer oacra
pulo da parte do ironrno pua. llem garantil-o, 
porqu9 uma pi-ete:tiçlo para o militar é muitas 
vesea a. \)9rd~ do~ ll~M Mt~lll08. Eir.1>r\a, p1>i .. 
o nobre ministro a ~er rigoroso no cumpri• 
manto deseo. elevada. attribuiç&o, · Ga1'11nta 
S. Ex. e.o nill.it11r o seu diroi.t.o de ~<:~Uiac> • 
ter.t bem mereeido do exercito. · 
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. · Neste ponto, 1·eo1.b o orador hom?nagem ao 
nobre ex-winistro d tl guerra. o Sr. Rodrigue1 
JuniOI', cujos actos foram !!empre revestidos de 
rigoro8a justiça no que diz respeito a promo· 
çõos . Nttnhuma da~ ·que fez, suecitou tecfa-
maçõe.i. . . 
, O nobre minietro da guerra que lh~ suceedeu, 
no discurso que pronunciou na cauura, a.ffir
mou quJ a uncca refOrma urgente era a reorgl\
nisaçlo do .exercito. No po11co tompo, que teve 
S . Ex. nll adminietrnçlo da. puta, não po11de, 
som duvida, tomar connecimento dos . sou!i i111.-· 
portant~s soni'çot,11i11lo teria reconhecido estar 
ong:inado, por·:iue muitos melborametnoi ore
formas ha a fazer, além daquella. 
lncont~1tavel1nento, uma _<las primeiras ne

ceasid·.1dea do oxet·eito ô a eu'' reorgan-uaçiío 
aobrr.. ba!!es taes que permhtam acaommodal-o 
ô.a uigeneias da ts.ctiea moderna. . . 

O honr~do os-ministro da guer1·(1, reconhe
cendo e1ea. nec11.ssiilade,nom~o11 uma commi~3ito 
com o 1im de obtor os elementos preclaos 4q11el
la reforme., e o trab.1lho dl. oo:nmissi.o foi 
anueis:o ao Relatorio do Minist~rio do. Gucn-a·. 
Nilo é tr~b..llho perfeito em Wdoa 011 11au.a 
ponto11, ma~ olfereee ba9e f 111tliclentes pa.ra 
umll r~(oriuii. no soatido procurado •. Bin ·oc
caaiifa opportuna, quando o proJecto for 1ubmot
tido à c11.111ara, o orador enunciar<\ a 11ua opi~ 
nião a rc1veito. . · 

Entre as refotmll de importaa.ci:I, pa.ra o 
melhoramo11w d11. clas11e lllilita.r, e1lá a in9trac-
9llo pralica de ps.r com n io.atrucção theorica 
que ~à se distrib1.t1 .. , . . . · 
· A 1111tr11cçio pratic'à · 9 . aclitalmente defi

ciente, q11er no que dts ?&l!t:>eito ás armu 
combatentes, quer âa arllllla l!Cientiflc&!I. Aa 
primeiras aó pod81ll tel·a.t ezn campos de mi

. J1?br1>a! que parecem. ur impos~iv"i&. \)e!a 
d1S11ain1n:i9io do eserc1to ·por todo o torr1tor10 
do pai.a . EutNhu1lo, podia, d~ndo-ee â Eacola 

·de Tiro um reg1\l.atnl!nto appropriado, adopta.1-
a.s á los,rucçllo pra.tici doa otll~iae5 que con
cluia1e111 O!I ae11s cursos nas oacolae mili"' 
tate1 . · 

0 nobre es-ministt'O da guerl'ól teve OPl CoDSÍ• 
der.içlO estt. necesgidade do exercito o formulou 
a respei~o um projecto de reg1d•mento qtU1 não 
vem an.11,e~o ao Relatol"io. Ess& projecto, quli 
foi organis:i.do por · umo; colllmis~ de .que o 
orad0t feJ parte, attendia â iu~trucçlo p-ra
tica, e para elfo chama a attenção do Sr. mi
nistro da 8'uerra. 
·· A ins t1•ucçlo pralic:i da~ arm"s · acienti!ica.s 
não pó:le deixP.r de ser accomodl\d" aos fins a 
qM ellns ee de::;tinam. Siio des11a11 armas: o 
corpo de engenheit•os, o do e11tado m!lior de pt•i
meira claese, o do ~sta·lo m11oior de at•tilharia, 
e os corpoe de artilharia. No. ararn de artilha
ria já ae tmn feito nlguma cousn. a bem de 11u& 

-inattuc91!0 -pratille.,-pelo meno11, na. cõrte: eon · 
vindo, entretanto, que 1111j:1 ello. t.amb3m daie. 

. aos bJt1lhões estacionlldoa DIU pr;ivinci~. E1tas 
preeilam ainda de ser dotados de :mnamento mo· 
iler110 e oaLnr concea_trados, e nllo dissamlaodog 
em deatacamentos. 

O estad<rmaior de i& cll\SB6 tem, principal
mente, o serviço de a.dmini11traçlio,. quo 0111 
tempo de guerra po11co ditrorG do de paz. lnt'e-

tizwenle, o governo· n«o tom aproveitado os · 
offieiae$ de1Se corpo em h eif Berviço11, prefürln· 
do-lbea o.tê ofllciaee arregimentadoe, -com du\llo 
prejubo da 1ua inetrucçio pratica e do aerv1qo 
do.11 ootalhllee • . Ainda neste ponto o nobre cx
mínisito d" ~11el'r& tomou pl'ovidenciaa, que 
coliibiram mu1toa 11bu11Vs. . . · 

A miado dó corpo da engonheil'OA na guerra 
é •las mais ardwi.a e ditliceis, dopoi1 do11 pro
gressOI da acionei~ da g11erra o do~ welho.ra
mentoa introduzidoi nos meio• · de lr:in~porte e 
de 1r11.nsmissão .do-pe11umento. Hoje, um enge
nheiro milhar co.reco·conhooer do~ JJeryiços <las 
01Mad&11 de fürro e dos telegraphos, devendo 
c11tudo.l-01 durante a pa:i.. Assim, nlfo e•? ·del
ouidou o 11obr11 ox-m!nístr~ de. guerra eru pro
eura.r dar instrueÇilo pr.i.tica ·a eli11ee omciaes. 
Para e~ee fim ente11de11•&(l com o S()U collega 
ministt•o da agricuHura, afim do ad:nitUl-011 li.e.a 
estrsd:1s do · ferro do Estado o nos Mrvi~os do 
telebrapho.. lufelizmente, o pon11AJ11ento de 
S. Ex. não fDi bem .comprehendido. -~ os r.nge-. 
nheiro~ militarGa não tiveram o destino pata 
qne haviam sido nomeados,. salvos O!I da. estr11da 
d ':l ferro do Madeira o M11moró, qu~ 11ao õ, 
aliás, a maid pro[>ria para a sua in~lrucçlo 
praticn. . · · 

O governo tinha, entretanto, 11. ettrada de 
frrro D. PoJro 11 e as estl'lldall e•trategic.\~ do 
Rio Gran\le do Sul, onde nilo seria diffi()il 
i;>raticar i.1quelle1 officia.e11. o ma\a notaveldlsto 
e q11e, cona•ruindo-se ostri'ld!l!I ostr~ togicas, nlo 
tenhl\ o governo nellu u:11 e11.ge11 lieiro milit~r 
para c1t11da.r-lhe1 . as obr,\a do traíigo, -e tanto 
maia quanto, em 1?mpo de g11Grl':1, e15e.s 011-
t i-ad,11 p'.119arlto para a engenharia militar .. 
Asaim, nlo sabe o orador e.e raz&~ qa1J teve o 
nobre e:it·mlniatro da a.griculwra po.ra pôr 
obstaealoo :i esu resolução -do seu collega.. 
Espera quo o nolm1 m.io.ittt'O promova a exe
cuçllo desa m edida; que é incliapenaavel para 
11e ter um bo!ll corpo do)engenboiros . Foi n1;1'1!18 
corpo que o governo .procurou eis ile1111 au.si~ 
liàreil, pari\ a eonstraoção das pr imeiras 011--: 
trada1 de ·ferro que ae emt1rehenderam no 
lJraiil . " 

A.lnd&, e11oara.da a quostlo p:~lo' laio eco
nomico, o aervioo · dOB engenhet.Nu mfüta.re. 
na.a e'tradas do forro, ora de lmm~n!lo alcance. 
D11rao.te a paz, Oll 1or,'iços deue corp~ limi
tam-so:r a poquenaa obrB11 militara., e o gonrno, 
empregando-os em servic;os de outro• ministe-
rioa, .fari.i. grande economia. Aaaim praticD.m 
os gover nos da Pra111ia, da Auatrio. o doa E1-
tadoe• Unidos, onde os engenheiros milita1·es 
alo empTogadoa cm obrH civi1, vara terem a 
pralica preei11a em outras conatrucções. 

O oorpo de. engon hoiroa milite.res poiia ser 
encilrrllgado eeonomfoamente, como o orador jâ. 
lembrou ha qoatro annos D.11 eninara, do levau
~e.mento da caria do Bre.ail, elemento indispcn· 
85Vel â ndministraçliJ. O hourl d.O oz ·mi11istro 
d"' guerr& procu1·ou satiRfiuer o~4 Meeaai• 
dade; ·~ u~ 1'.G~ulamento, . que dei~oll . n~ sua 
secrotar13, d1v1d1u ·o lmp9r10 orn chstneto~ da 
engenharia militai•. · · · 

O ongenheiró de cadn dietricto, além diu 
obras militares, teria a se11 cargo oa trabalbos 
do levantamento dn c:irt·1 da sua circ1l111soripçii_o. 
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N" fim de alguna anno.a, ter-se-ia dOllt!l modo 
uma cart.a. do Bra~il, a m:üs approidm,,damento 
oxacta. 

Para esse fim, (listribuiu ong.i11heiro~ ruilitit• 
l"~s pola~ provincias do Impe1·io, não s:i.hondo, 
entrtlta.nto, o orador, si esgea offici:ios ainda 
nellns sa eonsorvair •. 

O corpo de estado·m:iiorde {0 elas%, ao qual 
se dá tambem instrue9ão lh.oorioa rfo lr,,balho.s 
geode<icos, podia. ser aprovoi \!Ido ness ~ a~r
viço. !3ls1es º''rpo'l, qindev~m sei• organizo.dos 
em pé de gueua, cm tempo de paz precisam ter 
ªPt>lieação, dQ modt> q110 a deapeza do E•t11do 
snj11. a mo.is produclh·a. 

.Par·~ au:tiliar o Cl)rpo da engenhoircs nos 
seus di1farentae !ervíços, quer nfl pu, quer nr. 
guerra, ex"st11ob3tr1h&"o1fo eug&nh~íro~. E9te 
bll.t~lhão, creado Clll 1874 com qantro comp"
nhiaa, füi elevado, etn i881, ti. aito coropan\l.ia!!. 
O honrado ex-ministro da guerra tratou d~ 
complétat> o quadro .com o fim de applical-o 
oconomicaineotG a diversos tralmlhos;.(\M, com 
autl'O pessoal, 'custH"iam nvullada <111anti:1. Os 
•oldt.dos do batalhiio de engonheiroa, famHill
risando-a~ com os tr:ib,,lhos que tâm <lede~ 
empenhar na guonn, fa1·i:rm economicamonto 
as obr11s milita.r~a, taes c:}mo ~ conse~v~çtí.o de 
fortalel!as, 1uarteí& e outrns. J4 h11 nesta cõrto 
alguma cousa füita, ffi'l$ q oiiorn o .orador q u' 
e~~a provid ~nch 9e eatand,aue 11 outr;;r.rs pro
vincias do lmpe~io. 

Chamll. tambam a Rtt(!nç.'io do nobre miui~lro 
para outro l'nmo da 11dminietraçào da guerr". 
O governo creou, eru ditrorenles pontos do Im· 
perio, co!oni~s 1nilit11rl)s com o füc d~ p:rolegnr 
as f1•ont0iras e contar as corrc!'Ü\s dosselvagens 
do iutel'ior. E atea ostabe19cimenlos, pol'em.n:lo 
prosp0rnm, e tnllitos . d~lle'3 M.o fon~e~ <le <foa· 
paza inutU p!U'a o Eslado. Dô, portanto, o go· 
verno ou~ro regimrn s essas colonhls pnra quo 
elh~ po~snm eattafnor o~ fin9 d·· s1111. crea<;ão. 
E' da maior urgencia ~ conyeufone"ia uma re
forma, dando uma direcç5o o.o sei·viço rdativo 8 
essa~ colonias. 

As colônina mílitaros pod~m ser muito ute~a 
AO pn.iz, e fo.i por meio <lella11 qu~ o gove'r1~0 da. 
znelropollJ povoou parte do •artiio. Aba. ndont\l-M 
BGria um erro, porquG a •ria e1ltrogar n nnv~g:\
çJo doa riGll, do Arngm1ya, por elt.lltn(llO, :IM 
ntaques dos s•lva1r1ms; mc•s cong~rl'al-a~ como 
119 a.cha.111, sl:lrô. ta.mliom um c~ro, porquG nilo 
e11tiBfazcm o~ seilil tlns. 

Pat•a ter conhedmento exa.cto dag coloniiu · 
milit1<re~, o honrmlD e:s.-ministro da gu0rra no
meou <iilfürent11s offioio.ea piu-a. e'!\.i\mí n·~ l-3.s. 
Co!lata que o relnto1·io do inspec!or di1s d\l Mato 
Gros~<1 jâ estii. n11 1u1cl'et:i.ri11. 

A11 colcmias do Ohupecó \) Chopin, n() Pa· 
l'anâ, me1•acem tada. a. uttençifo do nub~a nlinis
t1·0 da. guerri1. 

A nec,issid11d0 de 11ma.coud0 l!u·in mifüat• é d11s 
mais urgente$ n~ ndininistr~Qilo d"' guerra. H11 
m~lw q uCl o gQnlrno devin te1• crea.to urna cou
del.».ria no aio Grant.le do St\l, serviço fodi11-
p~nsav~1 para o caso <lB guart•a. Actunlm(!ntc 
6 pr eoi10 r~cori·op no füo da P r:1 ta p~ r,\ mon! sr 
u. ce.vl\lh1•io. do exercito. No ca.sa do g11m·1•a, 
par11 onde ri?correró. o governo 1 
. . V. II. 6 

A &xi?&rienci11 d11 ~uorra do Pi.ir~gui\y roo~
tra <ruo nã.a.~e pofa contlnr n~ induetria pal'li· 
cu!a.r p11.rn o fornecimento do cav:ülladn. A cou
d~laria. e · n·c~6i!Jrin, iwpresc:ndivel par!\ o 
exercito. · 

O govorno n.clrr\fria t11\H inve~uada nos cam
pos do Sayc1m cot11 o fim de tentt1r crea1• 01n 
pequena esc:ila .lima. coudel3ria. lnfolizmenle, 
tnlvoz pol' falto.do oonvauíentedirecçU:o,o refül· 
tndo nilo iem cGrre~pondid~ á 1 do~pez11.> fei~:i ~. 

O honrnt\::> roin\st•oda. gnerrJ\ pnra li mQl'.ldott 
um offici:il distincto, o majoi- Lagos, com o fim 
de C<'•lher dndos e propô~ os tn?io~ de S(). orga
nizar o s~rvi~.o l!onvonwn~~m~n\e. Es\e official, 
qua eal:\ etc' volLa., pod~1·á fornacn1· no nobre 
111illi:;l-o eaclnr~chnentoo p~cioso~. para q110 
po~s1 eer dovido.menta att<?ndida. tiio import:mtl 
n~cessidada. · 

Ern refor.:ncfo: no sor1·i~o dn e.t•!rcito, h~ uma 
q uoatâ't.> primor Jial : é o moc:lo da obter pe$S031 
pnt'.L elle. 

Promulgad·'· ·ha nl>VI) annos, a lGi do nlista
mento, ni!o f~i ainJa rossivel exeoutal-9, aom 
•lnvid:i por causa de obstacu'os in!uperav~ia. 
Além do q,M o!ferece a <l~ga"ização d"M junta~ 
pMochi!l.~a, ha ontros da niio incnos impor-
tancfa. . 

Par~ce-lhe qu.:-, qunlquo~ que aeja llo moclifi
c~iio q1:e ijC intro Juzii' naqu ·lh organização, 
nil.o .pod11ril produzir o oft'oito almeja.do; e pão 
sn.ba si com os i•om~dios lembrados oll c:llnl\ra. 
se conae:;uit-ti o desidar~tum da completar o 
a!istarnento, a.fim do q'te. 11e poss11. pr11c~der n<> 
sorteio. · 

A iJéa da introduzir n.n eomposiçlio das jan
taa.o elemento lniliL:..r 6 ine:x,,q1üvcl, viato aer 
muito restdcto o q:'. ildro .ios officiae110 Vt1St'ssi
mo o nosso territr)do. Serh precisa occupar 
nessa mieite~ loda n. o.oaim offieia.Lid:ide. 

Talvez se puifossa ndiantn.r alguma. eousn. 
com a gua1'di1 nacional, mag istiJ lev.intaría cla
mor, porque v;ilv11riamos 110 temp1> em que 11. 
guai·da. n~cionnl con~tituia poderosa arma de 
Gleições. 

O sy~tem~ ds. lei do afütam~nt-l n~o póde, 
p1wl11n to, 9ill' npplic11dG entre nós, o cump1•e 
pensa.t· Otll Otlt1'0 1neio de <iompleta.1• o quadro do 
e~e~c\to. 

Dut•nnto a. ~tlQ~r:\ do f:'a.raga11.y, o gov3rno re
correu uo vol11nt11riac.lo, somlo c1Jrreap()ucliJo o 
a):lpe\lo feito ao patriotismo dos brnúleiros. Mas, 
Mtu~lm~o.t11, no ca.so de guerra, duvid., o 
orudo1• quo o mesmo meio produzt\ iguae> re
aul~ado~. 

P1u•u BJ.lillfu.~e~ il. ueclôsg\d,\<le, que aa im}W~, 
de p:·ovQ1._110 o Q:tercito d J um:l reserva, onde, 
nnquoll9 cl\ao, so p11dosso r<icrut:i.r o !\Ugmento 
,111 fot·çe, uma voz que t~mbem na11tn p!<rta, a:t• 
bClt•dinado n (la qu o tmto11, n.to pódo a lei.do 
l\li'ltl\mOnlo lt>t u'S.eç\lçito, offereco•1e um. m1'io 
ciu''t po~to nllo t•eaolv:i. o probbma, concorreria. 
pnt·•~ 11tlom1~r Wo deploravel iost:ido de ci~ua~s: 
n croaçà'l de 0scGlaa ~l)gimonl~ea cun r.lgumn 
p1·ovincia~. 

Constituirinm oll:is nudcos do .pi·nças para. 
o e~ercilo, do mesmo lllodo que a Es~olfL Mi
litar dn Córto e & do Rio Grando do S1tl it!. 
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·minlqtram hojl!. gra11d& recurso para o prc• 
encbimonto dos rJaros. 

Si neste •antido, attentas as r1os!as cfr~ 
cnmstaucia~ financd1•as, não é.possível .füzor ' 
t11do1 algnm·:i. coue:i ao.m<>no~ poMr-;;c -á N<'· 
liz;\l' de ; te já, crcan11o'-~e diia.s ou trM C!cob11 
n11 provincia. du ~fatio GrossJ, no r.xlromo 
nodu do lmporio, e em uma d1.1 nossas pro
vinçiAs interioros Ap1·ovoitados pllra o pt'Ofos
~ro.do os officiae~ d;a c)rpos scientifico~, com 
Oll m~11mos vcnc1mea.to• que percebe1n nesses 
corpos, n. · deap~za se limitaria no curiteio do 
.. rviço o ll ramuneraç:io do pessoal adminis
trativo . Crê que oom qmmtio. inferior a iO:OOO ~ 
por anno, . serie. pps$h·el custear cada. uni~ de 
ta.~s e.;colas. · · 

Alisim , pGde ao .nob1·e ministro que "atude 
eeta qu~suto, n qual tn'cln,co sei' tom:ula. nn 
devi la considera~o. · 

Out~o ns.~umpto · digno de e~pccial nltnnçiio 
do govi!rno ó o que se re'feM á ; obras rnilitaros. 

A mnior p:irte tio noBl!:is p rovincill! <'&tão 
pri»adas de qnartois p:1rn aecommodação daa 
guarni9(Jos •. Os que e1'islcut ai nela, do tnmpo · 
coloJ1ial, não sitisfazem :\8 condições " '' VitlM, 
llol' fülb da cons·•rvação, do cine cntl'etanl'o 
nilose pó.lo inc11lpar o govorno, visto que 'in
felizml}nto o credito. rnts:l.; com do<tino a obrns 
mililf\re~ m:il ch~gn p<1ra 11$ que :>:10 indi.Bpen· 
aavoia na 11rovincia do Rio Grando do Sul e na 
c6rte. 

Reforindo o qM a ostll re~p~ito se · obset•v11 
nas· pri>viilcia9 du Pani, d~ Parahyl>a e na que 
revresentn, o orad1.1l' p~de qu~. n" <tietribt1iç:lo 

·do erodi to, o no tiro mi ni~tro contemple a ui ti ma· 
. de<Bl\9 lll'Ovinciaa com alguma tiunntia : bnala-
r«o 10 a. i3 contos. 

Co1n o fln1 de prover dC! :ilgu1u modo no sorviço 
do obras militaro1, o honra·io o:ot-ministro do. 
guorm, a quem s ' te.n referido, t :·l\lou de co:u
pletar o qul'<iro do b:\lalhiio dll cngcnh·~ iroa corn 
pr:i~ae qu,., prntic:15sem di tõren tcs ollicio•: maa, 
een lo o lmt:1lhdo comptlsto de 80:1 pt•uç~81 Ja.11 
qunos 4(Hl ae <lestin:un :•o Rio Gr.,ndo do Sul , 
n ilo con •.a pess::i" l bnstante p 11 ~:i. ser cliaLribuido 
pelo rosto do linporio . · . 

Os 01-çamontos, .nocumubdoe dosdo akuns 
nunos m• 1·ep111"liçi'lo d ·1 Q'u~rrlL, e quo 110 rof~~ 

. rom R concerto~ mn edificioa milit:.re~ . ~obont 
11 quantia. rnuib euperfo1• li. ria v~rba. dostin~d:i 
pnra ol>rns inHi tarel'. 

Porto.nto •. paraco _n~ctlss:i.rio o nugmonLo d:i 
me~mo. verlm,o dahi rreulbria ocono1ni11,pois;ai 
nlio forem e"'ecutaclos coni m•gencin os eoncerlos 
indhpcnewoi ·, dos~p:>MO<:e rã•i os .111t1.dcis, 
tlmuorn.ma.us, que e-.:iatom n:•s prnvincia.91co wo 
succcd~u em r.:hu,,ão no rla Par:Lbyba. 

O honrado e l\-ministro da guerrn vi11-~e for
çado !' despedir do a~~en'.\ l da corLe coroa do 
300 flpGl'nrioa,por falta do \ ' 01·b:i. para pngar-lhos 
os sair.rios . . · · · . 

Orande 11nrle '1olle$ eram extr•nnumerarios <' 
tinha•it si lo nrlmi&ti.los nlli a proLo.~to de se 
ewpre;i-arom om obras íucumbidas ao mesmo 
areeual. · 

Nikr eab3. o orador por que div'~rso• ministros 
mandaram fazer naquclle estabelecimcnlo as 
.di!ferentee obrJll qua deter1ni!1~ram a udmisllo 
de~e 'peseo:1.l· extranum~rano, . quando · par" 
execução de ob1•ns militares exiate JJa. córte re• 
partição aipeaial. 
· Est:t 1''1p1LrUçíio foi mandada annexar ao ar~ . 
chivo mi!íttr, cujr. 01•ganiza.9ã.o não se preela 
o.o desempenho daquollo s ry rviço nem possuo 
pesso~l sulfidaute i1ara ambos. · 
. Em v.erdado, poo·~ consid~ra.r-se o 1wchivo 
u ma r ep'e.rtiçiio disponsavel, o observa qne, 
croando-se, para o de:seü1p~nllo Jo~ trabalhos . 

·qu~ lhe incumbem, uma 9C~ção especial, anneu 
a nlgum:-. dn< rep~J'liçõo·; do guerra, p~aria 
elle converter-se em c'ntro das obru· IU•htarea 
do lmpel"io, :-. que coo. viritt r(!UÍtil' outros esta
belecímen.to~ • . como .a inten lc nc:a geral d&a 
coloni:\s e 11 bibliotheca militnr; 

Sob esla lnse; or~anizou· o nobre ex-ministro 
da guorra, o Sr. Hodrígue; · Junior, o novo ro
gubmento. 

Outt•o aerviço quo reclama a attonçllo cio 
nob~ ministro é o da fab1·ica da polvor~. 
Acho11-ee ella. organizad:1 do m~d~ que .pôde 
· sn tisfaier. :t~ neceasidttdcs do exercito durante 
.a .c~mpaúha ela P1ll'a.g-uay; mn;, a pret~"!tW de · 
eco110111ia., por tal fôrroa. 80 deecurou a sun con
Kervnçiio, que ultimam<>nh não llle or.~ dndo 
eiquer tran .... 1'ormi\r n poll•or11 existen te nos de· 
po1itos, p:•r& occorrer "º servil}º· Riu vist11 
dislo, o no fotuito de acudir pelo tne nos ás ne• 
ce•sid:ides maia urgentes, orgnni7.0tl•se o or~ll· 
monto -:fa despeil\, cuja nutorizaçlW aerâ bem 
boin serviço. 

Cbam:' l\ind:i a ~ltlenção do nobro miniatro 
para a udmiuistr;içilo do snüde do exercito. 

O orador csii cnnYencHo de quo, fella 1'9• 
g ul11rmente I,>Cla• provincitls 11 db1tril>uição cio 
corpo do 11!\ll<le • . poder!:\ ello prost·•r-ae com
plet:imcnt'l !\ todo scni~. di•\>omian1lo-11011o des
('07.0. com os contr.1t "s , fo u101hco~ pnrticularos.· 
A1tentl\ a ínconreni<'nci'1 do solfi"or com !llna 
contr<1tos a dieciplina, pondorn. <Jll", q\ta ndo 
""ja in1li•pons1wol recorro!' n este meio alt
traortlinurio. 1 0 davo d11r preforo1win 1101 n10• 
d icos . que j :l ho11verl)m prestado 11orviço1 no 
oxercilo, embora reformados . 

Na pro~incia do orador ha c.c tuBlmDnte só um 
medico p:irn toclo o serviço d1111 dous cor pos nlli 
O"!ti, LGnt<)s ; aet•ia com·ouiente, no cnao de nilo 
60 poder m·1B<ll\r nmis utn 1lo qnatlro, ou om
qu:i11to ist<J ni'ío ~~ fo~, con tratnr um dos dous. 
Mform:id<J9 1111•J o:ttistom 111, Ros quaes maie de 
u1ur1 W!7. o govol'ao Iam racorri,lo , prestando 
ellca multo bot1~ •orviços. 

'Dosoja sabor ai a hom·a<la commissilo de mn~ 
l'in ho. o g<1ori·a ninda. està di9posh . A l\pre
sontar na 3• discussiio emontia lltltl)riüando· o 
governo a roorganir.o.r o exercito . 

Con·,ir!or11 urgo nte ostn necessidnde. E' ira
posai vol que o e::i:tll'citn po<st1. s :\lisfü7.er ao 11 ' U 
fim com n or.\\'<\lli :1mç:ío que tem actualmeute. 

Apena.s põde ler rapiilamen to o t rabalho 
d:iq uell:i commie..<ão, o qn11l lho pareoo Gltc&l· 
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lente base para uma boa organização, sem em
bargo de alguns senões. 

Ha alguns pontos em que não e.stà d'1 accôrdo; 
por exemplo, os que se referem á reducção do 
corpo de estado-maior e a creação de um estado
maior de infantaria o cavallaria. 

E' sempre inconveniente a creação de um 
cor.po especial. O nosso pcq trnno exercito não 
comporta este melhoramento. Para o serviço 
administrativo, em vez desse corpo· especial, 
convit-ia. a.mpliar o de estado-maior de 1ª cla-;se. 

A commissão propõe que se supprimam os 
tenentes de estado-maior de 1 ª class J , os g uaes 
passarão para o estado-maior de infant.ria e 
cavallaria. · 

Assim como entende que é neccssario resta
belecer o posto de io tenente no corpo ele enge
nheiros, opina pela conservação dos tenentes 
no eslado-rnaior de 1~ classe, porque é no pri
meiro posto que o official se habJita para 
cumprir os seus déveres, quando che g·a aos 
postos superiores. 

Reserva-se para to :1mr parte no debats do 
plano de reorganização, apre>entando as m.odi
ficaçõe3 que lhe parecem inclispensave is. 

Ningtiem dirá que seja muito o numero de 
i 5.000 praças a quP, terá d'.l set· elevado o exer
cito, segundo aquelle plano. 

Ac'1a c1ue é um erro a relucção elo quadro de 
officiaes, e o plano de reorgauização deve con
servar, pelo menos, o que se acha estabelecicb. 
E' necessario que o numero dos officiaes seja 
tal, que possa , no caso de g·uerra, fornecer um 
quadro duplo do que actualmente temos. 

Estando a hora adiantada, o orador conclue, 
pedindo desculpa à camara por ter abusado da 
su~ atteaç!Io. 

A discussão fica adiacla pela hora . 

O SR. PRESIDENTE: dá para 1i a i;eguiute or
dem do dia : 

i• parte 

Continuação da 3ª discussão do orçamento da 
fazenda. 

2ª diti do projecto n. 112, ele 1881, LtvJ1•es â 
exposição de S. Paulo. 

2• elita do projocto n. 24-1 A, de 1882, sobre 
locação de serviçofl. 

1ª dita do projecto n. 7G, de 1883, regula
mento para locação de se1·viços domesticos. 

· 3ª discussão do projecto n. 35, de 188:~, reg u
lamento do matadouro. 

Continuação da 2ª cliscus>fo dei> forç1s de 
t9r1·a para o e:s:@rcicio de 1885-1886. 

Levanta-se a sessão á~ 5 horas. 

SESSÃo EM i1 D.Z JUNHO DE 1884 

Presidencia do Sr. lJforefra de Barros 

SUMMARIO. -'Leitura o approvação ua acta.- ExPE· 
ll!E'CE. - l{cprescntaçõos aprcsontadas polo Sr. Barão 
da Loopohhna.-Rcquodmonto justificado polo Sr. Go
miniano.-Parcccros.- O Sl'. E:)cragnollo 'l'aunay apro~ 
sonta um p1·ojccto sobre a grande naturalisação.- Q 
fü-. Leopoldo Cunha onvia uma rnprcsentação.- O 
Sr . l:iilviano Brandão trata do assumptos do mat~douro. 
-ü Sr. Jo sé Marianno envia á m esa duas ropresonta
çõos abolicionistJs. - O Si-. And rad e Figum ra (pola 
ordem). - Volavão o rnjoição do requerimento do 
Sr. Josií Marianno.-0 Sr. Antlrado Figueira podo ur
gencia do 10 minutos. - O Sr. Martim Francisco Filho 
(pela ordem) lambem pode urna urgencb de iú minutos, 
quo é co necdi Lia .-Urgoneia de iO minutos r.oncedicta ao 
!:ir. UJ11ôa Cinlra.- ltiem aos SrJ. José Marianno o 
:Martim F1·ancisco.-OnrJE~r oo DIA.- Oreamonto da. li.,a
zonda.-- Oiseurso do Sr. Forrcira Viânna.- SEGUNDA 
J,,1nTE DA OiWl~M oo DIA. - 11'orças do torra.- Discurso do 
Sr. Taunay .. 

A'iS 1 I horns, fe:ta a eh mada, acham.se 
pr<õsente.3 os Srs. : Moreira rle Bart·os, L3o
poldo Cunha, Bassou, Theophilo, Pompeu, Vi
eira de And1•ade, Aristides Spinola, Silviano 
Brandão, Coelho Cam;.;os, ManoJl Carlos, Barão 
da Leopoldina, Ulhôt Cintra, Aug11 .to Fleury, 
Alves de Araujo, Barão da Estancia,' Geminia
no, Lourenço de Albaquerque, Rodl'igue3 Ju
nior, João Penitlo, Antonio de Siqueira, Be
zerra de Menezes, Adriano Pim 0 ntel, Elias 
Moraes , Souza Queiroz Junior, Alphêo Monjar
dim, Bulhões, Pereira Cabral, Montandon, 
Ignacio Martins e Silva Maia (30). 

Compat· ec0m, de pois da ehamada, os Srs.: 
Zama, Soares, Gomes ele Cct8tro, Siuval, Sa
lustiano, Cruz Gou vê0. , Ribeiro de Menezes, 
João Caetano, Cantão, Mourão, Affünso Celso 
Junior, Silva Mafra, Prisco Paraizo, Generoso 
Marq11es, Ribas, .Gonçilves de Ca1·valho. 
Oly n.~ 1 . io Valladão, AHre:lo Chaves, Antonio 
Pinto, Ferreira ele Moura, Carueiro da Cunha, 
Ildefo nso de Araujo, Souza Leão, Rego Barros , 
Manoel Portella, Affons o Penna, Henrique 
Mat·ques, Ratisbona, C;. stello Branco, Martim 
Franci1co Filho, Esc:·agnolle Taunay, Barão 
d' Canindé, Ferreira Vianna, Juvencio Alves, 
Barão da Villa da Barra, Abelar lo de Brito, 
V.az dl9 Mello, Andrade Figu8ira e Almeida 
Nogueira (39). 

A's 11 horas e 50 minutos, achando-se 
presentes 69 Sr.>. deputados, o Sr. presidente 
abre a sessão . 

Compar.qcem, depois de abe1·ta :e sessão, os 
Sr.3 . : Camargo, Meton, L•w0rda Wel'neck, Ba
rão d; Anadia, FernanJes de .oliveira, Paula 
Souz:i, F. R2lisario, Amaro Bezerra, Fdicio 
dos Santos, Almeida Oliveira, Roclri gues Pei
xoto, José Mat:ianno, Prado Pimentel , Tertu
liano H.~nr:ques, Coo;ta Pi n:o, Maciel, Rodolpho 
Dantas, Ruy Barbo.,a, Paulino ele Souza, Barãu 
do Guahy, Crnz, Alcoforado, Mac-Dowell,Gou
çalves Fcerreira, Araujo Pinho, P :-retti , Diana, 
Morne.> Jaedim, Joaquim Tavares, Rodrigues 
Lima, Pas 0;os MiraULL1, Franklin Doria, Mar
tim F1·ancisco, Thomaz Pompeu, Ulysses Vian
na Pereira ela Silva, C'.:mtagern, T"rquinio elo 
So~za, Felisberto, Dt.tque-Est1•ada Teixeira e 
Souza Carvalho (41) . . 
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FaUa, com causa pal'licipc1da, o Sr. Carlus 
Affouso. 

Fllltam,e?m causa p.u·licit)arin,o~ Srs.: Alv.iro 
C.:minha, Barib •lc A1'.1ç:i.gy, Espiudola, Seve
rino Rlboiro e Vianu'\ Vaz (5) . 

E' ªPl•rov,:da a acta tla s t·113ífo autecctlenl·!. 

·o SR. 1° SECRETARIO dá conte\ do Sllg"UÍl119 

E:XPEDIE~TS 

Officio do Miai<terio da Guer:•a, d3 9 deste 
mez, 1•omatbndo o raq::erimrmto,e mais.papeis, 
no qual o 2.0 . tenente tio i • batalhão d e at•lilhar ia a 
pe,Antoni.)Au,;us!o So~res \Voolf, pe<le ao 1w!e1· 
legislativo transfe~encia. p:lra a a~rua d~ ca
valla.6a,so1n preiuiz1> d11. 11ntig11Ur.de.-A' com
m l1silo de marinha e guerra • 

R 0 querimonlos: 
Do bacharel Antonio Joe~ d•i So11zo. Frei

tas, juiz d~ dil•oito da comt\rc~ do Rin.chlh, 
no Maranhão, pedindo um ll.tlDD d~ licenç~ com 
vencimcmtos, e1n prorogação da que obkve por 
d~crcto legi$:1llivo de Ou~ubro do anno p:i.ss1do. 
-A' commis,ão de p~11sõeso ol'denadoa. 

Do bacharol Fl'llncisco Margarinos de Souza 
Lail'.o, procm•ador.fiscal e dos feitos da Tl1eso11· 
rru.•ia. do Fazeada de Pem:nub:1co, pedindo uin 
auno de licença com os s~1:s vcncimcnlo3 pl.\ra 
tt•at11r de sua sati.de,-A' commiasiio de pen~iles 
e ordenados. 

Vai a imprimir a seguinte r.•dacçil'o: 

N. U.-t884 

Rerlrxcr;~o fincil-

A' eommissiio de reclacçü:o foi devolvido o 
p1•ojecto pw ella elaborado, d~ e nf.irn1ida:ie 
com o substitutivo o e1nend11s a11provadu~ pela 
c:i.mara, oilàrecida~ n.o 11r,j·•cto 11. Cl5, de H)83, 
relativo ti~ e:oi:acllções corninercine~.-para )'~
consiác1·ar e <les{a:;e1· as iacol<er"ncias nelle 
notadne, t.luran te n respectiva discusgib. 

A commis~i!o nita pt.lda dissimulai' 11lguma1 
duvidl!.s sllscitiidnu no <:s~il·ito do~ seu~ mom
li1118 po1• aquell!l docieiio ; e, raapeitosnmont'l 
oxpen-lendo-:1s, sulldt11 da snbedo1•ia d!\ c11· 
mara esclo.recimantos que a hv.biliLem 11 <leu~m
penhar fiehuentJ o sau do1·01·. 

LimiLadiesimas, como se sP.be, sio as altri
buições que lhe competem pelo regimento em 
vig·or. 
Consisl~m meramonto em ' >-cd11~i1' ús de-

1lidas fórnias o·s projcvtos e cmc;idas cte(tni· 
tivccm.,m1e a~provaiJas11, confot•mo a fottru. ex
pres~a do !\rt. i5G. 

1':1n l•nh•:i.g pala\•1•:H:- só e excluslrnmenle. 
lhe incumbe dat• mohle a•le:-tu~ lo ao ven.ido, 
a!lj~ quo.l für o srn valor intt•ms0co. 

Ultro.pasaar ~uns t•ains serin oxcüsso ro;iol
·lino pelo aimplo~ bom eGnao, pois im1.ti~:11·i1\ 
conferir a um:1 prLrcall:i minirua <111 r0p1·ese11· 
hçfo na<?ional a pret'O;rntiv.i de interprctnr 11u• 
thenti<?amnntc, tlfl modific u•, de cot·tigh• l!B 1·e
aolu9i:iea do todo suberanQ. 

OrD, no caso vertente, como serap1·e, a co111-
mieeão ~11 desvanece da haver enip1•0ga:lo no 
dasemi>~nho das SLtas mencionadas obrigações o 
cost11m1do consciencioso csorllpnlo, 

O tr.1b:ilbo 'lª" remett11u ;l mesa nllo ó mais 
do que o. rcproducoão cxacti~sima daquillo que 
a canu1ra 1·eguLi.1•111enta a11provara. 

B~sta um confrou\o desse trabalh'o com as 
notas origina~s, fo1·nacid~s pela presidenci11-, 
para. o comprovar. 

N1~a•a• con<lições, confoesa ella. não compr&
hcn·!lll' o •tUe lb.e cnbe fü:.10r :i.o projecto devol
vido,·q11·1ndo não. consta, siqu~r, que so lhe hou
vesse tentado otfe1·ece1• ecn~nda. 

Mais do qu·i inc.orrecto seria. o seu p1•oeedi-
1nonto ei, por. autorida1o prop1·i~, alteras.'.lo, de 
leve que fos•o, ma.teria homologad& pelo solem
ne suifragio da camat•a. 

Escaparam ina1vcrtenciaa ~.,, Incoheren
cias passaram no contexto i. , . 

Sú su lisiet<i um 110Je1· iiar•i o rectificar: -a 
mesllla camara. 

Aa,~im claramente o de!f!rmina o final 'do 
cit11do :\ri·. i50, com estas formaes palavras: 

« Quando, pehu rP.fiexões, ou da colllmissão 
ou .Je qual1p1cr deput11.do, se reconhecer que o 
yencido envolve incoh·minci:;i, cont1·adicçilo ou 
absurdo ma.niteGlo, potiei~~o-« entrai· na dis
cicssclo ela inateria, para clc${azer•$e o omba
raça. • 

Dest'arte 83 estabelece nina 4• di&!lussao, no 
correi• da qui\l 8~ ob~erv11m oa tr11mitee nor
n\'Le>. 
· Ao cabo, a commi6sii'.o da redo.cçlo, de ac
cord·~ ~empro com o vencido, dii. mà:oa ao seu 
nov' tra.bal h.o. 

Vej:\lll·>o os precedentes citi\doe na'I not[le, 
. A' vista. elo e~posto, sam biJ.uG, na hypn~heYo 

pr~.>antc, tiat·a faz Jr 1.1s cor1·ecçõJs aii:igi(ias, pois 
nada in:i.is appro~ou a camnr• rolaUvnmenLe d' 
oxecuçue3.cammGrciaes, alêm do ~ubstitlltivo o 
emond:'s om queslíio, opina a con1wi~s!lo que 
vwlte o seu projacto li. m '. a 1, pnra ser inclnao na 
or,lem <loa ~t·abalhos, ll.gunl'dnndo, com o dllviilo 
a.oatau1Mb, as dJterminaçõe• que occorrereoi 
ao Rlto criterio da cn1&. 

SJl:\ du co1urnhsõe.~, il do Junho de 1884.
A/Trmso (]~ln J1111irw.- 101?0 J<'q1•r11fra do 
Jfoth'(t. 

Uedacrao tlo pl'ojec!o rnb!f'111eiuo rlo Sr. Oar• 
11c fro da Rocha. ' en&cmtas M p1•oj~cco 
n. 65, da 1·~83, que tillera a legisioçl!a 
tanto 1io ci1'al como no co.1iu1111rcial 1•clati
vcwie.iitc d s cxecuç ótJs. 

A u.saornblen. gera.\ r·' solvc: 
A1•t. f .• Extrnhida a carta de aente11ça ou 

come~ad.t n ~xecuçao no ci vel, confo1·me a le
gislação em Yigor, seguir-se·ú. o. exactlçlto ate 
filrnl, nbsnrvando-so o disposto na l"arto 2•, 
tilulo 3>, copitL1loa i 0 , 2", 3'', 4o, 5., o 6•, do de· 
1·nto n. 737 de 25 !e Novemli;·o d~ 1850, com 
na segL1intes alter~ções i;;ual1nonto e~tensivas 
Í\S l1XQCUÇÕO:I COffilnercil'lea! 

§ i. 0 Si . os bons penhot-.1doa, depois de cor~ 
rarom clu!\~ pra.ç 19, niio encont1•arem lanço, 
que cubn o proço d;1 avnlia.çilo, 81lrão levados 
11 te1•ceira pr:iça o vendidos por qu:i.lquo1• preço 
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a quem maia der, podendo.o e:i:~qu.ente lanç~r 
em qunlquer das praças, independente d1d1-
ceuca do juiz, o ftca11do ·abolída a 8'1ju.d'.ca-
ç~. . . . 

§ 2. 0 Quando na~ exeeuÇÕClll houver m~is Jc 
um lici t:int~ . será pref.irido llCJ.llClle que s1 pro-
p:iier &l'rêmatar englobadam·mte todos os ben~ 
le~o.dos a pr11oça, uma. vez: qu.1:1 otf r~ça. nas 
p1·imeira~ praças preço pelo mono5 ignal ao 
a>) avaliaçl? e, na terceira, ·&O maior bnço 
otfereeido . · . 

Art. 2. o E' licit>l não só ao· execut:ldo, maii 
· .timbem á sua mulher, ag:endont·s e descen ~ 
·dentes, remir ou .dar lançador a todos óu a · 
algum doa bGns penbora.Jos atei â a&aignatura 
do auto de arrematação, sem que seja neccasaria 
n citação do execULitdo. . 

§ i.0 Para que o executado; sua ruulber, 
nscondante, ou descGndon te, posea ·remir ·ou 
dar bnça.dor n todos ou & al~um · do, bens, é 
p1·eciso quo o!fereça o preço 1gu11l u avalit1ção 
n11s duas primeiras praças a igu31 ao maior 
offerecido n& terceira. · 
· § 2.• Nenhuma. das p~s~o3s · ocima · iDctic:>das 

poderA remir ou d , 1• l!J.nÇador n ~l~um on s. al:
gun11 be111, h:wenda lic:tante que ~e propnnha 
arre1n~ta.r todoe os bens·, olferecond•> por olles 
011 preçoK, qne na occaailc> Hverom, 

ArL. 3,0 O pruo do 30 dias dosignado no 
art. t• da l•Ji dd5do Setembro de i889, para. 
as propoetAtl e11crillt"a nas prnças judicia•!& de 
oscravo11, fica red11z1do a iO dias. 

Art. 4.• Ficam t•xteoaivuáa ~x~cuçõea ci
vei1 u dl~po~iç11ea do rl!gul11monto n. 7:l7do 25 
de Novembro de {850 solire recnrs:'fl, a ·,11 inter
poi1l<}ão e fórmll do procca~o, nas oxocuçü ·~s. 

Art. &. 0 As di11poaiçllc11 da prC9~nte lei re-
8'orlo sómente Ali execuções por dividas a~cio
ua:la~. Jepois de aua public~ç.ão. 

Art. 6.0 A prova doa contrnlõs civeis elo em
prestimo e penhor poder1her feiL:1 por ~cripto 
pi rlicohlr, quooaquer quo sojarn n importo.ncin 
éla divid& ~ o vnlor dos bens da·Joa c m penhor, 
derognda a Ol•J. <lo liv. 3", titulo 5'J. 

A da ta do eecrip! o pnrticular eeril, pn ra. os 
all'eitos da direi to cou t1·a t areeiro'• a. do re~o· 
nhedmonlo <lo. füm .• dos contratnntos por ta bel· 
lilo, do .eello po~ verb:\, . regi•tro on qu·1 lquer 
outro ne to publico. Fól'1l · Josetl!I ca~os, a. data 
legal do meamo eacrip\Q 1111ri\ a da. exhibição em 
j11uo. · 

Art. 7 .• Revogam-se na clispoeiçõca em con
trario. 

Sála dt\s commiseõ~e ecn 28 do Maio de tS8il. 
-ltlfv7ôso C6lso Junior,-Viun1lct V a~, 

O S"t". B.fu•ii.o da Leopoldina, s 
- Sr. presidenfo, mando á. mesa duM ropr~
sentações: a i" da Liga dos La.v1•:idoros do 
m1,1.nicipio da · Leopol<lino. ; n 2• do Club Agri
cola do Rio Pa rdo, p0rt9n centG no mesmo 1uun~
cipio . Peço n V. Ex. tenllll 1\ bon:llule de 

.. nuindar p11b1i.,,1u•, no dinrio.d:1 oua, tunto umn 
como outra. r;iprosentaçilo. 

O Sr •. . Ge1ntnlano 1 - Sr. pro
sidente, n:io t iv•> a fortuna 1\inil11. hojo ele 
obtdr a palavra parll. füll::.r 1109 tros q1111rtos 1lc 
hora. do expedie11Le, V. Ex. a•~im o decidiu, e 

obedeço á sua mnito resp~itaYel. d~ci!lãó • . O 
meu fün era juslifi~r um requerimealo que 
Tou mandar i mee·:, a que ee. rofere a uma 
que.~tllo que muito intere!lllS :i ordem dll ad-
winiatraçllo da. minha. província, . . 

O preside nte da província de Sergipe, oc
cup:ondo no fóra o togar d~ qaei'>oso , intenton 
uma acção crime contra o pl'l.lprietario· e editor 
d'um periocllco; e ta~s irregulã.1•idade1 ae têm 
pr.iticado no decurso deste processo, que ou 

. quizern chatn:ll' 11; at \cuç.ão do governo~ a ver ai 
este eoc<inll'ava um meio da corrigir e.~saa lr
re;.:l1la~id :dos, afim dG que .fic·aasem salvos OS 
direitos daquollo que o jcilg11. pret rido . Li
mito-ma, pois, jA qu'l nio poeso dar maior am
plitudo a oaLe .assumplo, a ·m:mdar um requs
rim~nlo à mesa. 

E' rome\tido li. mesa o seguinte t·eciueri-
mento : · 

PnÓcEe~o 1>0 ~11011.· E PROl'RIKTd.IUO DO Gi1a
?'ª"!I• NJ. l'RIJrlNClA DB s1motl'E . 

Por intormodio do ministro do .illlporio, peço 
informações sobre o proceeso ins t.'lurado, por 
q11ei~ll do p!'ll'Sldonte de.Sergipe, contr11. o edit.ot 
e proprietario do poriodico· Guarani'• que sa 
p11blica uo ,\ro.c~ju, e eobre o conceuo em quo 
o governo Lem o meamo presiJen\e, depois da.s 
compr~l\ões e vfolenciae exercid,11 conll"J o 
querlillo.d<1 no d.ocurso do proceasi;>, 

S(llll das sessões, H de Junho do 1884.- G1J· 
miniano. 

E' lido, apoiad\1 e a· diacussilo ad iadà·, por 
ler pedido .R l' '' lana o Sr. Jooquim Tavares . 

· o SJ:". Elliilaraa-nolle Ta.unay:- . 
S.r. pl'6llidenLe,fiel ao progr.smma. que me impuz, . 
d0:tde (\llO entrei ne!!tll casa, nrogramma que in• 
falizmento ó aupet'ior ªª minhas fo~ça.a. tenho a 
honra· da aproseutar it d iaC\J."lllo . da camara um 
p~jecto de lei sobre a gra.nd~ nnlo1•aliwç~o. 
Peço a V . Eit : queira eu\·1al-o A respechva 
coiumi~s!lo, n flrn d ei q uo po1,amo11 com brevi
d.1do di1wtlr. tilo gravo . 11seumplo. CutA:o o 
c ·,n ior rupelia 10111p1·0-Dcl1mrfo Ce1rthago- • 
~u · rel'etiroi-Cons1itti~11da B1•a:iil~. E' o 
11n'co 1nuio que tomo• de f~;i:or d.oeto pais uma 
grande nação. . 

E' envbdo â mes11 o aegninle projec to, que é. 
lido e reD1eUido il. commiesito· de constitui9it0 e 
poderes. 

N. l5 - l834 

GnAND!; NATU11.ALIZAQ10 

A tlS ·,uwbléa geral resolve : 

Arl. L• Todo oslron~eil'o quo tiur rL•si
do11Cia .etroc\iva no Bro1.1l, po1• espaço d$ tre s 
!\n11os, aerA .considerado c hia .lilo brozileiro . 

Al't . 2.o Ekto prazo do rHidoncia esri redu· 
ir.ido a Jous: · · . · 

§ i. o Si o estrangoiro casar com 1uulher bra• 
ziloira: ; , · · · · 

§ 2. 0 Si ~e·t·vk no exercito ou marinlu~ ; 
§ 3,• Si e1tab~locar induatfri nova ou tivor 

Algi!ma in•ont,1i10.pdvilegi11da.; 
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§ -4.• Si a<lquirirb~m immovel do valor 11u
perior a i :000$000 ; 

§ 5.• Si estiver á tosta. dG qu~ilquot ern_proza 
induslJ•ial e de catrada de forro ou agricob ; 

§ 6. 0 Si ea osl:J.bolocor nas front'jiraa do Im-
perio ; . 

§ 7. • Si fcir lenta ou professor em csta.beled
mento.~ de ingtrucçilo su 'crior, sectin<hria ou 
primaria; ' 

§ 8. 0 Si prQ:lnzir qlllllquet• obra EC:ientifica 
ou littera.1fa, economic11 ou a.rli~tica. que tenha 
por objectivo o progresi:o O~I o renomo elo Brazil, 
nio eó na aua generalidaJe, como om relP.çào a 
uma das provincias ou ruuuici[>ios do lrn-
pM~ . 

Art. 3.• Os direitos a ofoHor fi~aru logo g;1-

rantidoa, uma. vez satisfeitos os arb!. i• e l:!.• 
lgualme11te quii.nto a elegibiliJade nas oleiçõ2s 
municipa.~s. · 

Art. 4.• A' elegibilidade p~ra deputados devo 
preceder o dispo~to no § 2° do art. 10 da lei 
n. 3029 de 9 da Janeiro de 18Sl. O pra?.o pat•a 
elegibilijado a sen.ulor do ltupcr1o s~rá. d •1 oito 
annos, b~·in · como pnra nome1<9ão :i.o cargo do 
eoaselheiro de e•tndo, 

§ nnico. Essa prazo aerâ. cont:ido da dei ta 
da chegada do ~stra11geiro no 8ra~il e dJ reco· 
nhcc:imento da. sua residoncia effe~tiva. 

Art. 5. 0 Os aenadores e deputados nas con
di9ões do a.rt. 4° polerão ser ministros de es
tado. 

Art. 6.o Os principcs da Casa lniporbl nalu
rolfaados poderão se1· r egentes do Imporio. 

Art. 7.0 O naturalizado podei·:i ossumir sra
gencia do Imperio, sendo ministro de e~hdo, 
no caao pr evi~to pelo o.rt .30 do Ac t'J Addicional. 

Art. 8.0 .Todo filho de eatrangeiro~ <lomi
eiliados no Braúl, 11uB nn9cido fóra, que, um 
auno da pois da su11 11rniori ia lll, niio fiior decln• 
roçil.o,no consulado da. na.ção de seus pai• ou na 
0Jmara llfonicipal tio logar d11o sua reeidcncia, 
de que deseja aeg.;ir a 111diJnalhlacle paterna, 
será consid,ira11o cida.dito brnzileirc. ·. 

Art. \J.• O govc1•no, ouvido o con•elho d<J 
eatndo, podorá dm• earta d·J ciclndcio b~:izilolro 
aos ostrungoiros n'll.o clomiciliados no flratil 
que, por meio de prop11g1tndn ve1·b11l, esc1·ip111, 
1cientillco, füt~r.wi~ ou arlisti(\a, tenham con~ 
corrido efficll zmen ta po.ra o bom nome ou o 
progN3so bro.úlefro. · 

Art. iO. Da data <lesl!I. ld para o tu Luro, os 
bens immoveia só podo1·Io sei· ndqnil'idoo pc>r 
cidndãos brM:ileiro>, e2lv1) a l1ypothose ~o § 4.• 
donrt. 2°,ou oe havi.los po1· verba Le~tn1ne11tarin. 

Art. 11, Se1·á tido como incurso em criino de 
injuria, processado e punido como tal o antoL' da 
phr:i.se qlle p1•eton -ler chamn1· o o·lioso, o ridi
CL1lo publico ou o de•pt•ezo solwe o cidad:1o na· 
tnr~liz:ulo, p~lo facto do niio ser natu1•al de11to 
Imperio.. . 

Art. t2. Fica.m eitceptundos dllll dispo~içJea 
dostii lei 1 

§ i .• O~ cst: ,ngciro~ ri.ue ostivorem 11 sOl'
viço dos sou$ rospel'tivns govoi•no.g ; 

§ 2.~ 0~ que f~r<'m fazer, HO~COnfülo.dos ~ll.S 
auaa 1111ç~es ot1 na c,111mr•L Mlluicipnl do log;i.r 
da 11ua 1·eeida11cio., decl ... rllcão de que nilo dD-
11ejn1n portenc•ir á communhão lm\Zileirn, e 
tiverem àiaso ntt~stado ; 

§ 3. • Os refugiados no Brnzil, por crimes 
de qualquer naturcz11, 

A1·t. ta.· Perdein 11 natu!'o.Ezai;:;io 
§ i, • O es~ro.n1pirC1 no.tura.liudo que, em 

paiz e strangeiro, não 93 apresentar áa lr,go.
çõos e' coust1lu.dos brazileiros, dentro do dous 
an110~·; 

§ 2.• O qu~ ac0itar ompr~go ou condec~
rações de noçõ~s catrangaira.s, sem oonsent1-
mento do. gov,·rao i1nporial; 

§ 3.• Os bauc:.-róteiros fraudulentos; 
§ 4.• Os criiuinoaos ''" morte e sujeito$ a 

pena5 infamantes. · 
Mt. 14. A natura.li?.açiío _perdida só póde 

sei• reatl:1uidcl" po1· bi du parlamonto.-
Ai·t, 15. Revoga~s as dispo;lçõos emcon· 

trario. 
Spla d.is s~ssõ~e, if da Jttnho de 1884 .. -Es

craqnotle Tm.may. 

O Sr. Leopoldo 011nb.a i -
Tenho sim~lésmente em viata. Sr. pr~siden_te, 
e nvi •r à. 111esa uma represon1r.1·ão qu·J, por Jn
te rmeiiio do dir"~ctorio d« L:gt1 do. Lavou1·a e do 
Co1n1uercio insLitnidn n:is fregueztai da Itaba
poan:1 e ele S. Josá do Cal~o.do, ·na provinciii. ~o 
~~l'irito San1~. uiu gro.nd~ numero d~ ~~:1._onde.t
!'os, lavl'ivlore• e cummerctanles, s~w d·s1111cçao 
de pa rtidos ou de iiHerusse• Jci qualquer ordein, 
envia i\ esta llll!!UR: 11 cemnru., f!ncarre:,ra.ndo
mo e aos meus iHustre~ coUogas deputados pulo 
{)• " pelo U• disLri~lo da provincia do Rio de. 
Jau:,iro da nprllS'Utal-a. 

Nesta rcpresnntaç:lo, s~n~oree, en.co_nLra-se !I 
m'1is b~m p~n,nd11. o rcllecLula e1ponçao, nilo ~ó 
soll1•e "ª criticos circum>Latici<>s e1n que allt, 
como em todo o pab:, se ncham nctaalmenta os 
e1;t1Abeleciin~ntos a.gricolas, co1110 tnnibeu1 sobre 
um cot1ju11cto do 111Tlidas <le.111011slraclas, ·peb 
prnticl\. e pela e;xperiPncia,, como capa.i:.ea ~e 
firnrnr ns vc1•d'1de1rn.s normas_para. a orgun1it1.çlLO 
do trabalho livra . 

Cum1windo, St'. proaidonte, por inim e peloa 
me na illustt•cs collG;ps, esta honi•osa incumbo11• 
eia co11 fe11so, a V. Bx . e ti. cnmara, q u•1 me dea• 
vn~ oço do ropro>:mtar _ at1ui um di1\rict~, em. 
que 1ob1•1) ti.lo oloMda assumpto toi!a~ as lorQa8 
ue congro~•m, o to:loe º" iutai•oseei so bnt•mo
nizam, coope1-.m'1'l 01asltn p"ra a _salu~•ilo do um 
pro!Jloma quo o. toJoa 11reocoullª• 

Nna tlosejanclo ronb~; ta1npo â ~usa, ron:i lL 
au~ loitu1·11., p·~ço u V. Ex. q~G a façt1 puubcn~ 
integraliuc nte no joi·nal da casa. 

E' t•crnettida a tllGSf\ li. i•eproaontaç!io, 

o sr. Silvia110 Braudiio•
St" p1·08idente, v1:11ho $. tri!m1111 tralnr, ~i IJetn 
que ligdrarnentn, lie a!-;nmpto c1ue entend9 
com a nlimentaçíl'.o publiílB dest11 capital G que 
e11volve htnrea ,os_ reapeil~vnis de diverens pt·o
vincius, princip'ilmente Lia de l\Iinna (foracs, 

H.efiro-mo à~ otornu~ <JUOsiiía~ do mat}ldouro 
e ao l'imtcci rnanto tle c1i.rito• verde3 i1 popnla
çílo da capíM do Tmpario. 

Chnmo a attcrnç1lo do nobre mi 1d~~ro do_ im
pGL'io p~r1~ e~ta,nssumpto e .r~cbnio da S. Ex. 
uma \H'ondNtcm, umn 1!'ed1d11 quo .venh~ .t1llr 
tenao tto" onormas e 11w;1loulavo1s pt't'JULzos 
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soffridos por nnmercr.ioa cornprovincianoa meus 
o que, netn denth>udcr aos int3reBS~a 1la · po
puta,,110 con11umid.>ra, venha.1>rotcgar e a.uimnr 
a i11d1ntril\ pa•toril do .minha.· provincia ; üma 
medida; em fim, que concilie os i u teressss dos 
co11att'midores com 011 i ntereeses doa produ
ctorea. 

O Sa. Bic zEl\I\A t>E MExt:z!ls: -A inedidn. 
est:\ n·l ordem do dia . 

minoiro, desta tribana e.grade90, pOz em pra:. 
tica um 11y~ tema, que produr.iu exc~llentee re~ 
aultadoa, e foi o soguiuto :- de.u pt~ferencia 
:i.03 criadores e invetnistas pa.ra abaterem, em 
dias determillados de. serua.no., corto ·n umero 
d~ rezes daa hoc"BS11rie.s para o· cJnaurao diario. 

Este syatema tinha a. grando vantagem de 
o.cabar com o monopolio, de oata.belec~1· a livre 
concul'r~ncin entre os criadores e invernistae e 
os marchantes e intet•mediarioa ; com ello po:.. 

O Sa. SILVL\No BRANDÃo:-Perd00-1n o V. E~. diam 011 invernisbs competir com os interme-
Reclawo uma rnodida u1·gento, para !1cllutelo.r <li.ilrio3, l•rotegi~ee a . industria pastoril, e· os 
int•:r eines re •peil.aYeis, Não mo r efiro as me- consumilorcs t~riam carne b:trate. . 
dida11 coDaigoaJas no projeclo eliborado pela 
illus tro commissiio do cama.ras municipae1, O SR. B EZERRA D.e: 'Mi::!u:is.,::... V. Eit. quer 
projocto que h:i. muito s~ a.oh na or..te rn do ·dio., e~se syatelllll l 
sem <Jue tenha tido oceaáiilo .de ser d iscutido. O Sa. S!LVIANO BnANnÃo:- S em do.vida q11e 
(Apo•ados .) . seria muito f11.11oro.\·obos criadores e invernista.g 

Senhores, o m:il nesta ttuestil:o provém do mineiros. 
modo por quo ô regulada a m3tança no m4te,.. o Sn.. ·Bl!::tERtU DE MENEZE' : _ Pois antilo 
douro. O aystema chamado d;i; li vt•o concnr- · d · · · 
renCia acha-se alli con!lomoado pelos pG~simos quer a i•uina .os seus patr1c1os . 
resultados · q11e tem dado; ee~e ~yetoma não O Sn. S1Lv1.\Xo Bn.1.Nnlo : - Não a poia.do. 
aproveita noa criadores e invernis'ta.• , nilo apre.. Não comprehendo como se possa .chegnr a 8!8& 
vdb d po~ulaç~o constunidorn desta cap1Lal, resultado, quando ó certo que se protege e · 
só õ provottoao aos inmmediarios e alravcs- anima. a industria µaatoril e ee favorece aoa 
eadores. criadores e inver nist:ts, 0 q11aodo 0 certo que 

Ni;o oproveita aoe crindoros o invorniatas o systema. j:\ deu lic;ing re•nltadot, elevando o 
porque, comquanto lhes seja facultado o di- preço do g.~do e m po, sem enca~ecor o da caros 
reito do abater o numoro de r Pzes quo quizc- verde. ltecoohoço a com.patenc:1a do me11 nobre 
l'om, todavin, de~de que .•e ae.ráaenté um in- collega e amigo nesta ~ª~~ria, :r:nas . nit? posso 
fefü com o tiro de i~ze1• etfoolrvo o sou direito,, ca~cor,{ 1r com a auo. opuuao, alula muito .au
dll·s·n ·a colli!!'açito <lo 8, iO, i2 indi viduos que tarm1da. . 
ab:Hem numero de. rezes 1m1>erior 110 quo ó ne- ~ O Sn. •. Josr: MAnlANNo : - E$11a 1yetema é 
cessaria para o conemno, fazem b:iixa.r cxtraor· r. fatnl. . 
dinnriamente .• preço d:i c nrno, e o pobre mi- ' · - .' . · . 
nairo, 0 pobi·o boiadeiro ó que eo!fi·e prej uiios O ,Sa. ~ILVIANO RnA~n..o.o .- A livre coneut-
incnlc ulnveis. ( .-lpoif.l,dos.) 7enc1a • . ~ qao tem sido fa~l no mntaiC?ttro 

A lil>ordade é pois fl~ticio e a livre coneur- ª°" mmeltC,>8• J1or9uo, com1 J.õ. demonetro1, é 
re ricia ê intoi~mont:, ilhiOO.-ia; 0 qll& fie. de olh n,ulla, 1llusor.1a; o q:ie alh se tom CJl?s~r
pó ô 0 monopolio caprichoso. . vado º·º monopoho de alguns com o preJaiao 

lll«o aprov0it11 f\o Pº"º• 11os. con1umidorea0 ele ma itos • 
porque o• pt•eços da c:u·nii nos o.9ooiruns ní'io O S11.. Jos& M.UltAN:o;o:-A'liVl'e concul'rencia 
segueau os oscillações repentinas qao se diío li qu~ mata o mon~polio, tal é a doutrina ver
no m1Ll11dour.i; no~ nçouguo1 , A 0:1rne ci 1em· d1ode1ra. 

· 1>ro 011ra. U:, quando so do 11lguma baha no O Sn . S1LY1AN0 BnA:oiolo:-Em tbeso, asaim 
preço da cnrne · froaca, ó olb mom~ntanea, (,; no ma.tadouro, por.!m, aol> a capt\ ·do livre 
sendo lego 1og11ida de alt[llJ, De modo quo concur,.0110ia 0 ,1ue ho. 0 monopolio, cata é que 
solfrom O.'! crio.dores o invernisl:ls e aotrre a ó a. verdade. 
popub~llo da capital ·do l111porio. o syatoma da prefet"encia, . posto em pratica. 
· O Sn. F11Lrc10 0011 S.1.:-rros ·:- Oa atMvo<sa- pelo prosidBnt.e da municipali<lada fluminense, 
d?ro1 tambom nllo fio •m com o luoro todo, não; foi ropollido pela camo.ra municipal, aob pre
Sill?I obrig11üoe n.. dividil-o. · texto de que o aystamn. anteriorro!lnto seguido 

o Sn. SiLvtANO B1.u'1olo :- o quo prova ora mais füvor11vel aos interesses d~ população 
que a. commirndib ê v osta, e que ó preciso consumitlo1't\ da c61•ta, riue taria carne maie b11-
uu1 remedio prompto <l cne1•gico para n.ca bar rata.· 
com o mal. · . · Entretanto, a.· e~marn. municipal d11 c6rle la-

A livre ·coneU1·rcncia. não exieLe, ô intei~ born otn pe rfüito engano, pois que a porulaçlo 
r:imouta lllusorin, porque os invcrni~t:u níio n:idn lncr:i com isto; ~·onse1·vando-se noa açou
p01.lem ontrnr e m competoncia e ·m n c las98 gucs elondo• os preçoe d·~ carne verde, pre<;CHI 
po:loroao. de marohantes o 'in~ormodiarios, elas- que nilo ncomp:inh&m as oscillaçiles que ae dilo 
llO permanente. no mn.t11douro; n sofl'rem os mineiros, os inver-

. nis tas, os boilldeiroe, yfotimaa do.e conepiraçUea 
Tendo estudado estas .qnestilce com cui1lo.- que contrll altos se formarn. . 

do , o Hlualr11 prG11ichnte d:i. camar.~ municipal 
da côrto, Dr. José Ferreira Nobro , qull, ~ej1 O Sn. BllZlll\nA Dll M11N1u;• :-Estil eomplc· 
dito de pnss:igom, tom nesta quost1to cio mnla.- t:uuouta ong.mndo. 
douro rl'esto.do relevantes serviços 1\ induetdn. o SI\. Sll.\'1.\NO Bn.ANDÃo:-Slo riictoa que 
p:istori da minha. provincin, e que 011, oomo ostilo 1ujaito1 ri. 11precir.ção da toclo9, ·Poderei 
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ea~a1· em erro, mas co1111irohenJe a iiamara que 
devo enunciar a minha opinião com toda a 
franqueza, ·desde que se t1·ata da interesses 
muito. importanLes .. da provi11eia que tenho a 
hont·a de repreaen·tar. (Apoiado&.) 

o Sa. FELICIO DOS S,\:'ifTO~:-A preferoncia 
arbitrinia. é que tem perigos, porqull cu~La mui· 
to dinh~ire ao pobrG boiadeiro. 

o sa. SU.VIANO Bll1\ND:io :-Si houve alguns 
abusos em. ma teria de pref)t'''ncia, · {? que:itão 
que 11ód~ ser provenih nor meio de re;ula
m~nto adequ11Jo que os impossibilite ; o sy8te
ma é ::1eeitwel, p~las rttziíee oxpentlidas. 

Tendo sido rejeita la a prcferencit" pela ca
mara municipal, vui acr interpo;to t8cllr8o, se· 
g1rnjo me conetn, da deciaão da ca1uar11. paM o 
gov~rno, e éjust:tmente esta r~úb qna mo traz 
à tribuna. 

Cil:i.mo a attenção do nobre ministro do im
perio para esse rCl~urao, si fór interposto. 

ApNfo1•encia, par:.. o criador Cl im·ernist9, do 
abater a metade Olt o terço d·:i gad? necess;i.rio 
pare. o consmno dia.rio, colloea-os no easo Je 
competir C;)m os demais interJsB dos no talho, 
estnbelec<>ndo·se assim umo. tal ou <1ua.I igu:.1-
dad., nas condições 11011 concu rren tcs. 

U:11 SR.. D..:PUTADO :.-V. Ih:. e~t:í. in~inu11.n
do o modo por ctuaogov~rno hn de p1·oc~d,~1·. 

O Sa. SILVlANO Bnumlo :-Nào ap.,io lo. 
Cumpro um. dever, osclti1·ocenclo o governo, e ao 
mesmo tempo o:s:.erço um dil'eiLo; porque pre~to 
apoio.ao gabinete, não e~tou inhibido d~ tn<H
tr1u-lhe o melho:• c~minhl) a seguir. 

o Sa. BnZEllRA DE.M&NJ;;ZES :-V. Ex. p·r
milte·m·~ um ap:1l'b 1 E' d·•cisivo na <1uo11tiío : 
tío tmnpo do Sr. Marqul'Z do Olinda croou·~B 
UDln 11genci;i o11kial coa1 todas ns prefür·!nci11$ 
e privilcgios, que V. Ex. julga. convenin11k8; 
e, qt11mlo snpp11nl111-M q110 f\lli g13 cortnva o 
gw.lo d~s invernistas e criadores, verificou-se 
que todo o gado pertancb. aos n•!>nopolistas. 

O Sa. StL"lA~o BnAsblo ; - Hollvo abu~os. 
Jii 1rê V. Ex., qno 1'a1.iío 1lfl aobrn · t" nho Mt de 
occup11r-me, com inlo1•01se, dos t:1 quoatila do 
matadouro, que n>b direi qtl'! 6 "to1•na, 111·1-; 'l"º 
oft'oi·eoe c1n';Lcter ·lo 111111 chronico, dasde csse 
tempo que cllo. l~tn acc11p:i.1fo o. :i.ttençi!o dos 
gov!lrnog, sem quo poe~o. ser resolvillt\, 

O Sl\. Jo :ll lt!AntA:.rso :- E nunca o se1·â, 
. mate.nd~-so 11 lil•1•0 co1tcurr<i11cia.. P1•ao\1ro1n es 
invorni•l:l~ e criatlore' constituir aasoci:1ções 
tão fort·1s como as collig'llÇÕ.J ; d o monop8lio. 

O S11. S11,v1A:-io El\ANDÃO ; - Pm•a :is~im 
pensnl', ~~1·in. preciso não conhecer os· inver
nistas e crLidore~ mineiros. Em geral, são ho
mens tiini,foe r: confinnbs, t]ll& moram om zon ia 
muito <listantes uu111a tia~ out1·,1s e que chog11n 
no m:1tndo11ro um a um ; alli encontram uma 
clnsse 01·ga11izada, 110.lerou e 11 ~ fmanent0 ; 
11ess1u condiçõos, so rnl"r•• hão .:e ser voncidoa, 
<J~ p1·~j 11iz0s :<ão infolli\·ei$. Si out rns fo&som as 
condiçõe.e do pniz, enlito Bll i:ode1•i11m forrn:1r 
as asaocmçõos a. que so refora o nob1•e ~epnt:do; 
ai outras fossem os cl1•cu1netanch11, tlo~necas. 
·uria •eria a minh;. pros~nço., nClste. Ll'ib11n11 1 

com o fim de ndvogar M interesses dos ma11s 
pah•iciios. 

Acomolho o governo a que l:iuco mão de um<i. 
mediJa que resgllarde o~ interesses da popu
l:iqãú con,fümidora a D.~ interesses dos. prD-
dudures. · 

Daudo provimento a.o rec111'110, que para. elle 
vai •er interpo~to da. dacisílo da camu1•a muni
cipal, prestarlÍ. um relevante ser~iço a io.dus• 
tria pasto1·il de minha provincia, dign:i., .:!e 
certo, da pr~tecç11o. 

o Sn.. Josi: MARIANNO :--E' dignil. do toda. 
a prolGcçao, mas por outros meios; pó:le contar 
com 1) meu conctwso. 

O SR. StLVrA:i.ro Bn..1.Nnlo :-Sei que o nobre 
deputado 0 competente ne3tt1 materin., pois em 
sua provinda têm-s~ agitado por ve?e~ ques
tões incandescentes a tal respeito ; aceito ~ 
ag1•adeço o c•incu~so do· mou nobre amigo s 
fü"or dll tninha provincia ; Ulti~ "'minha. opi
niRo est:I. lorma'.1:1:-eutendo que o systema da 
preferencb protege e anima a ind11:<tria pae
toi·il, íavo1·ecPDdo nos criadores, o nffo preju
dica a.os cori-mnidol·e~. 

Nessa·s c.incliçllcs, entendo que o governo 
deve preferir 13qse syst<Jmn d%de j:i, pois que 9 
urg~nh, ntê qua o pnrfarnento decrete uma 
m~di.fa· p<wm:i.nente qlle resolva a questã:~. 

O meu nobre comprovinciano, de p11L11.do pelo 
16° district0, que tanto ae tem eaCol"Çado nest&s 
q110stõ,,s do mata louro e que tiio relevantes 
serviços tem pl'ealalo â. nn~aa provincia, elabo~ 
rou um projer.to qce ae acha na ordem do dia 
ri que contém med.i las que, a meu vot', com 
ligoiro3 retoques, 1•01elvatão esta que;tão. 

FGita.' estt•s consid<)ritções,sento-me, conven
cido do quo cumpri o mou dever. 

Tenllo dilo. {M1.1ito bem! n~uito bem!) 
o Si~. Jo~ê l\:larianno:-Envioâ 

mesa, Sr. preeid1!nte, duas rep1•ee0ntações diri
gidas á. oamarr. <los Srs. doputadoa pelo Centro 
Abolici<Jnista da E •cola Polytechnica. Ambas llB 
ropresenbções reforem-se u soh1~ão Jo grande 
p~obleroa q~1e deve preoccttllar to:!oe o~ eepiri
tos, p :11•q11e inter~s~~ ao a!lgrandecimento e 
proMpat•idg,r\e d>l p:üt·i~ br:\zilaira. 

O gcwo1·no nr.o po ler>\ tomar como euepei ~e 
eat'!• documontoe. 

O Sn.. PaEsmENTic:- Peço a. V, E~. q110.se 
limitn 1\ mnndar ú mesa 11.& du11.~ repreeent1'Çõe~. 

o SR. RATISBONA:,... Está fuendo um pro· 
lucie • 

o Sa. PtlESIDENTll: - E' que ha. 011tros ora• 
dote• insm·i11los qu'J não podam ser prejttdi· 
cados. 

O Sa. Jos~ MAatANNo: - Não pod11moe con
sidarnl" nos no~sos arraiaes, como inimigos, oa· 
me,mb••oa d<l Contra Abolicion ista da gscob. Pu
lytachnic:i., no1n como hoatil o eDu coneurso. 
Silo homen• illu.~ trados pe!11 ~cienci11 e anim11-
doe pelo pa.triotis,.10, quo vom, co111 o. subsidio 
d1J suii.• luzos o e:q>eri·~nçia, concorrer pn.~a 
a elucidação de um problom11 que a tfldos 
preoccupa. 

Puço 11. V. Ex. que muda public11r inte
gr<'hne1Ho 058U rep1•eeento.çüGB no Diar·o 
OffciaL 
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O Sa. Pru:aruESTE: - Nos tormo.s restricw1 
do regimento devem ii• prhneiro n uma com- · 
missão, . . · · 

O ·sa. Jos:E MAmAx:o;o: - Que 1ejarn publi
cados dopoil de item d. commissão; entretanlo 
sento-me .~alvando o meu direifa de falb.r du 
novo, por11 ue tenho uma roclalllaçilo a · fazer. 

O @r. Attd:a•a.de Figuei1•a. rpela 
01·dcm) sabe que vai contrariar OI estyloa, não 
da casa. mas da lll9a&, com o que vai dizer ; mas, 
nlóm de nternar a convieção quo tem, corre 
om apoio do regimonto do. camara. O honrado 
presidenta não ·póde nia.nda.r pablicar rGpresen
tação oa documento algum sem deliberação da 
Clmara. 

O Sa. Jost M.i.atANl'iO ;-Tom sido praxe 
fazol-o, iadepondenle de dolil>eraoio. 

O Sn. AMDRADB Fiau111RA insi.,to n& sua 
opinião, porque as repres'lntações qoe vem ã 
muna1·a, fazendo qunlqaer petição no poder le. 
gialativo, não podem ter outro destino 11enlo o 
que indicou. bto est:I. r e conhecido pelo regi-· 
monto, o o orador entende qoe eata devo aer, 
de ora. em diante, a regra ; . 

O Sa. PaESlDEN11'! :-Aceito a reclacna.~ão 
do n'obre deputado, porque .lllila muito de con
formidade com o regimento ; tode.a ae recla· 
me.çõea dirigidas â camara dos ·Sr:i • . deputados 
devem ir á · commiuão competente antes de 
tereD:t: outt•o destino. 

O Sa. JosÊ MAB.fANNO pede a palavra pllla 
ordem e r~uer que se consulto a e11mat'a pat-n 
que t:IH r epresentuções eeja.m publico.dH no 
Dial'io O/ficial antes de irem ó. oommillsilo 
competente, · 

São aproaentkdu ó. mélla . d1.1&a tep1·esenta· 
ç~e! do Coutro Aboliciouista da. Escol& Pol~
teohnica o re1uottidas â. commiaaão de consti• 
tuiçilo e poderes. 

O Sr. Andrade Figueira. (pela 
ordem) enwnde que~ doada que o regimento ii 
nprouo, o $1•. proeid()itle n!l'.o pôde conaoltar a.· 
ca.sa 11 aemolhn.nto r o8poito, deve cu1npril-o, O 
estylo lJ ue invoca u nobro deputado p1r P or· 
naml>uco tom aidll obsorvado qua.ndo o orador 
!jUO envia à me1:t qonl'1ner roprosento.çlto Cu a 
loitura. da. m01mu âa ll'ibune., sen<lo 1.1 repro
a0ntaçllo pnblicl\do. como parte intogr1mt0 do 
•011 . di~eurao. O nob1·e deputado nilo leu as ro-
preHnta.çõe~. (,tpa1·to s ,) . 

O Sn.. PaatDB~"rl!l : -Peço a. e.llan ç il:o doa 
nobt'H d11p11ta.toa. . 
O~ al'ts. 65 e 66 dG regimento diapoelll o ~e· 

glliitte (lê) ; 
. e Art. 65. Depois ele nJ'prov:ids a acta, o 

i o s ecretario fürá a lehurA doe offici•ll 1'Gcebidos 
do governo e <lo senado, G de i\coõrdo com o 
pre1iden10 i1•d dando. nos mesmos o dea~inc> qua 
lhe pa1·ecer maia conveniente ; mas, 11i nl3'ttlll 
depnlt\do lembrar outro dcatino, enuto o preei
donte coneult11t·á a ca1nara e 00 s~g11irâ o que 
decidir a vota~no . · · 

'Art. 66. lmmediatam.enEe o mesmo •eo1•13-
tario dar! conta, em urove relR-lorio, doe otBcioe, 
representaÇÕils, petiçõe~ e memorias que ti

v. n. 7 

verem aido ~nvi11das i. eamara, p~cedendo·ae 
àcerca do seu de1tino como · 1~0 artigo antece• 
dente; advertindo, porém, que dos oftlefos qoe 
contiverem felicitações far-so·li menç!o de 
aerem recei:íidoa com especial agrado quando 
ÍONm da aut.orido.des conaLitu.idas, e 1implee
mGnte com agrado tod~a 01 ootros de pe1soa1 
ou sociedades partia ularea. "' 

O Sa. Am>RADE 'F1ou.E1RA :-Owtro destino 
ó mandará oatra .commillBilo, qoe não aqnella 
quo a. moaa indicou ~ 

O Sa.. Pn.E!ltD!lN'rll: : - Em viat:\ .do artigo. 
qoe acabo de lei·. · communiquei á camara. 
que ia mandar a repreaentaçio á oommil!São 
de coneti1uiçi!o e poJeroe ; mas, visto que o 
nobre . deputado pela prorincia de Pernambnco 
reclamf< contr& esta. deciBão, pedindo que de 
prGferencia sej-\ publicQda a. mesma represen
tação a.nte.s do ser reaietti<la á commisslo, Vvu 
consultar a ca111ara ai aceita o .req11Grimento 
do nobre deputado. · 

Consultada a cnm11J.•a, resolve pela. nega· 
tiva. 

O Sa. Jod MuIANNO : - Mio foi appro
vado 'I 

o Sa. P1n:stD.L'fT.E :-Na:o, senhor. 
O Sa. Joei MA.atA.Nl(O :-Entlo poço a V. E:11 • . 

que me dovoh·a a repr01entação ; hei de lel-a 
perante a. camara. 

o Sa. PRESIDENTE : - Não poHo · entrege.r a 
V. Ex. umdoc1.1mento enviado d. meu sem Yo
tação dr. c:unara.. 

o Sa. JoaÉ MARIAMNo:- Eu.tio peço a roti~ 
rada.. 

O Sn. PREllIDl:<Ti: :- A representa.çlo jd. 
tem déatino : foi 1. commitulo reapectiV&, 

O Sn. Jo5Ê MAD.UNNo:- Pois bem 1 eu A 
lo rei em oatra q u·atq 011r occasil o : h~o de oo· 
vil-a. (01'ti·os aparteJ,) · 

o· 811.. Pl\EStDl!:N'rll: : - Ordem do dia. 
O Sa. ANDilADll: FlGUll:Jl\ol.: - PeÇo • p&l&Vl'fo 

para negocio urgente. 
o Sn. Pai:sIDBNTE: -Tem• palavra para 

negocio urgento. 

o Sr. And~ade Figueb•a Tai 
dizer em ·po11ras palavras o objocto para que 
pediu u rgeucia. . 

·Ao entrar no edi6cio da. camara recebo11 um 
omc;o da. Camart1 l\[unici11«l dll cidade da FrMlCtl 
elo Imperador, provincia de s. Paulo, dntado · 
de 30 de M1\io ultimo. Ne9 le offieio a.quella 
Camara Municipnl, que e~ti., como a e~m~ra 
aabo, . s iLnada. na exlre1111d:1de - da ·prov1ncrn, 
portanto di1tan\e d& capilul o do~ rocurs~ ofll
ciaea, pede ao p:1rlamonto, pur intor1n<1dio 1\0 

orador, s qm~m remolteu a repro•onb94o, pro• 
vhlenciM urgentes no iuu1ilo de manter t\ 01'11en1 
no reforidll muuicipio ••• 
. o Sn.. MAQ.TIM FRAllCISOO FILllO l - bto 6 
indispenaavel •. 

·o Sn. ANDRADB Fmu1:1aA ••• c>ntra aa tent11• 
tiv:1$ dG 11.utoridado1, c1ljo nome alla c itn . 
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. 'IO Sa.. MARTm 'Fn.i.Ncuco l"ru10: - E11 .t '.1m
btm recebi :igora reclatun9Õ&" ne.~e sentido. 

. (0t1tl'l>I npa>'tlll .) 

O Sa. ANDRADE Fr&UElRA pedo d eatn'.1ra. ur. 
gencia p:ir 10 minutos Rfm1 ela ler a rel"rea~n
t11ç.to p.u•.i s~~ publkada. 

O SI\. Pn1isro11NTE :-O ·nobre deput8'lo en
tende q1111 o object.o do 88\1 roqaorim~uto ê ur
gente e ficarâ prejudic!ldo fl J nlo fór trat1do 
hoje; Vou, pois, submette1•a votos a urgeacia. 

o sa. MAam.i FaANc1sco F1LH0 : - Pela 
. ordem. 

O Sa. PlU'.iLDSNTA :-0 nobre deputado 
quer fallar eobre a vot.aç1h 't 

o sa. M.i.aT1M F1uNc1s.co Fu.tto :-Sim, 
S9nhor. 

O Sa. Pl\11a1o:e:NTít :-Tt1m a pafan•a pola 
ordem. 

O Sr. ~i-a. .. •tbn Francil!lco Fi
lho 1-Sr. pro•idente, peço a V. Ex, que faça 
o obaeqnio de inform:i.r-me si,· vo:ada a urgon· 
eia, o requerimento do n_obra doput1do t '3tn de 
ser diecntido boje ou no primeiro dia de 
sesdo. 

O Sa. Ptu:stDBNTB :-Entendo quo o reque
rilllenw <lo no~1·e doput11do é pa1·a boje. 

O Sa. MAI\TIM 1"llANc1sco F1~ito :-Si a do. 
cis~o dada por V. Ex •. fôr no sentido do q uo a 
discue.ao devo •3r realizada ago1·a, do8de já 
peço ·& V. Ex. que me inscreva com a. palavrt\ 
para <liaoutÜ' o uaurn11to. 

O Sa. A NDRADll Ftou•nv ... :-Nilo é diacrnâsão, 
ó apresenbçilo. · 

O Sa. Ptt~tDZl'fTB : - L3io o rogi111erito para 
que o oobre d,,putado saiba o procedimento quo 
poaao ter (12): 

4' .Àrt. 71. Para se da.1· urgenci11. Ó naceasa
rio que o req_11el'imento delis. s~ja npofatlo por 
cinco deputa·Jos, o que a c;imar11 o decfnr41 por 
melo 110 votação, sem precod~r diaeuasllo.-. 

Tenho 111mpro considorndo a 1•gento pari\ ia· 
terromp!lr •ordem do dil\ aqtutllu maioria quo 
o lloput.a1o que requer~ urg~ncia dccl1lrl\ ~110 
ficarit prejudicada si não fôr trnt~da io11ril.od1a
tamente, llca11de1 a nproci11o.;ão dest.a d•>1>endanl•J 
do delibat'llçlo da ca1nara. 

O reqae~imento do Sr. Andrade Fig11eiro. ~ 
por consequeaeia po.1'<1 quo ao into1·1·ompa a 
ordem do dia, afim de que ello po.c;~a tr11tar da 
1n1teria. de uma repro::;entação da Ca!l'lare. Mu
nicipal ela Franca, e n~$les ~ermos tom a Cl\· 
nu1ra do vota.r o mesmo ra:i,aeriinent-J. 

O SR. M.u\Tm Fn,1.:sotsco -Fu.110:- .Si a llll
m11ra votar a favor, eu · tawoom qu~ro · t~r o 
1lii'cito do <fücutil-o. · 

. O Sa. Pau toEwm:- O 110..,,re de.iJutadojus
tiflcar6. e 1n teinpo f. BU:l argencia ; os \[1 .no s1.m 
direito. 

ConsuUada & camara, concede o. urgoncia do 
dez minut08 requerida pelo Sr. Andrad~ l~i
gueirn, s~ndJ a votação va1•illo~d 11, a paJido do 
Sr. Jo ;é Marinnno, 

O !ir. Mnrti01 Fra.nclsco Fi
lho, obtendo a palaVl'a pGb. ordem, pedo ao 
honrado prosi.hrnto quo coMulte d. c~mnra se 
lbe concede urgencia 1:or um quarto do hora 
cow interrupção da ordem do rlia, pnl'a discutir 
o me111Do aes1.11npl.o que o uobre deput:ido pela· 
província do. Hio do Janeiro trou:"t~ .1 téla do d<!
l>ato, pois 11ua 1111ubem no 111esrno sentido re• 

·c:,beu 1•cp1·esentaçõ~s. 

O Sa. ·PnEs1011:NTE declara quQ, depois qu13 o 
nolm~ deput:ido pelo ltio do Ja11ei ro apresentar 
o sou requarimento, sujoitar:!. . á decido da ca• 
llH\1'11 ·o do nobre deputado' por S. Pa1.1lo • 

O S1-. .A.ti.d.1·ndo Fig!J.eira. lé a 
scgublo roprc>entaçilo 

• Senhor !-A c.1ma.ra munic:ipal desto cidade 
d·.1 Franca do hnt•orador, da het•>ica provincfa 
de S. Pa11lo, no curnprimGnto Ü9 urn dev'er sa
grndQ1 e ·into1·J.lrete g2nui:\a. e fiel doa santi
me11tos de<; te · 1mt>ort&:t.le municipio, v<lm, com 
t•Jdo respeito e :l~lllO.tnlllllO, tl pre~eaça ae VoaS•\ 
!.fog'SBtade lmperid l!Olicitu- a decrel.il~o de 
ma<lidn11 legis!llt ivas1 que, reprimiodo a funeala 
o 1111 la7. pr-.:>p:·g .:od:i. nbolkioaista, poupem;.nos 
ao mesmo tompo n esp"L'leulo de 11cenns luctuo
nus e e-ar-inbm mdhor n. propriedade e a. vi fa 
de no,;..o0s co11cidadãns. · 

Nilo desconhece o governo dJ Vosu M.i1esta• 
de Imperial :i gr.1 vidai.e da situação da bvonrl\ 
o o sobr'.•sdto conibuo em que vivtl o paiz, em 
coneeqtten.ci:t d11 movimeotó rev0luclo11:1 rio que, 
nplls ter sol:lp:ido o Nort~ do lmporio, e; til. 11gi
til.ndo '' ' prov\ncia.a doS1Jl, ume:iç_an lo estancar 
a 11u~ principal, 0:1 nnte,,, a sn.11. unica fonte de 
ronM., t11111 P. alimenl<ida pelo lr"balho •orvil . 

A pl'Ovincia de S. Paulo niio ·tem ~1c:i.pado li. 
sanha cios rovolocioaarios, · o este munic1pio j:'i 
no aen tindo 01 nifeito~ de uma propaganda doa
va.irad:i. e l\Utipl\triotica. 

De íMto, j tl. não 11ão nconlocimento! iilolndos 
os 11"8a\to < â . propl'iednde, <!', no empenho de 
promov~t'·so a all:ilic;:i:o dos e11cr11vos .aqui e:ii:is
tontes, a.:to tropi<111m s.nto os meios maia re
p1•ov:-.do·• , co1ut:i.nto c11H.i co11aigam . ae.us fins 
aillistl'Oa. · · 

Repet~n1-1111 oa depo9ito9 ille~aea i violn-so 
nl!eL•tamonts o toro do d"miéilio; alliciando es
cr.1voa Jo o;i trll provineia; do lerruoa dfrersoa, 

-11ed1u:i ndo-o~ com promou:111 falla.i:os i.le liber-
d'ld~, o nrranc!lndo-M assim M dominio logal 
de. aoua lo:;iti•uoa :possuido1•ea. 

O clom1rnto servil ~età nnl\rchisa<lo noste 
municipio, a ·exaltação dos o.nimos cresce, SI\ 
continunr ttm astndo de cousns tão anormal, 
eer:i o prod1•omo doa s•1cceS.'OS lnmantaveis. 

Senhor ! Cuel~-mie cli~er, mo.s 11 vo1•dado quo 
dovomos 11 Vossa lllsgestade lmperinl assim o 
mnndn: o princirnl t'G;pon!la.\•el pela :tnarchia 
ern quo j u o mtrnicipio, pt>l:i poaiçilo p rcc11ri11. 
do elomento atlt'vil, pelo eobrcsulto da lavoura, 
do commercio e d~ industria , é, infülizmento, o 
Sr. bacharel H<'nriqu() An~on io Rarneb6 Vin
cont, juir. municipal <lesto t"rme>, que, cm nz 
d'.l fa~ llr 1•~epoit11r diroito1 11.dq niridos a con
sa•;rudo~ pele. l ·~ i. lende n forcen Lar pelo sen 
procedimonlo leviano, 11 cl11 fooiliu11do com q11e 
admitte n doposito os eacr11 vo• q11e se lho apre• 

. 11entl\m, pela oonnivoncil\ ern q111) oetA com o.~ 
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abolicionistas, - a discordia e a conLtsão no ração para poi• seu int·mnedio dirigirem. esta 
fó1·0 e na soc~edade. · representação á camara dos Srs. deputados pará 

Esse magistrado, ~enhor, em uma cercmo nia ·que fosse pontualmente obedecida. 
official, na solemne im1Uguração . do Forum 
desta cidade, quando est"' cam<\l'a celebrava a O SR· SOARES:- Apoia.do· 
collocação do retrato de Vossa Magestade Im- O SR. ANDRADE F1GUEIRA podei'ia estranhar 
perial no paço de suas sessões, ousou. no s3 u que illustres membros da escola liberal pu
caracter Je juiz, rasgar a toga em cujfls dobras· zessem e~ ?uvtd,, a !egi~imidade de urna ca
deveram achar asylo seguro os nossos clii•eitos . ma:a mttmc1pal para dir1g1r-se ao corpo legis
e os nossos interessei, proclamar-se abert'l- lat1v?, quando tra ta-se de meditlas de salvaçã0 
mente abolicioilista, e;orpt·ubrar os fazendeiros publica, porque tambem teria o direito de es
cuja indolól é Lo:la pacifica, e como q11e fazet'. t~anhar qtn vozes pai·tidas_dos bancos da maio
um appello á,in surrdição ! Este facto, por si só, rrn, onde se sentam os amigos .do governo, lhe 
brad'.' ~ontra o procedimento irregular do juiz q~1zessem embarg·ar ª.voz ao v_1r reclamar me
mumc1pal deste termo, Lão digno de melhor d~das de ordem publica, que rncumbem espe-
sorte. etalmente ao governo. 

Não ha coração patriotico que deixe de sus- Não fará, porém, nem uma nem outra censura 
pirar pela extincção da escr&vidão; mas cumpre e limitar-se-á a pedir ao governo aquillo que é 
curar primeiro da substituição do braço escravo o cumprimento rigoroso de seu dever no tocante 
p3lo braço livre, e até ahi, toda tentativa de a uma. qu estão tão melindrosa. 
abolição sel'á criminosa. A aur2a lei de 28 de A comarca da F1·anca, <le S. Paulo assim como 
Setembro de 1871. veio dar o golpe de morte ao outras daquella heroica provinciü. acham-se em 
elemento servil entre nói : basta conservat· o cond:ções est1e•:ialissimas a respei to da questão 
stati~-quo e, com o fundo de emancipaç,Jo, com do elemento Eervil. (Apoia:los.) Elias não estão 
a~ leis provinciaes, com a inesgotavel genero- felizm8nte pai'a aqu~lla provinci'.1 na mesma 
s1dade pal'ticular, o · tempo fará o ras t·) , e a posição em quê se acham municipios do Ceari, 
escravidão por si cltsapparecerá, sem abalo, sem onde o tmbalho es tava desorganizado por uma 
revolução. . secc'1 persistente e pela míseria que lhe seguiu; 

Esse desfeixo, que é a aspiração dos brazi- não se acham tambam nas condições de muni
lei ros amantes de sua patria, tenta frustral-o a cipios do Alto Amazonas, onde um presidente 
actual propaganda aboliciouista, que, n•ista de província, com uma medida revolucionaria, 
provincia e nec>te município, procura solaoai· tentou decretar a abolição elo elemento servil, 
os alicerces do cdificio socíal. ' limitando-se o govel'Do á simples demissão 

Esta camara confia que o governo d~ Vo>sa dessa autoriJade ; não; nos mu~icipios de 
Magestade Im 2erial, guiado poL1 s lições dopas- S. Paulo o trabalho _se acha orgamzado, o e~
sado e pelo> proprios exemplos de um pt'\lsente ~ravo tem _val.Jr (apoiados), e por consequencia 
luctuoso, iniciará medidas legislat ivas que g-•- e necessano que o g~ver!1o redob~e ?e esforços, 
rantam a propriedade e a vida de no isos c.;ncida- sobt·~tu~o com r_elaçao a tranqutlhdade desta 
dãos,fazendo respeitar e cümprir a lei,e oppon- provrncrn, (i}-poiacl~s.) . 
do um diqtie p·Jde1·oso ti onda insolen te de um A_provincia do ~10 da Janeiro t:em um cor
abolicionismo desvairado.Assim 0 e:i: ige a salva- recttvo n'.' pro~pttdão dos recursos que podem 
ção da .!avoara,que não é rnah de! que a salvaç:io sei· daq u1 e~vi~dos dCJ momento a momento; 
do paiz,ao que não póde d@ix:ar do atts ndee q uan- mas na pt:ovmcia de S. Paulo os. lavradores. se 
to antes a sabedoria e 0 patriotismo do govern•i acha_rn ate certo ponto d~sproteg1dos _pelas dB
de Vossa Magestade Imperial. tancias, pel_a accumulaçao de trabalhos de es-

Paço da cam'lra municil)-;l da Franc'l rio Im- cravos; e , s1 a estas ca:isas naturaes .se accres
r erador ao 30 le M · d ~ 884 0 p .d cen tar o favor de autoridades locaes impruden-
J"o·s·e· Tl,eod' (de .il·~10ll e• 0 ·v~ i·es:dentte, te>, não se póde antever qual sera o resultado 

i oro ~e .o .- ice presi en e, li · 
Josd Garcia Duarte.-Thoma?: Josd da Mot:a. de seme ia:ates ter;itatwas. 

Jos · R d · d n t 'T . d L. D.oclara qu 3 illustres rept·esentantcs de - e o rigues a vos a.-.'i .·Varo ·e >.ma S p 1 1 · d ffi · 
Guimarães .Junior -Antonio Flavio de C . . au o contostarnm a eitur~ o o cio a que 
t. . F. · L · B . - as .acaba de proceder; o orador nao conhece as au-
r o,- 1 o:ncisco · ucas rigagcio · · toridades dei. Fr.rnca; não pófo, porém,deixar de 

Eu, Joaquim Marcondes de Faria, sscretario tributar fO a uma info1·mação official dada pela 
que o copiei conforme as actas da camara. corporação electiva daquella ci?'l.de. 

1:erminada. a lei tura, 0 orador diz que estão . Observará, ~ntretanto, ao~ il!ustres de.pilta· 
ass1gnados oito vereadores da carna ra muni· <los,q:ie tem v1st~ t_anto açod .. mer:to da pa1 te de 
cipal da Franca do Imperador. '.wtoridad?s_ adm1mstrat1vas em plgar e C?r~e-

, . Jªl' a abohçao e os cles1·egramentos dos abohc10-
0 SR. MARTDI l;RANCtsco FrLHO Todos nistas, até na propria caJ!lital do Imperio o.go-

conservadoi·es. verno cortejar autoridades que, no cumprimento 
O Sn. ANDRADE Fr:;uEmA. não conhece 08 de seus deveres, inm além do que a lei pre-

signatarios deste documento... screve (apoiados e não apoiados), tornando-se 
o SR. MARTIM FRANCrsco Fn.~ro : _ Eu os instrnmentos dessa propaganda (nii:a apoiados 

conheço muito bem. • e contestações), qu e não póde deixar de acre-
dibr na informação que lhe da a camara mu-

o Sn. ANDRADE F IGUEIRA .. , mas bastava 
que uma camarn municipal, resultado do voto 
popular, constituísse estes cidadãos em corpo-

n ~ci pal da Franca. 
E' mesmo muito natural que aquelle magis

~rado queira fazer carreira, como em gerotl os 
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magiatrado1 procllram fazer entre nó1, agra• A rep1•esen lnçíio que a.aaba cio ser lida ô um 
da.nJo ao governo, de q11em depende a sua. pro- compendio de bl\naliJadea sobre o clemente> 
moção; e, uma vei . que ha esta tendencia co- servil. Procura-se, porém, a p1•etexto dos>a 
nhecida e pronuneiada.,por 9.ue ra~lio niio acro'." riueiitilo, acoua·.>r um juiz honesto, tr:i.aalhador, 
ditar que este joven m:1g-1str.1do, leva.lo polo e que tem a ahivez precis:1 parn reagjr contr.i. 
enthusiasmo proprio da ida.d;. (r'isarlasJ •• • oscaleuloe políticos do juiz de diroito da co-

U&i SR. DEPUTADO:- .Oh ! E' um hom~m marca· · 
velho. O Dr. Vincent, como juiz municipal, cum-

pre o sou dever o uão intervem na marcha· ' 
O SR. ANDRADE Frnu:mnu. responde quo ainda d:1 qnestão servil se11iio quando a lei a isso o 

peior, porque esha pai11!es propagandistas em obriga. De que o a.acusam 1 Onde oafüctos 1 
homem velho são sin<h mais perigosas, ~or<1u0 Onda 111 prova11 1 
sil:o persistentes o tenaze3. Allega a r11prasentação um unico fücto, e 

O Sa. Josi\ MARlA:-õNÓ:- Mas quando elle ó não o acompanh:J. da 111eno1· p~ova: ter feito 
eseravagiata ain.la é peior. um discurso, que ê qualificado pelo~ vereado· 

· 1·es eoneorvadorca de. abnlicloui&tu, quando 
O Sn. ÁNDRADlll FmuE1RAjulg:1 qno sim, mas .houve a inaugurnçiio do forum. Saiua a ~a.

agora. estd. se tr,1tando de reprimir os abolicio. mara que o (orum in!lugurou-eo ba milito tem· 
11ilita.1 e nilo os oscrav~gistos, pol'que qimuto po e que $Ómente hoje o juiz do direito fom
a. estes O illustre deputado pol' PGrnambuco broU-SQ de disourd<lr do.s idéas do discurso que 
ainda nifo revogou as leis que r~gulam a. pro- eatllo oui·iu !! 
priedade, a disciplina e ata a füculdado de con- O orador nílo ó abolicionista. Entend~,porém, 
ter os escravos i1or meios modeta'.los. que não ó criminoso quem pensa de modo di-

0 Sa. P11.E11DENTE :- L~mbro ao nobre de- verso. 
pu\a(lo que o> 10 minutos estão t~rminado!. O que Ee disse do juiz municipal tem por 

O Sn. ANDRADl!I FmuEtRA vai conoluir 911- orige111 a pro1imidat!e do pleito eleitoral e a 
viando á mesa a representação, desempenhlndo pr()babilidade do victoria do partido liberal no 
assim o seu compromisso, para. que os povoe \1° districto. p,1ra. hnpedil-a o pal'lido con
da Franca saibam que não se dirigiram em vão ir~rvo:lor da Franca e o seu chefe lançam mão 
ao orador. de todos os mgios. Quasi não h11 liberal im-

por tanto no. comarca da Franca que não 11eja. 
O SR. llhRTilll FRANCISCO Fu.Ho (pela onlem) hoje victima de um proee890 qualquer. Só o 

requer o ob1em urgcnoia ele 10 minutos pa.r" ju1~ municipal crê o oralor que tein. sete em 
responder immedia.bmente l\O Sr. Anclrade Fi- aDds.mento. 
gueira.. 

Voltando a. tratar da questão servil, not.(I. o 
O 81·. Mn.rt1D1 Frauch11co Fl• or11.dor que o aes11mpto, gr;1ças é. iniciativa. do1 

lho nito póde agra.decor ao nobre c\epu· pa.111ietes, tem hoje 111enor alcance em sua pro
tado velo Rio Je J11noiro o iELCOIDmodo que vineia do quo em outras do lmperio. Contimdo 
tomo11 do defendei• 01 interesses da proviucia de só com os Mfürços de se111 ftltios & livre da 
S. Paulo. Esta _provinllia tem repre sen tant·.'B no protecção do go~·,,rno gol'al, a provinllia do 
pa.rla.mento e di11ponse a intervenção de quem S. Paulo tem catninliado e c11minbaril por sua. 
lhe lllo conhac9 03 intere;se1. conta. e risco. O a.ugmento da coloni~a9!1:0 trarâ 

La.menta que o partido consorn•for da cida'.le a diminuiÇão do valor do escravo e con1equa11• 
d~ 1''ranca, de,ndo prefcruncia ao d~put11odo pelo temente facilitara e, 1 oluçilo do probloma do 
Rio de Janeir,1, denolae>e pouca 011 nenhuma. trabalho. 
conflança nos tre• depute.dos con1erH~l.or0s qu~ · · 
a província tle s. Paulo on viou a repr~ient:lção A inter1·e-:?ç!lo ridiculn. do j ufa de direito da 

, na.cional. Nilo inveja a. p·osi9110 de•t•grad•vel Franca, que nllo li paulhLa, D:\ iunrcha e na 
elll que flcu.1·11.m esse$ seu~ eollegM de dopu· solu~ão do pl'ol>lemn, nom merP.cb ser trazida 
&ação, , ao 11llrlamento. Fo,i ~or influencia dosse juiz 

Não eapera.va ser o portador dn i•eprnsentaçí'fo. que o. cam11ora. munie11>al remetteu a i·opresan
A camara munioipnl da . Fr~nca só se dit·igo aos t::ição que ve111 do ser lida, represenfaçiio que, 
deputados libera.e~ para pedir que uão seja ro- illudindo :1 boa te de um homem gerio a illu.!1-
movido o juiz de direito, chefe do putido con- trarlo como o Sr. Andrade Figueira, deve, 
sorvador na oomarlln, magistrado perseguido!' qiian,\o traúda. a tribun:i, merecer o quallfi· 
e p<.>litieo. cativo de pornog1•aphia omtori11, 

Nilo é exacto que a ordem pubfüa. eatejl!. O Sa. ULUuA ClNTn . .\. : - Peço :1 palavra. 
ameaçada. na. provincia de s. Pa11lo. A' frente o Sn. PnEstnl'lNTE:: _E' para negocio ur
da administração eata um dos pntricios q11e o gente 1 
oraclor mai1 pr6za pelo seu t11lo11to, pela sua 
onergia. o pGlo8eu ospirito de justiça. O or,1<lor O Sn. Ui.nôA CINTnA: - E' parl\ uma oz-
tem cariai, hoje recebidas, com BB qnaas póde plict1çi'.ío. 
provar qnB numno na F~11nca ha ~omplela Lren• O Sn. Pn:mdll>ll:N'fl'l : - V. E::i:. só podG te1• 
quillidade, ninguem tomanJO 110 serio O aj11nta- n p11lavrll ptU'll negocio urgente. 
monto de alguma capau!!'a:;em, com a qual o~ 0 Sn. UL!tÜA CrNTR,\ : _ Nes.~e 0~80 re-
amigas e protegido~ do Juiz do diroito p1•ocu· 
1•n111 nrnod1·ontar 0 amca~am 11 segur,inça e a riucÍl'o u1·gencia por 10 mi nu.toe. 
v~dl\ do dign1) jui" mu11icipal Dr. llcrllab~ O S11. PnESlDENTll: : - Noe termos do 1•egi-
Vlllcent. monto to~no a. 1•opetir quo li urgencia só póde 
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110?' conceàida pa.ra o mesmo dia ei o negocio 
puder ficar p rejudio.ido não se tr.1 tando delle 
1mm~d1atamente. 

Consulte.cltL o. oua, EÍ concedida. a urgoncio.. 

o essa humild~de tarnbem eetlo no seu po.rti-lo. 
Mas, ao contrario, o mesmo uma confirmaçllo 
<la. nolireza, da integridado do juiz de direito 
d·Jquella comatca, o apoia que lhe pte1<ta a. c11-
m:iro. nrnnicipàl, que, pQr c.~te aeto, jamais ~eril. 

O Sr. Ulhôa Ointi•ri.:- Em vista humildP. e Hrvil. 
do discur;;(l que Mabn. do pr,oferir o nobre de- O Sn. AnzsTmBs SnNoU : - E o quo fez a 
pulo.do par minha província, n!to po.~so deixar relaç:lo do diBtricto contra esse juiz muuicip<tl, 
de ofrerêcer á .!amara ~lgumcis explicnções A si elle ó tão tnatt ? Po:-q ué não confirmou all 
rospeito do· asstunpto de que S. E:r.. sa oc· pronunciils proforidas pGlo jniz da direito 1 

cu~~~· estranhei quo a eamnra. municipal da O Sa. Ui.1tô.1. C[NTil.A :-O nr;bre deputado 
Fr>1.ncn tlirígisee ~ representação no nobt'.e d~- e~lá ongt11lado: elle não foi ultimamente pro
putttdo p~lo Hia do Janeh·c:i, porque alie, entre uuneindo pelo juiz de direito. 
o~ nosoo~ eollegas, não deixa. du ser um do:; O Sn. Ai:usTrnlls S1>1110L,\:- Então o juiz de 
mQfa 1{ignoe p:i.ra re.oeber $Olllelh~nte cowmis- direito n1ío procede bnm. Não ha fugir deste 
são. (Apoiados.) N>io me julgo p:>r i.so otfen-, dilon:irna. 
dido, nem ha. motivo que :\lfoct~ :t suscepti~ili- o Sa. ULmh CtNTlu:- A m:l vontade,· que 
dad'1. Somos todos. rt•prosenfa;ites. da n:i~a? n exi•te entre meus collegas representante~ libe
p_od~mo~ ti-atar dos mteresae~.nno ~o ela pro1'1.11- raes da provin~ia de S. p,_\alo p:ira coin o jnii de 
cu1. q~te re\lra8entamos, como de todo o lmperw • direito da Fr:i.nca, -vem de q110 esse digno ma
( .ilpota~ os·) . . gis trado to111 a infelicidade de ser conser -

Lashí!!º· ~'" pros1<lc_nto, qu~ o meu 11lus!t'e vador. 
camp1·ov111cmno Cl amigo o :sr. Dr. Ma1•tim . . • 
Ftancisco Filho encaminhas'e o debate pelo O Sn. SoAaBs:- A fehc1dacle. 
modo que a. camara pre~cnciou. T1•ata-ae de O sa. Aa1s-rm:ts 8Prn<11,A :-E o outro, de ser 
unu questão que nffecta :i segurança publica. liberal. 
que entende com o. rlq•.te~o. da pro,·incin; entre- o SR. ULHÓA CiNTRA: -Exi!'!lindo a grande 
t\lnt.o, o nobl·e deputada a encaminhou para o din'erença de ser um muito illustrado e intelliA 
meaquinb.o terreno dll part;do. gente e a outro inepto e completamente igno-

0 Sn. ?ifan.Trn Fn.1.Nctsco F1L110:-A repro- rante, . . 
s~ntação ó que a t1•ouxe p;lra este lado. O meu illustre comprovincíano foiinfaliz até 

o Sa. Ut.m),~ ClNtl\A:- Si 0 nobi·e depn~ado DA aua pero1•ação, quando fallou am oratorill. 
viess ~ tratar de um mo.gistrado distincto, podia pornographica. 
10 relevar o seu acto; mns, querer levantar a O Sa. MARTIM. FnANc1sco F1LHO E otJtROS 
r0putaçilo do juiz municip:..l lll!l.is ignorJ:1.nl0 da Sas. 0g!'tJTAD06 dãonpartes, 
provincia (apa,.ws do$ s .. s. Jlfai·tirn Fran- o Sa. ULI!ÔA C1~mu:-N:Io posso dei~'.lrdo 
ci.<co e M 1utim Francisco Filhn}, do Sr. roricl!it• osta agg-i·e•s!lo do nobro deputado no 
Vincant, não 118 pofo ndmittir. Nüo hu pauli~la •ligno ropruaentanlo do il• di>\rido do Rio do 
al1turn que ndo conei<hH·n iL nomeaç~o <laqu~lle Jauoiro, cuja linguag-em e sempre modamda e 
individllo pa.1•a juit. rnullfoipal de. Franc.a. como revel:t a mais fina ac1ucaç:1o. 
um verdadoii·o acto do grando iu·lulgood(I. e de Turmio&udo, Si•. pr~•hlente, esporo. a.nte11, 
forte prot0cçlto. (lpartc:s.) quo o ml!u illu.~tl'a comvrovincfon!l conlinuo n 

Lastimo qu~ o noliro deputt1do auizoase com- velar pelos inlorcB<Gs da lnvouro. a pola. ordem 
parl\t um homem de•llls 00111 um.'\' das nobrezas pulJl:cu n" provincia elo S. Paulo, to:lo.. a~ ve• 
íla magiatratura d(I. provineia d~ S .. Paulo, o ze~ que eHa di~•o necouite, e que deixe de 
s·l'. Dl'. Fl'rreii·a AlvtH, o º'te men juizo não tra;rnr pura o~to recinto, qunn•lo ee ~r:ttl\ da o~
pód.e dcbar do sei' bem recebido por todos qt1e dom 0 folicidado d:i nosa11. p1•ovinciu, petp1enns 
conhecam o. illnslração e integridada do juiz qu~stues de na.tttraza pnrtid11l'Ítl. (Jluito b111n.) 
de direito da comarca da Fronca. 

]iate meu jllizo nin,la sará perfeitamente O sr. Jos~ 1'-.la1•ianno (pcmi ne-
Molhido pelo m11u digno amigo 1l comprovin- qocio ur ,ent~) :- Sr. pre~idente, não desejo 
cÍl\nO, o pai do nolire dep11hdo. as~im como o p1•ejndic.ar a ordem dos tre.b~l~os. A gu~alão 
seril. por toda. a provincia de S. _Paulo. úe q1:0 prelendo occupa1'-me e urgeu&1~s1ma., 

o Sa. MAB.Tllll: FRANCISCO : - E' muito par- m:i.s contQnto-me em pedir â c:i.aa que me con-
tidario, Peço i. pl\lnwa. coda m•g0neio. para o 1 rimeiro dit1 do sessão, 

com o p1•cjQizo de (!Uak1ue~ 3nacripçno foit!L nn 
O SR. U1.u6A 01:-;rnA:- E' inrlispons1wel, mesa. (Aparta$.) 

Sr. preeidente, quo noatus <JUostõos que intc- Ni!o quero prejlldicnr a ordem dos trabalhos, 
rossll.tn ll provlncia do S.Po.ulu, não entrem in- quero [\panos acalltolai•-rno, quero 11pnnas ter 
tsreaa~B poqu!luinos,interosaas pr.rtida1·ioa como pi•cforencia no.~ tre• primeiros quortos de hora 
º'que íorn111 trazidCJs p·'lo nobro deputa:la. nia_ i• s~seíl:o. 
(Não apoia1fo~ ,, r~clami:içüa~ ·) n0,~jo tambem prevenir· o governo, dacla-

Ainda o nobro dcp1th\do tl>i i11jnsto,qnando se r nnclo-1110 o ps~umptoJo que ma vou occupa1·e 
dirigiu ti. cnm&1•a mnnidp:i.l rh F1anea, !\ q1111l é que ó reforenta á projectadt\ o,.<lfroi roosmo, 
compo~ta. niio ~ó de conserv:u\ures éomo de l ibe- chrndeatina voudn q\\e se p1·~t<mdc für.er da fü• 
raes. Port1mto, si S. Ex. julgou que hnvin ser- ze ndt\ de Paque~uor. E' um negocio ciue in
vili1mo, que havia h\unild~dl.l, esse soi·vilismo te1•easa a todos nos brnillei1•01. E' par11 isso que 
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peço uma ul'gencia de um quarto de ho1·a no r espil'ito de partido, na maior elevação ela im
pro:úmo dia de sessão. {Apal'tes.) 1 p!ircialidade, no intuito de cooperai· com o 

o SR. MARTIM FRANcrsco requer,e acamara honr::t lo Sr. presidente do conselho para sahir
concede, urgencia para NO primeiro dia de mos da situação afflictiva e.n que nos achamos, 
sessão responder sobre os negocios da F: anca por enos de todis e, entretanto·, com s:tcrificio 
ao nobre deputado pela provinda de S. Paulo. geral. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continüa a 3ª discussã'J do orçamento da fa. 
zenda. 

São lidas, apoiadas e postas em discu<são, 
conjunctamente com o projecto,as'~eguintes 

EMENDAS 

Í.ª 

Supprima-se_ o art. 4°, additiv(l da camara. 

2.ª 

Si pass1r o art. 5° ( suostitLltivo th camara) 
subsLituam-se as palavras finaes-a contar do 
dia 1nn qMe hoitve.· terminado o prazo z;ara 
o recolhimento-por estas-a contar do dia 
em que houver começado o prazo marcado 
para o recolhimento. 

3.a 

Substitua-se o art. 3° da proposta d i governo 
e o § Í" do art. 3° do substitutivo da camara 
pelo seguinte: 

Art. 3 •0 E' revog.1da a legislação relativa á 
abertura pelo governo di creditas quer supple
mentares, quer extraordinarioB, que ficam abo
lidos. 

Si passar, supprima-se a tabella Il. 

4.ª 

Na tabella C. 
i. 0 Reduzam-se as verbas pedidas para o pro

longamento das estradas de ferro do Recife ao 
S. Franeisco e da Bahia ao Joaseiro, as •im 
como para a construcção das do Rio Grand9 do 
Sul, ás sommas restrictamente indispensJveis 
ao pagamento, durante o anuo, do3 contr,:ctos 
celebrados pela administração, que os não re
novará ou celebrará outros. 

2. 0 Supprima-s9 o pedido para o prolonga
mento ela estrada de ferro D. Pedro II.- An
di·ade Figueira. 

Ao art . 1° accrescen te-se: 

N. 34. Juros das apolice> por 30 annos pa1•a 
resgate dos ingennos-30:000$000.-Andrade 
Figueira. · 

O Sr. Ferreira Vianna começa 
observando que o honrado S1·. pre.~idente do 
conselho ajustou-se com o orador para abrir· 
larga discussão sobre o orçamento da reparti
ção a seu cargo. Contava, pois, com a presen~a 
do honrado ministro da fazenda. 

(Entra no recinto o Sr. presiclente do con
selh9). 

E' o caso de dizer: tratemos dos nosr;os ne
gocios, tratemos dos negocios do Brazil, sem 

O SR. DANTAS (presidente do conselho): -
Apoiado. 

O SR. FERREIRA VrANNA diz qu9 tl'atemos 
dos nossos ·negocioci e não façamos semblante 
de indifferern;ia !'Or esta questão, que interessa 
directa e vÍl'amente o povo, para substituil-a 
por aquellas que lhe são, senão indifferente~, 
menoa importante-;. 

O oraclór diz que a situação financeira 8 eco
n)mica do paiz rGclama de to los nó> d0tida 
attenção, si queremos deveras realizar os al
tos empenhoo da politica e até da conscicnria 
humana. 

O dinheiro não é eó o nervo ela guerra, como 
mais ainda a semente fecunda da paz ; o di
n hc3fro restabelece 0[1 p'lo menos m'lntem a 
ordem no interier e faz res1nitar a un;dade e 
a dignidade do E-;tado no e:Herior. 

A perturbaçã') da> finanças determina uma 
má politica: Não tanto a má política determina 
as más finanças, cJmo as más finanças impoem 
sempre o sacrificio a::is altos interesses do Es
ta::lo. 

O SR. F. BELisARro:- Apoiado. 
O SR. FERREIRA VrANNA diz que a nação 

drJsassocegada, opprimida, o orador qneria dizer 
quasi desesperada, reclama dos seus rep1•e
sent rntes o ma's minucioso exame- <la sua cles
peza, em demanda de allivio sobre os contl'i
buint.2s, que parecem já assustados. 

O orador tem ouvi lo e lido que o ccmtri
buinte brazileiro não é o mais onerado, á vista 
de quadros pacient 0 mente levantado~ pelo 
computo de cad'.I individuo, que compõe um3-
cerb popuhção. 

O SR. F. BELISARIO :-Nada mais falso. 
O SR. FERREIRA VrANNA observa que esses 

quadros, Ri não fossem, como diz o honrado de-
p~itaclo, falsos, seriam inuteis. · 

O gravamo do imposto calcula-se pela renda 
liquida do contribninte ... 

O Srr. RATISBONA : - Eis ahi o grande prin-
cipio; esta, sim, é que é a base. • 

o SR. FERREIRA VIANNA .•. e não pelas 
necessidades do Est<tdo. Eis a razão por que, 
quando a tnxa elo imposto excede aos recursos 
da renda liquid,1, o tribLitado é forçado a entrar 
no seu capital e o Estado, em vez de consolidai' 
as suas finanças, pelo contrat·io, diminuo os 
recurso;'! e empobrece o proprio Estado. 

Que me iruporti, diz o orador, saber si 
cada inglez paga mais elo que cada brazi
leiro, si aquelle tem diante ele si os procluct?s 
de ama industria feliz e prmpera, e o braz1-
leiro, que paga menos, ve-se a braços com o 
trabalho em perigo de cessar, com machinas 
atrazadas, nos principio3 ou rudimentos da sua 
agricultura ou elo seu commercio 1 O que pa
rece leve, tomada a quantidade ou o peso, ó 
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p~aado n:i pl'lporçiio das forças <luqur.llo11 qao o .1 grande~ ~n~~rlunioJ das naçlJ~ para achar & 
auppe1rtam. · · . · 1 cau~a pr1mo1ra n:i perturbaçilo de sua.a finanças. 

O Sa. LoU.RlilNQO .DB ALBUQUE!\ClUll:-Ap~b<lo . I . E' ·muito difficil s.uscitar .Pl\Íxõo1 po~ulares, 
· _ especulnr · com a ineredl1ltdadG dos aunplee, 

. o. Sn. l~xl\1\F:IRA Vt.\N~u.:- A. ns.~10 bra· arr119tal-01 qu3ndo não bil. este· g!lrmen de pri · 
z~l~1~ to:n, não ha. duvida, -"P!rª~ª' n~ vaç!Sea, de necessidades e de miserias. AR cir
b1baumas, Pª':'ª ~uja exocLtçao rn111,.te nao cumatancims actnaea, porém, .otfol'e'!elll mataria 
aó ~sua eonsc1enc1s, como o ae~1 _dover no diaponiv~l para pr .> pl\ro de!Jtes incandios que 
ane10 d~s povoe · cultos e ohr1stao~; mas poucos provôin,maa <1ue ning1J11m pód13 lmpedir. 
_uma. nnçao moo 0J as sua.~ ª_'.DPl'GZ&ll paios ele-;- Nih cró que as circU:mstanc:as actu&Qi sejam 
1!'-e.ntos ele força de qu~ d1spo~, o~ · nen~um~i e o producto da falta. de pn triotismo e zelo d~s 
licito . condemnnr-sa á mo.rle ou ao su1cld10. p~rtidos polilicoa que se têm 1uccedido no 
Portanto, 11i ns noss0 s n•pir:1ç!>es est:Io .na pro- poder. · 
por~ d" . no'38a educ:lçlo mtellçetu11l! ma.s Faz outro juiso d'aquellos qu~ antecede• 
a~aixo doe n1)l!SOS recursos_ mater1aes, e pr'!· ram, como esp~ra quo pelo acer to no modo 
at~o. fazer uma pare.eh, para, ao menos, rn~ 11· d•3 anca1•ar. a cortar o rnnl aorilo o orador e a 
tarmos ~obre oa elemP-n\os, que ainda. podem cornara. bem jul:;adog pela geração que tem de 
8er 11ua~1ttM!os, ~ forçu ~ue devemos aceorJa.r, vil-. · · 
no 11enl1.lo d~ lnar por diante a11 grandes em- Não conhece poder ille •itimo que nib fo.91'> 
prens do. humnnidade e do ~~p!r:to ch1.-is\iío. d'.•l' no aby~mo de\ bancar"'ot:i. 
Uma .banc~r~ta imminenta não _res~lveria ne. A iUcgilimidade é a fonte de todoo os d~fic!u 
nh~ma das d1fllouMarles e c;:imphcnr1a. e&d:I vez e de todos os des."stres financeiros de iue nos 
lll'Jl'J o estndo l\Ct11al. dâ noticfa· a ltistoria do ; povo! C•.tltos. E e pre· 

O Sn. Loun.t:l\ÇJ n:i;: ALDuQui;:nquii::-Apoindo. aie.1 dize~ com a loal~:1de que dev~ ao . seu 
, V . . . . p:1o1z, o ci>m a reve1'0M1a ao• pudar!l8 eon~htui' 

O SR. F.11atu;1~A UNNA diz q•,1~ e.pN!cteo que dos, .que a illogitimidado ó o vicio permanente 
~fique c,invenc1~od~ que o aux,lto e!' coopera· do po:ter publico 00 s~zil, · · . · 
çao dl)B dona parti.los, em quo 11e d1v1<le a na- . 
çilo, talvez nilo aoj'.\m ~ufficienlee nM circum· .. A a.hsor,1ção feita, p.·lo po:lo1· ~"!ªl em pre.- . 
stanci11 a_pertadaa e . estreitas em que ae achn Juizo dos poJer.es loca.e:!.; a 1namç110 em.. qua fl· 
o pafa pua Jivl'tll-o doe embal'l\çoe e cfas cri:. car:im as _loe:\lidade~. u:io 8Ô &Dl rec_ursos conu> 
see por qu3 elle jà està passa11do. em ~ut~r1d .ufo lllOt':ll, a ~~c~denc111 dJ poder 

prov1nc1al !lpertatlo p~ lo c1hc10 d11s rerldaa es· 
O Sn •. Loun:&:NQO DK. ALUUQUBRQUB : - Pelo troitas o iuaufficiento,:, o sem pol er lançar tri-

menoa não serâ do m111s, bulos sobre a ma!!a contribuinte que j& não 
O Sa. F1mn1mA' V1ANNA ô~per.l nitÓ . s:iir estivesse sob n acçtlo do governo geral, <[e, 

desta. linha, porquo pcbs11o quo o seu Jmi1ol, ua ram esb res ultado qao a to.los e!p:intn: o vida 
occn~iüo solemue em que p:lreco 11chnr-so sua no centro an1eaQi\n1o uma. ap'>plexia·, a morle 
terrl, é antes do allumi:lr a beira do ·abysmo, nns extremidn::les p~h iu11ui9io. (.-l.1>0iados .) 
do que enainar o melhor.cawi.1ho para chegar Uma grande f!'ll-quozn nito 1i0Jond<1 SGr roD.ni-
a urnt1 ooluçilo p,1dfic1 e· segur,,. . mada po•· está grando foi•çn • . 

O 01•;1dor acha qu~ não s3 elevo ter mtuta o Sa. Lo1Jn•xço DJ\l ALOUQUT.nQux: ..... Mo.a 
eouflinç:i no BGU eapirito . Pe1111a que elle nam no c,intro ha vida. 
tem nuven~ Mgra~, quandJ tah•ez '' h~,ri-
aonti deyi a ~r de r.,z:\S; pons~ que cxBger:!. O Sl\, Fi;:nn111nA VúN:o1A diz que pnrece qne 
por auporexoitaç«o _nnrvo~a . por qtt~lquer outro o govor11~. acoda omni11otonte, não lhe falt11rio. 
rnotivo que 11 phy.~iolog ia poderia Lti.lvei ex- autori<ladC> pllra lo1·1mta.r na provincias do seu 
plicar, 08 emb-'r ·'. Ç~~ em que pre.~ume ai) acba.t•o ab.1timent·.', e ompreslar sangue e Tigor novo 
governo dó lmpot•io; mas, em todo o caso, não âs l•)Calidades; mas 11 omnipotencio. do governo 
negara ri. aua humilde cooperaçilo, porque eu- e a au:1. f1•:iquoza ê 11 causa da e11a decadoncia ; 
tande que o t\l tur 1ln pfllria e muih l:i.rg•J p:i.r:i porque olle póde m11ito, maa carrega e~m u111a · 
recebe r todos as 'ad~1rn~1Je3. (Jpoimlos . ) respoueabilidade superior a suo. vigilancia, e, 

port·.into, li. sua pro~rin. responsabili Jade. 
O Sa. D.INTAS 1Jl>"3sidantc d a con.selho) : - To.los ~e que1:mm .dell ~ , 6 o alvo dae ~olici-

E o governo se honrar1\ com essn collaboraçà(I taçõcs univeN<nes, e póde dizer aem inj•tria , 
de V. Bz. porq ~ : o não soria capu de inju r iar n ,ua patria., 

O Sa. F1mu11m1. VIANNA tem esta la- quo eat~s municipios e provinci1ts nndl\m co· 
do com 11lgum p ~•o os negocios fln:ino~iros bo1·tos do andrnjos n corcf\r o governo imporia!, 
110 paii, e a aua oonvicl,)iio CL\d:i din mais $e o a f:.zor•Jh.l aolicit.~ções para oe winimoa com-
Afanda. o o· leva a i11aiMtir com .o bo11rado prf'si- modos •lo que carecem. · · 
de11te do conselho, c;)mO tolll foi.to com os seus · O gc>ve1•n1:> levanta chtlfürir.o•, abre ea\rad1111 
nnte~e:s~ore~, peln org-1\nizaç!l'.o ,le 11 :u pbno de·fer•rQ vicinn.es, protege ea lrada,9 pt'Lwinciaes, 
largo e comprehensivo de tnda$ n• n~c1>ssitln•les prociP.a 11er di11tribaid<1r por tod11, a parte, má$ 
finanociraa G oconoinic:i~ do pn jr.. . . po1· fim, qull.Ddo chega .1\. occn.sião dos clc:ficit·S 
· Uma succossão niio iutet•rompida cio tle{icit euo1•me9, quando ba o rebate do urno. b1mca- . 

aftlige 11 fJUAll'JllUL' que tem oco •lu•ne de oim- roln immincnto, o gov"rno lev1mta-so, o ele sor· 
minar ·a ordem destas matorine em odroa preza supprime <·9 tlireitgs provinoiaes (apoia
paiz~•. . . . . dos)\ e mal ch~~iun o~ ·1ri\J.litoa ~oraca para 

E qua.nto alo mov1t.n'"'1a 11s cona~qt1~nc1MJ acudir às n.ecess1dadoa indecl1nave1a o pArma;.. 
flnnn~elras bn~taria ler A historia de todos os · nentes do aeu orçn.mento. (Apni<id ~.• . ) 
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Esta situação pód<:i par.u com córtce de vcr
!Jas, cow n aup11rcssão Je algumas mesquinhllB 
despens, com a . reducçlo do funccioual ismo 'i 

Nilo; fato é o 11roddcto de um. aytlema 
illegitiruo, e aó pôde ser combo.tido pala re-
1urNição do poler legitimo. E-~t11 é a ~ituação 
que o nobre prosidente do consel"llo tem JiantJ 
de si,- si é quo se julga. com fu1•ç:i11 e olcru~ntoe 

·para ealva~ o p11ii da inuntlaçilo qt1 • j ,i corro o 
ameaça os tectoa do edificio social. Blh sobe, 
e sobe alórn da conscicncia do contrilluinte. 

O meio de ro~tituir 11. vidt\ aos moribundos 
. ê a libordnde, úisc:\ cale~l•J, l ui quo osclareco 
os mundos, Es~a ceotralisllç!lo, flto · governo 
p11ogão, governo providencio., 1N verno CB!!ll• 
riano não resolvo o rrohloma, complicn-o. 

O 01•ador t~m fé nos principio~, .o tem a fé 
illuwina·I• pela expericncia. de 40 annoa do 
decad~ncia, de 40 annoa de q uei:t111 e de justas 
e~prolJrac;ões. . 

· O su. DANTAS (presidente do consellio) :
Nesta p11orte ba muita injttstiç;i. de V. E~. Só 
posso comprobondcr isto pela. insadabilid:tdo do 
eeu·deaejo e de todos de quer~r caminhar a.inda 
maa. . 

O Sn. PEtlRli:IRA V1.u1r1.- lembra o · que 
diziam OI estados ge1·0.ea do. Pol'lugal,. d~pois 
da restaur:içã:o do Sr. D. João IV, em · 16-H. 
quanclo o .:ispirito mona1·chico · ostav" mais vi· 
go•oso do <fU<l hoje ee pôde pl'esnmir, porq__ue 
muito cóg.o anda neste mundo quem não ve a 
inlluenei11 ercecente do elemenlo domocratico 
nas socicdad~e 1nodarnas ; disiam (18 trcs o•
tados a.o rei o Sr. l>. Joii.o. IV, o restaurador de 

. gloriosa memoria : 

. " Vó< e os vosso,, antepassado• nada Yaloill 
pel11. poder, como pelos beMficioa que deixaea; 
o Y1nculo que nog apor~ como eubdi tos ao 
nosso aobol".ino· e:io o• boneflcio1 que r_ooe • 
bomoe, e não a sujei?~º que iie nos impõe. > 

Os povos hoJ1 não estão menos bé1u educado1t 
<!o qu~ O! daqu.•llu tempo, e llih lia fôrm:i de 
governo 'l u e p0es1 resistir áa d ~ag1•aç :t.a p u-

.. blicas. . .. . . 
O Sl\. DANTAS (p:rcsid~nb• do· conscllio) :

Ha naçõe ' com tn:t.i~ recurlio11 do ciu ~ nos e <JUO 
. eeuto &otfr~n:lo m<>is. · 

O Sa. F l!nmcinA VtANNA cfü que a ill•!ghi
miJade do po ler u a foale dos DOS~Oll d!! ficits e 
ta111bem Ja. difficil situação ll11nnceira do paiz. 
E' preciso, para que o i1aiz sPja betn governado 
e t~nb n. boas finanças, q11e ning"uom po.'!lla tu~o, 
e que c~cla. uni tenha 1\u toricla..lo o poder dontl'o 
da ju ri~dici;íl.o qtte lhe fui tro.cyo.da pehi lo (. fun
damen tal do lroperio. Lui1. XIV 11iio t1iria dei
xado a seu bi11neto :is fü1,111çaa duau11rat:id:t.a, s i 
o _po_v" fl'atie•~ govern~sae e niio o seu capricho 
ou a eu!l. vontt•de de monumentos. · 

P arn Mcapa.r a osto perigo por qu~ passou a 
lngltLt'3rtíl. e cujas conscquencias o utro!! povo;; 
s"pport.:Lrllm, o noel!O s~culo Cormou es te bollo 
equilibr io de po1loree om quo o singnl 11" foi 
Bubstituitlo pelo phtr.11, ern voi do e governo 
&\I,. e g·ovornamos todo9 '" . o cada um do1llro 
d~ ~ua compel~nci 'a o dll suo. jut•isdicçiio. 

Receia·~ • muito .º nro.~lor de um poder que 
tudo pó-.lo, porquo e d" natureza h1.1tMM que 

or a. ae i11oli11e pa~a o mal e algutna11 vezes para 
D bem, 

Apparecom os ~µrichos quo alguma vot 
têm dado bon1 t•nultados, ·ma• que em geral 
tra~im .. 11acrift:ioe inevitaveis. uir;ern q11e o 
r•·iocipe de 13itmark tentou a guer~a eon1ra a 
Allemanha do Sul o dep~•ie ct1ntra 11 F1•an9l. até 
constituir tL ~ua patrio. nns condições de prim~ira 
polencia do inundo, contra. a ·vontade dos dilfcl· 
rento~ e111a !01 qilo formavam então a farnilia 
nlleiuil. '1\ive do dis3olver o parla1uer1to ll'es 
v et. ·"S ! 

Conscgui\l·O 1 era, porem. Biuoark ospirito 
eupo1•ior, e o orador t?lora c~rL:u tomeridndes 
ambiciosas, quando slio acompnnhada~ do clarão 
do genio ; lllaa q110111 não lem e!!lla alta capa
cid~·Io e •G Vê d,) pOSS) dG Ulll podnr t!Jllll&ll!'O, 
quando abu~a, quando l'Jro caprich:o9, pó1a 
fo1°ç0lr u. nBçilo ou a uma resiaLencia fatal, ou 
li. desgr&ç:i., ou li p ~ n:irie. sem Nmedio. 

O SI\, DA11TAS (presidente do co111elha):-Fe
lhmc11te i-130 é apeaas u 1na viaão, nilG G_ a rea• 
lidado. 

O ~R. F.Ell.11.EtRA Vu.:'.i!fA, n:Io está fa~endo 
applicaç1Sce . 

O Sa. DANTAS (p:·esidel\tC do cottselho)-Ah! 
O SR. ·FBRllll!R.\ VIA.NNA responde o.o nobre 

prcaident~ do conselho, ~o.\Je que a trib_una. não 
é tanto uma urmn, come> um pharol p11ra tll•t· 
minar os e!paços 1011gin:p1oa. Não •11bo ai o paiz 
estll deba.i10 de algum perigo por pretençJea e 
caprichos que queiram por ventura impôr i 
nação; mo•tra ap .i1a1 P'h histori11> oa rieco~ e 
aa te111eridados d'unia tal politica • 

O Sn. DA~TA.S (p:rcsiJ 'nte do con1ell&o): -A 
e1'plicaçãonão podia ser molhor e o IMlll con~olho 
t.em todo o morito . · · -

O Sti. Fmn.aEtl\A Vt.1.sN.t eiu 1-0•fo caso assautii 
bam R sua pr.>tloaiçile> : a illegitimid:ido do . 
Gi:a1·cicio do poderes allieioa d•1U em reanl• 
tadti a perturbaC)1io finnncoil'a d e_) luipol'io, e de 
promL>lD coll,ic<3u o nob1·0 ministro dt\ fazendo. 
em Ullll\ po• içi!o em que não queria. vel-o, p" la 
alfüição que lb•J vofa, mas •l ue tlG•U po1·. i•!O 
deha do sei· inevitwel. · 

o nolJre pl'esid~n te do conselho, cocn o 80 11 
progratnroa, p3rt11rbou, se ·não a llligiu,o 01pirito . 
do orador. 

Tornou compromissos muito maiores . di> 
q11e podia fo.zel-o ·capoiculos d" OJ>JlOsiçr!o) com 
a11 füinnçns quo tomeis. Pensou tioder co mbinar · 
oleuinnto.s quo s11o conto·aditorio~, do moei•> quo 
o 11, •bre µreaiilonl\i do con~lllho, p:i.ra. accom· 
modar a j1utt\ ;;-t•ito. ,fa~ provincia;.úo lmp ·do, 
r1uan lo_privncllla dc'S rocursos qno lhes vinham 
dos di re itos ~u~peuso< p elo seu 11nteoe.s801', 
di~~e : ~Hoi do tr1.1tar des ta que;;tito ; 11ai de 
melhorar a ·vosila condiç:i•> : h ei de re·sti tuir-vos 
o que p<idis . >t 

O SR. M.\NOll:L PoRTELLA :-Niio foi jt1sta
menL~ assim . Ello ·disae: « ·Trot.~1·ernos diato. > 

O Sn. Fmuumu VtANSA acha que é o que 
q uiz di~cr S . gx. 

o Stl. DANT.\9 (11re.~ide1t1e dv conselho) :
lfo recordo llS miulul8 palavra.~: o A dt<c11'!8110 <la 
rocoi~o. fo1·noc·or;\ an$ojo para occuparmo·noe 
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deata questilo da suspeMa'.o de direito1 
Yinci:ie~.,. 

O Sn. FJ!!RREIRÁ VrANNA nil:o acredih q11e o 
nobro pre,1dente do conselho seja confeiteiro 
(i·iso) . para d~r dtJ prompto um pl!o d'":aSllcar a 
cii.da um que lhe venha pedir. · 

pro- · 1offre1n do clef;cit. E' mal que ae contaminou. · 
O d oficit por toda a parte ; em algumas pro
vincia.~ maia do que isto, in110lv;\bilida de, por
:que lhos fafüun recarn1s para p11gar a nutriçlo, 
a subai1tencia. dos seu1 proprioa serventuarioa. 

A udwinistrnçi(I do Estado tem t:Les deaigual
de.dea,. disparidad~s tau tas que offt:i_nde111 atá o 
bom son~o. 

Quo..rido disse -hei de- quando dia ie -tra.-· 
taremos desta questão - não cini~ do cGrto 
o.111e119ar o.e provincb.s de. tirar·llies o resto, d9 
dap:u1pe1•11l·aa. (Riso.) 

· O S~'. l'•l:~NOEL _PollTELLA:·- S. Ex. o que 
D.lo qu1z foi tom:lr eompl'l)miss;> algum nos1:1 
questão. . 

O Sa. F&Rl\EIRA Vr.lNNA diz que Ii?~ podia. 
tomnr , · 

O Sn. LOOIU>N90 DB ALOOQtr~QC~:-Muitos 
entendernm de modo diil'erentG. 

O Sn. DANTA11 (presidente do coKtcl/10) :-0 
d~bato ha de vir e o ponto tlcarà b em esehre-
c1do. · 

O ~1\. FBaRE!RA. Y!ANNA Qbse~va que d:i dis• 
cuas .. o ha da vir mator e~clar.t1c1m~uio, a tnm
bGm a dur:l convicção ás províncias de que 
c.om o regímen ac tual de um governo ca11tr•\: 
bsador, que go.sta com obra.~ proviucines, que 

. tomn t1 eeu carir? obras mun1cipaes, que tGm, 
omflm, mà . po.Uttca., não po.:lo.al 0011 t:1r el!llB 
c~m o. re1lt tu' c;io do qul) cobrava.m o terão 
a1nd;i- de 11upportar 03 córtes nocessarioa atô 
cob1•1r-so :\ do11pez:t gerll do lDlperio. 

.<>'sa. n,.1NTAS (pi-o3sidante elo consell10J:
Amdl\ M~lm terão g,tnbo. E' melhor do que 
tr~zel-~11 an.!l'<inndt11, · 

O SI\. Fl!:alllimA VtA:o::u e~tll do accurdo, do 
porfeiti~simQ accõrdo. . 

O nobro pre;;idente do conselho não podia 
p rowcttor às v.rovin.cin1 l (!Dllo d .ir-lhes o que 
fosao. 11uperfuo. exce.IMto tis noooS11id:\dos do 
Estado; ú o n1:ti11 que pódin f.1zer dontrv do 
circulr> uportadu om que 11~ ach:i. . 

o Sa. Go:itll:S DI CAITRO : - o 1111ldo quo 
hOU\'c l'. · 

O Sa. DANTAS (pi-e&irle,.tl! do conselh.ol:
Era quando H promettia. o ·saldo do orço.manto 
para resgate do p:ipel-moeda. · 

o ·sa; GoMEs n:i;: CASTRO:- E' o D1011mo 
11aldo. 

O Sa. DANTAS (pi·tisidsnte do con&al110) :
Nilo é iat.o; ou sou da. opinião aqui do rnestre 
(re(erinclo-so uo Si·. Ferreira Vianna). 

O Sn.. F1m1uJU\A VtANNA pondera que, ai ao 
ox•lla'esídenta do conselho co11be a franqueza de 
ind1c11r :io po.iz o estado ruinoso de aua.s finanças, 
no Mtual prosi,\enle do consellio cab 3 a ao.lis fa· 
ção, qua deve ficar na. au11 consciencia, do não 
recuar diante das difficuldadel que lhe oft'e~ 
tecerem pcquonoe o n·ansitorios in.toresaea para. 
ftrmar o nosso ·credito no interior e principal
monto 110. o~teríor, porquo som. osttJ. recurso o 
nobre preeidente do coneelho nilo pô:lo :ieom• 

. ps.nb ar o espirito nacional om suas varia.daa 
preton91i011. 
A~ provincio.ii do lmperio llOff'rem da. mosma 

prngn de quo es~ soffrendo o governo geral ; 
v. n. 8 . 

· Nlh é pela ueaigun.ld11de da repr esentaoilo 
nacional ; ella dâ-se atá no. mat~l'i:i contri· 
buinL~• Observa.-$,) a estravago· via de direitos 
diffel'enciaos entre ns provinci:is, como si ellas 
corutituiiJ :;om catados indapend'!nlGB (apoiaàÓs) , 
ini111igua u1uas J:i prosp•JriJad•) . das outra.s 
( .apoiad o$), qumdo o Brazil forma .um só todo, 
uma só familia. ~· esta toda o. bGllozo. q_ue 
onlev~. e arrebata a al111a d•) orador ; é o poctAr 

. tranaportnr-so pefo mabr . imperio do mun:lo, 
s abendo qtte é braúldro e que cm toda. a parte 
é recebido cowo filno do Brazil. ( .~fuito /Jem.) 

O Sn. DANua ( p 1·esid e1ue elo con$ell10 ) :
E ·todo o esro1·ço Jove a~r pari\ manter a n<JSSi\ 
integridade. 

O Sa. FzanEmA VaNNA nota, p;Jrém, que as 
. pi·ovincio.s estão dividi:las por tar ifas ditTeren• 
ciaes . 

Outra. dfapllrid;1de : provindas que nio tê m 
recursos µa.ra pagar os seus prvprios funccio~ 
narios, que tem r1•ceita menor do ·que a re
ceit11 de um11o cnaa de seccoe o molh1:1dos da · ci
datle do Rio de Janoiro, Goyaz tem 43:000$000 
de rendtl. ( Apa1·te.) · 

E' preci10 organisnr o Imperio, dnr -lho esta
bilid:1de om solidas bMGS. 
· A organisaça:o actual voio d9 hort1119a. ; era 

llll\ÍB compativ·~l com as a.ntiga.s capiLan\a11. E' 
r <!squicio historico, não acompanha o deaenvol
"ímonto dos povoll e muito menos ·a large. con• 
alruc9'10 dos legisladores de 18251. dn . consti
tuiçlto do lmperio. 

Qua.ndo o nobr a ex-p1-e;ido11lc do conselho 
l\H\1m iu as redca.1 do goveruo, o orador dentro 
do aeu coraçiio felicitou-se, po!'que lho parecia 
qu~ chegara a.. occ:osiilo de brilliar o seu &pi· 
rilo, de revohr-so n 11•m. nlt.-1 capacidade juri· 
dica; mas S. E"J:. foi enrodfülo nns pcquem11 
qucatões políticas. 

O Sa. O ANTAs (pi·esidente rlo con.seU10J: 
Não. 

o s·n. FEl\l\EIRA VIANNA não diz que elle se 
enret1011 ; enrodara.m-n'o em pequenas qu~ .. 
tõ~s polilicas, e com desvant:>gem, o collocar am 
o nubro :ictual p1•csid·mto do conselho em uma 
situa.ção do moeis gro.vo rosponll!lbiliclade do que 
11 em quo ostnV'\ 11qaelle eic-ministro. 

-O nobre p1•esi ientCJ do conselho tem vontndL•, 
lem diaposiçõe ; pnra. eata grande emprez n, o o 
or,.dor o sanda, felicita-o, e es t:í. p l·oiupto e. 
cooperar com S. Eit. · · · 

E' preciso 1·eorge.nizar o Imperio . A octual 
oriianizaçilo é empyrica, é elemento podrG de 
elemento11 tàmoo o:i npotlrecídos. A aelual orga• 
niznçllo não ó mais org"Jo de vitnlidade, ô, pelo 
contrario, do morte. 

As finnnças exigem a e'ltP,cuçlo deata empre
zo., porquo o nobre presitlonle do conaelhQ e a. 
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cam~ra. dev~m ter eGntido n impossibilidade do 
accommodllr esses dous inbtesses. 

O município esti!. sepultado, nem respira 
mais ; mas as. províncias e o · E!!tado não se 
podorn nccommoclar. 

A quostlo dos diroitos. provinaiae~, quê (liv:
diu a· maioria da·camar;:i,· :iin<h cstà pendente, 
s~m sohiçio ; e qunnto mnia se adiar essa ,olu
çA:o. me110s 'pocsi\·el ella. se tornrira, porque 
mnia se complic:11•iio :is circllmst~ncfa..~ do the
eouro, polo cra$cimento de st1~s nec~~sid·ades. O 
que preclomina. d~ factn no o~~amento e predo
mina activ:imente são os emprestiinos, e ell~s 
são como·!\ bola de ne\•e 11ue allgmentn. de vo
luiúe a p~opot·çiio que vai rolando. As3im, nll 
proporção ~m que 03 de .ficits crescem e as djffi. 
culd:i.dM rio thesou1•0 ta,,ibem, menos poseivel 
ecrã a r.,soluç'iio d11 c!ueslão dos direito~ pro
vinciM~. Uma ••:s.ager:iç!!o na mais altl\ admi
nistrnção do Estado produziu, como ora inevi-

.. tave!, conseqi1encfos m:is. 
Diz-se: «O lmporio do Bra"il e mui t'ico, tMll 

muitos recur,os» ; e 05 seus lmtuons de Estado, 
qu 1ndo riueri:\111 r~11roboncler o fino.do Visconde 
de ltabori\hy, mnl en.binm dn. fnr~:i. <le qno po
diam dispor. A!:tr . .:,.ram as dea:~ezne, sobro 
ostas, b1sos tentaram omprezn.s coloqsao,, e 
afinal app~lh-se pn.m il 1·i·1 ueza, !J:Ü'I\ a força, 
para a prosperüfade do pnh, o o paiz r~epond(l 
com intt u lotações, protestos, corneç:> de m:otim 
o de neg-ação absoliltl>. de pagar impc1>tos de
cretados por lei. 

Portanto, como o orador $6 compromotteu a 
acender mna lamp ~da, a collooar ll ma luz :l 
beira elo abysmo, repete ao 11obr:• presidente do 
conselho : •Nem impo~t0s, nom banc3rota si
mulada ou verdadeira, n-:m em~ro,timos. » 

O SR. DA::lõTA~ rp1·es:dente <lo conse/.ho) :
Pé diroito firme, o aiquor<lo niio se tno~a. 
Marclrn ! 
~ s~. 1'.'}:ntumt.~ VrANN.l observn q11? e so

luçao d1ffic1l, ms~ e 11 pn.nbda p&l:is c1rctiln-
8tnncias. pola aupronm nocossidn.do. F.' pos
~ivel ; n:7o !em n11dn de impossivel. 

O Sn. DA:STAS (Ji>'cside•tte rlo co>1Scllto):
Em todo o c·rso ô muito difficil. 

O Su. F1mR.l!l!l\A V1A:s:s.l reconheco que ó díffi· 
ail ... U11111. das prim"iras, si n:lo a maior das diffi
culdaues •1vo se lhe nntoihr;m, ó a desp,,1.a com 
o funcctonalismo, O~ funcoionaríos do Brazil 
constituem a pat·t~ !llai< intollig o.nte, mais 
activr1 da n'1çiio, e. por conseguinto, dwo-se 
cret· •1ue a 1Uv.is resistente. A culpa ó do poler 
legi,laLivo, quo, om vez <la politic"' do livre 
g01•e!'no, fez ·e mo.nte>e a outJ•.1; f\ do governo 
ocntrali• ailOJ', O Estado constituiu-~v ompro· 
~ario; nada se f:iz sem clfo e si ·m a suo. inspi
ração., o seu aux.ilio, o seu palrociuio imme
dbto. O paiz é uma i•0do de funce'on:irios niio 
sô dos ~01•viços pnhlicos prop1·iM11c1110 ditos, 
como rlos serviços du industria dirigidos pelo 
Esb.do. l~sta monom:inin dos empl'egos foi fo
mentad~ pelos gov~rnos ... 

O t';n. DANTA• (J>J·c~it:forltc do co11.,rU10):
Convar\eu-so no. melhor indt1st!'ia. 

O Sn. FEnnEmA \'1.\:>N.1, .• o agora tor
nou-se o:lifficulcble mnioi• p:rni. o governo, qno 

P.~ecisa reduzir as despezo.s com o fünc~iona
lismo,· 

A melhor prova do esta.do precario e díftl.cil 
do po.iz é o c».mbio, q1m, como diss& o uobre 
depu~udo, ó o thermomdro eitacto da prospe• 
rida'lo ou decadenCÍ•\ da. um paiz. O cambio 
entre nQs obedece a. uma ld de 1846, que deu 
a moeda nt1cionnl um padrão, por alto8 motivoa 
de inte1·ess0 do Estndo o dos partieularo~. li
xando uma medida par!\ os contt•actos e para a 
solução d, ~ tolla' as obrigações <lo ..:otnmercio e 
tb industria, r) p1r.1 a&8egurilr ao estrangeiro a 
estabilidade, do m·1clo n. animal-o a. manter 
com o B~adl 0 sou comn1,,rciCJ e ató a €mpra~ar 
aqui oa .>eus capitaes. 

O CE\mbio de Zi, que foi 1irnrn.do pela lei 
do 184.6, tem de,cido o poucas vezes attingido 
:iqnollc lermo legal. Dc·sceu dt1rant0 a guerra; 
tornou a subir lo:;o qne o governo illlpel'ial 
obseJ·vou :t polilica da rigorosa economia e 
tevG. o plano rlo não cmsaiar .. despozas novag ou 
obr~s extraordi1mriíls, o finalmente d~sceu 
ainda pur causa da polilica. contr<ltia, dos me
lhoramentos nmteri;1.es, po!it\ca contra a qual 
1lroteeton com a maior vell~moncin o sempre 
palrioticamenteo bom•ado deputr1do pelo 11° dis
tricto da provincia do Rio de Janeiro. 

Teve o or:•.dol' 11 glo1'ilL de act1:i.r-se s1'mpre a 
se11 lado, para protestar contru. ·essa pol1tica1 

que tinha <lous erros: o 1° d' omponha.r o futuro; 
o 2• de aslimufar a mouomania do~ en1pt·egoa 
publicas. 

llalla o oro.dor ante uma c!l.maro., qun se.in
spira.nos principias da ver•ladeira eacola lil>oral, 
da escola libornl pratica, e ptwlanto com. 
muita franqueza o a maior sinca1•id<ldc. 
Qnando n sôs medita sobre o qu~ so tem. 
foi to o ·o qM .se devh füzor, 11obre M oon-
1Sequ<>ncias que nos appl'imem o aobr«J 
aqudlas qu~ 1Tecorrerbm natural o rlocomnnte 
da pro.tic:c do·< principio~, roeonhcCll 11. vordnde 
,tos principio• pol11 oxpinc;.ão 11or quu estil p&;i
sando o plliz. O <\llO seria d"s\n. to1•1·a »i, etn 
Velo do gover·n•J, com n vigilancia d~ policio. 
da Veneza medie1•a1 Lll'Ol'at'ar snbei' ondo havia 
nnrn economia )ust 1. onde.um thn~ouco oecultD, 
onde um l"'tr1monío c1•osc•'nto, pítra chnlll :\l-o 
;t. ~i n t1·0~0 de jnros cio O 0 / ,. de ::rpolíces da 
tlh•ida pn\Jlic:1, dei1mu~. como o go,·c1·no doa 
Estudos U tl idos ou coúio o ~ov erno d!\ ln g-la
tor rn, que essns <JConomia.s c1•0.•scoas~1n, que 
O<sos pa.tri1nonios antltM«ern, fJUO esse! 
theaouro~ se multiprcnssern e fic:>ssem unica-. 
mente debaho dP. direcção do intcras~e, do 
zelo a un perspico.ci:i. d'l seus possuidorl)s 1 
Q1.inl .<eria hoj'• ~t p:>.iiçiio econo:r:ica do Irn
perio si 902 mil conto~, •:llll q no ituportam 
tono< r•sS"S dinh..iros nrrerfado, j•nr.1 n. gue~ra o 
:irroda:los p:ira os negocios d:i. pal. o pai·" o.e 
grand"~ empr::zas, tiv•·ssem ~ido coufiaclQm il. 
induRt1•ia pt•iv:id:i., á inioiMiva de cada um 
ao gyt•o, no 1novim~nto e a ncth,idn.d·~ tio povo' 

D:i.r-sQ•Í:\ o enan . 1~ não ap;ta1·aoar entiio a 
cr1ntrudicçiio, que a camnra 01:vi11 lia bem poti• 
ros dhe cl • nm dos eenu ml\is bnllo~ blentos, o 
hom:tc\o ·!rputaclo poh pro~incia ela Porn:i.m
bU!:o, o Sr. Ant•m i" do SiqU<1ira. Ello ticcueavn, 
o com bons fundamento<, n perda de grande 
pnrlo dvs co.pitaos emp1•egmlos 111\~ estradas de 
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(erro á iufluancfa politica, qtte havi11 deci
dido do tra9ado d~ssa9 linhns; accrescentava 
que, si Laes vins-ferroas ho111"6•~Gm ~ido lança
das om Pernambuco, na Bahia, no Rio elo Ja
neiro <')em 011trll.!! p1•ovincir.s, fôt;i. d11. acção e 
da. intluench da p::ilitica, a produ~ção seriu suf
.ficiante pa1·a o tt·afl)go umortizi1r· o Cllpit.'1.o 
p:m1 p:i.::ç~r- osjur~s da divida; Ao m. ' sn\o t•'u~_po 
8. E:t. dtzia: ... sao tardanças: a c~mpensaçao, 
a i·emuneração de~tos capitaos ha de vir. ,. 

E' preciso ficar em uma d~e oxtromi bdes : 
a remanern~'ão não vem ou porque o capit;;l não 
füi empreg~ao éonveníenicm.,nte, co11fortne os 
interc.~>ee d11 inc1uatria e elo c :immercio, ou 
porque esses i11t•J1•a.~.~os não eram ••w grandezn 
ul . que acon-;elha.ssera o erapl'e&o de capital 
tão gl'ande. 

O orador repete n sua primeira pMposiçífo: 
oa utenoilios, o matorial de tr01.n.~porte do lm
perio ~ã:.1 maiores do que reclama. a producção 
do presente e mesmo de futuro não pt'01'ímo. 

M:n,, si o capital-eis :u1tti o 1mnto em que o 
orador concorda iu Leirumente com o honrado 
d~putalo- si (l c1pilal, o!ll vez d9 ~s\.ar ~uj<litO 
ao governo; do ser por ella Jis1.1oc;to, estive~se 
na~ mãos tle ~eu• donos; si tu.la• ns economitL~ 
niio fo~scm s<1lillit-.d~ . pelo..; o.police• dp. di vi<l;. 
public"; si não s•1 rnode.'sem impostos, como 
se vendetn puulicamento a. cids.clão.•, paro os 
cobrarem do olltros c:d 1dãos, collocnndo e$te 
pa.ii no estado da primitiva &:ima, dividindo 
os ci<ladiios om .patdcios e pleb~ua, aqaell"B 
que trabalb.am para pug:i.r inlpostos e 11quolle1 
q110 o~ tôm <lompl'sdo pa1•a roeebel-o.'< de cnda 
cidada"Co; "i- nito fosae u.~sim, era ce1·to que 11,;1 

catro.da.~ havialll d<~ ~ir11r proveHo, o governo 
Dilo pl'eciearia de àar·lhes effectiva gal'anti11, 
•• quando. porventul';" tivesse empenhn:lo n 
sua ro~pon,abilidade, ostll. serh de todo no
mi0111. (Apoiado.~.) 

Portan10, o quo o Brazíl precisa 1\ mudar a. 
ll01itict1 : em vez dest.a poliho:t quo tem tido
preeiu. •la politica dn aotividad1~, da. iniciativa, 
da liborJado individual- ; e untão ver-se-á a 
luz dM p1•ovn1 •t ue o erl'O nilo veiu doe homens 
'1,tlO admini~traram o lmp'}rio, maa que a capa
Otdade dcsse8 homen• não pôdo vencer ttl dilfl
culds.de• do mecriniamo que fancoionava. 
(1ll uito bem.) 

Entretanto, cud11 um touiou· a sua responsabi
lidade nesta longa nnvsgação, o e justo que, 
sem espirito de 11at•citdidadG, maa 11.ntee com a 
autoridade de juiz, ai :1 camMa permitte que 
o. orador a tenha, depois das provas que. ha 
dado d11. sua i•ençito de cspirito, diga o qll& 
fizeram oa seus nmigos, e o q110 lb:oratn os li
beraes, nito para os reprehend·~r nem accusi1r, 
mas pRra prevonit• o s.coneelhar a reprce<ão do 
sbu$o e, mais aindn, animar o nobr~ pr!!sitlentf! 
do eon~elb.o a encetat' a poli tica so.lvn.dora · daa 
fl.nan1·as do lmperio. · 

O Sn. DANTAS (presi:l,;nte do ootasolho):
Acceito e agradeço.muito a V. Ex. 

O Sa. Fl!:l\RllUtA VrANNA di1 que oor9'.l
mento. do ministe·rio da fazenda nlto 8 em 
que p6de recaliir maia .censuras de abuao de 
despezns. Elle ó como um 011pelho em que 
se roftoctem 11111. · despHu do.! Ol?itl'Ol:I minis-

terios. E' naquell11 v(.!rba da divida publica 
quo se sente o ILU:.l'mento progresúvo tio> en
cat•go.o, o que oxplien tainb~m o do re<pe
cl:ivo orça.ment•' da fazenda. 

Mo~tra o ora.dor uma n1.:1elb que reputa obra. 
de (\lguin v11!Qr p~ra um ·~Bpirito qu(.! >ento nos 
algarismos palpit11.r" vet•da.do. qu., acha nelles 
a cl01ptono111 aynthctica, quú exprime mds 
do que :t p:.1hv1·a, porque o~ alg!l.riawos não 
faliam, impoem-se quando são tomr.dos e ar· 
ran,jados aem malignidade. ·· 

Esta tabella. tru~ a 1·eceitu geral at•reca
da.du., o Ol°\'at>J.ento vota1lo e a. des;ie7.a p!lga. 
Portanto pó lc-se caléular q·1anto subiu a 
de spcza do ministerio da faz·~nda em relação 
a receita gel'al do lmpurio. E estas propor
ções estão calcubdas d<)cenualmente. 

A dr:s:•oza tem subido progres~ivarnenle e a 
dMproporção entra a closp c'Za e o orçam0nto ó 
continua cum. muito pouca~ oxccpg<)D.,. l\Is.s 
pre~cnte-se n. r,1ziío qu.e ê a <lifi'ere11ça d•) cam
bios o n augmento da divida por omvre.>tlmos 
sub.~"quentos. 

Si o nol>1·e presidente do cousdho, assim 
como 6 g-onoro$•J, quizess~ receber do or.,dor 
ess~ trabalho, teria. rnuitn prazeL' em offere
ce:r-lha a tccbell.."-, p0t·qae sei•va muito a quem 
quizer eeludar cOJll p:.ciencia as finanças de>ta 
repartição. 

O Sn.. DA!STAB (preside1tte do conseU~o):
Aceito e agradeço muito. 

O Sn.. FERREIRA VuNxà Jev:intou umn. ta· 
boa com todos os <'lem~nto1 ttªª reputou 
iiul.ispcnaav•,fo para julgai' da aituaç.iío finan
ceira, a julgnr tambom <los eno~ doa liberaes 
n dos conse~va.doreR, porqnc n<'nh11m dos dous 
partidos â isento de p1?ccndo11. . 

Porêw, o parti <o li\Jcral ê impenitente 
(riso), ao menos mo~trn-se t~l p~la optiosioil:o 
'lue so notA entro 11g palavras do seu.• homens 
de Eatatlo e 11e 1111:1s obras. · . 

O pa1·tido conservndot• tem uin rnerito; ·sl)n
te-so quanlo govél'na.. O parti.to libol'al acnl&-se 
em sentido oontro.rio : p:\roce ~uo e11tito gover
nando homens d.a antiga e rig1da lei. (Riso.) · 

E' a. i rnproullo q '1e h11. Nilo sn.be o orador ai 
é porque os coMcrvadore~ '°mcm mnis o. oppo
siçllo doe liberaes que tornam-se maia liberaes 
do que elles (l'i3a), que temem do partido cOllª 
aervador , sempre· condescendente, tolerante 
e cheio de banevoleucia. (Sigtial negati1'o elo 
Br. J. Penirfo.) . 

V. Ex. não ó desln opinião 1 
O SR. J. Pl:l.Nrno: -Não. eanhol'". 
O Sa. FERREIR<\ VuNN.A: - Poi11 é muito 

injusto. 
Estas questões de g,lgnrismos alo aaperal!', 

slio enfadonh~s; por consequencia é b1>m de 
vez em quando mltigal-as, amenisal•as, com 
s.lguma di versito, e como o 11ob1•e deputado é 
tão benevoto eempre com o orador, npro\·eil111 o 
seu ªP.nrte p11rn lhe di~er o seguinte, e O par~ 
lido liberal p~roce·eo muito com aquellm1 gGD.· 
clolllY de Vene~~ qne t.6m duaa pro~e ou duu 
popmi.; nnvegam em canal, nlo podem f;tzer
a lé larg11-, corno di,em os m!lrinheiro~, e 
entlo da prõa. · com q ua vilo ee"em-ae de popa 
OOID qaa vem. 
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O Sa. J. PJ!:ç1oe>:- E' ce>u10 r.lgu111as barcae 
de Nitheroy. (Ri~o.) 

O Sa. F1mnEmA VIANNA : ..:.... Ex'.lcti8l!imo, 
O SI.\. DANT.tS (p1•esi<lenM do cons1J!l10) : -

M.:e hoje cstite> m:>dificadae. . ·• 
O Sn. F1mREll\A VtAXX.t; · eo.itinu:indo, diz 

<pte a figura do partido lib0r:1.l pai·cce-sc co111 a 
doa navios uaq uella constn1cçll.o ; · tem o be>not 
phrygii em uma prôa, vurq•1e oa repu~1lic.'\nos 
ü.o a. y,-:ngunrtl.• dos liberaes , q t1ando os lib11-
raes cstãJ. fóre. do poder ; e na. outro. prô;i. tem 
a col'o:I i mp\,l'ial . ( Ri':>o .) P:u•a ullos füzet•em 

- a s .. m ll':i1•og:1çã.o nem precis:11n ruuda.r de guar• 
nição. 

Si ost.iio no>. p:,de1•, o partido repu biice.no fic:1. 
na 1·ot:1g·ua1·da. ; si é preci110 conquist:ir o 
poder, o parti d<> repul>lic:i.n .> 11n;;sa 1.1a~:i a van· 
gli.ar.i:i ; vni mi prô.:. · 

·O Su. J. Pg."<1100: - To:los os e:torcitos têm a 
a:ta. vangn:1rda. 

O Su. FP.ctl\E!IU VtA;,:x;\ ~-md0r.1. quG é um:i. 
vang11:i.rdn só d.i 11nrtid<.> hberal, pot•quc os 
cone0 r,·a·loros lambem qt\crit.nt gozar dcs•c 
ben·Jficio. Em toda. a parl•J do mundo tem visto· 
o 01·nd::ir 09 republicaU()1 ~uerer-: lll a republic11, 
nns ~ntro nós os ropubhc:ino, querem 11ue o 
particlo lil><!ral \'GD;.>a. Porque não hão de estar 
juntoa com oe c:inserv.1dores quo s:to a oppo· 
11içiio 'f · 

m,•i,lo p~rilm o or.l!lor n n4mini$tr11Qão em 
dou~ perio .lo.~ . Nib foi 11\iã~ quem o.dividiu; 
foi o oleit•1r •los miniatros, Já so vô. Divldiu n 
11dm.iuist1•11ção ern dous periodos, de f868 • 69 
ntô 1877 · i8, quu ~o periodo quo chamam, cou
.:orv11dor, o do l878-71> atu tS~-84, 'iUB ô o 
por:uda '1110 .tJ cham·t loboral; 11credit:1 q_ue 
aol>ro iAlo n1lo h:\ d11 viii"L. Earnd ida ~ roc&\tn 
l!Ollo~ c\0111 t•ori~do~ nota-.< ,)1 Clmr:1 Ot'.\ uatu1·al, 
quo o pill'thlo cone:1·1·:1dor recohou m~no~ e o 
pa1•li1lo lil>o1·11l .111'.Lis, porque .. 11 roc.e{ta, om.reb

-çll'o u:\ roviailo do tarifas do nlfandogaa, om ro· 
la.ç!to 1lo umis inrpO-itos o do n~tul'õl.l desonvol, 
,·i1u01\lo, l<:?ndo n crcseer. Os con11Grva•loros li
·,.orl\11\ mna media. 110 doeonr.io de · gg.000:000$ 
do ronda, o oa llLot·nos 1\ mcdi11 de l24.0 0:000$ 
em sda allnos. Por· eonBequencin, 11 recoito. 
que elle$rOC'" bera111 ó .muito. mnior do qu? a 
rer. "ita. que receb~u o partido cons·~rvador. ·011 
doflcies dos e:i;:erdc ioa conecrva do1·os olevnm
se n 278.000;000.j. E' do fazer i mpressão ! Os 
rl.eftcit s elo partido liberal oro seis annos elo
vam-se a tG0.000:000$. De modo que a média. 
dos deficit .ç dos eonscrvado1·oa em um periodo 
do 10 :tunoa 6 do 27.000:000$, e a módi:t dos 
defiaits do · i,nrtido liberal em G nnnos ci de 
28.llOO:OCKlS. :Maior ronda. e ma iores deficits, 

O Sn, J. P1rn100: - E maiores qcrviços de 
orçamento. 

O Sa . FmnRE!RA YIANNA :- h!IO nao cí pnl':\ 
agora. 

O cambio, que é, co100 disso o nobre dl). 
Plltndo, o tilormometro eerto da. confi11nçr., do. 
pros11oridadJ e da grandein do um p~vo, era 
ao subir o pn.rlido con~e1•vo.for de 18 1J8 ti. O 
movitnento seguinto foi do 11scena:lo alo cheg'11r 
a i7 e 27 1/8, o a.to a 28 d. ; qunndo o p•r!ido 

cÔnset•v:1dor dei:toll o \'lOder ao p:irtido liberal 
tinha o· cambio a 24 i f.16. lmmodinta.mente de
pois, o · caml>io passou pa,ra 20, e a 20 se 
cons~rva, não tendo nunca º"cedido llo 22 1/ lô. 

O Sa. ANTOlSIO I>E SIQUEtnA : :.... A subida a 
27 resultou do e!Ppro-~time> ele .C 5.000. 000. 

"ó ~I\. F111uümu. VrÁNlS.\.diz q.ue iiisci' não tem 
infl uoncia nenhumo.;depois explicará. Ma.s, pura. 
remover d~sde jé. a duvida do nobre deputado, 
lJnstn consider11r que o Viscond~ do Pata.naguá 
fez: um cmprestimo, n:Io t!iepoz dello, isto 4, 
nio m'.mdou vir para o pn.iz, nil'.o compro11 por· 
.\:1nl9 Cllmbiae~, e ent1•etanto ess·J 01uprestimo 
nn:o com~eguíu levantar o cambio. .. · 

· · O Sn. . ANTONtO DE StQ!JEmA:-· Mai~ teria 
descido si ulio fosse o <'mpre.stimo. 

·O Sn. F.ERUIRA VtAXNA p•rgunta -si o nobre . 
daputado acrodit3 qu'3 ainda teria t!ascido mais. 
Sendo aasim, mais razão pat';\ o & ·n argumento. 

· O Sii.. ANTONIO D:<: S1Qu1mu.:- Os ·empro,.:. 
timoa intln'm no curao do clmb·o. Elle clüigou 
a 'Z7 orn 1875 no ministcrio Rio Branco, em 
virt11d'3 da uro .eu1prestimo da cinco milhões 
eaLorlinos. 

O Sn. F1:nnEmA Vr.lN:-õA diz qu() o nobre 
doputado nã:> pódo suat')nL'\r a. pt•opo~il}10 de 
9.U<? o empreatimo influa se1npro sol>re o cambio. 
lnftne provisoriamente, até que n importancia 
do emprestiino t~nbn procurado .o seu emprego 
para depoia in1!uir r:U.ndIL, porém porniaicisa
m~nLe. 

O c~unbio que o partido cons3rvo.dor inanteve 
foi entro 24 _e 2i. 

O Sn. ANTON!ODE .8IQUEilla;-Po]s bB cani
l>io mantido polo i;iar1Uo ~'On~erv:1dor ou pelo 
liber,_,_J.1 O c;unliiv e aifeito de1s cfrcum-;ta.ncias 
do pa.iz; govorirn 11m ou outro p::rthlo. 

O Su. C,\l\lu:rno DA CoNHA:-H:~ .mais ou 
mono~ c'onliançl\, 
- O sl.Í . DAiTAS (p 1·esitlen 1e rlo co1isel/10):

Uma lxia ou má ad1ninistt•a\)ão 11óde influir na 
Lt lt~ ou b.i.ixn do cambio. . 

A observaçlio é voc•d:tJoirn; ba,-·po1'010, ·algu
m1u anomalia•. 

o Sn . FEl\11.P:llU \'tA1'N.I. ha ele explicar to~ 
das as cau~a.~. (.lpartcs.). .. . . ... 

Alg1lem duvidarà 9ue a propagc.nda. qua 1e 
faz, aballlonuo a vro1iried11de, nllo influo soll~e o 
cambio do paiz ' 

O Sa. DANTAS (p1 ·esidetite 1fo co11scl710):
Quem definin o cambio eomo senBltiva, dofiniu 
bem. 

O Sa. ANDRAD!l Frou1mu:-Soiu dnvicls. 
O Sn. F.1!!nn11nt.. VtANNA di~ 801· um thet·mo· 

metro exacto, e estu:l:1u1o a h!atoria de dual 
admiuistr11Çõas, não ee flÓdo achar elemon\o 
ma.is eoguro do que a escllla do cambio. 

Eecriptorcs o financeiros aiio do opíniilo que . 
o unico criterio seguro para se julg:1r dn prOI• 
puridade do uin povo o o c:únbio . . (,tpa1·tes.) 

O 'l uo ,, notH'e dc.pittndn po1• Pornnmlrnco dfa 
nlí.o ó do <lesprr.i ar. lh 1•uzõe3 de momento que 
são ca usas porturl>adorne ; actuam do 1uomenlo, 
mas nilo podom influir sobro 11 osc.'.1.la do cambio 
no período de 10, i4 ou 20 nnnO!I. 
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D11r11nto 1.1 ad1ui11is lraç.rw llliornl cnbio o 
cambio. (.·l11a•te • • ) . · . · . 

E' facto provndo o 01 nobres deputa· los ~abom 
que ·todas na crh•e.~ politlcus ll·u~m n dcco-
dencia do c1lo1bio, · 

Bst<.· prv\'ado quo a a111onça· d~ uma re,·o · 
luç!lo, o. de~coliort" d<~ umn con1pir:i~ão, 'l .. ;\l
quer efomonto .!~ dos:,rdeon, mnnlfos~.•lo• c-on um 
estado qunl(1ucr, .,,bnl:i a conánnç:i, al>ate o 
c11mbi•) o ntó i11 tcrro111 pc n! lr"n-ncç\ío.~ com
m1~rci:.lo~ . Por con-;o\.1uencia, qu1~nclo o e:t1Jirito 
dos credore• do conunorcio, dllquollos 11uo têm 
comuo~co rol.>çilcs contiuu.;•1 11•t'i ~oguro so!iro 
n csto.biH l:HlG do lrnperio, sol.Iro L' su~~ Ol1dem 
interna, sobr o u oxocui;ilo da s::u~ lei•, ro~ro o 
respeito q110 go;:nm •l1:1S ª " to ridi>doo ; qu~n<lo 
nenbum~ UUVC'm cerca o lmperio. no t1 ~tori.>i', 
e nou4u1u!\ conll!lgrnção si) prc.•psar~ no int1.•rior; 
qu:mdo.~1:\ li\•ro d~tus s1>tpreins riuo.a•~mll\ln 
m:1i$ os capiti>l;atos Jo.11uo Oll propr10< chl-uh\o.•, 
11cont<>et> quo o Cl\tohio tendo " s111Jir, por'luo 
eobo" conlian~:i. (AJ1artcs. ) 

Poia :\ l~1·0.11ça. 1:11: JS4l! lllio linha rccur"os 
•11ílicitintoa pnt•.1 manL•l' a l'Onfinnç:i li!\ l'u•·opn, 
níill or;i eutao, c~mo bojo, nação riq uisgiinn 'I 
Entretanto, souw bancos nil•> fora!ll· invadicloa 
por 11orladoro.; do notas, 11iie> fo i prccU.o L'>rnar 
o c urso íorç..ido ·1 Certan1onlo q•10 o foi por 
cnual\S morao<. 

O S1t: ,\:o;lONIO DE SIQ'!.°BIRA : - Nin;rue1n 
eontcst11 ; s:lo l\ltot·Ações opbemorns. 

O ~n~ F 1mnr. tl\A \'1AN~A ... quo niio podo1n 
intluir sobro o dosonvoh·imonto do cnlllb10, S'!· 

g-1mdo o cntoul•J q1v aptO >onta. 
H:i. mil fac lo avori~'llado com o emproslimo 

<lo Sr. l'arn11>gu:F. · · -
Eaua• di:!Crcnças não cbcg:wnm p~ra cobrir 

O!I gr:rnde• <lefic1ts que rinlit\ o pair. 1111 li<1ui
tluçüo 1111111 dna Yua• contaa do intcrio1· cou1 n• 
do L'Xlcrio1'. ( .-IJ>oi<tdvs .) E' qM o ce1:ido ·lo 
p' h or" tiio rirecario, 1po n~D chcg:wn.m os~nB 
Clitl'o1•011~t\~ d<> Nnprcstlmo [Jnrt\ olo1'n1· o cntubi·• 
ll3 li•1ui11nç:1o llnu l. · 

. . Os cone ·1·1·ntlorca rccoberiun o lmfOrio -com 
um" divida o:tlcr11a do Hü.000:000$ o o ou
lr-' gnr-.uu com l\ •lo 100 .000:000~, c:ilcubd , no 
cn111Lio do 27 . · 

•ro;·~ o 11articlo _conserv11d1>r do a ttsl'm~r o 
llml d~ !tllOL'r•, 'iunn1lo o ini1nigo so inturnl\rn 
h:• t>ait o as dh~tnnciaM a pr•reorrot' or-;1m mlli~o 
11tAioro.•, :os di1llct1IJmlos d:. cnmp1111h" :iccros
cidaa. 
·· Th'o1•11m o• con«orvndorcs d~·fo 1. oi' 1\ ,1~spo :o• 

com p:lrlo 1ln cli\'iJ:i intcrml o eurt1> d11 divid11 
<•xlorna ,. Livcram do faznr amd" a e~oc11• 
ção dt\ loi do 1875, a !oi do molhorn111ontoa 
mntariaca , .'l.ue ela1·ou R cl ivl•.ln oxtornn. a 
i 60 . 000:000$()00. 

O 1in.rtido liuoral, <1110 tom goz11do do poriodo 
do pni, olovou 11 11)9.000:0DQ$ 11 dividn exLor n:" 
A~conilia IJcm o orador os\a pa\avrn-<'~tGl'D:l 

- pol'•Jl<O ou;ondQ hoje, como entondin ho. 
H ann'"'• quAndo na ca.111ar<t diaso no fi1111do 
Vl~conde du !tio Rronco : • B' proeiso Cochar o 
lino fütol d11 ,ri\'id!\ puC.licn >.,. 

O SI\. Axt>nAl>ll FtGUJ:U\A : - ApoiD.do; orn 
nossl\ 1iDgungcu1. 

o· l"n· . . F.1:11nEln.l V!.IN!'IA • •• · r •:petinclo· . 
as.~im o qllc, coin n maior an torid:ulo, c<.in" olo- · 
qn·mcia de uma convicc;:io inah11fov<:ll, dizia o 
nobro '-'''i'lll:l'.40 l'ol:i. provinoi!l <lo mo de .J11-
ncir.J, O Yisc<1ndo do Hio Br.iuco rcspon.lcu: 
1.Fcch~ r o Ili'~'º ol:1 di\·i<ln publica scrin f ,zer 
p:orar o p1'"8'''caso desL1) pail, earfa roL~rd1•l-o 
Dll m:orcha d" civi!iS:1çl!o. > 

O. \'iscotidc do Rb Bl':l.nco está mo;·to. 
Quanto •lcscj:ts:\ o oraolor vd -o . Yi,·o; 111!0 •ô 

porq::11 ,;ori:i. l!rni ~ uma intellig-o_ncb Incida. 
p• t':< illunun"r o s~ntua.rio d.ts loi • (<1;1vi nclôs) , 
oi>1co !:J ·\rb ln111Uem U l'1L peaitonto. par.i no altar 
da pati-ia :1cc'1sar·so da S'r;rn.lu culra de so ter 
l~ n~udo no ' "" lemoritl:ldo do solJr~_cnrrcgar 
" r gpo .1sa;iili<hd·· <la geraç<io futurn, ,la act ua.l 
•1110 não ao.Uo como d sempcnhar·SG ele ta,:s com· 
[!rOmis~ .c 8.:tcµ .:ir l l\O! \ºtJ~~HtlO-'•.. . 

o Sn . A t -Dl\.\ llE FIGUJ-:tn.\ :- .\poiudo. Ha 
me.•wo dolle, como 1·clulur ,1. coauui&>Üt> de 
or~:imanto <h> 11cnndo, um parc~~r cm <tUO o 

· n.•ropondim"nto j i dos1ioutava, em <Jll<l cll~ jti 
n1.:o iL[\.VC\ o uosso pl"•J:;r!lmrna de ecoaor.1i:\s. 

ú SI\. l'Ent1Ell1A V1.\~:s.1 , \>rosog-uindo, d it. 
<1110 os co11sc1·vadoroa r.•cober :u11 a divida i11-
t~1·11a com 1\Jl.(,()0:000$ e a dciMl':im com 
323.57\J: i0\1$ av p.:rlid" liucral, e e; le, que 
tiuba Coito protcato, do economia , •100 so b:wi:i 
comprom,,llido ao:eounemanl • a :\!'repiar R cnr· 
Nirn. <ln polilica o dn etJminisLrnçüo con•e.rr~ 
,1or:1, do :i 2:~.56'J:700S olo1·ou a divida interna 
a ·105.•i40: 4W,:00(). 

Dis <e o orador q11!llldo o nQbro pres:Mnlo du 
con<olho foi 1_1cln primeira "":r. r<:!couido nn co.-
1unra: o 111RniCcsto do 15 :le Ab1·il, · M ·ign~do 
p~lo so11 ill11s lro compt'<>v:nci:rno, o · Sr. Gaspar 
,111 Silveira Mnnins. 0~11\ rc•poncli<lo c:1uahnoute 

· 110!0 co11tr11-m .. nifo,lo, \>elo relnlorio ns>Í~l\(\<lo 
polo co111••lb.oiro 1..~ ra,·oue. Aq•.:ell1• qao i11i
cio11 " polit:cn do cc-? i1omin1 ,.,, proot1r.i r :1 slm 
ju,t~n~,,~üo 11~11uello qua •lolineou o-qu11dro da 
(l'. l llllDIALrll~:lo :l.C\ \1:\l. 

Süo 40:;.000:000$ do npolicos; du dl\'idn ·in
tarn:i , q·1s?1dct os coneor1•ndoraa havinm doi:rndo 
:1 1livi lrt om <123. 000:000$ : o ti11hn1.11os tido 

doua inimigos im;1l:1c;wci• : o · Lop·'s e a 
;;r\t,, .<lo 111•,l\rnramontoi w:il•Jt'; ~c. . . 

O pa1wl-mo,,.J11, quo km 1ido o objocto dM 
r.-·cl;llan,üo• rio pnrtido \lh~t·nl, 1poe cuntra ello 
eo t~m IOl'!\ll t 11lo, e julg" o 01•adt>1· com · dob1·n
da rAz~o • . po•'<Jlla o -p•p1' l-mooda ü s1.·m du1·-Ma 
J• to..to~ ua impostos o 1unis JP &a·t.i e on•>t'0-<01 o 
waia opproaii,·o, crii roprosonbdo D:\ hupor· · 
tauci:• do 1~7.000:000$, un circ-•lnçilo do ;.:o\'or
no, e o p:isaar:au o~ gov~ruadorçs :toa liuo1•aes 
no. do 14\1.000:00, $, em i O n.nnos. 

O pn rtid<J liboral om sois nnnos olovou dg 
140 .0~:000.~ a 187.000: 000$ o papel- u1oed11, 
qu~ o r"cur.io omprcga·lo om •losespr.ro do 
cl\u~n. rocur>IO '1110 oa ho111ona do Ea~do, mo.mo 
pro1·cclos e oxporiont<:i<, declaram inndmi•~iwl. 
0 111 outro c.1~0 •JUO niío llOj:\ o <lu i;ucrra abor ta. 
.OU d ll O:drDllUl ll" CCBSi!llldC, n a JibP1'a'' 8 Olllp1C• 
g arilln clllle 1·cc1n·eo óm tomro .to p~z. 

O S1t . A~i:oNta OE ~!Q\IEIR"-: - Foi por o~
ea•iilo dt1 ncoca do Coo.rtL. 
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. O Sn.. Al'tm.\lJE F1Guzra.1c;-A de•pe2a. com 1· O Sa. DANTAS (presidente do co•Mellio) :
A sccca. do c~ará ~oi Ji;~t~i1J11ida. el!l sete annos,. Porqu<l !IS necessidades c1·~accraw. 
o o pape[4mO~da fot emrthdo orn drn.s. O Sn.. F1maErtu. ViANNA. , , • entretanto 

o Sa. ANT0:-110 OE S!QUl!:mA:- Foi cniittido' estâ o paiz COUJ. Umtt uivida de letr:~s do The
aom par0e11r farnravel dCJ autorida,de~. finan- ~ourn de m:ds de 4.6.000:000$000. 

:coirllf! o''ª roLtico" conservadores· O S11.. DANTAS (J_;rQ.~idcntc .ao conselho) : -
O Sn ... A:snnAnE FrnuEmA:-'- Ora, desde quo M:1$ seja. dito de passct!;'Cm q·uo n<lnhum pa.iz do 

o governo diz .qi:e ó n0ce~sario, o con~P-lho do mundo, u1e;n10 os do 1nolhorca finan~as, dis
estatlo não b;i. do tomar o. responsabilidade de pe11sam este recur110. 
embaraçal-o. O Stt. FE:i.mmu VrA~N.-. e1;tá de accôrdo,ma11 

O SR. F1mREfl1,\ \'rAS:I""\ nüo elevo faze:· com- usam delle dentro dos termos Ja. l,)i; o ha finan
p:n·ações no se atido olfensi\•o ·das recdminações; ceit·os de grande llQt:1. que enl<·Jmlem qne este 
mas esht nJI. eonscienci:J. de lodos que.a d~spcza recurso póde ser st1bs.tituido por outro. 
ifa gu"rr~. <'lllbora fos~e iniciacfo. relo partido o SR. DANTAS (presideiiw ao consef.lw); -
liberal, por ello provucada. • • · Nãs sei si elle~ têm razão. · 

O SI\. D.\l;us (presidcr.te doconselho):-
Prorncada pdo brio widonal. · 

O Si\, F1mn.1mtA YIAN:\.~ . • • e a historb 
.um dia mo.>trarc'1 quu el.b podia sei·. provonida 
por outra politica, certo é que, ,,mbora i1ro
voc~d t º" inichd:i. pelo partido liberal e ac1-
bacfa p"lo pai·lido conser1•ador. tem as coutas 
liquid~as no Tb.esrml'o; pc,rétn a secw do Ceai·:! 
não tem conta~. N((o foram j,lmais p;·ovad.:s as 
des<><lzas Í''itn~ com " attonu!l.çíio do flng~llo, 
que' carr<'goa: solll'e nós com o impoBto do pa~ 
pel-moedn, lia divida. -

O Sa. AHo:>so 011:1..so kNrnn da nm aparte. 
O Sn. FBRnEJl\A VaN:;,\ pelo menos en

tende que so devo apresentar ao parlD.meuto 
uma cont11 da deapezJ.. 

O SP .• D.1.::;TAa (p;·e$idcnte do consell;a):-Eu 
direi o que ha. atê h~jo sobre lato; promotto ao 
honrado deputado. ( lf a outi-os apartes). 

O SI\. FElU\EUl.A VrANl'A niio ê, porêm, temo
rario, não faz a~cusa.;ões nem âquelles que fa
ram eruprogadog, nom aquellos que mandaram, 
porq uo não tem aa conta.a. Entende que o par
lamento ·tem direito a uma cont11. (apoiados), 
mesmo p~ra 11ppro\'al·a sem exame, m~smo por 
dignidade da nossa administi•;içiio. (...lpoiados ,) 

Quem poder1L examiMr com criter.io a con!.a. 
da socca do Ceara, •1Ua11do se di7. que l!G guar· 
darnm os documentos em uma ca~a arruinedll., 
que tinha uma gottoira; cahiram chnv,1s du· 
rante mezes, o esses· doc·11!ll" C.l09 estilo· pro toa, 
de modo cp1e nl!o é poes·cvcl ler neui um algn- '· 
rismo 1 (Riso.) Isto é facto verd11,,liiiro: n!Io se 
póde ler um algarismo ! l\lae, pelo 1uenos, por 
formnlid1de, para solouinida<lc, p11ra c1ue se não 
diga que ee dissh:>a o dinheiro publico, a.pre
sentem umr. conta. (Apoiado$.) 

Nas letras do Thesonro, que ó uma parte da 
divida ftuctuante, níio tcida, em. 1$68 .. deixou o 
partido liberal 68. 000:000$ 0 o partido con~ 
serva.dor largou o poder com 45.000:000$, e 
actu~lmente u cli vida do Thesouro eslà. em 
46.548:000$000. 

Este é o recurso de que os ministros da fü
zentla usam e abusam, porque a. lei lhes dd 
l\utoridade unicaiuento, com1J "diantamcmto de 
receita, para emHtir bilhetes até á importancin 
o.ntigament11 du 8.000:000$, que no tmtenw 
der do orador eram .ufficieutea, e depois de 
t6.000:000$000 .•. 

O SR. FEnttEmA VrA1'i1'iA1 si. til•esse tempo, 
poderia d~sen\"olver este ponto. 

Finalmente, o pa1·tido lil>e .. al deixou ao par
tido conservatl n• unrn. <liv:da 1!0 431).000:000$1 
e o par~<do cousorvádor -passou-lhe o governo·· 
do po.iz com umn divid:i do Gitl.0001000$. Falia 
unicnmcmte nos lm·mos da dh·ida fLrndada, desta. 
divida a que se Iam rderidCI, o nrio da outra, 
q110 é m01·amenta (le;:o:;ito temporaáo, porque 
o sabid? 'lªº o govel'Uo não ~oupa n1!m caixaa 
econom1ca.~, nem monlea de soccorro, nem hens 
do OL'l'hfios : mio ha ga.\"eta que elle não abra, 
qun não rasp~. dQ que não tiro torlo o dinheiro, 
e ainda lho é pouco. Siio letras <lo thGsouro .• , 

O SR. A:rnRADF. Fmm:mA:....; Contn corrente 
com o ballOO. 

O SR. Ficnn.ii:11.ú VIAN:S.\ .••• conta correnta 
com o Banco do Br:l.zil, etc., e ni'ío pago. n diw · 
vida llucluanttJ. Entende o oro.dor que a divida 
ftuctuantc ó 11 dividii exigível, liquLlacl:1; en
tr~tanto, o go\·erna não o. pódo pllgar a tempo, 

A~sim, o pnrlido Hboral ent.rogou o govorno 
corn 4313.000:000$ ', o parlido con<er\'l\dor lol'
nou .a. entregar o podar .com 678,000:()0()$; o o 
o o partido liberl\l elovou em soia v.nno~ 11. 
801). 338:804$33:1. 

Esla,poia, nn taheUa que organi•on, a. hiatoria 
das duas ad111iniectr11çile& (moslramlo mn 
mapJ;aJ: e pedo ú c11m1,ra. lice11çii pari\ entra
gnr u impt•onaa. osto do~umento. S<!rá. · object.o 
de muito estudo, ,Jo maior a."tam<l o talve~ do 
contost11çfio <los seus advct·sarlo<, 

o Sn. FJ>LIC!O DOS SANTOI <lt\ um n.po.rt•}. 
O SI\. Pim.Rm!\A VrAi.;NA ~011t<e!•lt1; o aophismo. 

tmn alci-.nco em philoaophia ou em religião, por· 
q uo uilo 9') póde tirar a prova. re11l da verd11d1J da 
conclueifo ; mas no objocto de que ~u trata. a 
prova real é ~ontada por notas ú boca do cofre 
e o povo o sente. Nesto olJjecto não póde haver 
sophisma.. 0h ! pudel'a haver 1 O nobro dep tt~ 
tn.do sabe quo a povo o sGnte e clama : já nito 
elo.ma só ; faz mais. 

O Sn. D.1.NTAS (presidente do conselho) :
Os 11.lgal'ismos na esi!encia si\Q sempre \ierda
deiros, mas ás ;vezes n~ fórm:i. podem illudir. 
(.4.parte.t.) 

O SR. PRESIDENTE (ao 01·ador) : - P~go li• 
ceuça para ob~ervar ao nobre deputado qua o 
tempo ealil. fluda. 
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O SR. FERREIRA VrANNA sabe que está to
mando tempo á camara ... 

O Sa . PRESIDENTE :-V. Ex. me faz Juatiça 
?m acreditar no constrangimento com que o 
mterrompo. 

O SR. FERREIRA VrANNA ... mas o Sr. pre
sidente deve ficar certo de que desta discussão 
não pódl!l sahir para o governo ;~senão bem. 
(Apoiados.) 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) :
E' um serviço qm< V. Ex. está, pres tando. 

O SR. FERREIRA VrANNA queria fazer á camara 
uma final consideração ; faria outras, se não 
fóra o tempo ser escasso e receiar incorrer em 
falta diante do Sr. presidente da camara. Qui
zéra encetar debate largo sobre outros assum
ptos; mas por hoje consintam os nobres depu
tados que orador lhes faça o epilogo de t udo 
quanto lhe~ tem dito, corr igindo assim a falta 
talvez de connexão: .• 

O SR. DANTAS (presidente do conselho) :
Em abono da verdade, não era possível maior 
connexão . 

O SR. FERREIRA VrANNA . . . e de metho
do no que tem dito, contando com a confiança 
<la camara, a temeridade de lhe expor. 

O -sR . DANTAS (presidente do conselho) :
Póde não ter razão em alguns pontos, mas teve 
todo nexo. 

O SR. FERREIRA VrANNA vê que o Bra.zil em
pobrece (apoiados) cada dia mais. Esta receita 
crescente é uma illusão, uma apparencia que se 
desfig ura conforme os cambias. 

A differença de cambios hoje é -de 25 °/0 • 

O SR. SOARES :- 30 °/0 • 

~: O SR. FERREIRA VrANNA -lnão quer tanto. 
O SR, DANTAS (presidente do conselho): 

Realmente cí de 28 a 30 °/o· 
' O SR. F ERREIRA VrANNA continuando, diz 
que o paiz está ameaçado, como observa o no
bre deplltado, de cambias ainda mais desgraça
dos, mas, calculando que a depreciação da moe
da seja de 25 °lo• o Estado pensando arrecadar 
100 mil contos, só terá arrecadado real e effecti
vamente 75 mil contos. 

Os particulàres, para poderem pagar a im
portação que fazem, terão necessidade tambem 
de trocar este meio circulante por ouro ao cam
bio da lei, e a differença será de outro ianto. 

Imaginai a inda que os brazileiros ou estran
geiros que aqui trabalham e mandam o pro
ducto de suas economias para a Europa, ou si 
são. brazileiros que lá se sustentam, tendo de 
trocar o seu meio circulante por . ouro, o pre
juízo com a differença de cambio ainda é 
maior. :--· 

O corpo diplomatico e todas as despezas que 
o Imperio faz no ex terior são pagas ao cambio 
de 27 dinheiros. 

Por uma conta que o orador fez, no primeiro 
período, o do partido conservador, que é de 10 
annos, pel'deu o paiz 100.000:000$ por diffe
renças ele cambios; e no segundo período, o do 
partido liberal, que é apenas de seis annos, já 
perdeu pelo mesmo motivo 150.000:000$000. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Acho que isto 
é uma perda imaginaria. 

O SR. SOARES : -Não apoiado. 

O SR. ANTONIO DE SrQUEIRA:-Peço apalavra. 

O SR. RATISBONA:-Não é nesta totalidade, 
mas em parte é ex:acto. 

. o ~R· ~ERREIRA VIANNA responde que não é 
imagmaria. 

Não póde discutir com o nobre deputado, 
porque o Sr. presidente já o chamou ao cum
primento do seu dever, mas o convid:i., e pede á 
camara que abra sobre esta questão debate so
lemne, para se verificar si effectivamente não 
]Jerde o paiz esta enorme quantia. 

O SR. SoAREs:-V. Ex sahirá perfeita-
mente triumpante. 

o SR. FERREIRA VIANNA tem cer teza de po
der demonstrar a sua these. 

Si é certo que esta gl'ande e enorme diffe
rença de cambios tem· de ser compensada por 
impostos, acre:lita podei· dizer com a maior 
confiança. á camara. e ao nobre ministro da fa
zenda: «Isto é um abysmo; aqui está a luz. » 
(Muito bem ! muito bem ! ) 

(0 orador é comprimentado e felicitado 
por muitos Srs. depiitados e pelo Sr. presi
dente do conselho.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DAS FORÇAS DE TERRA 
PARA O EXERCICIO DE 1885 - 1886 

O Sr. Eiscragnolle Taunay 
toma a palavra em circumstaucias bastante 
desfavoraveis, depois do profundo discurso que 
se ac'lboL1 do ouvir sobre assumpto, que, 
exigindo a maior attenção, depressa a fatiga. 

Por esta circumstancia, não tratará das ques
tões especiaes da pasta da guerra, e sim de 
política gernl. 

Começa dirigindo, em nome da opposi
ção, seus comprimentos ao Sr. ministro da 
guerra, que afinal oc_cupa tão distinctamenté 
uma das cadeiras do ministerio, muito justa e 
naturalmente ambicionada por S. Ex. Mas a 
satisfação que manifesta é algum tanto dimi
nuída pela falta que S. Ex. faz á ciqnara, .acos
tumada á animação que elle imprimia aos tra
balhos, es timulando seus amigos, estudando a 
feição dás cousas e s1:bordinando o procedi
mento da maioria, nas diversas circumstancias, 
ás conveniencias do gabinete de que fo.i tão de
nodado sustentador, as qua~s o levavam a usar 
de uma arithmetica origin al , fazendo sommas 
estravagantes a favor ela mesma maioria e em 
prejuízo da minoria. 

Acredita que o nobre presidente do conselho 
teve em vista os talentos especiaes que o nobre 
l eader do antigo gabinete mostrou, ·a fim de 
confiar-lhe a importante pasta da g uerra ; mas 
receia que os habitos de que S. Ex. deu ta .. 
manha cópia tenham-lhe constituído uma se
gunda natureza. 

Entretanto os jornaes já deram uma fuoa 
noticia, a de que a primeira visita de S. Ex., 
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e visita demorada, foi para a bibliotheca do 
exercito. 

S. E:s:. quiz habilitar-se no estudo da~ graves 
questões militares. E' natural que já sahisse 
dalli com algumas noções, e fôra para desejar 
que encontrasse naquelle estabelec1mento meios 
de expurgar-se dos habitos a que ha pouco o 
orador se referiu. 

O nobre presidente do comelho veiu fazer 
cabedal de um programm'.1 pomposo, e sobre
tudo da imparcialidade que havia de manter no 
pleito eleitoral. Mas os elementos de que S. Ex. 
dispõe no ministe1·io não podem inspirar con
fiança. Além do nobre ministro da guerra, a 
respeito de quem o orador já se enunciou, o 
nobre presidente do conselho tem a seu lado õ 
nobre ministro cle estrangeiros, que sempre 
mostrou falta de imparcialidade em relação á 
minoria conservadora. 

O intento do gabinete é ganhar tempo, e, 
chegado o dia em que possa fechar as portas do 
parlamento, metter a chl\ve no bolso. Então se 
verá como serão cumpridas as promessas que o 
nobre senador pela Bahia esparziu e confir
mou por abraços. 

Nessas promessas, todos vêem a manifestação 
de habilidade peculiar de S. E:s:. pna levar as 
COUSilS. 

Annunciando que trataria do elemento ser
vil, o nobre presidente do conselho suggeriu 
alvitres, uns de todo insúfficientes, outros já 
postos em pratica pela força das circumstan
cias. S. Ex. fallou na localisação do elemento 
servil, quando Glla está feita. Outra medida que 
importa verdadeira irrisão é a libertação for
çada dos pobres escravos que, depois de uma 
vida inteira ele trabalho arduo, chegam á idade 
de não poderem mais trabalhar nem para o pro
prietario, nem para si. Entretanto o nobre pre
sidente do conselho, afim de melhor firmar a 
sua idéa, declarou, em aparte, que confia na 
gene1·osidade e espírito de caridade elos proprie
tarios. Ora, ou o senhor foi bom ou mau : no 
primeiro caso a lei será ociosa, no segundo será 
impotente. 

Em relação a esta importantissima questão, o 
programma ministerial contém mais a idéa ele 
augmentar o fundo de emancipação ; mas é 
certo que esse fundo já se acha augmentado 
pela iniciativa de algumas provincias, arrf
plianclo consideravelmente os meios para as 
manumissões. Em todo caso, é idéa banal. 

Na questão financeira, o programma ó de 
igual inanidade. Nas penosas circumstancias 
actuaes, quando cada governo deve formar-se 
com idéas já assentadas, e cada minfatro deve 
ser um elemento de força e solução, declarou, 
entretanto, o nobre presidente do conselho que 
vai estudar, que precisa do concurso de seus 
adversarias e os ha de reunir em conselho. 

Compara o programma a um grande cho
calho, a que basta um grão de milho ou de 
feijão para produzir sons strideutes. 

Já se ouviu a voz autorizada do nobre depu
tado pelo 12° districto da provincia do Rio de 
Janeiro dizer que o ministerio acha-se todo des
locado. E o nobre deputado nem siquer deixou, 
na sua analyse, a pasta da fazenda, para nella 
encaixar o presidente do conselho .• 

A hilaridade que acolhet1 as palavras de 
S. Ex., quando protestou sincera e absoluta 
imparcialidade, foi a manifestação de um senti
mento geral, de uma convicção que irrompeu, 
apezar de todos os esfor!,'OS para contel-a. · 

O espirita do gabinete é aquelle de que fallou 
o Sr. Ferreira Vümna, o espirita provinciaI. 

O nobr·e deputado pela Bahia Sr. Ruy Bar
boza tem influencia imme:liata no gabinete, e 
a camara recorda-se de que elle proclamou ver~ 
dadeiro attentado juridico a solução que appro
vava uma das eleições mais regulares que tem 
havido. 

Esta cons_ideração reunida ás que se refe
t•em á falta de imparcialidade elos~ nobres 
ministros da guerra e de estrangeiros, exclne a 
existencia de qualquer garantia e a mais insi
gnificante confiança nas promess1s do minis
terio. 

O empenho sincero da Corôa é a completa 
neutralidade'.do governo no pleito eleitoral que se 
approxima. A Corôa tinha o desejo de entregar 
o poder a quem já deu arrhas da sua imparcia
lidade. Ella tinha se mostrado pouco confiante 
no systema da eleição directa, ~. decretado o 
novo systema, fez todas as recommendações no 
sentido de observar-se a liberdade elo voto. Se
guiu-se a eleição, que abriu ::t'i portas do par
lamento a uma importante minoria, e a Corôa 
aceitou este facto para apreciação ulterior. 

Si o partido liberal houvesse procedido com 
a isenção de que deu prova o primeirq que ap
plicou o systema, a Corôa não teria motivo de 
desconfiança para qualquer gabinete dess;1 par
cialidade, que se formasse. 

Mas o partido liberal, no empenho de des
truir todos os fructos da nova reorganização, 
montou o machinismo governamental de modo 
que pudesse funccionar contra os que não estão 
no poder. 

Eis ahi a razão por que o gabinete consti
tuiu-se com tanta difficuldade, pela relutancia 
da Corôa em entregar o poder ao nobre sena
dor pela Bahia. 

O Sr. conselheiro Saraiva não quiz collocar-se 
outra vez á frente do Reu partido para de novo 
dirigir a eleição com superioridade de vistas, 
porL1ue, segundo declarou, não contava com a 
dedicação da maioria, e esLas palavras querem 
dizer que o partido liberal não devia soffrer a 
derrota que os conservadores lhe hão de inflin
gir nas urnas, si na eleição observar-se a de
vida imparcialidade. 

o gabinete, apezar de ter inclnido no pro
gramma, de par com os mais graves, os mais 
insignificantes assumptos, apresenta-se toda
via corno continuador do ministerio decahido. 
Circulam telegrammas de ministros que deixa
ram o poder, concitando as autoridades das pro
víncias a permanecerem ao serviço do actual 
gabinete, visto que este nada mais faz do que 
proseguir a obra de hontem. 

Com toda a razão, o nobre deputado pelo 
110 di&tricto elo Rio de Janeiro annuncion que 
vai interpellar o actual ministerio para saber 
como este pensa a respeito da desamortização 
dos bens das ordens religiosas. Então ver-se-á 
si o gabinete póde contar com os votos dos li-
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beraes qu3 fizeram opposição ao ultimo minis- j pelas ladeiras da B:1 hia, levando pela mão 
terio. 1 aquelle filho de seu intimo amigo. 

O g·abinete actual conhece perfeitamente a No · programma ministerial já apparece o 
inopia .dos seus recursos e está convencido de gume da arma que o nobre presidente do 
que, si conseguir fechar o parlamento este conselho prct,;nde .manej1r. Elle disse : (< Si 
anno, aguarda-o a morte no dia 4 de Maio pão fizerem e5forços, percorrendo o> seus 
de 1885. districtos , a eleição lhes póde ser con-

Nunca se viu neste paiz formar-se um minis- traria. » 
terio em que, como no actual, se menospre- Por smi part0, o orador declara que ha 
zassem tanto os direitos de ditforentes provin- da Ü' ao · seu districto ; empr"'gará esforços ; 
cias, considerando-se sómente duas dellas; mas procm:<trá verificar, si o aetual gabinete con
as susceptibilidades ficaram. sopitadas pelo tinuar a viver,clo que duvida, como se cumprem 
terror do mal com que o nobre presidente do as promess1s d,i B.:hia. 
conselho assusta stJus co-religionarios mais ti- Tem razão' para insistir n'L curta duração 
midos : a ascensão dos conservadorHs. do gabinete. Não se vê no minist •rio de es- . 

Deseja saber ·qual o pen~amento do g·overno a trangoiros um medcc:.J acreditado~ NatL1ral
r.espeito da conservaçli;o dos prti sident es de mente mal tem tempo para estar agarrndo aos 
provincias. Si o nobre presidente do conselho livros _ S. Ex. achou-se de repente em circulo 
tivesse de cumprir os seus compromissos, viria de conhecimentos compbtamente est:anho á 
afiançar que nesse pessoal seria escoimada toda sua profissão. -
a suspeição de parcialidade. Não devem ser Deseja que o nobre ministro de estrangeiros, 
conservados admini3tradores que já fizeram a no primeiro tempo das suas relações com os 
liga mais intima com todos os chefes liberaes, represe ntantes de outras nações, não se equivo
prejudicando os direitos dos conservadores. que, não vá em uma confer;rncia aconselhar um 
Na provincia que tem a honra de representar ·recipe, ou tomar o pulso de um diplomata. Já 
o presidente entt•ega-se á g·ente de sua escolha o nobre deputaJo pelo Rio de Ja.neiro declarou 
perpetrando todas as arbitrariedades que lhe são que o Sr. ministl'O da estrangeiros terá o cui
irnpostas. dado especial de tomar o pulso ao ministerio e 

Os - homens que hoje cercam aquelle presi- avisal-o de suas crises e proximo fim. 
dente não podem ser considerados represeu- Em vista do muito que tem de estud~r o 
tantos da idéa liberal. Fizeram a guerra mafa honrado ministro da guerra, o orador lembrará 
cruenta a administradores dignos e zelosos, o expediente que Plut"rco refere. 
quaes forarn os Srs. Lourenço de Albuquerque Um r ei do Egypto, consultando o oraculo, 
e Almeida Oliveira. Por causa dos homens a soube que tinha muito poucos dias de existen
quem o orador se refere, separaram-se delles os eia. Como succedia naquelles priscos tempos, 
cidadãos mais conspicuos e independentes, que elle apreciava o poder para o supremo goso de 
formaram um partido intermediado entre o todas as mundanidades. Diante da sentença d.:i 
conservalor e o que pre tende ser liberal, con- oraculo, o rei não dormiu mais, e continuava 
stituindo o que se chama o partido das classes . durante a noite as suas extravagantissimas 

Na província de Santa Catharina os profes- desordens. 
sores publicos Bão a cada momento removidos Assim diz o orador ao Sr. ministro da guerra: 
violentamente dos pontos do littoral para os - Si considera o poder como esse r ei do 
centros mais agrestes. Egypto, goze-o noite e dia; si, porém, o consi-

Ha de perguntar ao governo si é verdade que dera uma obrigação, um estimulo para o traba
ó presidente da provincia concedeu autoriz~çãe lho, elocubre no exame das graves questões que 
afim de, em uma estrada geral, como a de lhe estão confiadas. 
D. Francisca, estabelecerGm so trilhos de viação Só deste modo pederá S. Ex. assignalar a 
ferrea para uma em preza parLiculat•. sua rap ida passagem pelo poder ,já que. o talento, 

Em todo o caso, vê-~e alli um administrador appEcação e actividade do nobre ministro 
que não est:i na ·.altur.i da posição -que 0ccupa, "não foram melhor aproveit~dos, como quize~a e 
usando. de uma linguagem pedantesca e alar- orador, do que em um gabinete que morrem do 
deando opiniões com tistas, contrarias á nossa desastre.· . 
organização política. Taes ·os sinceros votes que faz, não só a ?em 

Si o gabinete actual conseguir atravessar esta do renome de S. Ex., como a bem do exercito. 
sessão, ficará inteiramente d monstrada a va- Si o nobre ministro quizer dar o maior desvelo, 
cuidade do programma que o nobre presidente não os descure um só minuto, não perca um sõ 

,. do conselho exhibiu com o entono e a intima instante dos dias da sua administração: estes 
~:' satisfação de quem se .apresenta como salvador, dias estão contados . 
a quem todos ~~vem recebe: de braços abertos. A discussão fica adiada pela hora. 

Nessa occasiao, S. Ex. maugurou ·o syste
ma das boas palaveas, dns blandicias 

Diante de ·uma affil'lnação ele S. Ex. rela
tiva , á liberdade com que na Bahia correra 
a ultima eleição, não póde conter .se o nobre 
deputado Sr. Araujo .Pinho, intervindo coi_n 
um protesto vehemente ; mas o nobre presi
dente do conselho acudiu logo, afagando com 
todo o carinho o colleg·a do orador e lembran
do-lhe o episodio tocante da subida de S. Ex. 

V. II. 9 . 

O SR. PRESIDENTE dá para i3 a seguinte 01·

dem do dia : 
Urgencia concedida aos Srs. José Madanno e 

Martim Francisco. 
Primeira parte .-Continuação da 3ª discus

são do orçamento da fazenda. 
za àiscussão do, projecto n. i 12, de 1883, favo

res á exposição agraria .de S. Paulo. 
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~a dita do proj ecto n. 241 ,A, de 1882, sobre 
locação de serviços. 

ia dita do projecto n. 7ô, de 1883, re
gulamento para locação de serviços dom esticos. 

3a dita do projecto n. 35, de 1883, regL1-
lamento do matadouro. · 

Segunda parte (ás 2 1/2 horas OLl antes).
Continuação da 2ª discuso:ão. do proj ecto de 
fixação de forças de terra para o exercicio de 
1885-1886. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

REPRESENTAÇÃO A QUE SE REFERE O SR. 
BARÃO DA LEOPOLDINA. E A MESA MANDOU IM
PRIMIR. 

Augustos e dignissimos Srs. deputados. 

Nós abaixo assignados, re1midos hoje em 
congresso e commissionados pelos lavradores 
do municipio da Leopoldina ; que no.s confia· 
ram, entre outras, a missão de apresentar-vos 
suas queixas e defender seus interesses tão fria 
e calcL1ladamente feridos por essa guerra á 
propriedade, que, sob o especioso nome de phi
lantropia, ameaça alluir até seus funda mentos 
a ordem econoruica do paiz a despeito das leis 
que garantem a propriedade, a liberdade e a 
vida do cidadão, estimulada por não disfarçada 
connivencü da parte dos poderes publicos, de 
cuja apathia e indifferença o abolicionismo tira 
uma das suas melhores forças ; ivimos em cum
primento do nosso mandato chamar a a ttenção 
dos repre.sentantes da nação para a primeira e 
mais grave questão, que na actualidade agita 
as massas, desmerece os valores, desorganiza o 
trabalho e lança em profundti instabilidade a 
fortuna particular e o erodi to publico. 

Usamos de um direito. aliás g arantido pela 
lei fundamental.do Estado, e estamos dispostos 
a fazer uso delle larga e francamente, não em 
linguagem de quem implora, senão na de quem 
tem o direito de ser ouvido e attendido. 

Si é altivez descabicltt romper tradições ds 
cortezia,para nivelar differenças de hierarchias 
que devem ser respeitadas, é servilismo mentir 
á. propria conscisncia, para parecer bem aos 
olhos tle quem nos ouve e é obrigado a atten:.. 
der-nos. 

Senhores, ou sois indignos do hol'J.roso man
dato, que vos confiaram, ou tcreiB o civismo 
preciso para ouvirdes calma e serenamente da 
©oca dos vossos constituintes :t verdade sem 
atavios, núa, na exposição das suas qaehas, na 
defesa . dos seL1s legítimos interesses compro
mettidos, dos seas direitos atacados, da sua 
existencia ameaçada. 

E' preciso que, robustecendo-vos na con
sciencia elos vossos deveres, restabeleçais po1· 
actos de patriotica coragem a fé, que desap
parece nas instituições do paiz, afim de que 
po.ssamos ver nessa augusta ca111ara a mais 
solida garantia da nossa liberdade e proprie
dade, como soia ser nas civicas éras da nossa 
independencia. 

A impassibilidade, a tolerancia, a paciencia 
populares têm limites e, como a cratera, cujo 

cimo límpido e tranquillo attrahe incautos, 
têm erupções de lavas igualmente assoladoras e 
foGdentes .. 

No dia em que perder-se o resto de con
fiança, qtrn as tradições const~tucionaes da 
naçil:o nos conservam, neste paiz em que o 
punhal ergue-se e fere no desforço ele odios 
pessoaes, em pleno dia, no meio da população 
dessa grande capital, na presença de todos os 
poderes magestaticos do Estado, a despeito da 
protecçi'ío da autoridade, não é muito que, no 
<:el'!'ado das mattas, na immensidacle das cam
pinas, na ausencia dos poderes, no abandono da. 
autoridade, cada braço erga um punhal e füa 
em nome da lei suprema da conservação: 

Si a autoridade é frouxa , si o poder é dubio, 
si a lei é violada, sois vós os responsaveis ; 
porque, juizes, não tomastes as contas aos 
vossos mandatarios e deixastes desapparecer 
da nossa historia as masculas éras ele 31. 

Attenclei, Srs. deputados, é em nome elos 
mais caros direitos do cidadão, que vos convi
damos . ao energico cumprimento dos vosssos 
deveres. 

Tremenda é a crise qu e assoberba o paiz, e 
no di<i em que, esmagados entre as ruinas da 
nos 'Ja fortun a e os ass1iltos à nossa existencia, 
teremos d0scrido de tudo, só ancontrarsmos 
como razão suprema os conselhos do de~espero. 

Felizmente para nós, na triste historia da 
escravidão, as paginas relativas ao Brazil, bem 
poderinm chamar-se-Aureas-tul é a brandura 
de costumes, que na especie nos ha distinguido 
de outros povos; e a lei n. 2040 ele 28 de 
Setembro de 1871, não tanto por suas disposi
ções corno pela execução, é uma pt·ova elo
quente elas nossas tendencias, de nosso espírito 
humanitario, dos nossos desígnios. · 

Adstricto, porém, o paiz a um genero quasi 
singular de prodncção, que depende essencial
mente da pluraliclacle de braços pelas con
dições topographicas das grandes zonas pro
duc tor<1s, aonme os methodos racionaes dei 
cultura são quasi inapplicaveis ; privado 
de outras industrias, que possam manter 
a producção nacional, não póde esquivar-se 
a dura lei da necessi..tacle , que lhe impõe 
por l argo espaço ainda o trabalhador es
cravo, como unico factor das suas rendas, ·por
que o que se exige de nós é simplesmente uma 
revolução ec.onomica, e estas uão se operam á 
nossa vontade, nem obedecem á magia de pa
lavras sonoras: são a resultante de um con
curso de varias e multiphs condições, muitas 
veze.s fühas de circumst3ncias espontaneaa, 
que não podemos prever, outras vezes de ele
mentos longa, sabia e pacientemente creados, 
ruas sempre obra do tempo. 

Atacada a propriedade servil em sua disci
plina e portanto arrancada a seus habitos de 
obediencia e respeito, desmantelado est:i o me
chanismo economico deste paiz, cuj as fontes se 
pe1·tur bam e rompem em desorga nização impos
si vel de conter. 

Foi talvez a exceUencia da lei citada, que, 
dando arr has aos preceitos philantropicos pela . 
liberdade do~ .nasci turos1 manteve não tanto a 
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propriedade existente como a ordem e disci- ' nos governa ;~a atti_tude tomada nessa· capital 
plina no seio dessa propriedade. pelos abolicionistas, protegidos pela policia, é 

Si é dado ampliar as disposições dessa lei um de;;ses escandalos, de que qualquer paiz se 
para o fiin de a ugmentar os effeitos legaes, na envergonharia. 
parte attinente ás alfo1Tias, do m~smo modo Ou o g·overno faz respeitar a lei ou vós lhe 
cumpre não afrouxar os l aços de respeito e obe- tomareis as contas: si o não fizerdes, obri. 
diencia, que ella tão solemnemente nos pro- gando-o a entrar em franco desempenho dos 
metteu manter e quiçá affirmar. seus altos deveres, tereis faltado injustificavel-

0 modo pelo qual se ha interpretado as pres- mente ao mandato que recebestes, ao jura
cripções relativas á constituição dos peculios, manto que-prestastes. 
introcI~ziu uma pratica em aberta .opposição co.m Si é chegada a hora de fazer a transição do 
o esp1rito e a mesma lettra da lei, e que. abriu braço escravo para o braço livre, não é em um 
d_e ya1: em par as.portas, por onde passa o ab~- momento, não é em um decennio, que o alcança
hc1onismo, para ir defraudar os .actuae' i:iossui- remos; a transição operou-se no mundo inteiro 
dores contra :i. sua vontade e ate a despeito d?s gradualmente á sombra do braço escravo ; 
seu~ esfo;ços, arrancand?·lhes sem .m !emm- porque, verdade inconcussa, todas as civili~ 
zaçao equivalente a PEopried~de constitU1da em saçõe.> do mundo foram erguidas ao contacto da 
nome e sob a protecçao da l~I. ~ . escravidão, em nosso paiz sel-o-á tambem 

De sorte que eosas pres?r1pçoes, q!Je tm~am lenta, gradualmente, convertendo em fonte de 
ror fim n~ r:iente do legislador reatar mais os propriedade e não destl'Uinclo-os, esses ele
;aços. de chsc1phna en~re senhores e ~s~ravos, mentosconquisttidos á natureza pelo afanoso 
convidando estes i; sent~mentos. de grnt.1dao para trahalho ele 60 annos de vida ind0peudente. 
com aquel.les'. ,CUJas ~~03 devia~ abrir-lhes as Não é com 26.000 immig rantes, que termo 
P?rtas_da hbe1 GI_:de, estao convertidos e'.11 armas medio enti·.am annualmente nos portos do 
v1c\onosas e leºaes, que por tod'1. a par te os ha Brazil. com a nossa classe prolétaria, va
pos ? er;: ~ebandada · . . . . gabunda, despreoccupada do futuro, que po-

E po.sivel,. ser;_hores,~esta ~acl~a .ªffi!ctiva, <leremos rect'utar trabalhadol'es para substi
em que o paiz ve ~ua P1.oducçao di!?mmr, .;le- tuirmos as lacunas, que nas fileiras dos ac
cresceren as ren~as publicas: que sao mauti.las tuaes abrem o fundo de emancipação, a libe
por mer~s expedientes ou po1 encar;15"0S lançac.l.~s ralidade particular a morte e mais do que 
ás geraçoes futuras, .em que os credito~ da naçao tudo a abolição. ' ' ' 
soffrem no es trangeiro, em que a Cl'1se mone- .', . . . 
taria, resultante da instabilidade nos arraiaes Si e vosso dever cle~ender o ~a1z e e.ncami-
productores, paralysa as transacções commerci- nhal-o ~rude nt~ ~ sabtamente a con.qmsta da 
aes e leva a confusão a todos os ramos da àcti- opulenc1a e fehc1dade, mantende a lei de 28 de 
vidade nacional,que vos deixeis tomar desse sen- Se~embro ele 1871? fazendo-a. ex~cutar lealmente 
timentalismo banal e até certo ponto tot'pe que, e l.1v1·e das tropel~a.s, qu~ ll~e hao empres tado a 
si de um lado ha redimido captivos, do outro chi~ana e ama ~e, repl''.m1 os abusos dos ~e
lado está convertido em rica exploração de in- mohdores ; faz~1 ~ a~tor1dade e?-t1·ar na orbita 
teresses inconfessaveis, para não affirmardes dos seus. deve~es , r e_stabelece1, em uma J?ª
solemnemente e em bases esta veis a proprieda- lav_ra, o imper10 da. lei para dar-nos. &'aranhas 
de de uns, a vida de outros, 0 bam estar de sohdas e efficazes a paz e a tranqmlhdade ele 
todos 1 ! todos. 

Não é esta a vossa missão e nem para isso Si, porém, a vossa missão é simplesmente 
vos confiamos o nobre mandato, de que vos fazer acto ele presença no seio da camara para 
achais revestidos. darmos ao mundGJ um simulacl'o de representa-

Si nos tempos hodiernos a fé nas instituições ção nacional, indigno de um povo livre, reposai, 
e poderes publicos fosse a mesma ·das épocas então, em as vossas poltronas nos braços da abo
gloriosas e viris da nossa historia, uma só pa- lição. 
favra vos não dil'igiriamos depois da promessa Não t'.esponcleremos peles resultados. 
solemne da falla, com que o throno ahl'iu a L !d" 8 d J h d 1884 
actual sessão legislativa, mas não, senhores, já eopo ma, 0 un ° e · 
não cremos e antes julgamo'! de necessidade A commissão permanente 
chamar-vos a postos, para que tomeis conta ao Theophilo D. A. Ribeiro, presidente 
governo elo modo pelo qual permitte com impas- Custodio José da Costa Cruz, secretario. 
sibiLd~de inconcebivel armar-se por todo o João C. Pestana de Aguiar, thesoureiro. 
paiz a propaganda legal e a guerra illegal con- Mal'tiniano de Souza Lintz. 
tra a propriedade, que está incumbido de zelar José Joaquim Monteiro de Castro. 
e defender. Americo Antonio de Castro Lacerda. 

Quel'emos garantias J3ara nossa vida, vida Joaquim de Ccimpos Negreiros. 
para a nosea for tuna; queremos estabelecida a Commissão do Rio Paedo 
tranquillidade e a certeza de que as leis serão Antonio Hermogeneo Dutra, presidente. 
respeitadas e com ellas os nossos direitos. C · - d P'ed d d Leopold'na · omm1ssao a i a e a i , , E' incrivel, Srs. deputados, quo sej a em 
nom~ da lei e sob o patl'Ocinio dos delegados do Dr. Bernardo T. Cysneiro da Costa Reis, 
governo, que se desmantele o paiz. . presidente. 

A lei aure'.\ do Amazonas, as manifestações do Dr . Joaquim Henrique da Matta, secretario. 
delegado do governo alli são actos incompatíveis José Fajardo de Mello. 
com a soberania nacional e a legislação que Francisco Soares Valente Vieira. 
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Club da Conceição da Bóa Vista 

Manoel Lobato Galvão de Martinho, dele
gado. 

Os membros da commissão permamente do 
club da freguezia da Madre de Deus d'AngL1s
tura adherem a esta representação, como do 
Congresso Munictpal, por terem assignado uma 
outra ern sua freguezia. . 

Barão de s·. Geraldo, presidente. 
Militão José de Souza Amêno, vice-presi

dente. 
Fi·ancisco Martins Ferreira, seci:etario. 
Bernarclo Manso l\l. da Costa Reis, thesou-

reiro. 
Lucas Soares de Gonvêa. 

·Casimiro Villela de Andrade. 
Custodio Pereira da Costa. 

REPRESENTAÇÃO A QUE SE REFERE o sa. 
LEOPOLDO CUNHA E A MESA .MANDOU IM-
PRIMIR. 

todos t emos feito, e até, forçados pela neces
sidade, continuaremos a fazsr vãos esforços ; 
mas porque elle não tem sido convenientemen
te educado, nem ha, como apontamos, leis que 
o compillão ao trabalho. 

Portanto não é exacto, ou ao menos não 
se pode affü•mar com segurança, que seja 
por haver no paiz escravidão, e grande pro
priedade territorial, que a nosga população 
livre não é trabalhadora, industriosa e util ;. 
antes, com mais acerto e verdade se póde jul
gar que a benignidade de nosso clima, e a 
p1·opria riqueza e uberdade de noss> ter
ritorio facilitam a ociosidade della 'que, 
infelizmente, tambem não tem o estimulo 
principal, que só a educação e a instrucção 
podem dar, inpirando-lhe a nobre ambição de 
melhorar sua condição por meio da industria, 
do trabJlho e da economia. 

Augustos e dignissimos Srs. representan
tes da nação, si quizerdes evitar os inconve· 
nientes da emancipação dos escravos no no.sso 
paiz, os quaes já vão se tornando muito sensi· 

Augustos e Dignis.simos Srs. representantes veis, dai-os instrucção primaria e profissional, 
da nação brazileira. derramada com profusão nos districtos agrico· 

Na qualidade de cidadãos brazileiros, lavra· las do int9rior, que mais precisO\m hoj ~ della 
dores, commerciantes e eleitores de S. Pedro do que as cidades. 
de Itabapo'lna e S. José do Calçado, no muni- Estabelecei escolas especia es, ao menos uma 
cipio do Cachoeiro de Itapemirim, liberaes e em cada município, com terrenos proprios· para 
conservadores completamente ligados, sem mais trabalho rural, onde, além da instrucção pri
uina di&tincção de partidos, e unicamente mo- maria e educação religiosa, se dê. ensino pro
vidos pelas circumatancias melindrosas do paiz, flssional de trabalho agricola, dos officios e. 
vimos respeitosamente representar-vos sobre a artes mecanfoas, se eduquem os orpllãos desva· , 
inconveniencia de terminar-se a emancipação l idos e ingenuos, e se corrijam os ociosos e os 
do elemento servil, de mo:lo precipitado e a pai· delinquentes de pequenos delictos. 
xonalo, ou pelo puro sentimentilismo. 

Não semos escravocratas nem acreditamos Moralisai e dai força á autoridade para de· 
que os haja no Brazi!, e pensamos que este fender os direitos in:lividuaes, manter a ordem 
conceito é apenas justiça que se deve fazer ti e a paz, porque a garantia da liberdade não 
nossa nação, mas jlllgamos -inconvenientissima esta em tirar-se o poder e a força da autorida
a emancipação eni massa e rapida, porque : de, mas sim em punir-se sereramente seus 

abusos, e só conferil-a a pessoas bem intencio-
1 o ha falta quasi absoluta de instrucção pri- nadas e sensatas. 

maria e . profissional, e de educação para a 
qtrnsi totalidade do povo, ou grande maioria da Estabelecei lei da locação de serviços especial 
população. para os libertos, suje itando-os a penliadades 

20 ha falta de leis e org·anização policial, correccionaes, que modifiqa.em seus habitas 
proprias a compellfr os ociosos e libertos ao de ocio.sidade. Promovei a vinda de immi
trabalho, e para punir correccionalmente os gmntes laborioso3, espontaneos, que nos aju- · 
pequenos delictos. clero a augmentar a producção, trabalhando por 

30 ha falta de força policial nas localidades conta propria, ou auxiliando a grande lavoura, 
agrícolas, ou em cada parochia, esp~cialmente cuja man utenção é uma necessidade, e em 
destinada a garan.ir a seguranç:i, individual e nada prejudica, antes favorece, a multiplicação 
da propriedade. da pequena, que ja existe e póde augmentar, 

40 ha falta de poder na autoridade para pren- sem precisai• arruinar aquella, conio parecem 
der e collocar em casas de educação, trabalho e deseJir alg·uns verdadeiros communistas, ima
correcção, por tres ou quatro annos, todos os ginando possível, ou conveniente, bitolar a 
vadios, ingenuos e libertos que, dentro de cur- pi·opriedade territorial conforme sua phantasia, 
to prazo, não se mostrarem com seus servií;OS como si não fosse muito mais conveniente, com 
contractados, ou serem proprietarios, ou terem as leis sobre heranças e terras que já temos, 
capital de cuja renda vivam. deixar as dimensões da propriedade agricola á 

Õº finalmente, (nós sentimos praticamente e discrição da p:ropria vontade, meios e conve
por isso podemos dar testemunhb) ha, no niencia .dos que a adquirirem. 
nosso paiz, falta enorme e mui sensivel de Emfim, august ' S e dignissimos senhor•es, 
trab'.'lhadores }ivres uteis, quer para as artes e deixai que a emancipação se effectue conforme 
oflicws mecamcos, quer para a lavoura, não · o plano da l ei n. 2040 de 28 de Setembro de 
por deixar. ~e have: pessoal livre, nume~oso, l 1871, sem a~teral-a d'.3 1:i~do inconvenien~e ao 
com a aptrdao precisa, e nem porque nao se socego publico, e preJud1c1al á fortuna privada. 
tente aproveita-lo: pois, para isso, nós quasi e publica, 
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Mas, si tiverdes de adaptar medidas im- · na realidade fazendo muito mal ao paiz, o al
portantes a respeito do elemento servil, então guns, até, commettendo crimes, verdadeiros 
encarecidamente vos pedimos.que, além de si- a ttentados contra a segurança individu'al e pro
multaneamente acloptadas todas aquellas que pr :edade de numerosas familias mol'igerada~ e 
respeitosamente aqui vos indica.mos, suppl'i laboriosas, que tem sido e ainda são o maior 
mais o fundo de emancipação, marcando um sustentaculo do credito e prosperidade da 
prazo a exe~plo do que se fez. nas ~olonia~ hes- nação. 
panholas e m glezas, nunca mfenor a oito ou Pedimos, por isso, que solicÜeis do governo 
dez annos, para nelle serem indemnizado11. os imperial provi:lencias para que sejam. repri
proprietarios de eSCi'avos, .madbnte o serviço midos os ai·tigos sediciosos, cheios de mjnrias 
gratuito e obrigatorio destes, pois, augustos 0 calumnias contra os proprietarios de escravos, 
e dign1s.simossenhores, o fundo de emancipação que infeli imente a imprensa publica, e para 
é um defeito da lei de 28 de S8tembro, ao menos que nas reuniões abolicionistas nãe sejam per
no modo pratico de se realizar seu fim, porque mittidas as excitaçõds de paixões perigosas, e 
com elle só se tein libertado e libert~rá peque- provocações :i insurreição. 
no nnmero de escravos, por classificação e não A.v8rd ·1deil'a emancipação é questão vencida, 
por merecimento, faze'ndo assim desesperar aos . . . b 
que não são libertados; 13 nós, os l~".ra.~ores, ~e a que ning uem se oppõe em prmc1pio, eª.º re 
boamente rejeitamos qualquer ficticia mdemm- a qual só ha divergencia no modo de a realizar; 
zação pecuniaria, GJ.Ue, de facto, reduz 0 valor no nosso parecer a sua solução final só d_epen~e 
real de nossa proprieda:i'" • e propriamente nos de mai';; um pouco de tempo, e da creaçao pre
dá, com mesquinha mão, muitíssimo menos do via, de que será muito conveniente que trate!s 
que nos arranca, com outra mais avára. quanto antes, das in.stituições _inclispen~aveis 

P"rl1- remover os perigos, e os lllconvementes 
Lembramos á vossa sabedoria que todo e qual- praticas da libertação total dos escravos . . 

quer tributo lançado só sobre a classe agrícola, ·Assim não é necessario, e até é perigoso o 
para a emancipação dos escravos, . s@rá um ª.b- escarcéo dos abolicionistas, que infelizmente 
surdo, um roubo, ou uma verdadeira tyranma, nilo são 08 que, á propria custa, libertam o 
que a encherá de desgosto, P?rque, sendo j.:i tão maior numero de escravos, e nem os que pa
sobrecarregada, correndo hoJe tantos pengo>, gam mais impostos, e entretanto em seu affan, 
occasionados pela ling1.iagem descomedida e um pouco socialista, nem si qner attendem a 
procedimento exaltado, pe1·i.goso e irreiiecti~o que não basta libaetar os escravos, e, para real
dos abolicionistas, e· pela indifferença ou conm- mente emancipal-os, é indispensavel melho
vencia do governo imperial, vendo-se arruinada rar-lhes 0 espirito, intellectual e moralmente, 
pela baixa de seus productos, pelas commissões, tirai-os da ociosidade.e dos vicias, não para espe· 
confessadas o occultas, que lhe arrancam o cular com elles, mas p:ira os tornar aptos a 
commercio e as estradas de ferro, e, sobretud'>, cumprirem os deveres de bons cidadãos, e de 
pela depreciação injnsta e violenta de suas pro- membros uteis ásocieda:ie, onde são chamados a 
priedades, ella não se sujeitará, ~enão ~força, entrar em pé de igualdade com outras classes, 
á verdadeira extorsão, que tal sera um imposto qne lhes são muitíssimo superiores em tudo, 
especial, qualquer q1:1e seja a sua espe~ie e sem que elles tenham a ins trucção, a educação, 
modo de lançamento, si for cobrado exclusiva- e digniiade precisas . 
mente da classe agricola ou só dos proprieta-
rios de escravos . Deus vos guarde 

Terminando, appellamos .para o vosso patrio
tismo, afim de que obrigueis os governos, geral. 
e provinciaes a col~ocarem-se na . altura das 
circumstancias criticas do nosso paiz, a terem 
escrnpulosa economia, a dis_pensa~·em .º pessoal 
administrativo desnecessario, ·a1mphfican lo e 
tornando mais· activa a administração, a man
terem a disciplfoa na fo rça publica, a nomea
rem para os cargos publicos, sobretudo Pª'.ª os 
de arrecadação e de policia , pessoal moral~sado 
e serio que cumpra as leis ~as faça ~espe1~ar; 
pois, infelizmente, a autoridade var cahrndo 
em desp:estigio, e . é por isso que os especula?o
res vão tambem alçando o collo, e todos, prm
cipalmente no interior do paiz.' nos. achamos 
sem segurança e rc> ceiosos de v10lencias. 

Causa-nos assombro ver a autorid'lde deixar 
coagir (e até, mais ou menos,. os~ensivamentc 
parecer applaudir), directa OLl rnd1re~ta'.11 cnte, 
o proprietario abrÜ' . mão .. de seus dir_eit?s ; e 
acreditamos faze;'. jqsti,Ça .\!OS abohc1pn1.s.tas, 
sem negar a sinceridade 'de seus sentimentos 
generosos e humanit~rios, ~sseverando q~e 
muitos delles, embora mconsci.entemente, estao 

Augustos e digníssimos Srs. representantes 
da nação brazileira : 

S. Pedro d'Alcantara de Ita~apoana, 25 da 
Maio de 1884. 

José Castro de Azevedo Lima. 
Cicero Bastos. 
Domingos M. C. do Nascimento. . 
José Cezario de Mii'anda Monteiro de Barros. 
Nominato Ferreira da Silva. 
Nominato Ferrefra de Paiva. 
Francisco lgnacio de Almeida . 
José Gomes de Souza. 
Au <>listo Cesario de Figueiredo Cortes. 
Josâ Bento da Silveira e Souza. 
Antão Ferreira da Silva. 
Olympio R~beiro de Castro. _· 
João Teixeira dB Siqueira MagalhaBs. 
Alcebiades Ribeiro da Silva Castro. 
João José de Almeida. 
Joaquim Antonio Catbarino. 
José Domingues dos Santos. 
Lniz Gomes Mayer da. Fonseca. 
Joaquim José de Almeida Ramos·. 
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Annnias Ferreira de Almeida.. 
Fl'and1eo do Assis Pinto dll Figaeiredo. 
Turiuio Monl·áro doe Santoe. · 
Jol!G Theodoro Ribeiro de Paiva, 
Serafiw C11•:tano de l\ia11ezes, 
Luiz Augu~to Poubel. 
U1·b11no Pereira. d:i. Silva. 
Domingo~ Joeã de Almeida.-
Joss Bont.o Pereira do. Silva.. 
F elippe Deiiiz Poubel. 

· Fr11onci11co Joaé Nunes. 
Manoel Gomos da Silveira Souza. 
Manl)el Antunes Ramiro Junior. 
F crnuodo Gom0s do So12zn. 
José Jo:1quim Nunes. 
Thel)phílo Virgilio Lobo. 
Jor.quim Ribeiro da Silva. · 
Maol)ril Gomes da Fonseca. 
Nicolau Xavier Monteiro N. d11 Gllma. 
Mal'cellino Antonio da Frnnca. 
Joll! Gomes Leal. 
Pedro J. P "reira Tatagilia. 
José Antonio Brandão. 
Manoel Casimiro de Campos. 
Augu11to Eugenio de :Mattoa. 
Joaquiw Pedro Ribeiro de Paiva. 
João Gomea da S e Souza 
J.osé Pascoal Mend~s Baylon ~ 
Antonio Joe.; de Almeida Pinto. 
C!!.rlos José do Oliveira Camyos, 
Lindolpho Ribeiro da Silva. 
Alipio Claude1:1irio Dias de Cawpos. 
Joso da Silva Rod1•igu••a de Ol<veir,i. 
José Augusto dB Figueii'edo Castro. 
Antonio AntunP.s de Faria. 
Carlos Gom~s dB Souzn. 
Feli1berto Ribeiro doo S::intos. 
João Mathaua Pereira. 
Carloe de Aquino Xavier. 
Manoel Pinlieiro Ja Silveira Junior, 
Aug11sto de Oliveira C11mpos, 
_João Gonçalves Guimar:te ~ . 
Pedro José J..' ernandes Medina. 
An ~nio . 8.-iptista Sobrinho. 
Mano;il' Poroii·:i Podro113o, 
Antonio Baplistri de Araujo. 
Jo:1quim Coelho R.oc}\a. 
Ju•tiniano Oom••e <lr• Souin. 
Au~usto Aloxandro do Ar1U1jo. .. -
FranciHco Go111es da Silveii'a e Souz1&. 
:Misael Ribeiro ele Cn.stro. · 
Cu~todio '.Moreira de Andrade. 
Fnt'nci1100 de Aquino Xnvior. 
Francisco .te Pllulo. Figuoiroclo Castro. 
Jorge Antonio l\fanteiro d0 Carvalho. 
Agostinho Lopos Diniz. 
Silvario Fr1mcisco Medi.na. 
Bento José Furtado, · 
Dr . Carlos Augusto Mny. 
Jgnacio Ribofro d:\ Sil~n Ca•tro, 
Jo~d Antonio d~ Castro. 
.losé Antonio do Oliveira Guimo.rii'.ôs. 
.... eopol•lino Ca11timh-eiro.. 
Fofüb~rto Ribeiro Monteiro da Silvn. 
Joso Riboiro de Miranda Rozende. · 
SBvorino Jo!IÓ <la Sl)u~. 

Sl!iSS;\O, E)[ i3 p,g JUJl!HO DJ:l 18_34 

Prvs!dencia do Sr • .Jl[orefra d6 Bar;·os 

SU:llMAR!O .. - ·touur3 e nPprovaçiio da aeta dn s.0•1~0 · 
uo ll.- Ex1•Ull'1<T~.- lirojccLos . O Sr. Taunar Jll,!'lt· 
Jic.• Uma inJieaç:Io. O S1" Po1·Lell3 faz roclam~çoa4. 
o ~r. ~lon\au<lon a ouLro• ap1·oscnta111 u111 pr_OJOCIO. 
O Sr. ~ooro• occupa·sa do ns;ump los ílnaneo1r~•· O 
Sr. llozorra Jc Mcuoios requer o obtom a lnrcrsao ~a 
ontem du Jh da atn:•nhI. - OnoGll oo 01.l.- U\·gc11c1a 
coucodld." ao ~r. Jo•ti ~ladaui;o. Exp llcoção do ~r. l" º ' 
ahlonl~ do ~onsolllo. Ur~oncia co uccdfüa.ao Sr, Mar· · 
lLH• J:"'r;~ucl ~c:o.-Orç.arnouLo •IC\ ·faz.ouJa.- Da~çu r.s.o3 d.os · 
.S tR. \WJ11idonlo do ccuuolho u Au~1·atlo F1guolr.:i.-:
S 1G1t!li11A r.rn1'~ u.\ onot~t uo 1>11\.-For~as <lo lcrra.-Di~· 
curso dc>Sr : .\rhUita~ St,inol3, 

. · A's U horas, feita. a chama.da, acham-se · 
present~s os Sre;: Moreira de BMro~, Leo-
1ioldo Cunha. B:isson, Theophilo, Pl)mpeu, Vi
eirn de Andrade, Montando11, Ulhõa Cintra , 
Soares :Manoel Garloa, Cruz, Mac-Dowell, 
Gonçal~es de carvalho, Thomnz Pom1.eu, Be· 
zerra de Menezes, . Jrwencio Alves, _Elins Mo. 
raea, Joaq'uim Tava.res, eo~lho Campos, Barão 
d:i. E&t.ancia, Silva Mafra, Carlos Affonso, Zam~, 
Silvianl) Brandão, T:11·•1uinio de Souzn., P 0 ·reth, 
Abelardo JG Brito, Joio Ponido, Sílva i\fafo, 
Sou ~a Queiroz Junior, lgnacio Martins, Paul:I 
Souz:i , Ratisbon'.l. e Gonçalves Ferreira. (34) 

'com parecem, depoi~ da cham~tla, . oa Sr~ • : · 
Lour•~nço t1o Albuquerque, Henr1quo l\farquea, 
Alcofür:\Jo, Rego B..rt•os, Alphào Mo1!j:i.rdim, 
Ulysses Viann~, Adriano. Pim: ntel, . B:i.1·:'!0 do 
-(}:ua.by, Oemin1a110, Ar;i.uJo Pmho, Alvos do 
Araujo, Aristides Spinola, Prisco Pnrafao, AI· 
Credo Chaves, Alronao Celso Jnnio1', Cruz Gou
veia, Rodrigues Junior, Cont~<: om, A~fünso 
Penna, Ferreil•a dll Moura, Rotlr1g11ee Po1xoto, 
João CMtano, Mollrno, Barão . de Cnnindê, Pe· 
reiro Cnbro.l, Esc1·11.gnolle Taunay, Tertuliano 
HunriqUG$, Olym;1io V11.lladilo e Martim Ftll.ll• 
cieco F ilho. (2\J) 

A'11 U horas e 51} _niinut.os, rtchando·sõ pre· 
aontos 63 Srs. deput:idoe, o Sr. proei<lento abre 
ll 11essiío. 

Comp:irocntll, dopoi~ dll_ 111.ic_rtt\ a t.o~iío, os 
Srs. : Felicio dos So.ntos, Gcnel'O~o .Ma1·~ucs, 
V11z de l\tolto. l\foton; l\lano·JI Portolla, Rthaa, . 
Da rito da Vilia do. Bn' l'•t, Ca~tollo Br1mco, 
Bulhües, Rodolpbo Dantas; Se\·erino Ribeiro, 
Pra:lo Pimontol, Feliaborto, Ceata Pinto, Go. 
mos do C:\<lro, Ho.lriguo< Lima, Andrade Fi
gueira, B;mio do Anadin, Ruy Barboia, Son
zo. L eiío. Antonio Pinto, Paulino de Snuzn, 
C>tMlll'g'O~ Moraoa .Tn1·dim. Fel'l1nndee de ou~ 
ve ira., Alvaro C:1minha, Diana,Poroira da Silvn, 
·Ji' .- Bolis:1rio , Udeíonso de Amujo, M o.ciel, 
Cantlio, Passos l\lirautla, Amal'O Bezerra , Josã · 
Mn1·i11 nno, Aug1úto Fleury, Mal·tim Franci!l
co., . Antonio d~ Siqueira, Fr~mkliu Dol'in .. e 
Duqt1B Estrada Tebceira. (40) 

Fa.l~n, com cnusn parL.icipada, o Sr. Fe1•-
r0il'a Via11na. . . . . : 

Faltiim, s~m cnuSl\ p~rticipa·la, os St·a. : Al
moi<!n Olivoirn, Almeida Nogueir:1, B1wiio eh 
Loopoldi un, Bar:l o do Arnçagy , Carnoiro <ln 
Cunhn. Bsrindoln, LacoJ'd a \ Yornock, 1W10i
l\ J do "?lfonezos, . Sinv.~l , 8:1.lusti::i.uo , Vfonna 
Vaz o Sonin Ctu•rnlho . (-12) .. 
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E' lido., e a.pprovada a o.cto. da sessão do U. 
O Sa. i o SECRETARIO dâ conta do soguinto 

EXPEDIENTE 
Ofllcios : 
Do senador Filippe Franco de Sá, cornmu

nic:mdo qut!, por decret.o de 6 do corrente, t'õra 
nomeado parn o c<irgo do Ministro e Socrotarlo 
de .Estado dos N~gocios do lmpo.rio.-lnteirada. 

Do depuh1do Attonso Augusto Moreira. Penna, 
participando quo, po1• motivo cfo molestia; letn 
necessidatle de se retirai· do. corto po1·. algum 
tempo, e pe.lindo á c&m:ir.> lhe conceda. a nll
ces~aria licon91.-A' commis~ão de conatituiçito 
e po<lerce. . 

Do deput·ldo Antonio Ferreira Vianna, pa1·ti
cipanJo que por doente deil:a de eomparec01· li. 
sessão.-Inteit'll.do.. 

Requerimento da Cnm:•ra. Municipal de S. João 
do Piauhy, pedindo llie sej;1 conc~dido pt1ra. set1 
patrimonio as terras com 11rehe11dida.s entre o.e 
antíg,1s füiet1d.1.s do E•tado -Buqueirão e Fa
zend11 Grande . ...;...A' commissão de camaras mu· 
nicipaes. · 

O sr. Escragnolle Ta.unay 
(sob•·a o expgdienta):- Sr. presidente, V. Ex. 
sabe que a. e~cretarta mt1ntém nada menos de 
qul\tl'O emprega.doe para. o recebiment.o dos car
tões que dão ingrea•o para rui galerias~ 

E' est<? um trabalho completamente inutil. 
Nos di is das grandes solemnida.des nesta. ca
mara não bt1 meio de contei• a curio<idnde,aliàs 
muito natural, do publico, o qu.il chega a in
vadir o proprio recinto. 

Nesta intuito vou mandar â mesa umn indi
cação ••• 

O Sn. PnimD:E:NrE:.- V. Ex. m11ndt1râ à. 
mesa a stta indicação, mns n justificaçi!o dallo. 
é im1~)Bsivel porque importa preterição dos 
Srs. deputados que se inscreveram. · 

Vem à m&!J\\, ó lida e 1·emottidll 1\ oommissito 
de policia a seguinte ' 

l)o!OICAQÃ.:l 

Proponho q110 ~e re•tabele.l}'l a completa. li
berdndo paM o ingl'esso daa gllleriPs deatinadns 
an publico. 

Sala dnas0.•si:les, i3 de Junho de 1884.-Es
ct-agnof.lc Tcmn11y, 

O Sa. Par.smF:rm;: designa. o S1·, Leopolrlo 
Cunha para substituir o Sr. cons~lhairc> Malta. 
Machado na corumissüo de 1·eforma do 1•t1gi
mento. 

E' lido, apoiado e approv~do o sGguinte 

PM:ll!CER 

N. :10- i88l 

llleio soldo· a D. loaq11lt1a llfatliildc 
das Cliagas Lima 

A commiss~o de fo:tenda, aquam foi pl'esente 
a petição de D. Joaquina Mn.lhildo das Chagas 
Lima, filha legitima. do ío.llecido ma.rochal 
do e:i:orcito reformado Francisco das Chngas 

Se.n to.g, pedindo se lhe conceda o meio BOido 
do 5'i$000 rnensa~• a que se j11lga. com. dir11_ito 
em fiice da. resolução do poder leg1elauvo 
n. í307 de 22 de Junho da i866, e de pareoer 
que ll"j a ou,·ido o governo a respeito de serne
l11ante pretenção, · · 

Sal11 das commissões, H de Junho do f884. 
-C. Vai dt: Me&Zo.-Thomaz Pompeu de 
Soii;;a Bra:;il.- Abfllartlo de Brito, 

o Si•. ~'.la.noel Port.ella. : - Sr. 
p1•csidente, ha. dins o nobre deput-ido pelo 30 di•· 
tricto d3 Purnambuco apresGntou a esta augusta 
ct1om11r11. umn representação dos 8\llpre~adoa das .. 
capatasias da alfandega d'aquall& provmcia, re
lativamente à neces.~idt1de do pagamento doe 
vencimentos dcs mes1nos funccionarios, que 
acham-se ba dous meies privado!! de recebei-os. 

Rocordo-me de qu1J esta rapresontnção teve o 
destino d:i.do !Jela mnsa, não sei 11 que com
missão. Si fosse possível ti V. Ex. interV"ir 
com a aurt autoridada pal'll. que quanto antes 
déHo ella parecer sob1•e o 11esum11to, 1erl11 
muito conveniente. · 

Devo, porém, ponde1·a.r que, impondo-me o 
proposito de ntlo occu par-me de cer tss recla
maçõea, tive entretanto oc~asiio de enten
der.m0 com um dos dign.D11 ministros do !1'9.bino te 
actll!ll, fazendo-lhe sentir a necessidade de 
promp\as providonciae. $. Ex. decla1·ou-me 
qutl estas p~ovidencias 1Jeri:im da.das, ma11, se
gundo communica~õe3 ha poui~o ehe.!l'adas tia 
provinda de Pernambuco e a té por offieio do 
inspector da alfandega, nenhumn providencia. 
se tomou a respeito deste negocio. 

Peço, l.'ortanto :l V. Ex. se digne recb.mar 
providono1ae, quor perante 1.1 govr>rno, quer pe· 
r,rnte a oommi~silo, no intuito d~ ler eolu9ito 
prolllpta aemelbanie assumpto. 

O SR, PmmtiJ:NTE : - O pedido do nobre de
putado serú tomndo na devida. con1ideraç4o. 

O Si-. Montandon f'ediu o pmlnvra 
pa1'11 otrerecer à oonsido1·açllo da oarnr.ra 11m 
pt'ojecto quo tem po1• fim a con~O$<~o de füvorel 
ti ind11slru1. po.4oril. 

De1mis da leiturA '1 ue fa·r. do proJeeto, o orador 
dir. que ~m o nosso llaii cortus l11duslri11.11 têin 
obtido as<ignalados favoroe do governo, a in
du~tria a.gricola. sobretudo ; entretanto uw::i. das 
pl'incip:i.os,si não 1wla inteneid1\de,ao menos rGl& 
etrn e:i:ten.~ft'o, tem •ido coml'lelAmente desprê
zada, o que à para ad1J1ir11.r, porque esLa inrlus
tri:ní considomda por nq11"1foe que co11h.oc0rn o 
paiz como a. faotore. da noesa maior ronda. no 
futuro. 

Na sua. zona littoral, o Brazil, entl'egando.11e 
a varias industi as, e entre ellas ã ngricofa, 
C>ft'erece ca.mpo pC>uco limitado 11 &•se desenvol
viroent.o; comtudo pode-se consid~rar que os 
9/10 do paiz se applicam exclusivarnir.nte â in· 
dustri:\ pai:;toril. 
· Ob,01";a que esta in'dustrin. ô a mais c.nerada 
de imposto~, e quo ainda. uHimamento no orça
mento npresontado pda c11.mara. ml1nieipal da 
côrto viu-se quo é ~lll\ a. q tte mnis avulta na re
ceita municip 111. 

Sendo uma indttstria qtte eci con~e\'va. no 1eu 
começo, s1Jm capital, não pódem saua a.gentes 
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ter a inici11tiv11 dos melhora.montos a q'Hl clb. 
)lóiie l\apirar, sem quo h:ija. animnção por p:trlo 
(to gov•,rno, anim:i.g~o e.:rn\ qu') ('Óde desp ~rtar 
(IS capit9listas, afim do concorrerem para o seu 
desenvolvimento. 

Antos de apresontar o s ~u vroj octo, o ora lor 
exa.tninon todo~ os docmnentos conce1·h~nt)s a. 
esta questão, n1is paizea que se entl'egam, com 
grand-, resulta.do, no d1)senvolvimento deata in
dnsti·ia, e da confl'Jnt:ição quo Lambem fot. , 
entre IAS condiçúea da.9. uell ,,. pa.i~oa e do no:.;o, 
em relação á possibihd.ido e exiqaibilida.i~ de 
empre~as que pos,am tirai• \'el'daddros r~snl
tados, chegou :!. cé>nclnsão da •1ue não sô a.u
gmentarifa a riquez:i da irona pastoril, como 
ta.mbein go.1·antirão no governo um11 1·en 'a 
maior na ?eSJ;>CCiiVa veri)11, sem que 11. gar:int ia 
de juros concediclos no pro,jecto possa ~' ~ó~ma 
algnme. SB! taxada de e~teril ou de preJUd1e1"1. 

Obser,·a que e.~ provinciM do Minas, Goyaz 
e s. Paulo po.ierfüdut;\r com .<rrnnJ.:. vautage:n 
não só com ir;u11.ce <Jwprezas do Rio eh Pra.ta; 
como atê coi:u 11s da Arn·:l'ica do Norto o d:i 
Australi:i. 

Va.i·demonatrM a sLm p1•opos\ç1b, 
Ho. tl'lmpoe, pelo a 1udoso miniaLro da. agri

cultura cons,;llieiro Buarqu) Je Macedo, foi 
incumbido 11 uma commis~ào o estudo d'osle ne
gocio conjunctamcuto com o elo maUe. Nesla 
eornmisslio sobresl\bla princlpt\lmente o D1·. 
Couty, que otferecea :i consideração do gove~no 
dous iiuporbntissimos relMor.o• e1n · 1ue a c._iuo~
tão u t1'1>tada ma::;i;tralment0. 

Diz que, para a confeeção dno llla lei que 
tenha por filll Í-'vores ít ind.1stda pa~t01·il, 
devem conco~·r.:r \011.1•ioa fact.1ros. Estes facto
res silo: 

i.• AbriL'-se um m~rcado imp)rtant~, e c-~to 
não .poderá sor s ~não llll Eurnpa., onle o nosso 
paiz li-a competir cum o P.:·at:i., a Ainorica 
do Nor~e e tlt9 a AusLr,,lia. · 

2.• Attender-,-· a qull a industria pl\~lot~il, 
nas provincias a quo j(t se l'!Jfel'iu, poderá oll'a
rec't' materi!l prhmi. sutfltd~nte par:\ ch:1rnnr a 
. attenç~o do gl'an ie~ cn.pit1lli•lM o suppr<r n'1o 
só o noa,o, C()o10 ntu os mei•ctldo~ estrarlg-dros. 

3.• Domansll'ar-~e •1110 Cl<ta em11ro;-.:i !'llfo sn
tiafozer o~ intore~aas da indn•tria 1metoril. 

O oradt.lr nã·.-. pracisll ontrnr 1•m l:\!'g•1< 1ip1·0-
cia~·ü·~s a 1•espaiLo da qtmlid•L lu elo~ prod11cLoa 
de~aa. intlustria. Todos 1·.~conl:iecom quo o ays
temn d11 cri~çli:u ó a. c:~us11o principal d1J ~<)U m,,_ 
lhoramento, e a este r0speit•:i, confronlo.nJo º" 
Sj"$l'!lllll.$ d~s : epubli~.1s do Sd o dn p:-o~·incin 
do Rio Gran .e do Sul com Oli das províncias da 
S, P:iulo,· Minas e ·Goya,., o; dudue 1110,ctl'am 
p<•rfettumente que nem nas 1•op11ulicas do Sul 
nem na.q uella. provincin, o sy<teme. pód'"' cotrl
peLir .com o tlestas. NI\< republicas elo S1.ü o i10 

Rio Grande do S11l1 o gado, póde·e~ dizer. 6 
meio 11alvagem,. ó cria.do em. nuru·'l'o~os reba
nho~; ao pas30 que, nas pt·ovineiae de S. Pnulo, 
Minns o Goy.-t., ó f)lle c1•i11.do otn vequenos re
banhos, tem p:1~tos fechndos, o 1iingu,·111 con
testa qne o ~. uimnl domo4ic:J ó ~:1p~1·ior etn 
i:ierLo tno:ln no .meio ~el~n.gom. DMla 11011\0 
~1101• o orad0·r lircir o. cone~r111encia que D. •pta· 
hdada do gndo em naila podarll ge1· infari<Jr 
ilquelle que e eitport11.do cotno espociman de 

vario' po n.tos eh la g-la Lerra e da Amoril~:i do 
NN'te, visto como o systoma do criação, o cru
zaUJ0nto 111ínucloso, por si aó pódo melborar o 
nossa ga.lo, eam q:1e ec'.ia. pr eciso importar mo
delos cBtrangdro!, 

Rt3fe1·indo-se ao que ee deu com o x11.rque em 
F1·ança, mostra o orador <1110t~ntativas posterio
r.~s poderão ser coroo.rfas de foliz !'~ito. Mas 
nã:o 'é tamhtim para esb pro,Lucto q1rn 11rete nde • 
o~ fa\·ores do gov,~rno. Pi·etende para um p1•0-
d1,1cto •iae é, por to.ias i:lS classes, c.hisignado pelo 
n?ine do cone'3rvas _ .Mostra as vantagen~ q_u(} 
d aht se podoriio au!Grtr ; ~onda qno substitmPa 

· pe~feitamente "carne V(lrde, por preço modico, 
e tendo 14 seu favor a perfüita conservabilidade 
do producto. . 

Hà um pon~o. di:& o orador, que póde dar log'llr 
a o:.J ecçào: é o inconve n :ente <!e esta.belecer-~e 
esta u111pr'~~n no fogar e.,colhido, is to é, entre o 
ri'J Grt\nd<: e o l'io P:11·anahyba: mas esta objac· 
ç~o mio proccd~. ,!o;de que se con.;ide1·nr que o 
aradai· tem cai vista o seguimento de uma linha 
ferrea paulist:1, procu1•ando 11 m~rgem direita 
do rio G1•11nde. 

Eat'.3 melhorl\mento terà do apr~"entllr seus 
reaul111clo., no pr.Lzo maximo de 'rea uunos, 
praio mais qne suffic:ente para qU3 a. cmpre~a. 
a~ foi•m e, de moclo que a. o~trada d~ ferro, gn • 
rantidtl. com 6 "/o pelv governo, chega.ndo ao 
sett pon~o terminal, po$sa encontrar pruductos 
v.11iosos lla:·:i. euLrcte1• o sou 11'11.fügo, como gll.
l'antfa de exito e compensa.çfü> ao compromis110 
que toiuo11 o goVel·no com a. garantia de j 11roe. 

Outra objec~ão <JU•J ee po,lari:i. formnlar 6 a 
q1te ao r .,f ra à diate.ncia., da maneira qua 
aquelfo proriuoto não pudesse competir, em re
ln.ção ao preço, colll o de outrus p1·ocedcnci:l11. 

Esta. objecçito, porém, perda a saa. razão d9 
l:!Cr, desde q Ul3 1e utlande~ parll. 01 oxemplos 
que 01!'31• cem oe g1•ande11 centros dn. Arueric& 
dl] Nortu, 'foxas, Colorado, MiMsota, e oukoa 
que o~t,<o em c;rndições mais [Jreca.rias para a 
iud.tstr ill pagr.odl du quo a zona Ct;lmj>r~hen:Ud:i. 
enti•a os pro\'incius de Minas, S. l\rnlo e Goyaz . 
O mosmo ae di am rdnçllo 4 AuBtralin. 

Si s~ rruiz(),SO f:tzo1• a compar.•ç-11:> co111 um 
.lo~ contra: .\e lll'O,luc~:io iunl-~ conhecido•, i11lo 
e, ns Ror ubJic,Ls nrionhl e Ar;ontlnu, rcconhe· 
c~r-so-ia 11 tt\c!hor qu 1liclad•J dos nosso~ p1•0• 
duc tos ,, doe nos~os p:t ~tos. 

llep~•i·~ de algumas Mnsidol'l\ções que fü:r. n 
o»to 1·e~poilo , o 01·ado1· diz (1ue o seu projeclo 
rode, 'i p1•icn: •ira vista,s01· olhado com certo dGs· 
Í>l\'Ol',por.1uo ha plano aasentado de refoár n des
peza o procurar augmenta.1• u. receita.O augmouto 
da recdta pelo csta.belecim\;lnta d~ impostos niío 
lha parece o melhor nlvitre;e c1>mo não deveinos 
só culd~rl' do presenl",mns tnmbem do futui·o,de· 
''"mos proca1·a~ n<;>vas (o1itea do ren lo., ri uma 
<l:-·s nrn.ia impoi·tautes pó:le o!Terec9l' a indnstrio. 
pa~torJ, jli. pelo~ sous resrioctivos proau<ltos, 
jó. pot• outros q ue eito con%quonch do inc1·~
monto do,so. indust1·i~. 

~ing1:em doscon~aco qnn. no Bro.zil o x!lrque 
umco qua penetra e o do ltto d·1 Pralo., CJ o pre
ciso no\t1r 'l ue e. ?•llrll<!_11. <los nossos produetos 
nn.11uelbs R0pubhcas nao cot·r;1spondf),dll fór1na. 
alg1umt, :l ontrn~n dos seus reYpeclivoe iiro,Ju
c ~os no no8eo piuz. 
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Por consgquencia, tendo o Brnzil uma zona 
importo.nte que pótle substituir porfeitamenle 
o Kio da Prata no forneCimeuto desse produoto, 
devemos promover todos as medidas para r~a.
lízar ess:• subsLituiçãG. D~mais, a provi ncia de 
S. Paulo consome daquellae Republicas ta.lvaz 
não menos di> Z.'50. 000 arrobas de xarq ue . 

Segundo o calculo que o 01•ndor faz, sobre :i. 
ba~e do .50.000 rezes, aquella província· por si 
só será a r esiã.o ciue cousumira todo esse pro-
ducto. . . · 

Alguns collog~s do orador como que l"elu
bram, 11uppGndo que o frota pngo por os_se 
p ruducto atô 110 m0rcado consumidor eer:a de tal 
forma elevado que os mesmos productO-i nà'.o 
poderiam competir com os similares. Não pro
cede estn. 1•azlio, porque cada arl'oba do producto 
poclerà. chegar, no maximo, ã razão d·~ 600 rs, 
no porto 1fa . Santos, e confroilta11do o preço 
desse producto na. Ausl!•alia, em quo cada. rez, 
de volumo pot1co supel'ior ao na~so gado, d& o 
preço de 130$ a i50,S, o nosso gado, segundo 
o pon to esto.b~lecido no projecto, rec~bcndo um 
prcç:i de 40$ a · 45$, rocebJ um preço re.mu· 
nerador pa.ra;,, indnstria pastoril; e poderâ com· 

· potir, o.inda mesmo na Europ:i, com 01J pro
ductos vindos da Aus&ralia . e da America do 
N01·1e·. 

O proj oe to vem ainda dar . uma. soluçiío âs 
quéstõca do m11.tadouro, porque restabelece as 
con!liçõea normacs do mercado dos to ge11ero, 
dau lo uma sabida uo excesso cada vez maior 
da p rodueçã() da industria pastoril. O mercsdo 
não fica.1•ú sobrei:mrNg~do com produeto eupa
rior ao con -,umo : outrlle merc~dos se abrirão; 
uma nova ~ra do ·riquezas começarâ p:ira a zona. 
1>ert:llleja que o orador represout.'I na CAmar:i . 

Vem à mesa, e é remeUido li. commissão d0 
commernio a industria, o seguinte? 

§ 5.o Será concedida • gAi'auth 11em preju.izÓ 
do imposto g/\ral aobrc ·o g~do, . · 

Sala das s1111sõee, i3 de Junho de i884.
Moiieandon. - Sil11iano B1·andc10.- A/fonso 
Celso Jun~or." ;_, Ignacio. MaYl'tis. -'l1ario.r 
Atfonso ...... Felicio dos Santos. - Leopoldo 
Cunl1a. . 

DE&IONSTRAQÃO 

i.• Salas e e.pparelhoa de ma-
tança, de xa.rquoadll. e 
-de salga .... . . -.... .. .. , 

2. • Apparolhoa . de daaecca-
.. . tn.'?nto . . . •• • .....••..•. 
3. • Fabrica de gorduras •••• , • • 
4.0 Barraca de couros •••• : •••. 
5.o Accessorioa, pastos, eaaas, 

80:000$000 

' 20: 000$000 
120:000$000 

40:000$000 

apparelhos do pesagem, 
trilllos Decouville, arma· . 
zens.... . . .. • • . • . • • . • • . 140:000$000 

6. o Capital . cireulo.nte neces• 
sario para compra de gado 1.000 :000$000 

7 . 0 Sal e outras proYisões •• • • . too: 000$000 
8 . o Go.stos immedistos de mio 

· de obra e de transporte. 500:000$(>00 
9. ° Fabrica de conaervaa (ayete-

. ma Appert) e de _ extra• 
ctJS, •• ,., •• . ,· •• •,..... ~:000$000 

10, Officina11 de tanoeiro, funi-
leiro o mace.nica para 
r eparos . •• ,.,.... . ..... f00:000$000 

2.600:000$000 

O Sr. Soa.ress- S1·. pre.sidente, sinto 
que n~o 18 ache2reaente o nobre deputado pelo 
13• districto de Pernambuco, digno rela.tor da 
oornmiulo d·e orçamente), com quem me compro
metti a liqt1idar ttm .ponto a respeito · de dilfe
rençaade cambio, 

S. Ex. contestou da tl'ibnnu. o calculo que 
alguns de meus nobres college.1 tizer11m da dif'
feren~a de 0<1mbio em prejuizo do palz em 50 

. Gai·~ntla ele jm·o$ para tim rsiabclecfoiciuo ou 60.000:000$. dizendo que eHe cnlculo· nio 
· d · passava de um vôo de imagin,19ão. · · 

PROJECTO 

N. i6-188'1 

e xar'lllC Em 1862 o bourado deput_llllO pelo u• dia-
. tricto Jo Rlo do Janeiro avaliou aa differençaa 
de cambio em 50.000:000$,- e S. E:r.. avaliou A l\1Be1ubló1_ gol'lll doorelo. : 

Art . f.o ·F ic11. o A-9~erno autorindo a garan- po:-foitamonte bem segundo as la:r.1111 do dia. 
tir ao particular. ou companhia q ue 1nelhoree ConcorJei com S. Ex. em um discurso que 
vo.ntagens offereoer, os juros de 6 º/o, durante tive a honrn. do pronunciar ene anno . Maia 
20 nnnos, sobre o capital·mnimo do 2.600:000$ tarde o honrado deputndo pelo 9• disLrioto da 
para fundação de um c~tabelecicnenLo dG xnr.,. mosma provincia avaliou esaas ditferenças em 
que, conse rvas, ei.tructo de carne e n.proveita~ cercA. de 70.000:000$, baseando-se na taxa 
mento do .todo.s os proJucto;; rospectil'OS, entre actual do cambio. 
os rios Grande o Paranahyba, na provincia do S. Ex. tambom o.V11.liou perfeitamente bem; 
Minas, sob ae condições .seguintes : ma11 o honradu r elator da commiasii::> de 01•ça-
. . ~ i ._~ O ca l>ital sera discr iminado enti·o filco e m ento conteaton o_m n.parte , dizendo que era u111 
c1rcul::inte : voo do imagina~llo, 
. § 2.0 O ca pil1l flito sertl. eet>ecificado p el1111 Por ultimo o honraclo deputado pelo i2o dis- · 
ofilcinna que fu1•e1u julgadas precisas par!\ a in~ tricio ainda da mesma provincia avaliou 9-91188 
st111lt1ção ila empreza; dill'erenças em uma eomma igualmente impor- · 

§ 3.0 O capital c il·culunt°' ~ortl oapeoiftondo ~>nto, e o nobre rolator o.indo. o contestou pelas 
em relu;ih i\ n1ãod0 ou•'&, k :rn•portt>s, material mosmas expr~~s~ee: ó um vóo de imaginação. 
de consumo o materio. priml\; . . Nil'o sou eu. quem vai re~ponder ao illuatre 

§ 4.0 O c:1piil\l cii•culante ~el'Ú calcuhvle d l deputado, porque me fo.lta competoucio. no. ma~ 
rnzilo do 50 mil r 0zce nnnut1es·, sontlo o. rospe- teri1> ( mui1os nero apoiados) ; silo os alga• 
ctivo. g-nro.nti11 proporcionnl t1 ~sto numoro; rismos; ô a logic~ dos algMismos que se ou-

v. n. ro · ·· · 
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carrl.'~a de l'e$pouder ao illustre deputado, e 
peço hceuça a e., ta augusta cama1•a para. re;?Or· 
tar-me a <>lle~. 

S. Ex. dia11'.l : « Tlittlo é vôo dG i1nn8"ÍDação 
que, quando o cambio baixa, o~ generos de oit· · 
porlaçlo i111mediatamente Sll encarregam de 
1upprir a diiferença. ,. . . 

Ora, du·ee ouchment<? o contrario, como · 
&odoa nós sabemo.~, visto como, durante uro de
cennio o c11mbio esteve em constants baix:1, e 
com elle o• generos de Clti;C>rtaçllo:i, esp~cial
menle o c3fé. Tenhó aqui 011 dados e11tati ~ticos 
de um decennio, .que provam evicl<?ntomente 
eeta a11erçio. lmmedie.tamente ao ca{ti s~gu~-se 
a borNcha; não to11ho a cp1i dados estatis ticl>il 
em relação a ella, mr.s appello para os Sra. 
depubdos pela província do Parú para qU3 di
gam ai, arenr da. 1111.i:r.a de cambio, nlto tem 
ta.mbem-biuxado a. borracha. ? 

O Sa. MAc-DowxLL:- Apoiado. 
O Sa. Pli:RBIM M StLu:-Atr; o 11.s1111car. 
O Sa. -SoAIUlll_ :- Para. que o nobre de1füt:ido 

nlo continue aaupporque ~empl'8 que o cambio 
· bain elevam•se os goiteJ."us da e~portaçito, trago 

aqui uma. demonstraçil.o desde o anno do 1873 a. 
itIB3, com o ma:r.im:> e o minimo preço do caíó, 
·tr. boa., e o m,1ximo e o minimo do cambio, qué 
prova· evidentomenh que, sorapl'e que o 
. cambio tem baindo, ba.ixam tambem os genero~ 
de exportação. · 

O Sa. J, Pz:Nroo:- No lempo da gucrm· do 
Paraguiiy subiu. 
· O Sa• SoARBs:-lsso fui um cnso int~ii'araente 

e:z:cepcional, devido as pequenae colheitas. 
Para liqnide.r este pnr.to eu fiz a seguinte 
ta.bel!&: 

PO & 10 KILOS C.lllJIOS .. 
Pll lÇO l>t c;.n: 1 ---, -1~ or.s1mnç1ir.s A~llO I o o e · o 

. ~ -~ ~ ] 
~ :li ~ -. ---------- ----. _ . l•bo~~--1---. -:--

. ts;:i •• ; . ;;b~l318.Jl70 ~~ 1;8- ~7 t / 8 E·taulll111~ taso roi 
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um ou dou:ii dt".s ~ 

O Sa. Pa11.s1.t1Jo:NTP;:-Pede o.o or11dor c1uu ler• 
mino o sou discurso, visto estar finda a líor11. 

O Sn. So;\R~:-Peço a ·v. Ex. que tenha 
a l>!>ndada ele coneúltar o. camara si me con· 
coJc maio al.quns lDinutos para to1·minar o meu 
à isClll'sQ, E' 11r11a questã() de algarismos, cuja 
d 'imo11str:1çito n:l~ posso interrom11Br;· ou tonb:s. · 
V. El>.. mais urn pouco de complacenda com;. 
mfgo. 

O Sn. PnEsroEN'rE:-Peço 110 nobre depu
ta '1o que c ~·nclm1 suas obse1·\·açõea. 

O Sn. · SoAnEs. -Eu formulei a 11eg11inte ta- · 
belln,ba>eand0-me no> unicos Jo.do3 Hlalisticos 
que po"suiruo~ . A noso;:i. importa•;llo em i882 • 
t ~83 foi de 183.039:000$; a noe.sa c:z:porbç~o 
foi no mesmo periodo d•) 210_400 :QI)()$; ha, 
portanto • . um salJo a füwr do paiz d<J réts 
~7 . 36t :600$000~ . . 

O Sn. F. BELISAlln : - -A favor .do pai7. é 
uni modo de dizer. 

o Sn . So.\RES : - nem, lâ i~o.i. 

Tomando por_ basa o ~ambia de 22. que npro
aeula ap;>ro:timnd:1moute 2iJ 0 / .. do doprP.ci•ção 
dJ uc•sso 111cio cirl!1thnte, temos uma ditl'erençn 
de 3G.607:800$0~io, . 
E~ti m·rndo na roni•'S!;:1s particulares em corc:i. 

ck 40.000:000$, porque nos faltatii- intoit•a- · 
nic nL'J dados cstatisticos para cheg~r a am re• . 
suita .lo po;•feit~. temas uma diiferenç11. de 
8. 000:000$000 • 

Ae remoaeas fo.it~s p~lo Thesouro Nacional 
s1fo"d1 cerca rle 30.000:000$ por anno, e muitas 
v_ozc., '!XCOdem;temca, porttmto, miii~ G.000:000$ .• 
As di-fforonçllS pagQa nü pa.iz, como e"ãJ as do 
~ervi~-0 doe eniprestiruos d~ 1863 o !879, e mais 
as qunutias pag-1;1s â companhia. 1le esgoto e 4 
da g-nz, sornrnam, mais ou menos, 2.000:000$: 

Tem•JB, portan v.i, a s::imma de 52.607:800", 
isto ó, tomando uma bo.oe do c:i.mbio a 22 ; ams 
o noSBo cambio 11.ctuolmente ó de 20; .·ahi 
temo• u ma diffei•ens-.a mnia do C()ri:A da. , •• 
rn . ooo: ooo.~oo. 

Assin1, pois, levo toda a. razão o nobre do
putado pelo \JO districto do Rio de J;inoiro de 
calcular us differenças cm ceróa de 70.000: 000$. 
St111ponho 'lUO di::nto de.~le~ d:1do1 o nobr() de
putndo rclat·>I' <h ca1nmi.~8'o do orçam •nto cho
ga.1·:i ~ conv ·ncer-BG <l•i quo olll'! o que 10 noha 
011g-.1nnd1J quanclo altirmn. qull Ofl. gonoM1 de 
o:r.put'laçilo cuc11rrngam-1G do t"•go.r a1 dilf.i
Nnç1:19 do camub. 

O Sa. t'l!!Ltcro nos S..1.:-rros:-Devia sor M~Íln, 
mi s o paradoxo 6 quo ú 11. vord,\Cle. 

OS!!-· SOAntis : -E?- intorrome~rei .aqui .º 
mou discurso, St•. presdente; t'~rto. de ir m:m1 
longll, mas V. E:oi:. j!l 01\'I advGrliu _pa ra que 
conclui~se minhas observa(;õ~a. 

. VozE8 : -:'.Pllç ~ urgcrnci11., 
. O Sn . SoARE• :-Peço a V. E:t. n bondade de 
const1lt:tr a casa si me concede i5 minutos da 
ttr~oncin. 

O Sn. Pnr.:sIDEl\"r~ :-Mna o nobre deputado 
promoltou-me terrnmar brevemente au:i.s obser-
va~'iles, · · 

O Sa. So,urna_:-Bem; levarei m11is algum 
lompo. V. Bit , e:i.be qne ni\o_ riou oni.dor, nlo 
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aou 1raqne,j11do nn tribuna o alongo-me com esta~ 1 
in terrup91les. 

o Sa. ·PERll:!nA OA StLVA: - Fall11o muito 
bem e sobro s.s~omptoa Acmpre interessantes. 

O Sa. PnE~IDENTE:-Mn; o~ nobr•!& deputa
do3 for~llm caril cat1ts nrgeti.cia~ a intelligencia 
do l'Cgimcnto ; o l'cgimento permitte m·gencia 
para negocio novo quf(' se trafa aqni, e que não 
póde ser ·aJiado, e não p:u.•a conchlir discurso. 

O Sa. SoAllE~:-...Bem. Então V. Ex. permitta 
terminar o meú discurso. 

Sr. presid ~nte, esta questão se seba p1·ese a. 
uma OJtra. 

O· nobrJ ex-ministro da f,,zenJa, no ultimo 
discul'so qua pro~~ríu nesta. c~:;l\ am resposta 
no nionunron tal discurso 1iroforido pelo nobre 
deputado pelo.H• <iistrjcto da provincia do R:o 
. de Janeiro, a venturriu tambem algumt<s propo.: 
siçík•e que 111e parece devem ser contestnd~s ; 
e eu nn quah\ade de ncgocio.nle devo Binda. com 
mais foro;a fazer um protesto. S. Ex. dhee que 
o Banco do Brazil e outro~ bancos não tinh'.tln 
ahlo embolaadoe dG sommas que se acham cn1 
deposito no Thesouro, porque n!io o exigiram, 
o que consttfoirfa pelo menos uma g-r.lve · cen
sura às ~drninietrnc;ões de lnes estnb.·lecimcn tos. 

S; E3:. liabe que aq uelhs d~pOBitoe eão 
por meio do bilhetes ao porL~•dor e a m•dem, 
o que no dia de seus vcmoimontos ou elles 
devem ser pagos ou reformados, si <> develor 
pede a reforma. Apresentando-se <1 Thesouro 
isernpra, succosaiv:imenle , n<>~ vencime11tos 
a. pedir rofürmas, eapooi~lmenle &o B<rnco do 
B;a~il, o que 4ia t'n.zer 11 dil·eotoria. des!e 
bt.nco, Mn.ndar protestnr os bilhetes do The
eoaro 1 Ne~P.eaariatnen te conceder a reforma. 

Foi Bf:lmpre este o proca~iroento do Thesouro. 
O Banco do Brni:il, no m ei de ?\forço, viu-9) 
noe maiores aput•os que é possivel imaginar. 

O SIL ANbRAD~ FmuEmA:- Os b1lnnços 
o prova.m. · 

O 811.. SoAllll&: - Tr~ go aqui lo<los os dados 
estntisticos para provar que o Bnnco .do Brazil 
n~sae tnoz ... 

O Sa. ANDRADE FmuEtnA :- Ficou s~m di· 
nheiro em c•iixa. 

O Sn. SoAnt!:~:-•. tinha em caixa .:i. insigni· 
flcnnte somma de 3.\:i88:5-153588, ~o p~s~o qna 
Hnha em deposito, "- ordem rio The~o· ·l'o, em 
conto. corrente, 7.290:rn8.'i"'ii\). e de (lul1·0~ 
b1111cos i.800:000.-i, l:imbom ú ordem. De so1•t1) 
quo, Ri nnq11elle' dil\ o Tl1~•ourn o os outros 
bi\nooa tivessem exigido ao Rnnco do füazil o 
prompto pngnmonto, o d"~i'//.l da cai:l:a sei·i11 
de 5.181:58'?$931 1 e, portanto, toriamns umr. 
crise manifostadu. ou tnlv1J7. o panico. No•sll 
occa~iilo será crivd que o 1.>~nco n1lo dt•1 j11aso 
1•eccber a iinportnncUi .. do~ liill1atP.s ~ l '..rn du
cument,,r o quo aco.bo t!e expc\r, pC{'t> lice11~11 
para tJxhibir e t ranscrtivor pol' ell:ten~o no 111eu 
discurso os d~dos estatistico~ q110 pl'Ql'Dnt o c"
tl\tlo e.fllictivo do lhnco do füazil dmde o 11111 du 
r.nno p1·oximo passo.do, o 11nc nil.o foria ai 11 
cri.~o nilo go Lh·oss9 jtl deav~in~cido. 

BANCO D'J llt\UlL 

Cai;r,a 

Saldo cxíiltente cm Setembro 
de 1883 ................. .. 

Saldo e::i:istente em Outnbro de 
1883.' ••.•••..•.•••.••••• 

Saldo cxist9nte eai Novembro 
do 1883., •... , .. , .•.••.•. 

Saldo exi~tente em Dezembro 
dfl i883 ........ ;, .... ••••• 

Saldo existente .em Janeiro de 
1884 •.•.•••.•••. ' ..•.••.• 

$'lido G:listente em Fevereiro 
do 1884 .. , •••••••••.. , .•.. 

Saldo O'.':Ístente em Março de 
1884 .....•••••. • ••••.•••• 

Saldo e:tistent9 em Abril de 
i884 .......••..••..•••••• 

Saldo o~i~tent<i em Mctio do 
1834,.' •. ' .............. . 

BANCO no Ill\AZU. 

6; 72.">:793$745 

4.055:5jj3$92i 

5.468:852$426 

6 .487 :973$303 

3.2t5:0l2$f43 

2.638:52i$0i7 

3.898:555$588 

3.0U:71J9$64.1 

3.260:000$000 

Thescmro Nacion«t 

Dinhei1•0 em conta corrente 

Em Setemb1·0 de 1883. Snldo o. 
debito do lheaouro .• , .•. ,,. 

Em Outubro de 1883. s~uo o. 
credito do tbe~ot1ro ........ , 

Em Novembro de 1883. Saldo a 
credito do lheaou ro .••.• , ••• 

Em Dezembro de 1883. Saldo 11. 
c1·edito do the~ouro ••••• , . 

Em Janeiro d9 1884. Saldo a 
crodito do theso11ro ....... .. 

Em Fc\'erch•o de 1884. Saldo a 
ered ito do theso1uo ••••••.• 

Em Mi&rço de 1884. Saldo n 
creclito da thesou1·0., •••.••• 

Em Ab!'il de 1884. SaL!o a 
credito do thesou1•0 •••.•..•• 

Em Maio da 1884.. S11ldo e. 
credito do thesou1•0, , • , •• , , 

i .582 :970$841 

.2. 091: í.80$919 

3 611:006$839 

9.601;318$049 

3.359:502$4.89 

4.491: 869$169 

7. 290: 138;)519 

4.500:036$081} 

3. 031: 789.3439 
Dinheiro do.outros bancos em conta correnle: 

Ern Setembro de 1883 a credito 
do Banco Cummercio.1. , ••• , 

Em Outubro, idem, Llcm .••• 
Em Novembro, idem, i<lorn ••• 
Em Dor.ombro, i,lem, idem ..... 
Em J:•n~iro de 

1884 i d" m, 
idom. _ •.••.. 1. 420; 00Cr$000 

i .000:000$000 
1..000:000$000 
1 • iOO: 00~000 

Giu :47i::.'21 O 

Em Ji<noil'o, 
idem do Bnn
co •lo Com
mi>1·cio .••.•.• 

En1 F1•\· 1 ·1··olro, 
i1le111, ld"m .. 

35i:280il;320 
____ .::__ t. 7;4; 289.,.320 

füu l•'evor dru, 
i<llllll <lu lh11-
co C1J11111101·-

ciol. - ... , ... 

201:28ll$3W 

•• ií31J: 000$00] 
---- t .73-1.:.t?M\lt:J~O 
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Em Março, 
idem, idem .• 

Em :M o. r Q o, 
idem do Ban
co do Com
mercio,,., •• 

·Em Abril, 
idem, idem .• 

Em Abri 1, 
idem do Ban
co Coll:l.mel.'-
oial . ...... , . 

EmMeio;idem, 
i:lein ....... . 

Em Maio, idem 
do Bs.nco do 
Commerefo •• 

i.400;000$000 

400:000$000 
---.- · t.800;000$000 

600:000,SOOO 

i.500:000$000 
------- 2.100:000$000 

1. 800: 000.:,'000 . 

370:000$000 
----- 2.ii0;0006{)00 

O nobre ex-ministro da fazenda não foi per~ 
feibmente e:ucto: todo1 oa bancos. quizel'llm 
roJeber, o conela-me que m1:1itae vezes propu~ 
zeram. at·~ a S • Ex. receber o pagamento em 
apolicee, · 

Fa.llei eobre elite ponto, porque convém. que o 
actual Sr. minislro da. fazenda acabe com se
melhante systema. E' muito preferivel que o 
Thesouro receba directamenta oe deposito>, por• 
que os bilbet~• servem .como moele. subsidiaria, 
como muibs vezea tem servido; oo, por outra, 
que S. Ex. convorw. aquelle ; bilhetes do The
!Ouro em bond$ do proprio Thei1ouro 11 um 
prazo de~rminado, porêm lArgo. S. Ex. póde 
converter immedi11.&amente em bo11d$, por 
exomplo, ao prazo de i2 mezes, com juros 
de 5 ºl• ao anno, pagos aemeslralmonte; si não 
puder r~sga.te.l·o• no fim de 12 mezos, emitta 
novos &Gnds, Nlio convêm faz~r-se um:i es~ 
pec.ie de monopolio com um banco, ni!o conv1i"m 
que o Banco do Brasil ret~nha em si um11 
eomrna conaide1•avel, 40.000:000$ •. om bilhetes 
do Thesouro, a.rr4nc:idos do commeroio, 

o Sa.. P.ll:ll.1111\A DA StLVA:- E o Rurnl 1 
O Sa. SoARzs~-o Rural tera 8.000:000$000. 
Aproveito a occasilo para fuze1• tambem urn 

reparo sobre a. directorio. do Banco do Brazil. 
Julgo que 11lla. não tem o direito do lanc;o.r m11o 
do dinheiro do commerc.io e entregar a11airn 
unicament~ ao Thesonro me.ia do que o seu ca
pital e .fundos de reserva. O B11nco do Brazil 
foi inatituido especialmente p11r11 servir ao 
commercio e a lavonra, E' um banco da dapo-
silos o descontos. · 

O Sa, Pi.;aErl\A DA· SrLVA:- :Mas serve 
sempre. 

O Sa. ArmuoE Fmul!lmA:- Não pódG te1• 
servido de Dezemb1•0 a enla parlo. 

O Sa. PRESIDENTE :-Peço aos n.obros depu
tados que nã'! inlerrornr>nm ª? orador, lJara 
que posso. Lerminar aa imas cons1dera.çiSea. . 

O Sn.. F. BELtOARto dá um aparte. 
O Sa. SoAtrns :-Não ;1 poilldo. Ja om out1•a. 

ocaaaiiio V. Ex. foz-me a honrn. de dar um 
aparto neste sa1~tilo 9 eu não pude então res
pond~r, tuas vou füzol·o agor~. 

V. Eii:, 11:1.be bam que os bilhetes em mão 
de diversos poijauidores, têm a grande vanta· 
gem de se1·vir como moed11 eub~idiaria. Tem·se 
muitas vozas vendido no b:i.nco, de cuja 11dmi
nietraçil:o faço parte, a.polices e outros títulos 
rea()bendo em. · pagamenlo bilhetes do The-
11auro. 

O Sn. PA1s10BNTli: :-Peço ao nobre depu
t~do que não alimente. dialogas : dirija-se à 
mesa ou d. cama.l'll. • 

O Sa. SOARES : -Mas, senhores, si ·o The-
11ouro eetâ conetituido em banco, então aejo. 
reo.lmente um banco ; receb:i lü o dinheiro dos 
puticul&res e dê os bilhetes di1·octntnente. Foi 
se m·pre assim. d11ra ute todll a. adminislrllçliO 
conaerv&dora, o Thesouro recGuia directarnente. 

O SR. Pmcsr11rNTE :-Peço ao nobre deputa
do q1te não di) 11ttenção a a partes e conclua. o 
seu discurso. 

O Sa. So.ums :-0 banco do Braúl manten
do o systema, q11ejulguei ha ponco digno de 
repaM, de consarvo.r em mãos do governo som
m1111 maiores do que o seu !:C1pit:1l e fundos de 
reserva, tem entretanto recu8'1do dar dinb\liro 
n 10 º/o 11 mi1is, sob ce.ução de apoiices e ds ti· 
tulo< da primeira. ordem, com eacriflcio do com
mercio e das nossas industrias, que asaim tem 
recorrido a elle .cm.vão. Deste modo o· Banco 
do Brazil t<:>m-se nfüetndo do fim p11ra que foi 
creado. 

O nctual Sr. ministro da f1ze?\di.. neces11!ta 
de um pia.no si q1:1er eerfomeute debelhr o 
deflcit, o f-1z91· elevnr o cambfo. Sem plano 
nada é posMivel. 

Muito bem di<se aqui ba !s, o honrado de• 
puta.do pelo 12• llistricto do Rio de Janeiro, 
que, si uma. eas~ com111ercia.l tivessa, du1•11nte 
suis o.nnos, s ··te ge1•entes, perderia todo o ee u 
c1•edito. (ilpoiad os.) Eu vou 11i nda mah longe 
G digo : s1 no fim de tres nnnos uIUa. casa. 
commercial tivesse tres ou quatro gerentes, 
llerderia o sGt• credito. <~lpoiadas e apartes.) 

O phno que foi adaptado pelo primeiro mi
nistro dei fazendo. d:.1 actulll situa9ilo foi intei~ 
ramenle dilfe1•onle dos qu" .se lhe succo<iera.m. 

O primofro ministro da. faze11d11 antencfou 
que dovi11. emiLfü pe.pel-moecfa ; o aeu suc
cessor foi contrario ao papel-moeda e inclinou
se a ampr~stimos. O terc~iro ministro da fa
zenda, o Sr. coneolboiro So.r:i.iva., o. quem o 
nobre d<~pu~ado pelo 12° diatriclo do Rio do 
Janei1•0 deu, com toda a razão, por excellon
ci:t e no1ne de cidadiio, como ro.1ni!lro da. fu~ 
zendo., S. Ex. mo ha. de ll~rmUfü que lhe 
dign com toda 11 fr:1t1que:m, ombora com ores
peito que mo mo1·cce, não foi nada a.bsoluta
monto. S. Ex. encontrou a. no•so. praça. o 
todas as praças do mundo rechoiadas do dinhr.i· 
ro a juro modico, podia ter conaoliJadQ a 
divitla tluctuanto, p~dis. ter convertido n divida 
interna fundada o a exforna, mas $. Ex.. 
cruzou os 'br11çoa o disso no sou rola torio:
E u n!l'.o contMhi o emprestimo porque é um 
emprestimo pequeno- Oh l Isto nilo er11 do 
o~pora1• de um ministro da füzendt1.. Si hou
vocso gr11nda nocasgidade ontilo S. Ex. podo-
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ria. tambem dizer:-nllo conkahi o emprcstimo 
porque el'a um e1Dptestimo grande ! 

Além disto, S. Ex. c<>mo esta !iste. tem uma 
theoria contra. a qual não posso deixai- d!! pro
testar. O Sr. conselheiro Se.r11.iva eomo est:i.
dista diz :-nestas cousa~ níio assumo a ra~pon
S11bilidado, si eu bem fizer ninguem me 11g1•a
dcce, 11i mal fizer todos gritam conka. mim, 
port:into não faço nada. 

O Sa. ULYSsEB V1ANl'IA :-Nao foi nestes ter
mos que o Sr. conselheiro Saraiva. Ba exprimiu. 

O Sa. SoAI\l!B ;-E' isto o que S. Ex~ disse, 
é nisto que ee resumo o seu pensamento. 

O Se.. Gom:s D~ C.uTao E oUTaos SENaoà~s : 
-Apoiado. 

O Sn. ULYSsl!ls Vu~l'IA :-Não apoiado. Soria 
um sentimento de ogoismo condemnavel. 

O· Sa, So.i.ai::s : ...;. Não tenho a honra de 
manter relações possoaés com o Sr. conselheiro 
Saraiva, mas a•sim o ouvi de alguns amigo9 
de S. Ex., quo dolle o tinham ouvido. 

O Sa. ULYSSES Vr.tNNA dn urn 11p11rte. 
O Se.. So.i.u:s : - Pa1•a. mim, da situação li

beral o ministro que teve o melhor plaDO foi 
juatament.e o 4', a.quelle que disse que não 
tinha plano nenhum. O meu partieular amigo, 
o venerando Sr. Martinho Campos, teve ao 
meaos a. franqueza de di7.er : -não fo.ço nada, e 
opponho•me a todos ee~os bancos que ee querem 
creii.1• com garantias do Estndo. 

O Sr. J, Pmnoo: - Por isso V. Ex, votou 
contra elle. 

O Se.. SOARES: - Votai conl!•a Gl!e, é ver
d11.do ; mas, desh t~ibunn confossoi qua o ha
via f..!ito por dove1· de disciplimi, 13 quo o não 
faria si attendosse â consideração pessoal. 

O Sn. FELICtO nos SANTOs : - Muito bem. 
Isto fa~ hom•a a V. Ex. 

O Se.. SoAREB: - O quinto ministi·o da fa
zeud,\ tumhem Mda fez, o aexto deixou o po1'1r, 
ha poueoe di11e, 110.da fez tamuem ; veremos 
agora. o que fürã o a0timo. S. Ex. prom9tto 

. muito, faço votos p11r& qt1e não noa trHgn maia 
uma de8illueão. . . 

Vou te~mi.uu.r, Sr. prcaid.<mt'l, pedindo li
cença ao meu honrado amigo, depl1tado pelo 
U• districtodo Rio de Janeiro, pa1•a fazer um 
ligeiro rep11.ro 11 uma. proposi~ão quo S. Ex. 
a.ventou no seu monumout~l diacUl'llO, em rcs· 
poeta ao nobre ex-mi nislro d,i fa~enda.. 

S. Ex, disse ci_ue não :1poi11v:i 11 restauração 
da lei de 29 de Maio de. 1875; que º' bancos 
deviam arranjar-se flºr 8i, pois que si houvess9 
uma. lei quo ib.cs desse auxilio, olle3 aa iriam 
habituanclo n isso e o.buea1·iam. 

Poço liceuç11. no nouro doputudo p:1ra ío.zcr~ 
lhe 11. 10guinte pt •ndora~i\o.,. 

O Sn, ANollADE FtGUElllA :- l<lo omq ui\nto 
n!Xo houvor umn logiel:1ção cloflnitb•n regulando 
oa l.i1111cri1 de emissão eomo convdrn. 

O Sn. SoAtms:...;.Ma~ dirdno nouredopu
tado : ai frsso assim ni11g11om quereri:\ ae1• 
neciouista de bancos, cada um darin as suM 
c.oonomias di1•octamentCl 11 juros. 

O Sn. ANDll.A/lE Fmt111:mA ; - Nifo apoiado. 
O Sn. SoAIU!s: - Quem 9uercl'ia instituir 

um banco .p:1r11 maoter dinheir•} em· caiu com 
o fim de evitar corridas com rrejuizo certo 1 
E' necessa1·io qu~ ou haja um banco de cÍl'cnla.-. 
ção,ou o Thornuro er>toja autoi-isndo por lei p:1l'a, 
em uma occasilb do.da, de panico ou. dClacon~ 
fiança, auxiliar o~ bancos (apuiarlos) ; do con• 
trario, vote o parlamento uma. lei facultando 
aoa bu. ncos nctuaos e. emieeão eom caução de 
apoiices, como se.pratica nos Estados-Unidos. 

Corno ÍI. possivel que um banco de depositos 
e de,contos, com o capiti!.l por exemplo de 
10.000:000$, tendo em deposito. igual aomma, 
conscir\·e uma r~serva da caixa do 5 a ô,000 
contos pa.ra acudir ás corridas~ Não é possível, 
porque nãof.óde dar lucro, e entilo o melhor 
saria liquida -o. (.'lpDiados.) 

Sr. presilente, poço a. V. Ex. que queira 
desculpar-me, si abusei da bondade com que 
V. Ex. m6 tom tl'atado ; e dou aqui por findo o 
meu discurso. (Muito bem, 1nuito bem,) 

O Sr. Bezerra. de 1".lenezes 
(pela ordem) requel' que ee inverta a ol'dem do 
di11. de am:mllã para que depois d11s 2 horas 1Je 
discuta o ol'çam<?nto. · 

Posto a votos, o l'equerimento é approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

URGEi.'iCfAS CONCJID!DAB AOll ·eas. JOSE lltAIUANNO 
l!l MARTUl FRANOJ:SCO 

O Sa.. PMsmEN't'E : - Tem a pahvra o 
Sr. Josci M11ria.nno. 

O Sr. José 1u:o.ria.nno1-Sr. pte· 
siden te, antes de tudo vou dar-me ao trabalho 
a que V. E~. e a cnmara me ·teriam poupado 
si hollvesaem oonsentUo ncis pratica.a, ,'\té hojo 
seguidas,de serem pnbliee.das ae raprosenteçõM 
apresentada~ po1· deputados, inclepondente~ 
mente de leitura. 

Eu tenho muito empenho em que sej:im pu
blicadas 11s duns ropresente.çõea envia:lu pclu 
centro abolicionista d11o Escola. Pulytechnict'.I • 

O Sa. ANon,\DE FIGUEIRA: - A Escola. Po-
1ytechnico. nao pó de ter ce utro abolicioni~ta. 

O Sa. Jos~ MARt.l.NNo:..,... Denuncie-os V. Ex. 
a justiça dl) paiz e peca ri ue se os inando enfor~. 
car. Esta assochção fo~~mo o. honr"' d<i nomear 
aeu l'epresentanLe• 

O Sn. AisonAom: FIGt::t:mA dâ um aparte. 

O SR. Jos:i.\ IIIAn.tANNo :- Repito, V. Ex. vá 
douuncial-os t\e justiças do paiz, 

(Ha diffci·ontcs apartes.) 
O Sn. PnimnEisTll : - Peço no nob1•0 de

puta.do que ntio de attençJo a.os apartes. 
O Sn. Jogti MART.\!11NO: - Quero que 1ejnm 

public~dns csll\B d11as peças par~ provar ainda 
unm vot. q 11e os abolicionistas não sil'o nem ma
luc<ia nem perverMe, como nq 1ii ao disse ainda 
ha di:\a ; que os abolicionistna qnrrem a reso
lução .l~ste g1'M'Cl problema de modo a. níl.o tra
zer 11. deaord.11n, uom a guerra. civil que os 
desvairados Srs, de eecravúll estão a. provocar 
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tod.oa o~ rliH (ndo apoiados), or11 armando-~e. 
creand,:, milicias 11uas como ai a forço. pul>lica 
já não servisse. de g1uantia, e contm i~to não 
pl'oleston o nobre dopubdo i)elo 11° diaL1•icto 
do Rio do Janeiro ••. 

0 SR. F. BELISARIO : - Acho que fazem 
muito b~m. 
. o Sn. AN0R,11m FrauE1M : - A forçn publi

ca não chega.. 
O SR. Jos:E ].fAnI.Al\NO :- •••• ora. trazendo 

deba.ixo da. .~meaça e do torrar oa magistrados 
que não ob~decem aos .aeue p!Dnoe, os m·•gis
tra<los·que têm a coragem de cutnpriL' a lei que 

. garante 08 infelizes eseravos. 
Ainda ultim~m~nte foi discutido um facto 

·desta ord9m e que chngou M noss;·1 conheciutento 
pela. reprosentaçã~ envhda p~.lo nobre d8putad.) 
pelo U•dt~h·icto do Rio de Janeiro. O que signi
fica este füct<J1 Aqui eati um jornal de s. Paulo, 
o Nono Diatricto quo o conta.: mnea.ça-se de 
alMP.r o doit!lr para fór:i do tern10 o juiz mu
nicipal porque este pronuuciou-;,e contM os 
senhores de escr11vo~ ~m uma questão do liber
dade em que ~I) provon qu' O> e•c~11vos foro.m 
im p~rtados depois da lei de f 831 e pé•rtanto 
conatituiam roubo e pirataria, nos termos da 
mesma lei, e tinham direito a sor rostituidos á 
liberdade. 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA : - Esse t'cieto à 
posterior á manifo~tação da cama.r.~ municipal. 

O SR. Jos.E MARIANNO : -Ell, que posso ser 
tomado como vebornonlo o oita.ltado, appbudi o 
honrado SI'. preside1lte do cons~lllo quauclo 
diase hn dias . quo eslavo. dispmto a conter os 
oitce~eos, porque os nbolicionist:ia não querem 
nem 11pplaudem oxcP.lisoe. Qu:>ndo .(> govot'no 
os achar do nosso Indo, rcprima~os, eetâ no 1:nu 
dever; mae nós qllliremo!I que, com n moama 

· espada coin que se dispõ~ n ferir O!I o::tcessos 
praticado• pelos abolicionist:1s, firtl. tnmborn os 
exceasoa, oa 11ttonta.dos e o..s violenciae com!Ilet
tidoa pelos senhorGS do escravos. · 

o sn. J. Pl:Nil>O dii um aparte. 

O Sa. Jos:E MAnIANso :- Ru peço no nobre 
depuLado que não me a.rl":1st~ p:i.ra. essn quo5tão 
porque os ~enhorcfl do escravos, si muitas ve• 
zes representam o possuidor bona fid~, out1·P.s 
voies repres0nta.m o doposibrio sciento e con
ac~r.nte des;,;e roubo, e conio tal e,ta sujeito âa 
lo1s penaes. Mas cshl questão não deve ser 
agora debatida. Os abolicion'st:is que tem a.s
sento lll> parl11mento hão do 1~1· occa.siüo do 
provar ao paiz as BUllB vist.os beneficas e paci
ficas : elles hão de tr:iduzir :'B su :R intenções 
em um proj~cto quo h11 de BCJr opportunamcnle 
upt•cscntnfo. 

O Sn. RAT1s110:-1A : - Em todo o cn.eo o no1iro 
dcput:ido deve not111• qu11 a l~i de 1831 n•lo oslà 
a11jeitn â compoteucitL doa juizos. 

O SI\, ~osil. MAR1ANNO :-Níí.o mo .ad1nh·a qua 
".. Ex. d.t3'n 1~so porcplc. sust•mt'.l·St~ uo\Hríno. 
:und:i. mais p~rnllox.nl ; <117.•SO que a lei da 1831 
eslll. t·evogri.:hi ; dizem isto aquolles quo quorom 
que o crime dB roubo e do pira.turh, sendo do&-
coberto, nlio BGj:i. pu1üdo 1 · 

O Sa. RATrsBoN,\ :- Tudo isto é muito bo· 
nito; ma'> ei hoit.,er nma discu~slo na .ca,nllM, 
cu espero convencer a V, Ex. 

O Sn. Jost MABIANNO: - Pa1110 a ler M re
prese n tu.,õ&'l. 

O Sn. F. BELIBAtuo:- De quem são 'I 
O Sn. JoeÊ MAnIANNo:-Do centro allolicio• 

nist:i. ,JI\ Escola Polytechli.ica. 
o Sa. A!il>RADE FIGUEIRA : - . Quo niio póde 

&or centro nbolieionista.. · 
O Sn. JosÉ MAnu;,110:- Si a Escola. Poly.te· 

chnica croasae um cautro escravagista V. gs, 
h:i.via d«i defendei-o • 

O Sn. Aionn.U):C F1GUF.mA :~ E·üá en~·anado; 
havi" d& condetnn3l·o iguahnenle. · 

O StL Jcs:E MARIANNO:-Ma.a ~mo c1·ae11 um 
centro ab:Jiciouista., V. Ex. acha-o illegal. 

O Sn. Pnm$1DENTl!l: - Eu poço ao nobre de
pula.do que se occupe do assumpto para. que a· 
camar,i lhe deu urgencia. 

O Sa. José l\L1.RtANNo:- Eu peço a V. Ex. 
que tenha ao menos para commigo metade da 
indulgencia que tBve para com o nobre deputado 
que aiuda ha pouc:> occupou a. l\ttenção da 
camar,1 dbnte do silencio da moea.. Como amigo 
e correligionar~o nii'.o peÇo 11 V. Es. mais fa
vores, mM no menos favores ·igunes aos que dis
pensou áquelle nobro d~pntado. 

O .Sn. PnEsIOENTE .: - O nobre dcput11.Clo ó 
injusto. Eu arlve1·ti o nobrCJ deputado por Minas 
de que não podi:1 continuar. ~depois a questão 
não e 11 nie>m11. Y. E'.t. eat!Í. tratanlo de um 
Ms11mpto quo não ~ 11quelle pnra que a c11mara 
lhe deu llrgencin. V. Ex. pediu urgencb ll 
camar<1 pat•a trabr da vouda da fazenda de Pa· 
queque1•, 

O Sn. Jo~E MAmAxNo :-Eu vou provar a V. 
Ex. o. rolaçllo que tem uma cousa oom a oulra. 

O SI\. Pn11:s1ogxu :-Eu tenho o direito e o 
dt>ver de fazer v11ler as deliberações d:i camara.: 
nilo é a minha vonbde; é o volo da cama1·a. 

O SR. Jorn: MARIANNO :-Eu vou occupar•me 
dn vonda da foz~nda dê Paquei:iuar; vo11 
oecupar-ma da nece~eidnde do cstl\belecer·S'3 
alli um nudeo <la immigmnles e corno o fo
mento,a 11nimn<;<IO u·immigração !! nm dos meios 
emborn indirectus de substituir o Y•lCUO quê 
podo deixiw o de>apparecimrnl0 do braço es
cravo, não posso deis:i.!' do ler documentos nos 
quRes a camara irà colhet infarma níles quo 
pofom 11p1•oveitar-lhe na elucidação· do pro
l>lemn da abolição da escravidão, o. cuja soluÇ"ão 
B~l'cmos fatalment'3 compolli<los. 

Eis o doe umento, que pas8o o. lar (l6) ; 

R..:PnllSENT • .içiil!:B no Cr.NTno Anot1c10NIBTA 
[),\ E8CclL" Pot,Y'fEOUlllCA· 

Augu~tus o dignisaimo1 Srs. roprosêulunt01 
da ll'IÇilO. 

Conftndo no .vmso patrioti~mo, ê nttondnndo 
para n urgencio. com que o p1·obloina da tra.ns· 
fo1•mação do tl'l\balho no no~Bo paiz eatii recla~ 
mando solu.ção, o Centro Abolioio11ista d<\ 
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E~cols. Polylccl:>11ica, cumprindo uma das de
t•muíne.çõe.; do. art. 2• da seu~ c1tatutos, VCJlU 
apresentar-vo~ 08 mofo·os maia qu~ justo~, 
pcloe quaes julga medcda acertada a elt~
cução de uma nova matricula .de cac1·11vol. 

São geralmente coahecido$ no paü: os d1?
foitot1 da actual mo.tl'icul11o, provon1en~s qMr 
do• claros ou omie11ãe~, quer da11 i nvetda~es 
que nella existem, sem qae. tenham s'.do os 
cumplices dJ taes faltas pllnidos com a appli· 
caç!to das dispoiliçQ~s da lei vigcnt<::, 

n' a n1atricula o vnico moio, pelo qllal o go· 
wrno pódJ conhecer do estado do elemento 
servil; mas aco11tece que ainda hoje, nem ahi, 
ncS1Je ramo de 11erviço publico, ha estatisticae 
perfaitas, quando seria facil till-aa organizado. 
Res11Ha dahi l\'18 ninguem pôde afhnçat• l[Ual 
seja o verJa.de11.'1;> nuwero d:i. popula~~o esc1•aTa 
no Braúl, nem qual o se11 estado. B~ta. DQces
sidade é por . si ine31Ila de fal monta, que dis
pensaria outra qualqQer pa1•a justificar-nos, ei 
a actual matricula. nib ÍO$se tligna de reforma, 
não tanto, ta.lvl;!21, pela. sua 1uà execução pra· 
tica, como pelos vfoios e d·;fátos prov13uient~s 
da ana pr.;pria organiznção. 

Aquelles mesmos quo defendem.o sustllntii.rn 
a perfaita legalidade de toJa a escrilvidão 
actual, nã~ podem enconlt•ai· 11rgurnenl.os com 
que juslific1uem o mo:lo itTegular po1• que se 
tem até hoje organiz~tdo a.s matrlcullla, consen.,
tindo o governo que ae consm·vQm no c11plfrciro 
mui toa cidadão~ que ail<> cl o direito li v1·m1. 

Entre militas accusiiçúcs up1•esento.d11s na 
impren.u braii1eir11, du1111 têm ··n~L"eci<lo sówpro 
.as maia graves. cP.nsuro.s, porCJ.ue importr.m em 
nada. men~:: do quo na prac~tcn escandnlo3a
aind" hojo l -de netos caudemnadoi pc.!a. lei 
com. a fllÍl eia escra.visar en~·~s p~rfeii>\wanto 
livre·rs. 
. No mntanto nifo ~~Z'i11 sido difflcil p~i·n o 

legi11l11dor prever tudo quo.nto se tem 1iraticado 
de nbuaoa; parq 110 ú ev1<lonta-q ua o.os sonhorefl 
n!lo conviria ver ir-se red ~.zindo pouco a po1.1co 
o n11mero tlos br.tços, eom q11e 11e hr.vío.w aca3• 
tumnd.o n tr11bs.lhar po.M a propria. riq ueit\. E'o1· 
i1So 11·afarJm por t.)lfos os meios ao se11 alcnno() 
de tornar completamont<l inelllcai t\ diep1sição 
capiw.l da lei do 28 de Setemliro do 1871 e o 
con11egu.iram até certo ponto, or~ subetituíndo 
on~ea viY011, livres, por escravos que fallecl~ru, 
ora. da.ndo ú matricula como nascu!Js a.ntea da
q uella li!i os pi•opi·ios ingen\\03 n'.iseidos de-
poia ! . 

De nmbos os factoa não fa.lto.m, infolizm.ente, 
exemplo•, :itê hoje sem lil. menor punição. 

Cousas tristos eslns, que não podem BCI' :ina
ly~adae BGm q ua sintnmos 11 d6r p1•ofundu., quo 
provém do i:lasamor, da fültit de c11rid:ide e nG· 
nhuma. j11sti9a. com que s1 tem tre.t.\,·lo nq,nellea 
que,ji perante as lern positivas do paiz, t1nhnm 
e tôm loilo o direito à libord11da. 

A melhor ptovn pMil damon;;l.r~r tudo (]_unnto 
&Cl\ooluos do expor esL't nnqacll1' verdade, r. 
que fii conduzido o illuatre senador Chd~tin!l() 
Oltoni, pel~ n.nnlyse sove-ra dos diJ.dog esla~ 
tisticos da mc1·talida.da ,\a populn\·&o •'sc,•nvn 
no flrazil, por ond~ ae reconh.ece que a. pro· 
porçlto de morta.lida~le d no nosso 1111.iz, ontre os 

escuvos, mQnor llo que a de qualquer outr~ 
· popllfoç:Io em todo o mundo l · 

De modo que, 011 11c :1credit11 e1n tal. estatis• 
tic.1 - a do go\·erno- o .então a dewons~taç/Io 
ostà completa, quanto â 1:1ubsfü11ição dos os~ 
cravos falLeeido~ pm• s·~res livres, ou se 1•ec.>~ 
nhoeo a deficionoia d;. tistnti~tica, peioa a.b11so11 
coma10ttidog no modo de organizal·as, o que 
tamliem li•õrve p:ira coroprovllr ai nocesaid<tde 
CJ:u~ temos de reorgciniza.1· l.Odo o eerviça d~ ma
triculas da populaçii<> G>cr11vi.i. e de sou movi
mento. 

Al1!m disto, a.ccresce qo.o a. matricula. 11.ctue.1 
d·~vGrio. te1• servido p~ra que o governo, por 
n1oio da sotB agentes; fizesse cumprir a dispo~ 
sição da lei de 7 do Novembro dl3 1831, que 
expressil.men.tc prohibiu o trafico infa1na.nte. 

g~ta lei, que os ü1tereMados d'õsejam dec\al'jl.r 
c:duca, mas q_·1e felitm~ne~, para honra e 
dignido.!a nossa, não póde d8i:ta1• de est~!r &m 
pleno vigor. pO!'IJtl~ o contr,.rio importaria na 
affirmnçlo ousade <le que a trafico o o.inda por
mittldo eai nossa pntria, eat:\. ah.i r~clri.mo.n lo 
j11stiç11. p~rl\ aquoll~s que, a~·1•a.n~~1dos violentl\
montn ú fomilí!\ o li t.n1•1•a natal, vieram eer 
vendidos nas pl11g~a bra?.ileiras. 

São do üistincto sàvog11do, Dr. Buach Varella, 
na coufüre11eia 'qtls f.•i a ost•l r,)sp~ito, aa ae
guinte~ po.bvn1s, co;i1 'iuo concluiu a suairre
fül:a1·el o.rgume·ncnção l\ favor da citada ki : 
« Hoj), a~nbo1·es, na:o r•!st:i. a menor duvida de 
que o lrnfic.i astá cou111letilmente tnorlo : a. · 
queslifo com rola1;iio 11 loi (fo 7 do Novembro 
'eru o•.i t.·o ah!anc'e que a. ~l\boooria doa uossoa 
!'lt1giati·ido$ de 1• mstancia ho. de. repellir coin 
ono1•1.:.di1o-ó o de conservar em injusto capti· 
reiN t.1lgu1mus co:tleuaa <le ,!ea;rraç11.dos, cujos 
impurt~doi•ea logtt\rnw iliudir o. vigilancia tloa 
e.'Cc•cutor~s da lei, ou eul>ornàrnm-os faie11do-os 
c111njllices do nofando c1•im" de reduzir A. escra • 
ridilo homens livres. 

A V•'ndu eu1 taes condiçõ~a ern um crime, a 
ncq11i11iç1lo nulll\ o a co11serv11çi':o u111 111lentado 
coutM ns rog1•a11 maia comG!iinhns do uil•eilo,., 

I•1irm:1Jo e~to p1·incipio, ójuslo e conse<111e11h 
q11a 01u nome da lei eo dcclari3m tambem livros 
t"dº' os descomlente3 dos imporLo.dos depois de 
lll:~l; porqll•J jl~mais 11ode1·ào os inimigoa dll. 
cuu9a d(I~ ª'cravos cle1uon,~ra.r quando e em 
qne lei foraw coneider11.dos esora1·os neste paiz 
os filhos de pe$eo11s li v1·011, 

i.:• necGseario quo as leis, principa.lrnenle as 
9.ª~ se ftiereru s~brG o <->fomento ar.rvll, sejam 
J1çõ0e e enRina.1mrntoa pa.1·a. o. pra.tica. do hm 
pelo p1•op1•io bem e po1• amor ti moral. 

Po1• bs<> 11 disposi91io declnrando livres os 
esoravlsados, que pêrante a foi l'O.'litiv:i. do po.ii 
ja têm de ba muit<> eate direito, do qur.l for!\m 
npoliados por meios injuat.oa EI pouco docentes, 
ê d'~ ab olt1tl\ necaasido.dc, não to.nlo pnra B.t·m·~r 
aquel!G dtrelto, mas principalmente para r~du· 
zfr oa eenbor~a 11>0 cumprimento das leis do 
paiz. . 
· Asatm, pois r,'auminao, o Contra Abolicionis

ta da B~col l Po!ytechnica nppelfa pa1•a vós, 
<\orno augualoi e dignissimos r •pr;Jspntantes 
dtt nnçã~, p:1rn que eoja re~rgnniiu.do em todo 

·o tmpo1•10 o sorv1ço Je matrlcula do~ escravos. 
sendo desde jtl. declarados livres: 
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. i.O Todos .os imporbdo~ depois do i83i o 1 se~i& con~idor:ido um e:o:e~l'avol erimino.so por . 
seu• de3CendontcJJ. q•1el~uor holinem ciYililiado com quem quizcsso 

2 . 0 Todos os ingenuos matrical:idos como os- d·~po1s hombrea.r. 
cravos, quando provrui convincentes demonstra.- · E' o caso da cl11ue dos eslrang.eiroa de que 
rcm a fabiclade da matrícula acLual. $e trata. 

3 . • ·Todos o~ escravos cujas matricula~ se Querem tcL· escravos, os compram, os explo-
resaniirem da defeitos graves, on cuj.L~ t.&xsa ram, trafic:irn oorn cllos, e para n!'Lo supportn
nllo tenh:lm sido pagas p·Jlos scnhorG~, qua.ndo l'em 11. odiosidnda q110 tnl facto . aocarrl!ti1 e.o 
não queiri;.m Mtisfa:tel-a.s com as r espectivas nome brazileiro, evitam ne.turalizaT-se br.1dlei· 
m11lta8. · · ros, dei:otall'rSe ficar ao abrigo da~ leia dos res· 

4.• Todos os quG não forem de· novo matri- pectivoe paizes,: qlle ellea são os primeiros a. 
culadoe dentro de um prazo imp1·orogavel. postol'ga.r n:tquilll'.l pre1·isnment<l que envolve a 

B repolindo as ~lavras com quo começou, l iberdade de ee•le 11emelhantes. 
o Centro Abolicionista ·da Escola. Polytechnica, A.posae ele escravos em taes bypotbP;aes, di~ 
c0afi11.do tanto no vosso patriotismo como na 11emos, trnz uru:i difliculdada 1naia á solu.;iío do 
urgencia da soluçiio de11te grave prol>lcma, problema abolicionista . Pois si os estran:roiro, , 
pede e espera . que aos n~cessitados . so faça de quem esperamos o concurl!O na obra tle noss:i. 
1nteiradl\ ,justiça. · construcçiio sócia.}, em ve?J de nos fornecerem 

Córte, 213 de Maio de 1884.-,Huai·o Joaguim bt•aços ou indu~tda que alrHguem e elevem o 
de Olivcil'(!, prGsidente .-1l/ aiiool Macliado campo de no~sa actividnde, vom, auginet1tnndo 
do Oli'lleira Junior, vice-pre!idont~.-Carlos o numero doa nossos agricultores rudima11la.· 
Ce:ar de Oli'.,eira Samp11io, 1• · secrotilorio.- res, e:otplora1· o já c;i nsado terreno saturado de 
W. Robe1·ro Lut.::, :!• secrehrio.-. .\ntonio euor escravo, succo:le que, longe do trazcr
'.('!uiodorico da Costa F iMo, thesoureiro. nos uma ceperança. «le sahirmos (lo opprea:iivo 

statu q110, trazem-nos a lllilcaça do o prolongar· 

Augqstos e dignissimoa Sr~. rep!'(!sentantea 
da nação. 

o CJentro Abolicionista da Eseola Polytoehni
ca \'elll dar cumprimento n uma da~ Jetermina
çilee dos seus estatutos, chaman lo a · vossa at· 
tenção p11ra D facto de eithtirom escravos m11-

triculados coino pertencentBS n estrnngeirog 
que pela legielação de ee11s paizes nll:o podem 
pGllbUil-OS· . . 

Q11ando 118 trat'.\ lloresolver o gr,,ve problema 
ds abolir a escravidão cm nossa patl'in,-o ·mais 
gl'l!.ve e innia fundamental <io quanto~ ee .im
poc111 ú. energin. da. política braiiloit'n, porque 
s ua solução é o vcrdaleiro pouto de partida 
paro. as •le todo8 os oatros problemaa aocin.P.a- ; 
qua.ndo a id~a da o.boliçllo ganha o domina todos 
o• coi•a v~es e todo8 o~ espiritos, ••penas depen
dendo sut\ realização d•• difficuldaclea, maia ima· 
giuarba do q•1e v~ rdadC1iras, concernentna ô. 
transição de h•abalbo ; n llo pódo dei:r.ar de im
prea•ionar :i naçito o facto a q 110 . allu:Ji'moa , 

Com cffei to, o qu~ quer <lizer n posse de es
cravO'! U(\!1 1·erer1dns · circu11111tanciaa Y Indica 

· meno9p~cço e nenhum amor pelo paiz, onde vi· 
vem aquelles cetra11gciil-011, e importa ru11.is um 
etnbar.190 p()r ellca trazido ti i•cforma funda.
meulnl, u~gente e inadiavel tio que se preoc-
cupa e oceupa o Brazil. · 

lndic'\ 111011o•preço e do~alllor pelo paiz que 
os recebeu, porqll·', ai não ro~se n.ssi m, ellea 
se naturaliz·1rhm bNzil-lirolt antes de se tor
narem 11ropricta1·ios de homens. · 

Mas niío : con~itleram•no.> um pa\z do a~l
vagcns ou bnrb11roa ; to111Rm ontre nós o~ noss01! 

. costumes p:1r11 so onriquecerorn; e ao J ,,pois •.• 
Vlt> goz(l.r nos SCU i phi:i:e~ respectivos a. fü rtUnt\ 
gn.nha à cu<\t. rlo s11or eacra1•0 e ob barb.1ria 
tle.;;to povo primitivo.'·' Um homem '1U9 fosa'.', 
por s ua liYre vontad~, viv,,r em t1m" ho1•,lu d<> 
aelvl\go n• dado~ é. n11.1ropophagi:o, · ·~ qu~ na
tnsse os sous •imilhante~ , usten tnndo. r1,qui11-
ta1 c'l9 gosto peltt c:n•no humana, nilo tei•ia o 
direito do vor no .. canibali~mo 11m crime, m11s 

mos indefinid•111ente . 
Em resumo : perrulte nós brazilciros, alo es· 

traagciroa, que ·não acham esta terra, que lbea 
dá. escrn11os.1 di.ga.n de s~rvil".tbes de patria. ; 
pnranle seu~ concid,1dloe, ooculfam sul\ qunli.:. 
dnde de . . •cnltorcs , e apontam-no!! ao mllndo 
como üm paii de bai:l>aros , Das lei.~ brazilllitas 
só conh~oem, ·e iavoc:im, na quo lhea tolara111 a 
proprit•d;id~ oscr11va ; das do seu pniz só fln· 
·gem de11conheCOl' ng q U(! lhe8 prohibem .e11Sa }lrO• 
pried:ide, e que port1lnto lhes prohibeni implici· 
tum!llnte recorrer em paiz a.lgum á. lei em con· 
trario, o á q110.l, alifui, cll"s· niio sllo obrigados. 

Assim, t.aeB homens, que sG rc\·elam sem mo
ral, nllo podom invocn.t• o p:11roci11io da.s leia, 
qu:indo se h'ntn <lo. uma protondida propriGcladc, 
que jt. duvidosa. '"n circum~t:rncias om 11uo 11 
bo:i. fá ontra om ,iogo, cí .deoidid:Lmonlo nul211, 
quando n mi1 fci netin.:;o :·1 maior evidencia. , 

Accrescc quo Jli por ru:iis do uma Y1U tom 
sido agitada, no. uuprcnsn o no pnrfawe11to, a 
que~Ulo d~ ee probil>ir ll propriedade oscrava. ;i.os 
eatrangoiros nas con •Jiçijes Ft'ferid:is . E~l ·}B, 
portanto, nllo podem dizer que são tomados de 
.sorpreia. · 

O ill uslre sen~Clor Silvoira da. l\fotta apre
sentou 0111 t854 e om 1865 projectos nessG 8911· 
tido, marcando pra1.os dC! um a dous o.nnos pa1•a 
quH os cstrangoi ros dispuzGssom. dos seus 9s
cr,woa. 

Essee projoctoe fot•am entilo rej<litt1do! ~ mae 
nas ch•cumsta.nci!le, em q_ ue nOI! t1chamos, con
stituem hoh umn necess1dnd0 moral e econo
mic11 ; e não ,; licito duvid11r que o ptulamento 
brnzileiro h:i de acMital-os, como jd. aceitou 
idéa• contidos no primeiro dO!I meemoa pl'o
jec4os, e decr·~tará n. . libertnçilo dos escravos 
porte11c,,nto'! a. subditog de todo pRit cuja legis· 
lnçno nilo lhos permiLti\ pos·mil-oa : o que 
ó <IQ juatiç:1 , . · 

Rio de .J:i noiro, 2 do Jttnb,1 do t 8S4. -Al11a1•0 
JoaqtÍím 1le· Oliuefra, prosídento.- 3fanoe& 
<llachario de Olivc ;i-a Jimio>", vice· presirlen.Le. 
-Carlos Ccsar de· OUv11fra Sampaio, .i • secre~ 
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tario - W. Roberto Lu1: , 2o secretario.
Antonio. 7'hlodo1•ioo da Costa Fill10, ihc110u-
reiro. · 

Ae r;ipru3ntaçõe1, que acnbo de ler, vêm M• 
aignadas por cida.ll<le CfUO .se distinguein pela 
sua ilh1straçil'.o e patriot1emo. · . _ 

o SR. AND1\Al>J!I F1oui::n\A. :-Pela congrega
çilo da escola. 

o Sl\ . AatSTJDU SPIMOL'- :-E eeta privada 
do direito de repre~ntação 1 ( HQ ou tro1 
aparte$.), · 

O Sa. Pau11>BNTlll reclama attenção. 
O Sa. Joei M.u\tANNO :-Peço a V. Ex. que 

mande deacoutar. o tempo· consumido -pelos 
apartes . . 

O SR. Pu:s11>11:NT11 :-V. Ex •. nis dê atlençio 
aos a·parte11. 

O Sa.. Jori M4RIANNO : ...:. r(ão poaao fallar 
quan to Callain 011 nobres dep.\ttados q11e me dão 
apartes. 

Tive dous intuitos, Sr. preaidenta, quando 
pretendi oceupar-me da venda da fasenda do 
Paquett'.ler. O priineiro, por assim di.zor, ~tã 
prevenido. Eu 9. uoria. obstar a. Tenda, por aaeun 
dizer> clandestina , que 89 pretendia fazer deua 
fazenda • .Aasim me pronuncio porque, aendo oe 
editaes publicados llÓlnente no Diario O fllciai, 
cuja eircula9ã0 é ~imitada, .º publico !Jlo podia 
ter · plano nonhec1mento desse negocio ; mas · o 
nobre minietro· da faze·ncta. me tranquillieou, 
declarando que, aaaim gue lou o ediial, mandou 
Sll•pender a nnda projectada. · 

o Sa. DANTAS (pre1idente elo cotuelho) :-
E' eie.'cto. · 

·o Sn. ANDaAbBFtoo•tRA:- E' a aeglludl 
vez que ao · auspende. _ 

O s ... JosÊ MAIUANNO. :-0 eegundo intuito 
e ra lembtar ao govorno, a folgo de ver pre
sante o nobre ministro da t'aaend~.. que, si 
pretenda comprar t erraa il marg0m du e.~tra.
daa d!l fono e dos rios naTegHeill para dia
tribuil-a.s por iinmigrant•, seria. muito acer
tado mandar e.i:a.minar aa condiolle1 da ta. 
zenda Paquequer, e • ori6ca.do que &lia póde 
1er aproveitada parn tal fim, dividil-:i em 
lotet1 p&ra o ee1&0elecimento de immigrant ... 

E' m elhor dar-lhe aua applica910, do que 
eodel-a pa.ra um fün pouco patriotico, i11to ó, 
converLel"41. em colonia orphanolo~ica dirigi
da por padrea aaleai~no~. que .vir.to incutir 
na nova.. geração aenhmentOH perigosos em ro
laçlo ao futuro da patria. 

O Sri.. RATtSDONA: - Contra o materialismo. 
· O Sa. ·Joai; MAIUANNO:-E que virão per

verter-· o 1entimento · nacional.-
011 aalesianoe vieram foragidos da Europa, 

·porque nlli a. ~ nas doutrina8 suo considoa
dae · perniciosas, e entend•ir am que oncontrn
ya111 aqui baatnnte ROmbra. ; digo roal , en
oon~rara.m poderoao e -forte auxilio, ó. som
bra do. qual a.tio propagnndo as suas funestas 
d(lutrinas. 

O Sn. RA'l'l8BON4:- V. Ei: ; 1tl là uma or
dem do jorna91. 

v. u. u 

-O SR. Joni M.uuANHO : -Eu leio todos, mav, 
·quando mesmo nlo os leia, oonheço as dou
trinaB dos jeauita.s o sa.leaiano1, e o tenebrollO 
fim com .que olle1 procuram esta balecer--se 
entre nós, e assim cumpl"o um dever patrioti
ce, livrando _ a nova geraçlo da influencia e 
prestigio desses apo1tolos do erro. E por isso 
lembro ao ·goveno quo será mn.is proveitoao 
di1tribuir ·a fazenda do Paqueque1• com immi
grantea e e.tabelecer alli a pequena. lo.Toura., 
do 11ue entregai-a á exploraçio doe p&'.lres sa.
lesianoe, com oa quaetl nada wcu o paiz ai não · 
que muito tem u. perder. 

O SR. R.i.nssoNA :-R iu nio é :. queaU:o . 

o Sr. Da.nt.aw (pr•1id6nto do oon3"lho) 
póde tranquilliaár o hourado deputado por 
Pernambuco, di.Jlendo em poucas palavras o 
que ha a respeito da fazenda.de Paquequer. 
· .Dia que esta · fuenda. foi posta á venda ha 
bastante Lempo. Afinal apresentou-se um con
currente, o Sr. Alipio Luiz Pereira da Silva, 
que offerecou 20:500$000. 

Lavrada a escriptura, o oft'ertante não. obler
vou oa tramites necet!8!1.rios para consummar-se 
a transfereilcia de propriedade. Ficou, portanto, 
deuenhnm eifeito a. venda. · 

De novo, porém, · foi ella annunciada. 
· As cousaa ae achayam ·neste pé, quando o 

orador, informiw:lo deste negooio, entendeu de 
. alta conveniencia au.spender a publioaç!o do 
edital aLê que o governo, .melhor eaclai·ecido, 
resolva si deve pr011eguir a· venda ou ficar com 
a fazenda para. dat"-lh e uma boa applio!lçlo ._ . 

O orador lembrou-a& J?Or emquanto, eem que 
i•to importo juizo deftnitivo,qua a fazenda póde 
aer aproveitada para collocaçlo da immigraatea. 

O governo procurarâ inCormar-11e, e o honrado 
minisú'o da agricultura, com quem. o oradorJ'' 
conversou ~obre eaLe aaaumpLo, irai. paaao • 
menta vi1itar aquella fazenda, acompanh.do 
por po1Soas compotonte11, para ,q ue a ruoluçlo 
poa1a ser acertada . 

.A. um apari.e do Sr. Bsoragnolle Taunay, o 
orador reeponcle que o nobre deputado •er.â pre
venido quando o nobre mini1tro da. agricuhura 
deliberar ir aquella fazenda, .a convidado, ai 
quizer pre1tar-~a a i!UIO, para aasistir ao exame 
que 10 Li Vlll' d e w er. S. Ei:. t em direito a 6811&1 
a.t\enções, pol"que faz parte de utna aociednde 
que tom tomado. a peito a ideo. do. immigra.çlo 
e pre1tado j à bon1 serviços. 

O sr. Marti m. Fra.nci•co vai 
eer bl'ovo na exposição de alg uma• oonsidera
oi5es que tBm de fazei·, relativamente â qüestlo 
que suatentou um dos nobres deputados peln Hio 
de Janeiro, com referencia. á Camara Municipal 
da Franca. 

Diril, ecn pri111eiro tosar, que ns. representa-
910 da Ca.mara Municiral da. 'Franca, que S. Ex. 
11.pr~sentou, nlo ha art1culaçlo da um fa cto serio 
contra o juiz municipal daqueUe tGrmo. Ape
nas diiia·se ahi que osso roagiatrado, eni uma 
reunitlo partieular, i;iroferill Utn di1curso, em 
que externou 118 opiniões 11.bolicionistaa. . 

E ' evidente que, para accuaar-$e com fund•
. manto o juiz municipal, co11viria publicar o seu 
discureo, para que 10 pudea11e avaliar o.t8 ond~ 
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~inh11. ido asse ma.gistrad?, em r.ela~ãc? ti ~u~stão 
1neandeseent13 da 08ernv1dào. S1 o JUl~ hm1tou-
1e a. Dl6nifestar suas opiniões abolicioD.ista.e, 
aeonselhando o empregt1 dos uieios legaell e 
po•ivei~ p1u·a terminai· com· a escravidão, 
Htav:1 no seu pet'feito direito. 

o que houve foi o seguinte: · 
Um grupo de individuos da provincíil de Mi

nas, interessndos na questão da escravidão, di
rigiu-se ao m\lnfoipio ·da Franca, no intuito de 
violentar a todas as autoridades, liberaes e eon-
11ervadoras, a1lm. de que revog:111em os seae 
despachos. O juiz de ilirei to, o juiz municipal, 
o promotor reuniram-se, para na orbita lagal 
i·esietir a este movimento; e o-Nono Districto, 
cujo artigo o or~dor fa.r:l. transcrever. inte
gralmente no ~eu discurS-O, diz mais que estes 
cidatlãoa conspicaos do p~r.tido ;liberal, entt'e oa 
quaes o Sr. coronelBnrbosa Lima e o Sr. Dr. 
Frederico Moura, dirigirAm•se a essea indivi
duoa pal'a convcncal·oa de ~ua ast•vam fóra. da 
orbita. legal. Depois, dirigmdo-ae ell~s ao juiz 
do direito, o Sr. Dr. Ferreira Alves, collsegniu 
este connncel-os de que nllo estavam. na raia 
dos seue deveres, qne deviam retirar-se, o que 
fizera:o:i. 

O nobre deputado pela. provincia de S. 
Paulo, seu amigo e collega, o Sr. Ulhõa Cintra, 
nternou tuna opinião pes11ima em relaçlo 110 
juiz municipal, 01:1. antes. fez gra vea acc1111açl5es 
ao 11eu caracter. A ridl\ do Sr. Dr. BarnaW 
Vincent li uma. de.eas lutas lonvaveia contra. a 
adveNidade. Elia partiu da classe maia hu
milde da poonlaçlo e dis~e : e hei de obter 
um diploma e' coai esse di_plonm hei de con
quistar honestamente aubs11teneia par11 minha 
familia. > (Apoiados.) 

O Sr. Dr. Barnabé nito é uma intelligélncia 
:\)rivilegiada., o orador o recanb.ece ; mu ó umà 
intél.ligencia. média, com algum e.studo, o que 
prova D 11ua vida. O nnb~ deputado ao.be que 

·por niuito tempo elie tirou o pro de s11a 1Ub;Üs
tencia no ensino partiettl11.r da geometria. que 
havia. e11t11dado e a que $6 havia. dedicado eom 
todo o cuida.do. (Apoiados.) Um homom dess99 
é 11emduvi.da. digno de louv0r. 

Pa.1s11ndo a oee:apu-ae do juiz de direito, a. 
re!rieito do qt1al o. nobl'é deputado provooou a 
sua opinilo, db: o oritdor que o Sr. Dr. Fer
reira. Alvel! é sem duTide. ucn magistrado intel
llgente, é um cidadllo honesto, maa como juiz 
de direito do. Fra.nca é notavelmente partidario, 
como vai provar, 

Em primeiro Jogar aquelle juiz insta.urou as 
autoride.des liber11es 17 processos seguidamente. 
E' natural, pergunta o orador, que todas "11 au
toridades policia.as daquella. coma.roa. delin
quiesem e por to.l fórma, que Coasem passiveis de 
um numero de J)rocea!os til'.o avultado f Parece 
qne .nflo ; e s. Ex. nlo contesta o facto. 

Na:o serio. mais ra.zoavel que a o.utot'idade, em 
vei: . de intenta!." pl'Oeessos contl'a homens lei~ 
na ma teria, que só por amor ao serviço publico 
aceitam cargoe gratuitose oneroaos,chamo.!l!le-011 
a.dvertiase-oe uma e maia vezes, antes de che!l'ar 
é.que lle recurso extremo! Mas o Sr. Dr. Ferreira 
Alvea nilo fa.zia ia to. 

O orador citara 011tro ta.cto. 

Pulilican<lo-se no. cifade da Franca. umjor
nal que se annunciavo. orgão do rartido con
sorvador naqualla. comarca, )orna q110, 0111-
bora o or .. dor nito aceite mn1tae de 1u1.as opi
niões, com.tudo apres•n.-se em confesa~r que 
á bem oac1•ipLo; o Sr. Dr. Ferreira Alvea es
tampou na. col1unna principal do mo&mo jol'n!U 
u.ma carta firmada com seu nome, rocommeD.• 
dando a $6U8 co-religionario~ todo o :ipoio para 
aqucUa folha, sêm duvida dacante e bem escri
pta, maa fra.n~amente partidaria. 

O orador en~ende que a obrigação da magia
traturá é manter-ae imparcial e que, embol'& 
tenha aq enti.s opiniões politicaa, não póde BGr 
chefe de par~do. Ora., aquelle que recommen-. 
da o orgão de um ps.rtido é notoriam~nte 
ae11 chtife. Sabem todos que é S. S. quem 
aconselha e dirige na <lomerea da Franc& o 
partido conservador. Que confiança póde um 
Juiz cb.efo politico inapil'a.r a seus coma.rcitoa 
que per~eneem ao partido adveraario 1 

Vê, }'Dia, S. Ex., q 110 é muito differento o. 
procedlmento que o orador tem tido na caman. 
em relal)ito a esse magistrado. Tem. sido pa-
cientG ll cheio de. longanimidade pllra com oaae 
juiz1 sem. duvida. habil e honesto, mas aberta· 
mente partidario. Entretanw o mesmo nllo se 
vê da parte dos seus· ndvornl'ios: impacientes 
e precipitados, apresentando representaç!les 
oontra o jnii munioipal, sem articul11r um fa
cto, simpleamente porque aquelle magi•trado 
tem opinillea qae elles nlo ado11tam. 

.A nm aparte do Sr. Andrade Fiiueira o ora
dor reaponde que, si s. Es. vê que a que•tlo 6 
a da al>oli9lo mai1 ou monoa rapida. ela eacra
vid!o, a. que vem a. ob11ervaç!~ aobre a. opinilo 
dos divar.os a.uigua~ari1111 dc11sa repr11ent.açlo 1 

O 811.. ÀNllMllJ: FtoUElll.4 : - Para. provai' 
que nlo tem .1111.da oom o jui1 de direito, porque 
~ de liberne11 n maioria dm a11ign11ta.rio1. 

O Sn. NA11.TIH F1UN01sco diz quo n11ta 
quostlo de abolição ha. tras grupos: os quo nlo 
querem que ae fllça couaa alguma, oe que on• 
tendem q uo se devo lazer e.lg11ma cousa, o 011 
qno entendem que ó proefao precipitar a llue1• 
tlo1 pondo do parte a lei: o orador estê. no JllBto 
meto. 

O $11., ANDRA.DJI Fmul!luu.:-Nlo entrei ne1'8. 
questão. 

O Sn. MAR'l'IM FnANcrsco diz que por con• 
sequencia na representaç!o podem entrar indi· 
vidno1 a:s:agerado1 nn questão da aboliçl'o e que 
entendo.m que pens11.r na extincçlo da escra-. 
vidlto ó jâ um crime, o ser liberaea ou con
servadores. E esta queElilo na aua opinião nlo 
póde ser uma questão politioa, é uma que1trlo 
social, e os partidOll nella nlo se hão de en· 
contrar arregimentados eowo partidos. (Apoia
dos.) 

Assim pois, reemnindo o 11ou discarso, chamll. 
a. attençlo do governo para estes facto1. Nada 

·ao articula contra o juiz municip·al da Franca~ 
que é um ma.gi11Wa.do honesto e um bom pai de 
&milfa, sen!l:o suas opiniões, que se dizem er
rad11a, a respeito da aboli91lo. Si elto pôde au 
suspeito com.o partidario ou mesmo 1:1or ter vo• 
caçllo para eu.gerar o principio abólicionista. 
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é exaeto que o juiz do direito, embora seja um 
eid11dll:o estimavel e um ma~istrado illnstrado, 
nlo ofl'erace aa garantias de 1mpa.rcialidade .•. 

O SR. Ur.HÕA'Cm'l'l\A: -Não a.poiado. 
O Sa.MAnTm Fs.Ascrsco ... para 1ue qualri,uer 

infornmção soa a respeito do j111z m 11nie1pal 
possa. ser aceita. · · 

As informações do juiz de direito, pois, Alo 
serlto ünpareiaes a tal ree,peito ; e eomo a regra 
em taes assumptos é ouvir o presidente da pro~ 
vincia e e ate o juiz de direi to, o ore.dor desde 
jtl. averba de suspeita a. opinião. · 

O orador vai termia.s.r lendo o artigo do 
Nono Distrioto a que ae roferiu: 

cM an'ite1taçlfo armaria. - A Franca ia sa.
liindo doe ~eus habitos pacifteos para assistir 
a acenas de cannibaes. · · . 

cPor pouco que o sangue nUo correu nas 
ruas da cidade ; por pouco que o futi1ro bri
lh.'\nle deste munieipo não cahi11 desfeito em 
1111no pelo bae~marto do capanga e pela resie
tenci.a legal da autoridadac. 

cDesde muito se espalh:u.•a na cidade o ·boato 
ae qu.e ulguns fozendeiroo à~ forq; llo muni· 
cipio pretendfam arrancar violenta.mente os 
libertandos dew-itndos por ordem do juizo 
mu.niciilal e e:r.ercar actos de vingança contra 
Os abohcionistas aqui reeidentes. 

cNo &ll.bbndo. 3f de 'Maio, e1111e b()ato trans
,-furmou-ae ·em certeza. 

e Um grupo de 350 pes101:1111 vinde.a da t'reg11ezia 
das C11nõas e arraial do Sapo, provine~ <le 
Minas, dirigie.-se EI esta cidade com intenções 
ho1tis. · . , 

.cContl'a estes aba.I08 ·temos reclamado por' 
vezes, como tambem cens1uàmCA1 o procedi-: 
mento de certos p~endo-abolicionislaa, gu.e, in• 
eapazes de fazer propa&"anda em favor da 
aboliçlo da eecravidlo, ee lbnitam a eseontler 
negros ·fllgidos e a desenvolvel' uma chicana 
bai~ em proveito doa deposite.rio. doe'liber
tandos, quo se lcicu_plet(lm com. os 1eus ser· 
viços durunto annos inteiros·!.,. 

cNós queremos a aboli~lo decretada. pelos po
deres competentes e l\ ern&noipalllo parcial no 
terrGDO da legalid:1de1 ma• nunca. .Pregllmo• a 
revol~ doa oscr11.vo1. 

cNão podemos, port11.nto,acha.r 11. menor juati-
11.cativa' 4 revolta doB e~or111. vooratae. · 

e.Toda 11. reacçiio a.rmada,por parte doe aenho
res da escravos, servirll, O()nvençam-se disso, 
para acoelerar o · tloafüobo da qneatro do ele-
mento servil. . 

cE na Franca; onde essll. reacçlto nil:o ·tem 
raziio de •~r, porque no municipio h& poucos 
e•cravoe, qua.lquermanifeet11oçllo oomi>l'Ometter'. 
o desenvolvimento commercial e agrioola, que 
nos tr11rão a ostrada de ferro e o aa.gmento da 
população 00111 homens laboriosos e energicoa. 

t1.0 grupo tl.irigil\·se para a cidade, onde pra
.tendia entrar 11.0 meio dia. 

cOa D1•s. juize de dkeito o promotor publico 
e o capi&ito delegado de poliofo, . reunidos em 
confereneia, resolveram tent11r a resietencia. 
depois de oegotarom todos os meios de evitar o 
,C()nflicto. 

« Para protegerem os doposilos, fizeram re
.colher ó. cadàa os escravoa depositadoe. 

e O terror eapalbou-se na cidade. 
e Ae 11.rmaR doH d()zri .solda.dos do destacamento 

(doze soldados !) f'ora.m ombalad11e. 
.e Algans cidadilos armados, llll.B dH oa onze1 

reforçara.m o. guarnição do For11m. 
e As autoridades tambom se .ar'°aram. 
" Quando esliae providencias eataTam toma.

das, os cidadãos coronel Barbosa. J:,.ima e D.r ~ 
Fredet'ico Mouro. montaram a cavallo e diri· 
giram-se aoa. revoltosos, senm adversarios po• 
liticos. procurando diusuadil-os do seu intento. 

" Depf)ie de alguma di~cusaão., reaolve~aQl 
os chefes do ba.ndo vir pcu·tame,,tar coin. o 
Dr-. juiz de direito, qua immediatamente cha.• 
mou os Drs. juiz municip~l e promotor e o ca
pitão delogado e empregou meios brandos !I 
s1111sorios para que volt.asl!em com ()8 manifes~ 
tantes, promeltendo fazer com que aa .cauaaa 
de liberdad0 tivessem andamento e fossem jul
gadas em pouco tempo conforme a j:uetiça.,. 

e Felizmente a raz.ê'.o triumphou da ignoran• 
ci1111u1.quelle momento ao menos. · 

.e Si os queixosos julgavam que os seua direi• 
tos tinham sido violados, l'000l'ressem P.OS pode. 
res com.Pa.tentes por so\l advogado, o Sr. Dt.. 
Bourroul, que .tl)n to a.cousa .os .escl'ivll:es e .o 
juiz municipal, sem comtudo 110 animar a de· 
n nncial-os pelo seu. jornal por certa1 i:Qnva• 
uioncias J>Olitioaa, q.u.o nlo vom a proposito .re
latar aqui. > 

Tendo assim lido o artigo do Nono Distt·icto. 
em IJ.UB vêm compendia.dos oa f'aotoe do algnma 
graVJdade, que ae deram na Franca e que, gra-
çae á .intervençiia das au toridMios e de oid11d4'01 
d.iatinctos, nio .tiveram o mau reaultado que era 
de receiar, vai terminai:, dizendo &o governo da 
seu paiz que preste tod11o a attençllo aoa uconte
oime ntoe aa Fran~a e que oa ju.izas, que 11hi 
nlo puderem neroer a ja.riadieQlo com a im• 
paroialidade noceHal'i11, 1ejam, de accórdo com 
a lei, em oocaai4o em que ilto 11e ~a dar •em 
prejui~o do s&111 direitoa, emprGgado~ em loga
ro1, aonde melhor desempenhem a 1u.a juri1dic• 
9lo ; guo 01t11de 01 fuoio1, que 'Hj11, ent~ o 
Juiz do direito e o jui• municipal, qual dalle1 
da 11 m11ior ~arantia do impnroialidado e do 
bem julgar. 81 entondor que ahl nlo eatlo bem, 
empregue-oi embora. em outro logar, nlo ti~ 
rnndo em todo o cato 110 cicladllo bone1to o labor, 
C()al quo euetent11. a sua. f!\.111.Uia e em IJ.Ull em
~reg11. o seu talento. Acredita que asa1m nlO 
taz sen!I() dirigir ao govorno um pedido com• 
pletamente aceitavel. 

·oirà mais qut>, uma vez que oe conservadorea 
jd têm () j11iz · de direito chefe do seu pnrtiiio, 
não crê CJ.ue Yej11 uma grande C()ncessll:o con
servar o JDÍZ municipal, contra o qual niio se 
ar~ioula facto grave ou infracçlo da conati
tui.ção, ei~p!e~mente .J?ot•qua é liberal. porque 
neaae mwuo1p10, em que o oradol' nlEo eonteeta a 
influencia de seus ad,..ersar.ios, m<fs em q1le a 
têm tambem oa seus a.migos politicoa, 119 atreve 
neste tempo de provanç911 a ser liberal. (Muito 
be»i, t1u1lto EJem.) 

OOl'(TINIÍA A 3a DISCUBSÃ;O Do ORQA.MBNTO·DA 
llBSPllz.i. DO MINISTmRlO DA F.A.ZENDA. 

O'SR· PRll91D.BNTE DO CONSlllLH():....;Peço o. pa• 
lavra. 
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o Sn.. Pltl!lSID•NTE :- Tem a palavra o Sr. Basta a leitura da emenda terceira, que re.: 
preti.!ente do cooselb.o. voga a legialaçlo relativa âabert11r.:i. de c2·01iitce 

auppbmcntares e 1~xtraordinarios, para. conai• 
· O Sr. Da.nta.& (preSiclenfe do come- derar que, por maior que 118ja o respeito do 
lho) tem doua motivllll para não entr.r na · orador is luze3 do eapirito do nobre deputado, 
diacus.iio extanea do orc;amento da fazenda, e deva respeitar . tambem a aal!Mori& do poder 
responder ao nobre deputa1o pelo Rio do Ja- legislativo em taulos annoe decnonatrade. nea-
neiro que occupou a tribuna na ultima aesaão. tas m1teriaa. e da legislação que &dop tou essas 
O primeiro, é nlo devci1• disculir o or9a- .medidas tlnanceirm1. · 
mento antes de nchar~se habilit:Mlo para clizar N:lo pó 10 : o orador -fazer, de momento e de 
poaitiv11.ment111 Hm tergiversações; s1 aceita ou lev11, talio& raea dessa logidaçlo. ltespeit& a 
nlo ns emenda& oífürecidas pelo nobre dep11- opinião. do nobre deputado, mas como represen
tado pelo 1 i • ·dtstricto da mesma provinch. tante do poder exeo11tivo á obl'igado a respeitar 

S. Ex. é tão competente ne11ta11 ·materiaa, e honru a eabedoriu. de tantos e11t:>di11tà:i, finan• 
Jll:ie ao 111esma tempo tão conhecido por todo ceiros,publicistas e econoniista.CJ que, occupando .. 

. o paiz éomo eepirito quasi eystematicainente a poaiçiio em que ae acha o orador, entenderam 
refract•rio a qua.lquer idés de reforma, que que o governo .do paiz não podia prescindir 
é obrigado o orador a acreditar que, desde . · deaae recurso, sem prejuizo do 1113rviço pu-
q_ue o nobre deputado sae do seu »ystoma inva• blico . · . . 
r1avel para oft'~er â sabedoria. do parla- Discutirá., pois, e11e &811WDpto com os docu-
mento emendai, cujo m1ior aJconce outros mentos ofilciaea. : 
podel'ilo medir, mudtlndo ·completamente as O 11egunJo motivo por que.·o orador nilo entra. 
condiçlle8 do serviço fl111:1nceiro do paiz, nD:o já nessa discussão, por si só seria eufliciente 
lhe é lieito rejeitai.as oa nceital-as imma- par.1 justificai-o . · E' a ausencia do nobre depu
diatt.mente. Apenas leu as emendas de S. Eit., tado pelo Rio de Jan.eiro; au11encia do que tev• 
o orador expediu ordem ao thc11ouTo pua conhecimento pela aeg11inte 0:11•ta que p11blica, 
fornooer·lhe todos os esclarecimentos indis- como prGito do seu reeonbeoimento a S. Ex.:. 
peneaveis à diaousllio, e <lntendeu"'.aa com o e IUm. e Ei:m. Sr. conaelhei..O e ílmig0 • ..;. 

aea collega. · ministro da agric11ltura, pt.rt\ Por doente eatou impoasibilitado de compare
por 1ua parte proporcion&r-lhe outras hi!or• .cer i. 119111eo da cam~u dos Srs. deputt\daa e 
111&9t!es que lhe 11110 indispense.veia. · d ·d d · nh V E · 

SaDl ~ases esclarecimentos, a diao11e1lo n!lo priva 0 º· praz&r 8 acoUlpa iir ª · · 1t • no 
" empenho patriotico de debellar o tl11,.cit que 

.daria roe11Hado pratico, o resulto.do q_no de- perturba. as noua• flnanç&ll • . A promL1tidlo e 
s ejam os nobree deputados da opp0111çio, · o boa vontt.do com que V, E1t. acudill ao Ulea 
·governo e a tll3.ioria, no ponaameato commum convite do assiatir ;. ~ disciuaalo do orçamento 
de se conseguit' gra11.des economia~ no or- da fazenda, além do me penhorar, 0 um pablico 
Ç&mento do hnperio. . tHtem11nho, que V. E1. deu do inte1•eese que 

A siwples leitura da1 omend1111 j usti1!oa o tom pelo coil\ribuili\o 0 rHpoito do pnrlameuto. 
procedimento do orador. São e.~taa H emon·;Jaa: Só por fol'qll maiOl' f:oltaria eu aodevor do auxi• 

e 1. • Supprima-1e o art • .&•, add!Livo de. ·ca- liar, dentro dOI mciu1 pouca1 rcaur101, o go. · 
ma.ra.. . vorno do E1 ta tio noita cri81 ft nancoira, 

e 2. • Si p:1ss11.' o art. 5;, (111bstitutivo da e Recoba V, Ex., mAi!l uma vos, 01 proteatoi 
c•m•ra) aubetit11~se H 11al•vraa flnaos- a d.i minha maia 11.lta considort.~lo o 11incel'B e11-
con1<tr do dici c1n q~ hou~11r ter1ni11ado o tima.-De V. Es. a1uigo, venar•dor, ori11do o 
pra:o para o ,.,col/iínunto- por estas- o obrigado.-,ln1oni'o Ft11'1"fi,.a Viat1110. > 
contar do dia 11n tz"" hin,·er começado o pra- Ante 981a carta., ió tom 0 orndor, aoompa• 
~o mcll'c.iclo para o ·1·acoll1fo•cnto, nh:\ndo-a. doa eeus m11.ia ainool'09 agro.deci-

c 3." Substitua-ae o o.rt . 3° d11. propo~\I. do mentoe. do di1ol' que ptl.ra ne1te ponto. 
govorno e o § t• do · art. 3• do 111b1füu\ivo Oavir4 ao nobi;e depatado polo Uo distrioto 
da camara polo seguinte: do Rio de Jnnei.1•0, ospero.ndo que desaµpareça 

Aa•t. 3. 0 E' rovog00a a legíslaç!Io i·ofotiva em breve o mofrvo que priva B catnara da pr~ 
i abertura pelo governo de creditoll quer eup· eença daquello honrado . deputado, po.ra que, 
plemenlares. q11er extraordinarios, q11e ficam todoa junto~ em 1es5ilo pro:r.im&, po~rn discutir 
abolido1. 011ea materia, que realmente, coma dis~o em· 

e Si pa.sa:ar; · npprimll-S·~ a tabella B. seu pro!lramma, íó1•ma com R outra, a.a rlua11 
e'· ª N:i tabella o. · que dominam pala ena imporla.ncia e gravidade 

a attonçio do paiz. 
e t.• Rorluz.a..ge ae verb!lll pedidas para o 

prolongamento das estradas de forro do Re- O Sr • .A.uclra.de Flguetro diz . . 
cifo 110 S. Francisco e ela Bahiii ·ao Joasoiro, que, nos eatreitos limitea do tempo que lhe res• 
B.l!!iro · como ·pare. a. construcçito das do Rio ta, procurará correapon:ler u .am.v.bilid!'-tles .do 
Gr11.ndG do .. Sul, al.9 aotnm8oll .reatrlctamente .ia.· nobre prellid.ento do con!!elho ; mns infeliz
di11penaavei1 ao ~gamento, dur1'11te o anuo, mente Dilo póile corresponder aoa nbraços e · · 
dos contractos C'llebrado11 pela administração, blandicias da S. Ex. senilo promettendc>-lhe a 
quG oa nA:o renovará. 011 .celebt•at'ti outro~. maia f~a.ncl\ e rigorosa. oppoaiçlo. · PMcisa, 

_ · e 2 . 0 Suppri1ila-se o p edido para. o prolonga·· porém, ju$tiftc1:1r o•ta. aUltlldo,q ue u determinude. 
mento da. l•atrada de ferro D. Pedro U.-A1i- pelo proirramm11. do ministerio o pelu cireum• 
<lraàe F i !IUCira. 'I> eta.ncia~ espeoiaes em que o orador se acha. 
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Para. isso P-roduzirá succintamen te razões 
d'.l na.tureze. politioa e cconorniea. que o hão de 
j12Stiflcill." plena.monto aos olhos elo paiz. 

Trata-se de dar ao governo um credito na im• 
portancia de mais da metade da receita. publica.. 
Não é posaivel vo~ar tão gr11.nde credito a um 
gabinete, som que este so mo&tre colfoca.clo na 
arena constitucional, com uma 01•gani~açlto 
capnz de captai' a confü1nça do parlamanto e sa

IJtisfüzcr às formulas externas do novo re· 
gimen. 

Achg.;.se, porventura, o ·gabinete nestas con· 
dlçõea de ooneHtucionalida.de 1 Não. 

O nobre presiiiente do couelho não esta a 
frente d'um ministerio constitucional; antes ae 
aehe. em.uma posigão constrangida; por iHo o 
orador vem em a9uauxilio com o habeas col'pus, 
afim de tiral-o da posiç!Io em que se ach9.. 

:No anno findo eeta. Bito ação fez cahir um mi
nialerio, e o nobrs presidents do conselho foi 
chamado para organfaar novo. gabinete. 
Dil . accorllo com. o aeu comprovinciano o Sr. 
conaelheil'o SAl'aiva, S. Ex. decl11rou que a. 
maioria da camara .não lhe oft'erecia margem 
piU''1. organi:l:ar um ministeTio forte o duradou
ro, e 9.ºª além disso tinha razões pessoaes para 
a.e1•ed11ar que nil'.o podia angariar mesmo essa. 
mo.ioria fraca. Porti>.nto S. Ex. aGhava..ee na 
du11la. impos~ibilidade .de organizar miniaterio 
forte; porque o partido não tinh<1 forças, e 
porque não contava mesmo com essas pouca.a 
forças. 

Para comprovar . estas propoaiçõ1111, o orador 
lê o que .disse o Sr. conselheiro Danta8, na 
sessão do senaJo de~ 26 de Ma.io do anno pas-
sado. · 

Oi-e., cst.G o.nno, continuo. o ondor, S. F.x. 
foi novamente cbt1ma.do p<ir,\ organizar minie
ierio, e •lo mesmo modo que o Sr. Sara.i'l'a, in· 
1L1tiu,j1111lo do eleitor doa minilltroa,na recusa de 
formar ministcrio ; recasou umt1 e maia vezee, e 
1ó teve de calor efln::d para c1m1prir um dCJver 
indeclin::wele int1dia.,el do patriotiamo. Ora, ai 
o nobra preaiden&e do conaelb.o a.Inda ma.iueve o 
mesmo conceito do anno flndo,ai S.E1:.1a recusou 
mo.ia d~ uma YO<i a cata incumbeneia., ó claro 
quo estó. em uma posiçlo ·oonatrangida, e que 
persiste em pon<ar qua não póde ter o min1e
terio oondiçues de dura9ão, nem de fol'Q:i. a co• 
heeão. E!l'ectivamoo.te eatnré. S. Ex. em me· 
U1ores condi9ilea do que no a.nno tlndo 9 Pelo 
contrario ; aa condições dci hoj~ slEo ainda 
poiorea, m11is deefüvoraveia para o gabin9te. 
A cama.ra acaba de derrotar urn ministerio, do 
qual este não ê maie do quo o continuado'r, o 
prolongamento, conforme disse o nobro minis
tro do imperio Do. circular a a]t:i. 11cJrninistr11.ção 
de pai?.. 

Além disso, do minieterio tr:1ns11.cto paa. 
1ou p11.1•il o actu11,l um dos ~iniatros ~ 'Para 
uma puta. em quo ha questlo 1mportant1ss1ma, 
a da desnmorfüaçilo dos bons da.e orclena reli
giosas, como parii provar qne eete ministe1•io 
era 11 continuação do anterior. Aindt\ m:ds: 
faz pa.rte deate gabinete o nobre mini•iro da 
goar1•ii,load1r da maioria derrota.de. 

o SR. CANDIDO DE ÜI.IVEIRA (ministro dei 
g11ei·i·a):-Derrotada na:o; vancedora. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA responde e. este 
apa!'te que corrigirá a phrase ed1rá que o no
bre miniatro da guerrll era· o leade• de uma 
maioria. duvidosa, do uma. maioria cltj1111 victo-
riaa eão contesta.veis. · 

Faz a.ind& parte do gabinete o nobre minis
tro de est!'llngeiroe, que occupava logar da con• 
fiança, o de :l • sec1•eta.rio da ca.mara.. Final
men~e o min.lsterio actu11.l é a con.linu:1çilo do • 
anterior,porque é sabido que aquelle ministerio 
foi protegido pelo nobre presidente do con· 
aelho ••. 

O Sa. ·DANTAS (presidente do cottselho) :
Protegido não; apoiado. 

O Sa. ANDRADE FmUlllIRA ••• assim como 
pelo nobre aenador pot Minas o Sr. :Martinho 
Campoa, que ta.mbem continúa a manifestar a 
alta protecçlio ao gabinete actnal. 

Não ha duvida que o 8'abinate actual é pro
longamento do gabinetepassa.:lo; e sendo assim 
pel'gunta o orador:-0 nobre ministro póde con
tar com a asaiduidade ele um apoio que foi 
negndo ao seu antecessor ; pôde contar com a 
permanencia. de ucn apoio {lrovisorio, que os 
elsmentos divergenles da i:na1oria lho têm con· 
cedido, mas que foi recusado a.o seu antecessor f 
O mini1terio actual póde ter certeza de con· 
aer'l'llr o poder, sendo continuador do ministerio 
pa81!8.do f Parece que não ; tanto mais quanto o 
roínisterio actual 11lienou votos da maioria, com 
que poderia contar. Additou 110 programma do 
gabinete paasndo, por e!le exposto quando aubiu 
ao poder e repetido na falla do throno oom que. 
foi aberU. a :ictual eesa!o legialt,tivu., &dditoll 
áquelle motlesto progrtmma, sobre a. quast«o 
incandncente do elemento servil, propo~iç!lel 
11ventu1•osaa. EB&a.9 proposiçl:le~ contrastam com 
openaameuto do ministerio pHHdo, e nilo podam 
deiitar de ro11bar ao min\stario ac~ual o~ voto• 
daquollea que ent<mdem que, neste a11ump101 
se Clove marchar com len&icflo, 

O Sa. Smv11lUNo Rrneuto:-E V. Ex. a.creema 
que se faça al111mo. coun ' 

O Sa. ANDl\ADll FmUEtnA diz qua oito pddt 
fazer injustiça ao nobre ministro de acrorlh•r 
que S. Ex. venhl\. brandir um fa.cbo <le propa• 
ganda,sem ter o penumento serio~ etrectiyo de 
levar avante quC\lquer daa medida& proposta11. 

O SI\. DANTAS (pre11idents do cons1lh11): -
O governo de opinião represente. a opiniilo em 
todos o~ negocios. 

O Sa. ANDRAOll FtGctlilX!\A diz que ne~ta or. 
dem de idée.s as pl\.lavras valem mn.is do 9ue os 
factos. Em uma occasiã:o em que o eapiruo pu· 
blico parecia entrar em pbBBe de paz e de or
dem, dopois dos sustos as.usados peloa abolicio
ni~tas, vir o nobre ministro, illopportuna
mente, e:i:age1·11r, no seu programma official, 
medida.a dess& ordem no tocante a questão t&o· 
illlportante, é oito ter peiado o nlcance . de suas 
pala.vrH. 

O Sn. DAN"l'AS (presidente do con,etho):
Pesoi ninito. 

O 811.. ANDRADll FlCHIElRA, continuando, dfa 
que o governo tomou a. oumplicid11de das agita.· 
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Ç(Ses, desde que toma a autoria de medidas que 
Jazem accelorar a Jllarcha do problema, 

o Sl\. BKHRRA C.a.vALCA.NTI:-V&iu esplicat', 
nlo eu.gerar. · 

o SR. AN.l>llADE FIGUEIRA observa qtte eab 
·q uestlo V(!iu revelar a posição constrangide1 do 
nobre prelidente do conselho. Os illuslres ·oiie· 
fe11 liberaes que foram chama.dos ao paço de 
S. Christovão, parn. serem consultados sobre o. 
organização ministerial, Ce>rça ó dizor, houve
ram-se com perfeim loaldade, ex.11licando ao 
paii o resultatle> d:i. entrevista que tiveram com 
.S\la Magesblde o Imperador, e o orador rende
lhes o~ merecid!HI elogios; 111as SS. EEx. nlo 
assumiram, como não assulil.iu o nobre presi· 
dente do conaelho, ii. posição que lhes cuPlpria 
como políticos o r :ipresen!Anl88 de parlido re
gular em regimen constitucion:il, represelitn· 
tivo. SS. BEx. deix11raI11 completamente a dBll4 
coberto a corôa, a respeito deeta queatlío (n4o 
upoilldos ela maioria e apoiados dO opposiçllo), 
nlo a1111umindo a Nspoueabilidade de uma. re• 
cuea ao papel que ellA queria assumir• de di· 
rigir ~ propaganda o de collOC~l'-se ti. 110.a 
\es\i., (Apartes.) 

O ora:ioflrata.rA de. declara~ão dos illwilrell 
chefes, ·razendo excepção a. r111pnito de .o.m 

.4l1lle1. Ficou maniafeato, d11. conferencia dea· 
1e1 ilhistres chefes oom a .corôa, que nlo se 
iratou da.a difil.culdades praticas de organizar o· 
miaisterlo para executar o. programma. liberal, 
.como ·tem sido aprego~.do nllJJ diversas aess!Ses 
do corpo legillativo, e tal q11al a maiori& ila 
oamare. poderia e;poial-o; o que ficou patente 
foi que o eleitor dos ministros proc.urou mzer· 
·marchar a '}U&at.lo do olel'lento servil, propon• 
do <J_Ué foase ella encaminbnda, di1cutida e r .. 
solnda durante eata. aelldo do poder legiala-
-tivo. · 

o Sa. DANTAll {pt"asidll!llll do cotisei110) : -
N4o quero intotmmper a V. Ex. PPOtesto e 
aguardo-me p&l'I' roepmtder-lhe. · 

O Sn. ANDM.'DB F1ourna4 dia que o minia
terio deixou aquello programtnii. mõdO!!to, depois 
quo ae viu forçado, como dis~o o nobre presi· 
.aente do conMlho, a acGitar o programm11. qH 
lhe era ,proposto. · 

O SR. DA.NTA.9 (p't'tsidento do ºº"'elho) : -
Nio disse isto. 

O .sa . . ANDll.ADE FmoE1n.1. rasponda qua, ,pCllo 
monos, S. Ex. fallou neste! termos. · 

O Sn. DAN'.1\lS (p't'esidante ào .001i sslh1J) :
•Queira ler as minbe.11 .palavras. E' .. esta .uma 
.. questão muito ·import11.nto na aclualidade . 
Nlo quaro interromper a V, Ex. , mas peço 
lealct.ae no deba.te. 
. ·o Sa. - ANDllADl'l F1Gu:e1aA ·obsePVa que o 
·nobl'e presidente do·oonselho doclarou quo re
cusara Unta ··e mais vezes organizsr o minis
ter io·; S. Ex. declarou quo afinal (l8"do) 
e oxpoz os termos om que Jhe pareceu·podor 
... 11.carregar-so d11. or~nizaçlo minlateriel, ter
moe que íoram acolhidos pol' Sua Magestade. > 

o·sa. DA.MAll ·(pl'esickntc .dQ ·OOtlHl ho) :-
•Belà t1hi. . 

O Sa. Bnnu CA.nt.eAMTt : - Os termos 
em que 110 propunha realizar u queet~oK pnl· 
pitanles da actualidade. 

. O Sa. ANDJ.UDB: F1GuEnu. diz qull deve n en
tendei' !laae1 os termos p~ra realizar as qnestõel,. 
como foram o&recid:ie com ineia\encia,.uma e 
mala 'VGzes, insislencia em que o nobre pPeiri• 
dente do . conaelbo decl11ro11 ter peniiitido, ju'I• 
.tiflca.ndo a Jlrocedenci11 ·de sua. escuS&, e ac~ 
· tando o nii n1sterio, a conaequeneia ó que &ceilol9· 
o programt1111 quo vinha deaempenhal'• (Apartai 
da maioria.) · 

O orâclor Jl()deria ainda int~rprotar QIJ pa
la.nu de S. l;!s. pelas conferencias com ilivel'flOS 
collegas, que füraJD. aceórdes em que :i. coroa 
dG1ejava fázer marchar o problema e dar-lhe pu
bliciilado ·por programma official. ( ApartllS. ) 

Esi. ponlo ruUlllbra claralllenta da entre
vi1ta daqaeU08 cbefes e ~ooa o eleitor dos mi
nils\roa em JIO!li~ deaagradavel perante a opi-
:ailo. . . 

0 Sa. DANTAS (presiclent6 elo conselho) : -
Não quGro interrompel-o, mas protesto rea• 
11onder, . 

O Sa. ÁNDJW)ll F1au11nu. diz .que a corõ:-. iião 
·tem •o .direito de collocar--ee ·d. testa. de propa• 
·ganda. .ne:nhum.11, e si tivesse este pensamento. 
ere. rigoroso dever dos •chefes politiGos,con~ul· 
.tadoe a respeito, 001itUr esta deolaraçlq, uma 
vez· que não \iver11m a coragem civica de .r.e
jeitar ou de .aas11mir a r111ponsa.bilidado do que 
.. e lhe1 propunb deaempenbar; • 

0 .Sa, LoUIUliNQODl!l ALBUQUJllRQUJI :-Pe90 & 
palav1•a. 

o sa. AMDB.AllJI FlGUJ:l\\4 dix que, quando 
S. Ex. 9ui:iaue assumir a. inleirll reapon11b!· 
lid:ide do progr:lmmo qo:e apr&atntou, na:o d.v1n 
proc11rar patrocinal'olll oom a upiailo da eol'6a, 
i\izenc\o quo ·era . ror9ndo a dcnmpenbnr Mtl 
programma com qlle compos o .au ininWorlo. 
S. Eii:. aceitou· 111\o programma em termoa q11e 
estio bem longo de altl'&hir o apoio dn 1Ua{o-
rla 4• cumara. · 

O Sn • . DAN'l'U (proaid"'" do co1uelho) :
Paolencla, mas nlo •~pero ino. Eltoo ro1igna. 
do' sorte que 011to programma me reservllr. 

·O Sa. AKDl\A.DB FmuF.11\A o bierva que o nobre 
·preeidente do con10lho voiu propor medida• _que 
trnnaoendem do 1y1tem11 adoptniio pelo g&b1ne• 
te antedor,na. 110luÇlo do elemento aervil ; veiu 
prégor n noceasidade de alforriar os escravo1.de 
60 annoa eem indem.niaaçã:o, A l ei de 21hle 
Sotembro estabeleceu que sii pudell!e haver 
altorriiie pol' meio de indemnisaçilo, afllrmando 
assim o direito de propriedRde. 

O Sa, DA:N'U.1 (presitlenl6 do. conseU,o) : -
O governo ·se propõo innoval', .modificar . nesta 
·p11orte. 

O :Sa • . ANDRAl>lt F'rou111a.\ '~plica 9.ue essa 
innovaç'lo ó .perigosa, ó uma expol1açlo. O 
.nobro ministro nlo poderit arrancal-a ·da oa
mara. 

O Sa. DANTAB .(presidente do· con:clhr1):
Con11Q muito no.patriotismo .da cnm&rn. 
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O Sa. hol\ADE Fceuii:mA pondera que oi.t 011 
eaeravoa que ae !1Ch11.rem nessas condiçõ3e, 
têm valor, alo c11.pazGll de prestar nrviços, o o 
nobre ministro não {lóde com111etter o esbulho 
dG l ibertai-os sem indemnisação desse ,,alor; 
ou são invalidoa, · e o nobre miniatro nlto póile 
ter a de!humanidade de libertar o senhor do 

: on111 que lhe incumbe em relc.çlo no sustento 
d618es eserr.vos. 
' O. Sa. DANTAS (presidente do conseJho):
Havemo.a de apurar isto quando fór aprésentado 
o projecto. Não o demorarei muito, tral-o-hei 
dentro em ponco11 diaa. · . 

O Sa. ·ANDRADE Fcau.ernA observa .. quo, além 
diao, o programirui do nobre ministro <1· revo
lucionnrio. ; porquanto S. E:i: . lembra-se da
quelles que têm mais de 60 annoe, pOl''}tte 
exnctameute 11io os que foram introduziaoa 
ante11 da lei de i83i, isto é, aquelles sobre cuJa 
poea~ n!o póde haver duvida, em relação ã 11u:\ 
legalidade _ · . 

O Sa·. DANTAs (presid1mte do conselho):
Revólllcionario um acto que e&he do podar le
gislativo 1 7 
· O Sa. ANnRADl!l Fl&OEIRA. responde que o 

poder legi11latiyo pód~ praticar revoluções e que 
u tem feito. · 

Proseguindo•di1 que, uma vez conseg11ida a 
em .. ncipaçlo deu1e1 esoraV011, a dos outros ·ao 
farâ ra~ida.mente; porque 1111 dirà gue foram in'
troduuâos depoia da lei de i88L Eis o pro-

·. gramma da que o nobre minisLl'o ae fez· orgllo 
na camara. 

O orador fozjueti911. a S. Ez., li.craditando que 
acei&ou eue programma sem lhe medir o al;. 
oano11, 1em l'éparar qae aervia à propaganda, 
para aoabar do golpe com a eaeravidlo. 

O Sa. DANTAA (presidente do conselho):-
0 que admiro é a teucidade do V. Ez. 

O Sl\. ÂND1\ADll FIGUBIRA. diz que o nobre mi
n{eU'\l e.pre11on~ou na came.ra. o 11011 programma. 
om tormoa quo nM:o P.Odem ter o apoio âa maioria, 
quando s. 1!!1.. deClaro11 que 1a •ubsfüuir o 
moclesLo bupo11to lembrado pelo ga blne~e a.n
uoeuor, impo!to de 500 réia por cabeça .de 
11orarc1 de ttabalh1> r11ral, por um im~to fe>rte 
aobre todoa os contribuintea braziloiros . · 

Esta medida, nota o ora.dor, é tambem suge
rida pela propaganda, principalmente para se 
tornar odiosoa, aos olho• de tod~ os oontri
buintes brazileiroa, os proprietarios de e1-
cravo1, e para assim apre1aar a aboliç&o. 

O SR. DAm:AB (presirience do çonsei1io):
Nlo apoiado ; para interessar na soluçlo do 
problema toda a nação braziloira. 

O Sa. hDRADE FtGUlllII\A inaiste que é para 
· inteHe1&l-a no odio contra todo propriete.rio de . 

e1cravo1, · 
O oradol' passa 11 na.minar a medida apre

sentada pelo ebinate re!ati.va 4 looaliz,aQlo do 
·01cmento llOrnl n"'a prov1nc1as, por 111010 de·Jei 
geral. . · 

Eua medida nunca mere~a a sua 1pp1•ova
g1o. Eapera em oeeasilo opporluna provar 
1110 e6monte que elle. é uma eondemnaçlo de 
todu n1 regras o principio. legaes, !'t~ ató é 

deafavor paril o pr1>prio eilcrayo a ·que!ll ee 
procura. b~neficiar. Por agora, poróm, l imi tar
ae-' a mo1trar como eaa& mediaa chogar4 em 
cario periodo, e, segttndo a evolnçlo da propa· . 
ganda, a determinar a. localizaçl1> do P, lemento 
escravo dentro do municipio o mnceessiva.menttJ 
lornal-o ad1tric to âs familias e ·aos indiri-
duos. · 

O SR. DANTAS ( proaideiUo elo conselho ) :
Entretanto o facto está con11agrado por lei de. 
diversas provincias,por asaembléaa :\'rovinciae&, 
.que são autoridades competentiaeunu. 

O Sa. ANDRADE Fmo111aA entende que o 
nobre ministro · nlo pôde invocar e~ae lMto, 
porque dovêr& aor o primeiro a aconeelhar que 
fossem revogados pol' incoutilucionaes eaas 
actos attentntorio:i. As 11esembléas proviociaes 
n~o têm pelo :r.ctc addici~nal a facaldad'l de le
gislar aoõre pessoas, aas11n como não t€m t\ fa• 
cuidada de l egislar sobre direitos de import:lçio, 
como o governo raconheeeu, · revog:indo leis 
proYiociaes quo dispunham taes impoatoe. E 
neste pontó o orador nota a inconsequencia do 
governo. · 

O Sn. D ANTAS (prendente do conselho) : -
Poi1 vou até o regpeito das opiniõe! maia re
atrictivaa como a de V. Ez:. 
. o Sl\. ANDRADlll FIGUJ:Il\A tem neste ~onto 

opinião mais liberal do que o nobre minut?o, 
e, q11&ndo se discutir o projecto qua s. Ex:. 
prometia, provarã que essa remtriÇ&o d anl111 
·prejudicial do qtte util á ospeeie da pessoas a 
quem ae prot.nde benetcilll'. 

O SR. DANTAS (presidents do conselho):-
ln11ito "º" cla.tur beneflcium, . 

O Sa . ANDRADlll Fmuau pondera que .em 
idéu tio eii:tremad111 colllo ae que aG con\@m :a.o 
programma. do govel'nO, idéa11 que vàm em 
occuiio inoppar&una· agitar vivameute o eapi" 
rito publico, não pOderia.m merecar o apoio dol 
membros da maioria que até hoje estiveram 
com os amip do orador, no propoeito Srme e 
inablllavel de S&IV..r a todo o c1111to OI Bf;indal! 
interesses nt.eionaea lipdoa à 110l\lçlo deeea 
quei&io. 

o Sa. FBLIOIO DOS SANTOS :-Si ulo ÍOll98 o 
eapirito do parLido, a minoria. estaria nu1a 
questl1> maia dividida do que a maioria. 

O SR. D.o1.NTA.s (pre1idefttd elo conselho):-
Havomoa de ver. : 

O Sl\. ANJ)RA.Dlll FlaVBnu. em reaposta ao 
Sr. Felici1> dOI Sant09, di:i: que s. Ex. attribua 
ã minoria 01pirito de partido, quando alia nel!la 
q ueatão nllo tem partido (apoi«tlot) ; ê qae1t10 
1ocia.l, em que os bra.zileiro1 acham-se Cj.llt.li 
todos em unanimidade, na dispoaiçlo de e::i:hrpa:r 
eate ca.ncro da nos!a 11ooied1de1 pol' meios lentai 
• 8'rt.d11:1t1, pollpando 01 i:11.te~11 11u~riort• 
do pai'z. 

Sor4 maii numol'OIO do- qut pcn11 o nobM 
depubdD, pl'Olegue o ol"lldor, o IJ?Upo que lllO 
poderA acomJ'anhnr o nobre prea1d1nte ao COIL• 
aelbo . Adm1ro. atd qae Gtill gr11po '' dab:llM 
jlludir, coneon\indo quo a, palavru do nobre 
proaideote do contallio corres1a111 mundo ; nata• 
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ralmente por suppor que·nlo seriam levada1 a 
eft'eito, este anno, as idéa11 apregoadt.11 por s.· Ex, 

Nesta queatâo 11 palavra é maia perigoaa ·do 
que o acto. O mel.o póde aer 1eguido do iD:IIne· 
.diato elfüito do limita.r o pl'.!Jjeeto que paaaa a 
vir na. va~a das aapiraçõea. A palavra vai . ao.~ 
cender a ~iuagi1111çi!o dos quo 1otrrem e espera.m · 
e atê do9 que querem upecular. · 

O .sa. ·DANTAS (J»'e$idonie llo cotuetho):
l•o ape11as provaria qH nenhuma rel"orma se 
poderá f.1zer. · 

O Sa. ANDRUlZ F1amnu diz que reforma só 
deve ;ier apreaent!lda, quando ~enhm do ser rea
lisa.da ; e não ann1111ciada como fez» o honrado 
preaid ·nte do conselho, tendo certeza plena de 
gue nlio arrancar 1 da camua. uma lei seme-
lhan le.... · 

O Sa • . DANTAs (preir'tknts elo conse'Vw):
N&:> quero arrancar, quero obter muito espon
taneamente, e hei de obter. 

O Sa~ AN1>J:U.o• F111u1111U. diz que não ob· 
&eré. 

Neste asaump\o nlo precisa recorrer :1 ou
tflle deGlone\ta.ções, b:1sta-lhe uma, que o nobre 

· presidente do conselho nlo reoussl'4 ; a que se 
baleia na autoridade do honr,1do ooneelheiro Sa
l'&in, que declarou ha poucos diu no senado, 
que não 01•ganizava miliisterio, porque com a 
oàmara actual nlo o podia fazer em condiç1'e1 
de for~ e homogon~ia&do, para. resolver 1. quea-
tlo do olementg servil... · . . 

O Sa. DANTAS (p1·e1id111t!e do 001uelho) : ~ 
Sob o ponto ele vista delle. 

O Sa. A.NoaADJ: FtGtT•IRA. •. nlo podia fuser 
m:i.rchar •~tt. que9tlo para aaa sola9«o. 

Em retpoet.& a um apmrte, dil o ol'l\dor que 
o hooraclo connlheiro Ssnin nlo pro1lltnha • 
aboliçlo immediata. e para prova ão que diz, 
li a1 p:1lavrt.• de que em 1au diaeurao 1e urviu 
llqueUe 1enador. . . 

O Sr.. F11.1010 oo• Suno, :-CNio que elle 
ae engaoou Ae1\o ponto ; podiu obter da ca
mlll'&·. 

ô S11.. ÃNDR&n• F1ou1nRA. · repete que o 
Sr. Saraivl\ nlo jalgava que com n camara 
actunl · pude!J•~ organizar minfaterio que vo
tu1e medidaa tendentes a encaminhar a que1-
tlo para uma soluçllo satis~ctoria. 

O SR. DANTAll (presidente elo con1dho):
E e~ julguei que podGria tentar; vamos ver 
qual de nós neste ponto te111. razio. 

O Sa. ANDRADll F1Gu.1111RA diz que s .. ll:J.. 
ongana-se complefamente. 

O Sl\. DANTAll ~rcsid~tue do oonselhoJ:-
Melhor pnra V. Ex. · 

o. SR. ANDl\ADl'l Fmu111aA repete que o Sr. Sa~ 
. raiva. é .quem dizia . oerto, e o nobre presidente 
do conaelho nlo arrancar& desta. camara; o· p~ 
jecl.o que pretende, o orador desde jà lh'o vatioi
nr.. Si s. Ex. ·quer desde jll experimentar 11 
auas forças neBllO tet'l'6no, t?n.ga o projacto sobre 
o. elemento 11ervil e 11ajeite-o â eua propria maio-
ria; o orador" louva no 11eu Toto. . 

O Sa .• DANrA.11 (pre1identg do conseU10) :
. Não gosto das couau anfea de tempo ; na occa~ · 
ailo propria eu o farei . . 

O Ss.. ANDR.\D.111 FtGu11:ri.u. diz que quanto 
maia S. Ex. demorar 11 $0lução tleata quelitlo· 
mai11 a.<\iizinh:ir& o periodo final doe tr<1 b!llbo11 
da. camara, e Dlais approximarll. 01 deputados 
dD!I comioioe eleitoraes, e portanto menoe t.er4. 
$. Ex. ac:cesso contra o voio do1 1e111 coounit-. 

· ten.tet. 
O Sa. D.4NT . .u (presiclento do conseiho) :

Felizmente na constituição do Imperio temos 
muitos recursos. · 

O SR~ Ai'(o!IA.DB Freuicuu. replicr. que s .. Ex. 
nlo pódo empregar o recUl'so da. dissolução 
desta camara, nio só po'l'q_ue já diMG que 
n!o teve si:quei- este ~nsamento, como porque 
nilo tecn leia de meios ; nlo póde pois lançar 
mio dessa medida dictatori.al sem a.tirar o paiz 
em uwa revolu~. · · 

S. Ex~ esta até deàarmado peranto 0-1 aens 
amig01J,porqu0 o nobre presi~nte do conselho 
fez asaoalhar no parlido a que pertence que a 
ascen~lo doll couaerv11dorea é impo88ivel ; de 
aorta que esté boje prompto para morrer .naa 
mlos dos seu• proprios correligion:wioe, .não 
podendo nem ao menOll morrer coin a ascenlllo 
·doa aeua adversarioa. 

O Sa. DANTAS (presidente elo c o11ielho): 
Além da diuoluçllo ha outro• meio11 na con1ti-
tuiçlo. · 

O Sa. ÃNl>lUl>E F1GU&tiu:-Qu9a eão 1 
O Sa. DANT.1111 (prerídent1:1 do coMelho): -

A prorogai;lo doa tr&balhoa da auembléa geral, 
a oonTOCaçlo extraordinarir.. 

O ·Sa. AmiaA1>1: F1001111\.t.. p orgunta ao 
Sr. pretident0 do coneelbo si oom a pl'()rogaçlo 
os voto• se mudt.rlo. S11ppõa ciue qut.nto maia 
prorogar, urá poior pll.1'11. S. Ex., porque maia 
ae approx.ima.rão 08 deputados doa comiciOll 
eleitoraee. 

O SI\ . DANTAS q,1•eside»te do cotueiho):
N&o me comprometti a coUM nenhuma. 

o SR. · At1Dtun11 Fmu.E1RA. : - Ah ! V. Ex. 
nlo aCJ compromotteu • •• . 
: O Sa, DANTAll (p1•esidente do conselho) 1 - . 
Es~amos di11cutiudo lealmente. Quil lembrar a. 
V. Ez. quo na con11titui9ll0 do lmperio ha re-
curaos 1.lóm daquelle que V. E:r.. aponta.ya.. 

Vous : - QD.11es slo W 
O Sa. ·DANTAS (presidet1t11 do conselho) :· -

Ha prorogaçilo, h11 a ~onvoca9ão ex traordip.aria 
em acto continuo. 

O Sa. ANDRAn:s: F1Gu•nu ob11erva que a 
prol'Qgaçito na.da resolve assim como a co11vo
c11çilo elttraordinaria., porque OI poderes desta. 
legidatura finda.m-11$ em t de Dezembro ; a pro
.rog'9(o· enfraquece no governo, porque appro
xima O. deputados doa comieioa eleitoraea. · · 

O Sn. DANTAS ú)residetite rlo consellio) : :.... 
Mu desile q\le rive.r desempflnhado o meu 
dever, eagotando os .recuraoe cionatitacionaea 
Jllo ficarei mal. · 
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O Sa. ANDB.AD11 F1&u11:rl\A, respcndendo, di;r; [ O Sa. AMDUADll: F1at111tl\A diz" que. s. Ex. 
l!!UB S, Ex. llilo Iler.rã mal, por11ue ce.llirA l.ll>m quer ao meamo tempo enca1ninflar 11:ccelerando 
grap. (Riso.) a q11estllo do elamento ser1'1l •. e vai pôr a or-

Levantada.a · uestão, colloca s. E:r.. 811 pro- dem publica em per1w·ba9ilo, de1orga111zar o 
:1:imas eleiçõesqdo lmperfo em . uma 11ih1açllo element11 de 1rab11lbo ... 
perigOl!a., para. e~tabehcer a. luta entre os quEI O Sa. DANTAS (presidente da conselha):
g:uarem d.,fenúer o direi tu de propried .. 1de e oa Nlo tenha. susto; é o meio de tl'.r.nqu1llieal-a. 
interesse• do paiz, e oa que, d. cuata de kldaa (Apoiartos.) 
ees·!a interesses, querem apresHr a eolu9~0 do o Sa. ANDBADB FiGUIHRA , • , abalar a. ae-
elemento aervil. guran91 de vid:i o os in.teresse~ particJlarea e 

Raspo o.lendo a um aparl0 ·do Sr. pre>idente afogeut.ar o.s capitaea doa trabalhos agricob.a. 
elo con~elho, diz o oradol' que ja declo,rou que Com ee~e9 meios S. Ex. ataca as fonte• da. pro
vai apresentar razõ··•s de orde1n politiea, dacçãQ e bem longe de hab:litar-se para. resol
raziiee d' ordem economica. Está ainJa na ver a q,ue~tão financeira, pelo ~ontrario. torna 
parle politica ; mas, BÍ porve11tura eslae impOSBlV&l Hla raolução, precipita a bancA
ob~erVtl~Õea inc:}lnmodam ao nobre preaid~n.te rota. 
do conselbo, .. , . 

O Sa. D.\NT ... s (p1·esirle11to.do co~selho) :
Nio, aenhor. 

O Sa.. ÁNDB. ... Dll: Frau1n11A , .• poderá passar 
para. 1111 razões economicas, t~ntu maia 9uanto 
pouco tempo lhe l'e1ta para occupar a trluuna, 
Ainda hav~râ .iiscll8'1ões politicee, e o orador 
pado no Sr. presidente, euppõe que pela tel'ceira 
vez, qu'i se si1·va de dar p.1ra ord"m do dia a 
diacu~sàa do projecto d~ re~posta a ~lh do 
throno. (Apoiados da minal'ia,) E' inju•tifi
cavel a demora. de tal JiscuHilo,que traria, além 
da vantagem política de um debate geral aubre 
os acto~ da. admini5traç:Io, a vantagem pre
ciosa de deabra.var ua diacussões dos orçamento" 
de,ta.. ques10es politica1, que n«o podem deiu1• 
de 10r trazidll.a a debate. 
· O Sa. DANTAS .( pr,,sld1mt11 do conselho ) : -
Mas ern wdo o ca;o creio que a camar<l e o paiz 
prefei·em questões propriamente de arlmini.i
&raç4o as queslõea e1p"culativa1 d!I poliuca. 

O Sa. ANDl\A.Dlil FtGUJ!:tll.A. ·entende que o paig 
prefure ser governado com as iórmu que elle 
adopto11 e j 11ro11. 
. O SQ. DAl'TAs (pi•asiderus rlo C1Jtltt1lho):

E fülizm~nte estd aendo gove1•nado. 
O Sa. ANDRADll F1Gt111rRA. diz que ag queiitõe.s 

garae1, a• que~tõed dl' politica especul11tiva, 
conio o nobre preaiJ.ente do con•elbo as define, 
alo exa.ct11mcnt~ as que podem apurar o pro
cefonen~ dos rlllfdrenles poderes do Eatado. 

Ma1, porvílntura o programma do nobi:e 
ministro e de nalurez·1 a. acarear-lbe mna 
apoio d& que acareou-lhe o programma de eeu 
nntecesaol' 1 Por certo que nãll. Si· o nobi:e 
mirlialro nilo pôde com o seu programma pi.Ih· 
tico angu1•iar maioria superior áqm11l11 com 
qae não pôde viver o eou antecessor, meno.s 
apoio poderia angiuhir com o aea aystema.eeo
nomico. 

-Baita ponderar na incompatibilidade que ha 
entre 1: • duaa theaos capitaes do pro!tramma. 
de S. E30. O nobre ps:eeidente do conselho quer 
ao me.~mo tempo reaolver a questão do elemen· 
\o sarvil, ieto é, do unicn elemento de trabulbo 
qtie ha orgHizado no pai,, e o. questão finir.n
caira. 

O Sl\. D.\N'U.S (pi·esldtm!e do conset/10 ) : -
Reaolver, n!lo ; encaminhar a.cceler11ndo. · 

V. II. i2 

O Sa. D.l.NTM (presidente dr1 coKselho):-. 
Creio que eatá perfeHainent':< illudido. 

O SR, ANDl\ÃDr.: F1ou1nl\A diz que o aparte 
do Sr. p1·eaidente do cunaelbo lho faz l11mbra.r 
um ponto fraco do programma de S. E1:., que 
não póde Jeix:l.r passar sem reparo. 

O nobre minie\ro t>caba · ,1e dizer que quer 
estae weJidaa p:1ra. tnrnquilliaa.r oa propriela
·rioa d,1 escravo~ contra os desregramentos da 
propaganda abolicioniilla; m~s S. Ex. não tem 
o direito de empre~ar eoltl. linguagem, porque 
111 nossas leia úi!o meios paro.1 füzer rea~eit.ar 11s 
auloridad~s e garantir a. sego rança e v1<1.a tanto 
doa propria111rio1 de eaoravoa como dos pN
prioe eec1•1woa. 

Entende que o nobre mini11lro quer um im· 
pos1ivel, pretendendo debellar o deficit por 
lb&io da proclucçlo a do augmento de impoatoa. 
· O Se.. DANTAS (p1·utdanta do ennselho):
De 1111.temlo decla.ro q_ue nlo conmeguirP.i de
bellal' o uepclt, •alvo ll mo detnoru•ee longos 
anilo• no governo. o que nlla espera. · 

O SR. ANt>RAll• FJGllBil\A observa que o no
bre ministro n:lo ed nlc: debellar4 o deftcit,~or- · 
que e obr& dil!lcil, mas ainda ha de &ugmen
tal-o muito. 

o Sa. D.1.Mr ... s (pre1id6nte do conselho): -
Vejamo3 isto. 

O Sa. ANPRA.OJ: F1G11111a ... declara que ~ tl•'Ova 
eslà em cio ui 1u111rem aa de1peza1 ordina.rioa no 
meamo pá &ID. que ee aobavum som reducçífo 
algllma, no augw~nto sensivel pela maior COP.· 
tribuiçlo para a funlo de emancipaçilo, na 
compr,l de lerrenoa . margina e• .ás estradas de 
fürro, e nos recurso~ para resolvei· as queetões 
provmcbes provenientes d:i suspensão de im
po•los de impor Lação. 

Por esta razol"o o nobre ministro, bem longe 
de roali zar o programml\ que e 11u11cill, bem 
longo de debe1l11r o deficir, h11 do al!'graval-o 
em uma somma superiol' a :12.000:000$000. 

E é no mesmo tempo que e!'l aOO.b o instru
mento uniao da tr11balbo que o nobre ministro 
procura exagerar aa dcepeza. publicas u tci e1t11 
limite com medido.q i1npen1alas o imp\'ud 'nle1, 
reeuseha.ndo a que~tllo doa impo1l.o1 que bir.vinm 
ficado e~queeida~ com o famo~o- cpõdo 1·•r que 
aim. pôde eet• que n!lo-a (•·iso) do ~ª'l atlte• 
cessor ; eorn o imposto territorial noa terreno• 
margina.as ·das ostra.das de Cerro que 1eu 11n~e-
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eeuor :pretendeu lançar e 9ue o orador diSBe O outro meio de que o governo pretende 
a S. E.1:. q11e niio coneego1ria arrecadar; º• l 1ervir-se para debellar o def'cie, é diminuir a 
com o grando atigmento do fundo d!l omancipo.- , resp11na~bilidade do Estado .• Ma<J em que pl'&w 
ç1c, po1·qne ao m~emo tempo que S, Ex. tin- 'tende s. Ex. diminuir e••u r811ponsalnlidadesl 
'onde que este problema ae póde resolver mais Ellas e1tiio marcadaa nos orçamento• já vo
aummo.riamente, libertando bojo oa eacra.voe tadoe e noa que e1tão para vota.r. Já S. Es. 
de 60 annoa, amanhã os d~ 50, depois os de 40, se enten:le11 com a commiae!I> pata. reluzir 
em :l8B8 h&dc acabar por libertai· aque]fo._ quo \aee rceponsabilidad&i 1 De certo qlle nio. 
tiverem. 20 annoe. . Bom longe de procurar cumprir a. aua p~a-

0 ora Jor nilo póde contl)ntar o nobre mini1tro vra, raatringindo as Mspouasbilidade3 do Es
ne•ta 11êde in1!!1eiavel de impo11to11, porque nlto &ado, o nobro llliniatro ootre.nhou, pelo contra
lhe dari nem mesmo impostos para debellar o rio, 1111 emendas apreaent:llles por elle ora.dor 
deficit. E niio póde deixar da e.~tranhar que o para diminuil•aa, pelo menos, quanto é.a es
nobre ministro, tendo d·i prosidir a uni mlnist~ tradaa de ferro quo estão 11en!o conatruidH 
rio~ q u~ vem a1111istir oa ultimas trabalhos desta por a:iministrnção, e que não estando sujeit1111 
legialatura, sem ter ae leb annuas e jl.8 leis de a contrn.ctos po:lem ser suspensas temporaria
forç:is,vieese com uni programmri tão ambicioso mante. 
qu1.ndo não t~m o tempo re1fricbmente neces- Não co1J1prehande o ora.dor a e~tl:'anheza 
i;ario pira fazer votar ª'llleUae leis. do nobre miniatro, deede que não seja. sacri-

Uma das causas principae' da esterilidade da ti.cada nenhuma necessidade nrg9nte e in• 
situação provem cJo erro d:ia organizações mi- adi11vel. 

· nisleriaes, de terem sido. chamadoa para alias O nobre miniatl'Q declara. que nio é posaivel 
indivitluo11 sem idéas a.ssentada.e, e obri~ados a r Bducçào nas t>,,sponsabílidades do B$ta~o eew 
estudar depois que entram para os ministerioa, quebra doa contracto. feitos. 
indiv~dnos quo não.t~m pratfoa ~dministrativa, . o SR. DANTAS (presirlents ài:> conselh~) ;
e obr1g-ado.s n adquml-a. na. ge11tào da~ :iio.sta:e; Disse qmi nenhuma modi:fi.c11ção poderia aceitar 
f~lg~, pi:>r~m, ~e re~oDhecer q11e os m1n1s!e,r1os com qllebra de clan911Jae de co.11tracto. · 
hberaea tem tido c1do.dil:os dota-los de hab1hda-
de, tl'adiçues e meroeiml!ntoe, que os habilita.- O Sa. A:-1DRADB F1GUJ!!lllA obs?rva que o 
riam. a. prealar seniços a.o paiz, mas nndu. têm nobre p:e11dente do conaelho esta eng~nado, 
feito, e a razão não ê outrn senil:•> eatee exten- quando~·~ que tod1LB a1 d;apeua da tabella. .C 
aos p1•ograt1Hllll..!J que nito 1e podem realizar; ealilo SUJntas a compromissos do Estado, pois 

p · na tabeUa C ha. despezas J!ªMl obras que o 
O 511. RB:SlDllNT.E lembra ao orador que ª Estado estii faundo por admin1strsçã'O, .e outras 

hol'a est' finda. · para ob!'lllJ quo ainda nlo estilo contractad •a atê 
O Sa. ANDR.\llE FIGUEIRA nota 'lue o nobre ao s~u termo, por exemplo, o caminho de ferro 

ministro pretendo reaalver ao mesmo tempo a .da Bahia, que foi só cootractado nté d Villa Nova 
q_uosU:'.) flnanc<iira e llB demais que 11nnuu- da Rainha e não até ao Joazeiro. Portanto, am 
c10ll. umas, como em outra.sobras, o governo podia fa-

0 Sa. DANTÂB (pruirlent11 do co"selho) :- :&el' ttma reduaçilo n·L importancia. de fO a f2 
Raaolver n•o; contri!.luir para a eolu~ito. mil conto1. E, por uhimo; e.inda o nobre presi

dente do con1eiho ae enganou, quando ae refe-
0 Sn. ANDRADE F1aux111A diz que quem de· riu a contracto1 fcitoe pelo governo e que 11iJo 

libera em um annn sobre \1ma queatlo, rosol· eatlo lllljeitos A autorizaçito legislatiVfl. para a. 
vo-a. por eno anno ; rua.e por qnG meio~ 11re. concllssi\o de creditoi. Nilo f'oi par.\ outro fim 
teqde S. E:i. con1~guir esse dnid.crotum 1 q11e na tabolla e 10 coniignoa 11 quantia qa& 
Aceitando os tl"!lba.lbo~ o.nterioros a.presentlldoa 0 governo po:leria g;ialar anouai111ente, o go
pt.la. commissilo; mu s. Ex. 0 •queco-~u do verno não póde füzer contractos aenM dentro 
que o poato capital d~aae11 tr11.b:1lho~, o impoll\o dna íorqu daa verba• dotadu, 8 01 controctOIS 
territorial, acha0 ae prejudica.do 11010 progr1L1n• nilo podelll ter duraçio alem do a.uno para. 0 
ma do gcibineto de dcsatwopriar eaae11 lerrano~ iuo.l 0 orçameuto vota a verba.. L":>go, do.tde 
om \'ez de lançai' impo•to aobro ellca. · qne ha verba votada para certa obl'a e não h& 

O 811.. DANT.lB 1)>resid~nts ào cJ01uelho) :- verba votada. para a aua continuo.çlo, e gover
Ai1ula nlo lei mesmo ato onde poderei a.com- no pótle dei:i:ar de proseguir na obra, sem qu&
panhar a. commisetto na queetilo do imposta ora da. fé doa contra.ctoe. 
territorial11 T!\mbGm o nobN presidente do conselho a .. 

O Sa. ANDRADE Fmti1na~ nota que o nobre tranhou grandemente d11as 011iras emendas que 
ministro já vai recuando, p31o que o felioHa, o orador apresentou, uma suapeiidendo a aber
pois jà havia dilo ao sett nntecesaor qne elle turn de creditos eupplemenbrea e extrt1.or.iina.
nio c:onaeguiri111 fazer votar o irnposto terri- rins, a outra íazendo eliminar o a1·tigo que 
torial eenlio 11upprimindo os impostos de e:tpor- manda revogar a lei de 1881, nn parte em que 
tação a que 011. prodnctores estíio aujmtos, vedou p4gar-se pela verba de-Exercicioa fin
poie .. níio se poderia aac.umular um o .. Ol!tl'o im- doa-despezaa que n~o tenham varba. votada. 
posto, mas o governo não supprirniria 0.11 im- nos orçamentos ordinarioe. O orador estranhou 
postos de exportação que eão de cobran9a realmente esta impugnaçlo da p~rLe de S. Es:., 
~uito mais facil e economica do que o impogto poi'I tinha. tom~do 11 seriou seu programma de 
drroato, e, portanto, o orador desda jd. a.n'~"ê debellar o deficit, e nilo conhace rneio ma.is 
que o governo não podera contar com e11se re- hBroico pora. isto do que obrigar o governo a 
CQreo. couter-e nos limites do•orc;amentos ordiDAriu, 
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e, portanto, prohibindo-se pagar, a. titulo de 
exorcicíua findos, despezaa não autorizadaa no 
orçamento, e, igualmente, 1upprimir a facul
dade de abrir credito~ 11upplementares, com <JUO 
1e sophittma. e illude o orçam•Jnt.o, e 011 credtto1 
extraordinarios com quo o governo póde illudir 
toda e qunlquer previsit') humana. 

O nobre mini11tro dirá ; mas como dimempe
nhar serviços por eur. natureza variavnie, sem 
f'aculdade do abrir cred1toe 1upplementares e 
extraordinill'ios 1 

Ao nobre ministro, que invoca a sabedoria 
da.s no811u lei~. o orador responde com 8.9 

me1mas leis. Até 1850, não exi1ti11m e1ge1 re
cursos, ~, não obstante, a~ finançn do paiz 
marcharam com maia regularidade do que nos 
r.nnoe posteriores, quando jli e:dstiam taee re
cur~o1. 

O poder legislativo fnncciona quatro e cinco 
mezes por a.11no. Q:1alquer necessidade que o 
governo tenha, pódo trazei-a :'i camnra, 9ue 
acudira com o .recurso neceesaria, lucrando o 
governo em ficar despid1.1 da. respons:ibilidade 
da abrir ees~a credito&; e quando uma necee• 
eidade extraordin11Pi11 a.ppare9 '•quando a 9al
vação do E<tado dependa de uma. despeza além 
da prevista ou mesma imprevista, o governo 
iará patriotismo lla.~tante para ordenai-a sob 
.ua responu.bilidade, pedindo depoie um bill 
de ind.mmidllda ao parlamento. E' o meio de 
conter o arbitrio ministcrhl, porque o ininis
ierio nio arrl1cara a sua responsabilidade, 
r.b:indo creditas nestas condições ~em urgencia 
• indi1peoi>&vel de«tei;o.. E' correctivo para o 
r.rbitri'> miniat~ria • .e os alvit1•os lembrados 
pela. nossa. legislaçA'.D, cuja sabedo~ta o uobro 
Dlini~tro invocn, tem sido completamente inn· 
'eia, como a expe1·bncie. o tem domonstrado. 

A eag't.citla:lo legis!iLtiva .se tem esgotado. 
O Sn. DANTU (pr~sideru11 do co11se/ho):

l1to •~ dil em tados 01 pa.Ue. por melhor orga• 
nizadoe que s.ijam. · 

o sa: ANDl\ADJ: FtGUl!:laA observ:l q1u: Jl.011 
pai7.ee em q1Jo tem rBinado tcil sy11tema, vlo 
ªl>pore~ondo oa maiores r91.1tricç~s. Na Bel· 
~toa, esta~ restricç~e, têm aido poiJtas em pm• 
t10~; na Fr11nç:1, e.mesm~ OOUltlltem succodido, 
11.ehand~se ;i toeb do molfimento 01 Srs. Leroy 
Beaulieu e Lêon Say. 

O Br:lzil, que imh~ e!se1 paizH no1 expe
dicutee para regular a •berturi\ de creclitoa, 
procure 1milal-os Ma restrioçõGa que vao em
pregando p:lrll cohibir os abu101. 

-O Sa, PnHlDICNTl!l : - Obaervo no nobre 
deputado, pela segunda vez, que o tempo estil 
ftndo. 

O Sn. A Nl>R.A OE FlGUJ:IR.A diz que & uga
oidado legisl~ ti 'fa. tem sido esgotad11o pn ra coa.r
otar os abu•os do governo. 01•u, foram limita.dos 
os crec\itos 11upplement1toro~, em refaçlo ao trans· 
porl.e d.e verb~s.; "o.r~, ... determinou-se que elles 
nlo podiam ser ab ertoa a1mlo de poi• do nono 
me1 do e~orcioio em diante. lnv11ntou-se de
pois que ta.na creditos nlto poderiam ser 1iberto1 
Mm a11diencia da sacçllo compotonte do oon1e
lbo de esbdo ou do conselho de c1\ndo pleno, 
quando se trata.Me de cradito~ ntra.ordinario!I. 

Esta medida , que foi copiad1P. da legí11r.ça:o 
fra.nMza, o orador a combat'lu, por ine!Hcaz. 
Nenhum con~elheiro de esta.lo, con1cío de Bila 
respon'!Bbilidade, rP,cu~ará. dar ao governo do 
lmperalor um credit.o, que o governo toma 1ob 
! ua re eponsabilida1fo, e em q ne o conselhei1·0 só 
tem audienoia. 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA :- P.' rospon
eavel pelo conselho. 

O Sn. A:snaA.n:r:: FIGUEIRA. diz quB eó pefo 
conaelho ; mas não póde tomar a re•ponaabili
dadc de contraTiar a VOl'ltade do governo. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUErRA :- Póde dizer 1i 
estA ou nio nos. termos da lei. · 

O Sa. ANnl\ADl!l F1ouRmA observa. que eeta 
garantia ê frac11o, porque os maiores r.busos que 
se têm dado nio vem da infracç:fo de for
malidades, mas da exageração das de8?9.l&a. 
(Apartes.) 

Os ministeriOll fracos, nestl\ decarlencia poli
tica por que o pai:r. vai pnssl\Jl.do, não se pejam 
da declinar da l'esponsabilhb.de que <levem ter 
como poder execulivo atira11do-a. ao conselho de 
estado, que apenas con:1ulta. 

o sa. Pn!:sfDEN'l'E :- Ob~orvo e.o nobre de
putil.do pela terceira vez que o tempo e~tá 
1indo • 

O Sa. DANl'il (p1•esitlente do conselho): -
Nenhum ministro faz isto. 

o Sa. ANDRADE F!GUlURA rep~te que é rr.ro 
o miniatl'O que uão ee lev1111 te. p11ra def~ndtlr-1e 
CDm a opiniito do coneelbo de estado. Aindr. ha 
poucos dias, em uma q ueat&o grave, o ministro 
aa justiça dizia. que n. secção do couselho de e1-
ta.do tinha deliberado, e o governo nlo f111.ia 
mais do que observar easa. deli1Jcre.ção.(Apart111.) 

Bit~ syatewa e nfrnquece a t•esponsabilida.ie 
minieterhl. e o governo, a111~im amparado, pa• 
reoe q110 nlo ten1 maia qoo daT satisfaçilo ao 
poder legialati vo e á 011iniilo. 

O SI\. ANTONIO n:e: SIQUIURA : - V, Ex. fa~ o 
coilsolheiro d9 ~•ta:lo desempenhar um papel 
abaixo do qtte devo 1er. 

O Sn. ANDRAnw Fmmmu reaponte qua o 
oon~elho do e1tad~ ndo pdde recusar a desper.a, 
quando o governo diz aer 11ece,111ria. O governo 
d que eatll. li. testa da ndminisLra910. 

O Sn. DANTAll (presidente do conselho):-
0 governo fornece todos os elementol indispen
saveill pai•• o eJ:Btrie dD e.asumplo : algariemos e 
razlk> do eerviço. 

O Sa. ANDRADli FI011111u1..1o diz que· essas ill
forma~es são illuaori811 ; o co111elho de es &ado 
nadr. tem com algariamoa. · 

O Sn. D~!frAS (presidente do co;i.!~lflt1):
Tem. Não basta a 1egali !a~lo. V. Ex. quando 
fOr conselheiro de e111ado verá.. 

O Sa. ANol\ADll F1auic1aA. diz que 6 governo 
póle dizer que preei~ de cem contna para faier 
uma despesa de dez ; está :\ te.~ta. do. odmini1-
t.raçlo e toma & re~ponsabilidllde. 

O Sn. DANTAS (prcsidsnte do conad>ioJ :
Fique sabendo que quando oii documento• alo 
iuoomptetos, exige-se 11ovott docum~nw~. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 30/0112015 14:41 - Página 23 ae 39 

92 sessll.o em 13 de· Junho de 188i 

nesta casa o principio de negar ao governo a t'oram proc•1ea.<'I~•- . 
O Sa. ANDRADE F10-UElllA. Hguin 1empro l nílo recltunnram em tempo, ou porquo não 

f&e11ldado de fazer 4.es~z ia. Ent1•nd ·u •empre· A 101 act11al d' oe melhores resultados, pol' • 
que OI! d icr,,tos, contendo ta'!& faculdade, Ião que tol'tl'.l. etf?ctiva :i. vreviaãl> do poder lagis
radic .. lmi ntc incon~titucionaes. l.ilivo; antes de1sa b;, abueos gra.vea .1e deram 

O poJer l ·gisl1'tivo não pódA delegar AO go" e O! gor irnos g$St •V •m loucamente, oomo 
vcrno osea. faculdade; e si não pó lll delegar, . cosl11m·lm g '$t.11. r os governos que nlo têm a 
nno po•le autorizai-o n nbrir crelito3. mcmor consciimcia. d~ sua. re~ponu.bilida.:Je em 

o sa. DANT.\I (pi·esiclenttJ 43 C?nseUio): _ mater:a da di~·,,andio de dinhairos puulic~a. 
&isa opi 11 i:to ó radiCAI 9 nio á cons·irv.idora. ; Ein re•po'.t& ~ uto ;.ip·•rte do Sr. Jl.ro:;1dent& . 
sous coiup11uheíroa do ba.ncad:1. nio 0 apob.oi. do ~nnselho tns sto o onv.lol' ~m que fo i sorn11re 

· aas1m, e com o actu·d Sr. m1n1s tro da fazenda 
. ~ ~.!1· ~!llDl\AD111 Fmurt1n..1. afflrma que a &'la. vai ~or p11ior, p(Jrque S. Ex. trlll'â para. o ' lin· 

<>pm1a11 e profundttmente conservit<lora, por• perio 0 •y'lt~n.i.ta de&$ 1ln11oças da BabiA corl'eCto 
que e conati:llcion~I. A ~:tp0riencia te~ m05• e augm·~ntado. 
trado que o o 11n1cQ meio da roorg1n1zat· a~ . . 
ftnanç11e. Ero111nnto 0 governo tiver a ft cul· O SI\. ~ANTA, (pl'e11d~nte do conielho):-N«o 

· dade tio abri1· creditos, t •râ o arbitri<> de illu· tenho n•.la com ellas. 
dir o voto do. poder legislativo e e:r;reder ª' O Sa. ANDRADE FtGUl:llU. nota qn11 em sei1 
9Jmrn~• votadM n-i lei do 01"9amento para annl.'11, dur.rnte 03 quaes a re~pon•abililade d• 
aerviços deter1nin1Ldoe. . admini.strsçà 1 daquella provi ncía e ibe a S. E:r.., 

Outra ll•11enda sobre a qua.1 o nobre ministro a diviJa di& Bahia 1ubi11 a 9.000:0"°$00(). 
lançou cens11r11 prévin, ó a que a• contém no o sa. DANTAS (pl't1$i•len111 do oons~lho):..;.. 
nrtigo S•IU8õitutivo do. eam9.ra, ID'\ndando M\'O• ma da provinci:J. do Rio 't . 
rara. lei de· Hs·>, que vedou o pagamento 11 
titulo de-gs1Jr·1icio! ftndo9-, d:Lll q.uantias des
pendida~ além dOI credidoa or.linu1os da lei do 
orçamento. · 

Estranha o ora.•lor que aamelbant.., (]ispOflição 
foeee lembrada xieln maiori1 da illuatre com• 
mi11•llo. E ·sa d19pn1iç1lo nlo é m lii do que o 
corollo.rb pra~ico da conatit•1io~o. da. l~i• qu11 
regufarn OI oroamonlo~. Si o go\•erno nilo pdda 
g111lar 11enllo :11 quanliBI vo·aitas annnal•n'lnto 
pira oa differente.• M"rv1ço1 doa diversos rninh· 
terio•, e1~ cfaro 'iue 011:> pôde oitceJ~r n qu1tn· 
Ua Yutada , 

Todo e qu<1lq uer oxce1110 <i tllo illogittmo 
como a do•pº Zll q11~ 1l gov~rno fl1.081G oomo um 
1&rviço nllo conai '~n11do no or~·arnento. Si, 
portAnlo, o 1tovGrno nlo pó l'l Q'Mlar alci::i d:1 
qunntitt n111rc:111it; 01t!l dar.l quo nilo •ui.lo no 
9lt81'1lÍPill aotu inl.& ml\ndar P'lll'l\I' p&ll\ verbn
Exorcid'_ll, tlndns 7 dc1pou illogitim:i quo Cea 
no 01ol'C1e10 anterior. . 

E'. porb nto.uin coroll11r1o forçndo dn. con1t\
t11\c;ilo, do Mlfhll•ln p •r\111n~nt·11· a daa \nia fl· 
n11.ncairn1. E1t" di1poaíçlln ili\ lei d1 1880 nilo 
carecia •Or o~prim:da nr. lo'· do o"çl\1no11to como 
foi, p 1r~ iiue todo o goVf)ruo con•cio do IBll 
dever, to to o mini•tro eacrllpulo10 a i:umpritilO 
ftelrn •nt1. Nenhum do~ mini11t.ros da az..,n.lo. 
dos g1'1iinatee anteriores, nem o Sr. Saraiva, 
nem o Sr. Ma1·tinho Ca1npos , no111 o Sr. La· 
fayett~, no1n o Sr. Parane.!fu~, pBdin n. ravo
ga~ã> d~sl\ lei : µelo contrl\rio. SS. EE:x. di1-
1er1un que er& ell" da urn e&'iito rnoralhador 
para no91a.l! finanças , e o "ar dor aHocb-s9 de 
coração a esse conceito. Si a nqem:•I~h geral 
der ao govllrno nsa:i fücnldRde,altâm da de abrir 
cr.editoa extrnordina.rio• , ler-se-& annullaclo o. 
previ sito leg i:slntiva, o orça.monto', 

O Sa. AN1'0N10 o~ S1Q1Jl'lmA:- A cifl'll. da 
vel'ba-Eurcicios fin:los-ê ftx,.da em lei. 

O Sn.. ANDl\.\IH~ FmuF:m.A r"spond~ q11e ~nl\ 
vel'ba e fiita·la p'ra o ll&gllmanto da (Teapozàa 
legae, condgo:tdas na bí de orça.ml!Dto e que 
nlo puJer~1n 1er pagns, ou porque 011 credorGll 

·O Sa. ANDllADll: F1ouE111..1. re,pond·1 q.uc as 
fln:inça~ 1le. provincia d<> Rio cio ta nilo hveram 
p1'r:t concertal•:\8 •1m flaanceiro co1no s. Ex. ; 
em todo.o c>.ao ellaa não se ach:im no.· 111es1DO 
84b.1o d.ia da Bahi•. 

O Sa. DANTAS (presidents do conseTliol : -
Agrade~o mui·ta e•I~ pt•ova ua Hu e~pil·ho de 
juaLíça .. , Nlo e1perava isto; · 

O S1t. ANb.RAos Frao9rnA llllatantR qu• S. B1:. 
é o nnico r"aponanve_l µel:i. ndministração que 
ebvo1111 "9.000:0<!0$ a diYida d• Bahia. · 

Q Sa. D.\!CT.\11 (pi·eshlP.nte do con~elho) :·::. 
Ninguem ee lembron de diz(H' isto. 

O Sn. ANllD. ... Dll: F 1ou1unA hu noii j oro 1011 da 
Babill, nté ºª' guzet,..~ hb~r11st, 4ue n•1uell• 
provincia ten1 aido govoraa<la por s. E1t • . 

o Sll. DANTAI (presidcnle tio COff~e'ho):-Jal. 
d•iclarei e repito, nilo 111to11 nR dir6('()ilo do par
tiJo libernl dl' BAbia dl!l81!e i881. Hoje raaido 
nqui e nlo posso reepond~1· )>Olo . qu~ 111: n ' 
p .Ha, 

O Sa. ANoung F1G1Jlm\A diz q11e os preai
dente'I qu11 para Ili t~m iJo, íor.1m nomeado• 
10b o p<ttrocinio do S. Ex.; o S. Ex .• que ê 
tito aitclu•ivi.ra, que, eoinpondo um mini'*lario, 
cha111a 1>3rl\ elle tr tJ, babhnos, n4o d~ :r;~ri• 
qU1 11•ra 11 provincia aeguino um p~esidante 
que nlo f.1ue de seu agrado. 

o Sa: DANTAS (pr1Jsid1Jllt1J d o CtlJ11$6ll10):
v. Ex. O!là enganado, 0 todo9 Plfoa lerão o 
que ou vou dizer : cNunca. lhes fiz pedido ne· 
nhum,• . . . . . 
· O Sa. AmmAt>s F1aui:raA roplicA que g , E:r. 

quer significar que foz mui toa. 
o Sa. DANTAS (preside-nl6· dO·COtisrl/10):- . 

V. E~,, emq"anto nllo puder dar prova 11m coo• 
lrario. tem •• devor da crer no que lhe aatou 
dizondo. Eu me ~-timo muito, ant<1a rle esti
mar a qualquer, p11ra dizer couaa que nlh seja 
eucta. A quem dou primeiro contas é a mim 
p~ra. dopoia dal·M aos outl'Oll, 
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O SI\. ANDIUDJI Fmu1:mA · acredita piamente 
no que o nob·o minis.tro tliz; maa i...o ·não é 
inconcilianl com o que elle ora-lor dizia. 
O Dobro 1ninislro não tem n •··ces·idade ele í11Mr 
pedidu 11lgu1n a corr ,Jigionarios aeu!I, em cu,iae 
nomeoçõo• s. Li:x. e ouvido, e éuja. adminis
traçlu ha do catar alotricta aos mearnos prin· 
cipios d11. ca1•tilha por onde reza o nobre mi-
ni~Lro. . . -

O SR:. llANT.\B (presidente elo conselhol :
Estou e .rprenrlido da sumrna iuju~tiça de V. Ex. 

o sa. ANOl\ADZ FJGDEIRA pondera quo o nobre 
mini -tro te1n ostado inteiramente ligndó aoa 
que se têm ach>&Jo a t slll da administr,u;ã.o da: 
Babh, c11jit. }'t08id'}nci~ . tem 8Ído at:1 occupada 
por pnrentes .te S. Ex., crâ qug por um irwão. 

O Sn.; 0.&l'ITAs (preslde111~ do ·conselho) :-
Dias, · 

O Sa. ANDRADE F1eoi:tRA accrescenta que 
essa tem ei.10 a sit11ação d~ S. ~;-;. om rell\i;ilo 
à admini!'!tr11çâo da Bahia, d~ade n preaiJenoin. 
do Sr. Barão Hom m do .Mello, por quom, se· 
gondo co:1sta, S. Ex. di:apach11va, confo~me o 
orador leu em jornaes daquella provine:a. ·Aos 
protP..11toa do S1'. presi lente do con'lllho o ora
dor . r011poutie q1to não poiia ia.ventar: íactoe 
deatee. · · 

O SI\. D.u1TAI (presidente elo conselho) :-'
I1to ae dl11e, mas é uma t~!didada . 

0 Sn.. ANDl\ADll FIGUEIR"/I. nA'.l acha que iaso 
8.qu~ mal 110 nobre m~oieLt'O. s. E1:., segundo 
daclaro•1, era naquefü d~oea diroctOI' tio partido 
libe1·al <la B.1h'a, e, port:n1to, e1•a 1111.tur11l q•1e 
proc u;·1uso eo tonder"oae c:iru o preaido11to da 
proviocia, que era seu ~migo e libernl muito 
di1tinclo, e a quem aliâ • o orlldor preza e 
esfüna, poia a té 11 alle o ligam laço• tia ·paron" 
&eaco. 

O Sa. DANTAS (presid1mt1 do con'81ho):
E' um our4cter 11obilissüno. 

O Se. ANDttADlll Ftoo zrnA diz que. Mtn por 
i11od.iixava d·J aceitar u indic11ç!le1 dc S. Ex. 
pa.ra o guvc1•no da B11.hia.. · 
· O SI\. 0A NTAS (pre1identl do conselho): -

lnodiwia-se por lric.1. 
O Sa. ANoRA!lll FtGUlhhA ob~ervn <1,UO S .E1. 

· na Bllhi.1 nio foz 1onão governo de ir1c:us, 
O Sn.. DANTAS (pre1irlanl11 do conJellw):

E' pMc:ao prunr. Não apr~sentara1n nem apre· 
l !?D t .. r!lo um só f.icto. . 

O Sa. ANDRADE F10ux111.A. pede "°nobre mi· 
nistro qu•J o d.lixe continuar. . 

O Sa .. DANTAS (pre,•idente do conselho):
Preoi~o pro~osLar contrn as propo'liçõee de 

·V. Ex. que diz qu·~ nllo ftz lienllo· trkas. V, E:t. 
ti injusto. Não 'dii ~ verd«do, p'!rdos-me. Pódo 
-atir«l'-me aa suas BeUas, mo.a ellas não me hão 

. do en:111nguouta.r .• 

O SI\. Ar;DRAOl!l FmunaA diz que outro 
administrn'lor da B·1hi:l, o Sr. conRelheiro Pedro 
Luiz·, OKtll. ·11111 mesmas condiçõe1de re1peitabi
lida1lo o •io honor11bilidade que o Sr. Baril.o 
Homem do Mello. 

· O SR. DANTAS (p1·esidente do conselho) : ~ 
Aflaal ·aito cavath·iiroe diatincto1, e eu OI dirigi 
coaio titere~ ! O bom se neo que aprecie. 

O 811. . A:>IDl\ADC Fmu111RA n!lo· deu a S ; E:s.. 
ess' iruport11ncia ; ma ' o nobro m.iniatro, 
que P-N oheí•l drJ partiJo liberal da B tbia, não 
pó le f.1rtar-se a res11oo~ab'.lidade d& 11.dmi
ni~tração que tllo gravem~nte coroproai'ltt!lu ... 
ftnau~as daquella proviucia tilo"·c .. r.1 a S. Ex. 

Acaso o nobre ministro reprovou 0 1 actoe da 
administração tinânceira da Bahia 1 Esta é que 
é e. q ues~1o. · 

0-Sa. DAN'l'AS (p;·esidc ,He do co1iselh~) - 
Não est.~•nos tl".<t:lndo disto a.'!orn. O Sr e~ 

Milheiro Pedro t.U:iz foi um do• pre8idcntea 
maia e:s:emplarmonte econoinicos qu'! a BabiJ. 
tem lido. 

O Sa. AN.oRAoE F1G1JXtllA diz que mesmo 
durante a a..tminiatrllç:io de S. E~. D!\ Bahia, 
S. E:s:. comprou, por exemplo. o vapor . .Danta3, 
cujo transporte aó cauaou a ;n·ovincia 11ma des
pez11 cxtraordinarfa, o quo nu1tca cbegon a Hl' 
navegavel. 

O ·sa.. DANTAS (presidente do co<tuel/10) :- · 
Li estll hoje nnegando. 

o SP.. ANDllADJI FIGUEUU feliclla por iuo 
as. E:s:. . 

o Sn. PMSIOENU: previne ao orador qu~ a 
hora. esta .finda.-

O Sa. ÀNDl\ADE FIGUJllB.A, si bem que º·DO-
bPe pre•id~nta não queira q1ie elfo analyse a 
ad<11iniatraçllo financeira do no'1re ministro na 
Ba'lia, deve, para. aer ja.;to, 11ccruscentar uma 
uitiuu e:tplica~ão. . · . 

O nobre miniB~ro invocou e. autoridade do 
Sr. Visconde de Pa_raniiizu1i. O orndor crê que 
S. Ex. 11.io no.dou ern muito bom 11ccórdo com esse 
cavallieh·o na Bahia, pelo que não ~àbiram dalli 
muito bem aviados. E' poaeivel que o meamo 
c11v11lhoiro f.1ç11 excepçiio, .w~a o oralor acre
dita que nilo é pala adminietr11~·ã? delle ·que aa 
finanças da Bahia e J achim neae!l peaaimo 
e.tado. · 

ginbora o Sr. pre~idente t enha chamado o 
Ol'.tdor ao aau · dever, não póde deixar de 
fo.zer ainda alguroaa refte:otõea g•raes sobre 
propo•içllea que o nobrs ministro ·c:motliu, uma 
d.is quaes lha ô. muito pesaoal e t er-lhe-ia 
doido muito si fosse homem p1tra do•r-~o com 
tl!ISl'B argumentos acl liotninc1n, quo n:i camara 
B'l produiom âa ve.r;e11 com vi -itii& dJ uffoJider ; 
con1idera0 ise aempre aap,,rior a e~taa cousas. 

O .nobre miniatro dis1e, I! toi uma de cahida 
da parte de S. E!t., po~que nito póda te•· outra 
claasificnçito para. um cav"lheiro, que yeiu à 
camara com as :imal>ilid>&de ; e os abraços, com 
que S. Ex. quiz confund r a todos, maioria e 
minori11; S . Ex. diiBe que não era e:i:acto que 
oa ·membros da minoria tive~ ·em s ido violen~ 
tadoa ao ponto do votar 29.000:000$ sem di•"
cuesll:o. 

Puio bem; o orador informa a S. E1. que a 
red 1oçlfl que eatrl. em 3• dhcuHllo, prova que 
a 11.rguiçlo teit.a pela minoria ó inteiramente 
a1actA, isto ó, que ho11ve na c11.11.ar" em um 
doa dias do mez da M.1io um encerr~mento pré· 
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rio do lll't. 3·• da proposta do. goYcl'no, ·ao qua.1 J ·do ao eenlMI?, red:Lc9'0 cm que nlo vêm con
•o ~inb:\ jtrntado com 01 pa1•agr1.pho! o artigo em tcinpbdo~ os aerYiços da bbelb e. 
que ~e .autori1.1Wt\ a deapez11. até. 5 .000:000$, Nilo ó eucto t:1mbem que a minoria tivesse 
de c1:edttos eupplem~nturea, o ar.t1go em que ae discutido no orçamento da fazendct os 1nrviço1 
t.utor1zava o gover~o a gasta; ate 24.000:000$, da tabella O, porque, si liem que o or<\dor tives11e 
por conlt1 do3 crc~1tos ee.pecuies d!' bb9lla C, feito 11 ella ref.Jrencia em tei·mois geraes, essa. 

. e finnlme~t7 C? artigo em que aulor1z~va. o go- reíerencia não pôde ter effüctivi1ade, por11ue 
Yern~ a d1v1d1r em ordenado e gr.-tificação os nito põle forrnula.l' emendas, nito põdi eeta.
"auc1mento11 de .cer~os omp~egadoa . belecer deba.te. detldo sobre cala. um doa art igos. 

Estes dous pr11ne1ros arhgo11 da proposta e 
ultimo da. com1nisaito, que fora.m convertidos em 
pt.ragrapbo,, i1I1portavam uma despeza 1uperior 
t. 29.000:000$, 11 fo1·am votados sem diacuagJlo, 
pj?rque, logo que foi a11n11nci:i<lo que o art. 3• 
eta posto em discussão, annunciou•se· e~sa 
emenda e o illu1tre deput·:do por MiJ11as lov:in
tou-ae da au 1 b1nca.la e pa.ra prestar eaae im
men•o SGrviço ao sau preclaro amigo, o nobre 
presid·)nto do conselho de então, r equereu o 
eaeerrarnento prévio. Este encerramento foi 
Tolalo, e a minoria, para não ser victim11 dea>a 
•i:>lencia , ur.m unccionar com a sua presença 
a Tola9ilo de uma despeza de. 29.000:000$, nas 
circum1tnnci11s alRictivM d.i Impedo, teve do 
retit-ar-se. (Jpoiados da 1liino1·ia.) Este é o 
facto, cuja pNVa c11:i no orçunento d~ fazenda. 

Entrotan10 o nobre pt•csidento do cona ~lho 
di1se quo a minoria Dito tinha rs.zão ; qti~, 
. quando tpuito, hei via uma. q11estão. regimental a 
iapur&r. 

O orad~r e1ld apurando Mta qneatlo, que nlo 
é aó regimcnlt1l, mas hietoricn., porque ó .pra
cillO l'eatabelecer a verdade do1 facto1. 

O nobre depute.do, autor do oncerramento 
prévio, rl!Cla111ou ate por essa oecaaiio, dizendo 
que a minoria. queria. juatificar a sua retiri>.da. 
fnvontando essa tabella ; outro nobre d'3put&do 
'11.mbem declarou que o debate tinha sido o mais 
aD1plo. 

Entrotanto nlo é exacto : o debate t'oi encar
ndo pl"eYiamente. 

O nobre deputado por Pern&mbuco, o Sr. 
Autonio do Siqueira, q_ue acompanhou a dia
cu•lio, occupando depois a trib11na, não negou 
que 01se11 anigos \iv~BBl.'m aido iDcluidos como 
paragrapholl; o que S. Ex. disse ·foi que a ta
lieUa·C tinbn ai.lo didcutida com o orçamento 
da agric111tura, que tanto a tabeila B como .,. 
tabella e a•rinm nov11mente discutidas.em 3• 
discusailo, diacusslo mni!I ulil que a 2•, porque 
91'& d oftoitiV&, e que OI mntnbroa da Opposiçlo, 
al6m disto, tinham discutido 1,.rgaraente por 

·ocoaailo da de!p•;;i;, do Ministerio da Fazenda 011 
divenoq aerviçog das duaa tabelb.s. 

A proposiçlo do nobre deputaJo n!o á exaots.; 
e ao orador', em norne da minoria qua repre
Hnta neste momento, interoa111. muito veri
ficar a eXlletld!lo deaso ponto . 

Si uão se tivesse organisl!.dO o novo minia
terio, o n~lire mioislro, não sendo obdg~do a 
comparec11r n o.st11. discussão, a con11equenc1a da 
Tiolação do r i>gimento seria niio ter a. oppo
aição eoáojo dG dise11tir perante o ministerio 
despezas extraordina.ria" como as da ta.baila C. 

O nobre deputa:lo po-r Pern:imb11co foi menoe 
correcto, parlamentannent:1 falhnd:>, quando 
disse qu.c o or ador e 1a11s amigos se contentae
sem com & 3• discu.asão; .porque ella auppria. 
a 2.• 

S. Ex. , que foi seu comp~nbeiro em trab:1lb011 
de 1-evii1tl.o do · regimento, e•queeeu-$e nessa 
oceasião de que a diaea8são ca(Jital Ms te par
lamento é & 2"' (apoiados), que se faz por arti
go11, em quo os proj?.ctos an emenchru, a q11e OI 
111inistrJ11 i,;ilo obrigados· a :1~sis L il', quan lo a 3• 
em globo niio admitte certas emen:las, e 11 que o• .mioiatros nlo silo obrig11.dos· a Msaiatil'. 

Promelte ainda voltará discussão, mas apre11-
1a-ae em acudi1· ao rednmo do Sr. prosidente, 
embora com muito pezar, porque devia uma 
respo1ta ao S1·. Antonio d e Siqueira, não ~ 
mente na p:arte em que S. Ex. man!festou de
Bejo de ouvir 11 su& opinião sobre ditferençu de 
cambio& e outl'as proposiçJes rela tivas a eato 
orçame nto, como para. dar a S. E:r.. um:l ellpll· 
caçio da accusação q.ue fez.o aono passado ao
bre a compra da typogl".lphia da Reforma pelt. 
Typographfa Nacional. 

Nilo gost:indo, poré m, de atrapalbnl' aa di .. 
cuaro~•. agora.que ae tem de 11'9.tar da Ty".'0-
lfr&pbia Nacional, será occ:aaiio de dar r?sP<?•
ta a.o nobre deputa.io, e será ella. tão sat.ísfalo
ria quanto tem 11ido demort.d&. 

( JfüÚo oom, muito bem . 0 Ol"ador e COfn• 
primentado pur mi1 itos Srs. deputados a pelo 
Sr. presidenie elo corisdho. ) . · 

O Sa. Pa1mnJ:NT11::-Como o nobre d\'lpo.tado 
repete uma accueação j4 fo1·mulad11o em outras 
oocasiõ0s, devo informs.r A cttwara q110 no. oc
ca11ilo em que se d~u 1\ 2• discussão do orça-
manto, 1abmetti à discuS1ão 1uccesstnme12&e 
cada. um doa ar Ligas do proj~cto. 

O Sa. ÁNDR&bR Fr<:illBtRA.:-Nilo poclit. 1ujei• 
t ar . d$11de que eram 11me 11.das. .. . . 

· Nlo e exacto q_ 11e · ait tives.o disoutido no or- · 
o-.m.e nto ds agru:uhurn. os serviços con11tant.es O Sa. Pa11B1DF:Nu:- Não aou respouaavel 
da tabella C. O orador invoca o patacar dado pelo que estli. redigido. Ent<Jndo que pelo 
•obre· eue or9amenl.o, -pa.reoor no qual •e disse a rt. 143. do r~gitne_nto o proaidente não tem 
que o rolatil'o as despcz:ae contemplt.dH com o direito do rejnitar omendas i·el~tiviis a·arti
aer'l'iço da tabella C 1eria da1o por oceu il o gos, e 11óment~ lhe c•Jmpre llprea·•nt ir e11as 
ele formuln.r~ parecer aobre o orçamento da emendas na occa&ião da discussão. AaaiDl pro-
fuen la ·; · hivóc& alérn disto· o ora.dor 11 reda~· ·cedi nt.· atnencia dos 11obre11 deputados. 
olo, •1ue a camal'a npprovou ha poucoa dias, do 
di'o Ol'Q&tneow da arriculto.ra, pa. r:i. 19r envia· A diecusslo fiea 11dio1da pela hora. 
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SEGUNDA P Aft.TE DA ORDEM DO DIA 

CONT!NÚ A A 2~ DIBCVSS.ÃO DAS 1'01\Ç.\ll. DB T.111\l\A• 

O Sa.. Pu~ro~NTE deixa 11 cadeim que é 
oecupal& pelo Sr. i• Vice-presidente. 

O sr. Aristides Spinola co
meoa dizendo que Qs estylos dio ao debate, em 
que íntervern, grande largueza. de que se apro
Teita.ram os ora !otee que o precederam. 

Niio indagará. porque deeceu das eminencias 
do poder o St conselheiro Ls.fayene, e a eHas 
&al'endeu 11 Sr consel'.b.eiro· Dantas. A eske 1'81-
pei to já. (Dram dacfas explic~çõas em ambas as 
casae do pJrbmentQ, e e'ltende qae em caeos 
1emelhantea a diacuaaão deve ser breve, para 
aproveita.r-se o tempo em questões de impbr-
*-ncia superior. , 

O nobre deputado por Sant;-, Ca.tharina, qne 
occupou a tribuna no ultimo dia de sessão, 
dis11e que o prograinma minieterial não tom va
lor,é in'!ignlfica.nti11simo. Ma.8 o.~ pa.111.vra.11 que o 
nobre deputado pelo i1 • districto do Rio de J a
neiro acaba de proferir mostram que, em 
relação ~ proble1n& do elemento servil, o pto
gramma tem grande importa.ncia, grande signi
fl.eação; e isto meBD10 e& vê do qi:te hontem pu
blicou o orgão do partido conaervador na 
córle, oBra;il, sobre a nova phaaa em que 
entrou a ques~. 

Feli7.mente cresce o movimento ciriliaador 
tendente li. reforma que eon.ttitue a mais forte 
aepira9ito da actualldade. 

E' estra.n havei que, ante as explicaçi:les 
dadas no 11enado pelo Sr. conselheiro Se.raiva, 
com a. franqueia. que devia e.o pai.z, um eeno.dor 
tio illu:11trado como é o Sr, co11.11elh~iro Jun
queira aventuraase o jttizo de que foram im
propriiu e inconvenientea aquellaa explicaçõe~, 
allegando que impodavam preas4o moral sobi•e 
o pa.ii, e aproveita.ase o ensejo para diacorrer 
acerca da dccadencia do ayateDJ.a representativo 
entM nós; · . 
· Ha um t~xto sagrado que ?iz : tampt.is ~st 

f"oiernli, 1empus est loqusncl1. 01 adveraar1oa 
do .rnovimeuto alwliciolllst11 entenderam que é 
chegada a occaaião ele fallar, mM estas manifea
taç!les aó podem ser proveitosas a' propaganda, 
que se tem conservado no~erreno <la legalicfade, 
como o governo reconhece em documentos pu
blicos. 

As manifuta9iSea das ligas agratias que se 
organi:r.:a.m sito prejt1diciaea ó. propriii. l:i.vou.ra, 
que as~im ao encnrrega de convencer os escra
vos de que fôra dos munlcipios e.gricolas agit~ 
ae uma. opinião i mmen11<"\ µara ptot:nover a li
ber tn çã.o doe captivos. T~l pr1>cedim~~to._ em 
vez de prejudicar o movimento abolic1oniata, 

. accende, ao cotitrario, o facho da i1111urreiçilo 
naquellescentro1; · 

A este resp~ito lê aa palavra&. do um homem 
ina\wpeito á.11 ba.nco.daa conserva.dora&, qu.e no 
po:ler se mostrou inteiramente infenso a qual
quer idóa emancipadora, e no senado represen
tava. a maior oppo~içRo que o Viaconle do ,Rio 
Branco eocon.trou para a pasaagom da lei de 
28 do Seteinbro. Refere-se ao Vhconde de lta
borahy. 

Cumpre que oa adversarios da. ab~liç1o se 
convengam do que ella nll'.o é p1•omovida em odia 
ao proprietario. No estado em que ae acha esta 
queatlo, em_prega.r esrorçoe para que odesenla.ce 
seja o rn1u1 breve po11ivel, é o maior auxilio 
que Bl! peide prestar à lavoura. · 

Pretender pear a propaganda é tarefa Ho 
insana como a do conquista !or persa., qlle quil 
lançar cadeiaY ás vagas do Hellesponto. 

As manifostaçõea doa clubs agrarios jil. t&n 
cahido em de~crdito, e, não fõra o perigo de 
insurreição assoalhada peloa proprietarios d~ 
escravos, algumas d~Uaa, tão grotescas alo, 
provocariam o desprezo dos abolicioniatn11, 

No mesmo dia em que a meea da cama1·a nlo 
consentia que foese publicada no Diario O/licial 
uma representação no 119ntido abolicioniab, 
determinou que se dessem â eslampa outru, 
de elubs agrzoola!I, da• qQ~ea o orador destaca 
algumas phrasee, pare. que se veja que & lavoura 
se acha disposta a travar go.erra ei'til com o• 
que desejam a libertação dos escravos. 

Eatava a questão como que sopi te.de. na ce.
m~ra qnando a respeito della o orador fez, o 
anno' p~ssado, algumas eonsideraçõe9 muito 
modestn, p01' entender que o partido liber.i 
fugia a sena compromissos, observando o silen
cio em tão momontoso nssumpto. As euae pala.
vr11e ~r:i.m eonsiderade.s imprudentes ; di~\a.-110 
que o ora::!or estan crea.ndo difficuld~des á. 1i
tuação liberal. Mas 011 factoa vieram demonstrar 
quG, ai alguma. idea podia fortaleeer a ailu&ç!o, 
era e::saclamente e$H. 

A este respeito tomou o partido liberal 
compromis~oa 1olemnee, traduzidoB eni pala
vras- proCoridu pai" Zacarias de Vaaconcellos, 
e nas declarações que, ao discutir-se no se
nado a propoebl. que se converteu em a lei de 
28 de Setembro, fizeram aqlielle illustre chefe 
do gabinete 3 de Agosto ei o con~elbeiro Na
bu~o, aeu collaborador nesse mi11isterio, que 
havia incluido na F11ll& de Throno a idéa da 
ema.ncipação. 

1\.Ja.11, depois de mais de seis annos de podei', 
o qlle tern feito o partido .liberal J?ara. desem?!
nlia.r-1B deHes comprom1sso1 l E como, a vi.ata 
disto o da 11nciedade que se nota, vem o nobre 
deputado pelo H • di stricito do Rio de Janeiro 
dizer que são inoppol"tunas aa d~claraçiiea do 
Sr. preeidanta do conselho, o com.Panheiro de 
Zacarias de Vaaconcellos no mion~erio 3 de 
Agosto1 

Estranhou s. Ex. que se proctire libertar 
os escravos de 60 annos, entendendo qu~ isto 
impor~ó. um confi$CO que n«o ao pófo faz.e~, 
porque O l!>Cravo O uma proprieJade que 811 
deve respeita.r como a propriedade movel ou 
immovel. 

No conceito do orador, a. deolaração do Sr. pra.; 
eidente do conselho teve o merito de coneagrat' 
m111is um principio t">!em do que ae acha inscrip~ 
na lei de 28 de Setembro, o da compet~ncia que 
tem o parlamento para realizar essa desapro-. 
pria~lo, a qnnl nio deve ser aonaiderada. um. 
esbutlio, conforme di11ae o nolire deputado pelo 
Rio de Janeiro. 

A cbjecçll:o que ma ee formula, já tinba Ilido 
considerada. e vantajoaamente combatida no 
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1eudo, · pelo \rsconde de s. Vicente, cujaa 
pJla.vr111 o orador lã. . 
· O uob1•,, deputado a quem se refere, pl'ocurou 

. dea~obrir contradicçilo entre o pi·oceduuento do 
Sr. cona~lheir11 Dantae, tratando da questão d~ 
elameoto '"rvil,· e o do .Sr. conselheiro Saraiva, 
dizendo ultiwa1nen&a quo não conta•·a. com o 
apoio du c~mara pira resolver o problema. 

O nobro presidenta do conselho nã'l propóz 
nenh.1mn reeolu94o d:i. questão ; e drui pala
vras do Sr. con~elbeiro l:):1raiva infere-ae•qua 
S . E:t. tem um plano radical para a . abo-
liçiio. . 

O progtamma. do nobre pl'tsidetite do con
JM1lho oonlPm alguwl\, medidas · importantes, . 
ma• qn~ não satisfaz13m . •s neceH idades da 
pro;.-:.1.gand:a. A~ declat•açõe; do Sr. conse
lheiro Saraiva &il>Umem na actualid1&da role
Y&nL~ i1nportanci:I: s . . Ex. comprehéodo q i1e 
.. La aitoação só pód9 continuai• hi<aLeand~ a ban
deira Ja abollçlo do• eacravos. 

Aceila ae 1Dodidas propoata.e pelo go••erno, 
-conformG o prograwma - si cl in quantum. 

Jii disse em outra occ1siã11 que conõUerava 
a. guena. da.'! lius agrarha ao ruovim0nto abo
licionista ae1nelba0Le ao e11isooio q u0 poz termo 
ao governo de Sancho Pança na ilha de Bcira
h.ria, 
· . Certa. noite,. vieram dizer ao gov·· rnador que 
a ilha era iovr. tida por iniwigo~ em grande nu
mero. Trcitar~m de armai-o para o~star d iuva• 
slo: deram-lhe uma lança e nnttera.m-o entre 

· dQua e3cudo~ Je 11au, que lhe im po<liam. os mo
vimentos. Enllo di1n0 ·o go'l'ernadOI' que n~ 
quella. po$ição Dilo lhe aeria poseivel füzer uso 
da lança. ·que apenaa 113rviria de trambolho 
para a defeH. · 

Os p:1bres roceiro•, que, por melo das ropre
Hntaçõe'! a que o orador tem alludido, querem 
tesolver tão grave probloma, est~o no oalO de 
Sancho Pança, ental ido entre dous paveie11 
aervindo aómonte de trambolho. 

Acha ceneuruel que aio.la DIO · iie tanba 
uma. eatlltisdaa GXllcta. do eetaJo ·servil 110 pais. 
O rehtol'io do llliniatro do i .. 1perio, apresentado 
o anno pus do, Lro<1xo nmt1 eatatiatica organi-

.. za:la pel11 es.linctll di rGetoria., que absoluta~ 
1Dente não ~nti~(ar. . Ne~te estado <iG. co1uas, nito 
6 licito invocaras ta.boas da mortalidade, como 
fe:s o Sr. Felicio dos Santo,., para 11uslenbr a 
ezceUenciA do trsta.rit•nto do~ e•cravoa. 

A'quollea quo p11gne.m pela cause. da abolição 
fombr11o a, note.vo:s pala•t~a de Montalambert, 
na tribuna. franeP.za, . referi ndo-e~ t l ibert.açio 
nas colo:1ias inoll'IOza~. Sirvam ellae, 110 menos, 
para inapirar-lb.ea coragem na obra civilisa
ilota a. que têm de<Jicado seus esforços. 

P11aaa o orarlor o tomar em consid•nção al
sumae obaervnçê!ea que teu1 $ido foi~s ita cn
uura, 11 1'e•11eilo do melb.orílmento~ materiaea. 
· · Entre mia, o deeenrolvimeolo das e~trad&1 de 
fel'l'Q tem i1ido muito mot'oeo. 

Sento qu~ nin .111 boj ' ·se formulem na tri
buna, conLro. o d ·senvolvimento da_ viaçll'o fer
rea, 011 a rg1ünéntos que forllm produzidoll p~los 
ftoaneoi ros francllz.,e em 1830. 

Q1111ndo se cons,ruirttm o~ primqiroa trechos 
de estradas de form Ili!. Europa, dizia-se quG as 
flnançu e11ropéae ficariam arruinadas; que 

Dlo se alc11.nçariam os reeultados que hom.en.1 
como Rob!rt Peel proph<Jtizavam. 

Oa facto• provaram o contrario,. e em pouaos 
nnnoa o doaenvolvimo.uto da riquei" publica 
.confLrmc111 aquell11e prophecias. 

O nobNdJpatad" tJCfo U• di5lriclo do Rio de · 
Janeiro -perrnitta S. l!:x. que o orador odiga
colliid >rt. <J1laa qu1111llk1, nio cowo legiels.dor, 
maa como b.omem de bo!ea, indaga~do da'co- · 
t3çilo da praça J.>:ll;'a aber ei uma elltruda deve 
ou não tjQr fe ita.. 

Compro e~tudar na estradas de ·ferrodeb:aixo 
de s •u &':lpecto ce1mple.xo; ell1u pode•n dar mau1 
roaaltadoa sob o p:inco de viat:i. da collocaçlo 
<.101 eapitaes, mae pode•n Lraier conaideraToi11 
resultados eocia~a. . 

A producç:lo das 98Cradas de ferro o~o dariva. 
edmente do valor das t:ixae. maa lambem do 
valor dn11 economias r<'alita.das pulo11 panicu• 
lares • 

Lembra qao o engenheiro Hawkshaw, qoe 
esteve no l3ra.:T.il, dillll& em uma r eunião, em . 
Loodroa, que o E ta.io empr~garia b ·m capi
ta ·s, garantiu :o 7 '/o a e~tra.!:111 que BÔ d ·eeem 
oi º/o de ren,ia, por.JU3 11. economia proveniente 
do tempo a outras c1rc11tn1tanciu póde elevar-se 
a. maia de 3 °/0 • · · · 

Eata. oµinião do cfütinlisailllo en~nheii•o ci• 
tt.1o e adoptada por q11311i todos ºª eecriptores, 
os quaes consideram aa eatradaa de ferro corno 
um inslruweoto proprio para de~n 1'0lver a in
dllstria e o commeNio. 

Tem-ae dito que as garantia• de j·.:roa noa 
le'ram . ao a '1yoirno, e o oradot deve cunsiderar 
· aemelhnnte proposiçuo; · · · 

Do importante tra.balbo p11blicado e~te anno, 
pela Secl'etaria da Agricultura, a. respeito da 
deapeza do respectivo ruiniaterio, nos ex11rcici011 
de i&:ii - i86Z atá 1880 - 18,~i, vd-1" que a 
garanti!\ de juru p1gos pelo Kstado. subiu .a 
3~ 00:):000$. Enlrotanto, no rueamo ~e~iodo, 
Lem-t:i gasto na córte, eórn1•nt" c11m· ~erv'çM de 
n~t:ure2a -municipa!, 54.200:()()()$. CtJ111 H obras 
publi~s garan do Mioiaterio da A·.:-riouHura; 
tambem n11. oõrte, d lapendeu-ee, ainda n:iqualle 
period-". a <JUantia Je 33.800:000$. E' portanto, 
de 88.000:00J$ o Jiependio com ~11ea obras. N&o 
e, pois, razoavd que se impugna a dP8i»!U com 
o& gr11n~ae melborllmontos materiaoa, a qual 
·\elll aba~rvido POmma inférior A que 11e ha ap
p!icado p~ra melhorilr a capit11ol, · · 

Senta ter t~atado deste aa>i:mplo em hora em 
qU·l nl.o pôde :lar-lhe dea4lnvolvirn'lnio, o 'rAi 
apro•eitar os minulOs que · 1be rosta111 para re
ferir-~e a algu:111erviço1 da paste. de> noure mi· 
niatro dP. guerra. 

Por1ll& falia no dia 13 de Junho, qne o calan· 
dario diz ser de Saoto Antonio, santo que per- · 
tence ao numero 1!0~ officiae.~ que S. F;x. com-· 
mandn, lem~ro. <lUB o .llobr.e minis~ro. pód~ desde 
jft prestar um serviço à pro1'Íllci11 que repr•-
·~nta . · · 

Çita 01 difl'erentes !J.CloB· que se r11"'1.rem.A fé 
do ofllcõo do aanlo, allrn d~ e11gge1·:r a con'rG
niencia de extirp:tr-sn um abul!O que ae obaerva 
em Ouro Preto fl em Goyaz. Allude ao facto de 
aercm oa aoldoa do sa.nto pagos a procuradores 
')Ue se dizem B_eus mandatarias. 
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Julga que nlo ha inconveniente em cel8&r • fins a. que fOratn deiitinado3, por 11r muito 
esse pagamento . Si o nobro mini11tro entende reduzida a. su:> guarniçlo. 
que a prorldencia da-ri logar é accu11&Çlo de . No relat<iriG do Miniaterio da Guerra nifo en• 
impiedade, póde eon1ultar, a "tal respeito, o contr& o Grudar nen;1uma informação relativa
bispo de Diamantina on o venerando me.tropa- mente ·ao posto milita.!" que obteve para a ilha do 
liti!.. Si a privaçJo do Boldo preju4icar o aanto, Bananal, quando o nobre Visconde d'! Pelota11 
podet"ão dar-lbe uma p11tente de tenente-core>- oecupava a pasta da gueM"a. Tem easa ilha uma 
nel da guo.rda n~cional. · extensão de corca de 200 leguaa da S. ;fos4 a 

Ili annoa, nomeou-se um:i. eommisallo, afuri Santa. Maria, e em toda elfa não exiat~ \una eó 
de organizar um codigo _Penal e de proceaeo povoação, uma aó morada de caea.de cbrietio ; 
militar. Eate codigo já foi submettido it apre- toda a iona ci habitada por tribaa indigenae, 
ciaçiio da- e11mara, e o nobro ministro da guer- e poderia servir pa.fo micleo · de ·colonisaçio 
ra, cujoe talentos, illuatt·ação e facilidade para naqu~llas reg iõee. 
apprehender Oll vario1 ramos de conhecimentoa Deaeja que o nobre ministro empregue oa 88•· 
humanoe a que se deJica, _o ·orador reconhece, forçoe para. que nio deS1Lpp1<.,eça aquelliJ posto, 
prulal"ia gi·ande _serviço ao uercito, eoncor-- desde que o govoro.G aubvenciona,no Alio<> Ara.
reado ·para q110 ae convertam em leia oa dous guayr., uma· companhia, com 40:000$000 an· 
projectoe o:rJ1tontea. São improprias dos tempos nualmente. . · 
actuaea as lei<'l que entre nós ainda vigoram, 'fendo dado a hora, ficoa prejudica<lo o tempo 
promulgadae para um governo 1tbsoll1to e que o orador destinava a muitas outras conei~ 
qua n.!o o principio . da propordonalidade daa ueraç~e.11 !obre !e1•viços do Min;aterio da Guerra. 
penas não iinha daeenvolvimento, . Conclue 11&udando G nobM.miniatro pela sua 

Nota que no Ministerio da Guerra, como no elevaçlo aos con1elhos d:i. Corôa, certo de que 
da Agricultora, predomina o !lystema da cen• S. Ex., CQ1·reaponde11do ai. confiança que nelle 
tral'zaçio, e moatra que a verba para obraa mi· depoaita o p&rla.mento, não poupará ~forc;oa 
litares tem eidG dfatribaid& com muita desigual· para dar ao importante mmo de serviço pu
datle pelas dilferentee pl'O\linci&a. · blico, que lhe eetA confiado, o impulao que é 

Pede ao lll>bre mini1tro que .proeuro altender de eeper&r do seu talento o illuatrac;ão. 
melhor âs neeeaidade1 provineiaee, no ioeante A cfücliasão fica adiada pela hora . 
41 obra.a de quarteia, enferm~riu e depo11itos de 
artigos ~Uicoo , O Sa. PaicstDE:o;TE dll para H a aeguinte 

Sustentando 10r e:r.traordinario o IP'ªu a que ordem dia: · · · 
é len<ia a eentraliaaçllo no Ministe1•10 da Guer- f,• pal'le 
ra, obaerva qt1e na proyincia de. Goyaz, por 
exemplo, a força do e:itercito recebe, para o ser- Aprosentaçlo de requerimentos, projeetos e 
Yiço da escripturação, arêa remeuida da eõrto. indicaçõe1. · 
Do mesmo modo silo fornecidos objectoa mini. . Diacuesio dos 11eguin~8 requerimentos l\dia- . 
moe, que podiam fabricar-se na provincia, hoa doa, pela ordem da reapeeUva apre~ontaçih: 
corno : regoas, eanetae. · no· i · · · d Ao passo que 0 gOYerno procur& feeb:lr aa Sr. Gem 111an.o, relativo a conetitu1çio a .. 
pequenllS port:ie, julgando que por ellaa 8 0 aaaembléa provincial de Sergipe com tree oi· 
i'le.viam oe dinheiros publicoa, abi·o as gran.dea dadão. nilo eleitos . · 
por onde ellea eaham com maiol• facilidnde. Do Sr. ·SoarE11, sobre a abertura do trafego da 

A êate propoaito, r efare lj,ue, proei11&D.do de estr1Lda de ferro Minas and Rio. 
colchtsaa a en.fermarfa de boy:1z, fe i-aa o or- Do Sr. Rodrigues Junior, sobre medicas eon-. 
çam&nto da deapcza oece1J1111rj~, vindo todo• oa tractndol a serviço do ministerio da guarra o 
ptpeia para a · córte . Recebi.la em Goyaz a sobre o de1tino que tiveram oa oftlciaes de1i
ordem para realizar·ee o forn~imento, nlo goadoa p&ra praticarem m.s estrr.daa de ferro, 
bal\ou a quantia destina ta ú. compra da palha telagrapboe, eto. , etc. 
precisa, e em eonaaqaencia ª eofermar i!" nll1>0 Do ~r. E1cragliolle Taunay, eobro violenéiu 
r~ebeu o 11.umero de colc:hõea que h~v.a pe· sofl'ridae em Porto Aleg1'() pelo cida.d4o Jolâ 
d1~0. Em v11ta de ~cbm~çlo do medico, q~e Vicente da Silva Telles. 
foi remeUid11 no Mrn1ster10 d:~ Guerra, depois 1 . . 
de coniumil"-se. no proee!ISO do1 papaia, 0 es- Do mesmo unhor, aobre a1 p~ov1denc1a1. to-
paço de cerca de tree mezt'•, declarou aquelle ma~aa pnra_c.lel>'!llar aa febrae re1nn,nte1 na ilh• 
miniatario que, aHm de resolver . aobre o podido de Santa Catbarinn · 
de pa.lha . para meia duzii1 de colchões, era Do meaaio aenhor, s1>b1•e oa processos inatau-
ind11pGn1avel quo se lhe mandaseo o orça- ndoe ao cidadllo S1Llvndol' Soarca Pereira. 
men\o, Do mesmo aenhor, aobre os meios de impedit 

Nlio 111\>e si o nobre mini11tro que1· alguma o aniquilamento d~ eolonia 1Uess11nd1•a . 
altern.çilo iú. lei de i878 solire" obras inilitare11 Do meemo senhor,iobre o destino que tiveram 
das provinciu, como quiz sou digno ante- oi polacoa que dcaemba1'cnram.· no Parand.. 
CIB'lOr • . - o nobre deputado por Goya~ Jà se referiu aos Do mesmo senhor, -sobro. 08 factos -l'<!latados 
prosidioa deaaa provincia. ~s 1nformaçõea coo.. pelllll folhas do Curitiba, de haver o presidente 
tidu no relatorio silo in1ufllcientea a tl\l rea• da camua municipal maltratado imlJligr~ntes. 
p eito. Nos balanços figuram preeidio~ que n ão Do Sr. Gcminiailo, aobre o proc.ea11<> inatau
Histem ba muitos annos. Os pouCl).<J· que ha rado contra o editor do periodico Gwarciny, em 
oaquella provincia não pod~m prestar-se aos Sergipe. 

v. n. 13 
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!l.• parte (d1 2 laoriu) 
. . 

. ·continuação da 3• diecusalo do orçamento da. 
deapeza di> miniate.rio da fazenJa. · 

Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

liceoç~ com venehJleotos. -A' commiss!to de . 
pensões e orJen•.IOll. 

De . p, Amalia de M:icedo Pi1111>ntel e outro• 
filhos legitimas <lo col'Onel Antonio Carlos Pe
reira de MacuJo,. pedindo pagamenll.:> do monte
pio .a que tê111 úireito, desde a data d9 faJleci-
mento de seu padr.is&o, o tenente-coronel Luis . 

ACT.~, J:ll 14 Plll roNBO :DE f884 Ma.noel Gonçn.lvea.-A' comruia~ê:o de fJ.ze.nda.. · 
· De J,,ão Paulo de Lacerda, ex-c<1llector da1 

·Pra1idencia do Sr. Moreira de Bar1·os rendai geraes e provinciae• da cidade 1la Con-
. colçlo, Minas GP.rae11, pedindo aejli. relevado do 

.A'a 11 horas, feita a cham1da, ach::un-ee alcs.nc1 de 4:750.~729 que, poiteriormante á eua 
presentes o• Srs.: Moreira .de Barroa, Leo~ldo demissão a pediJo, f:>i pela Tb.esourari·• de Fa
·Cunb.11-, Balll!On, Theophilo, Pompeu, Silva zenda encoattadi> contra o BU!Jplicante no exer• 
M.ifr.1, Joio Penido, Gonçalves· de Carva lho, · :cicio daquelle emprego.pl''.>veniente d~ rernesaa 
Mont 1ndon, Couts.ge1n, .. Vieira de Anrlrade, de a0U,,. a.dhesivos.-A' commiMiO dG fazenda. 
Augusto Fleury; J 11vencio Alve~. Manoel Carlos, 
Alves de Ara ajo, Elas Mor--<ea. lgo.·•cio :Martins, O Sa. PaarDt:NTll dá para 16 de Jnnho a ae-
Bezerra de .l\ieneze,, Alfonso Penna, Thomaz guinte ordom do dia: 
Pompeu, Alphêo Monj •rdim, Sinv:il, Metoo., J..a Part~ 
Zama, Cam:irgo, Franklin Doriil,, Souaa Queiroz 
Junior e Pr sco Parai:110. (23) Continuação da 3• diselllll!iio do orçamento da 

Cowp;irecern, 8epois da. chamada. os Sr!'.: fazenda. · · · - · · 
Adriano Piwentel, Salustiano, Aristides Spi- 2.• diecuasão do projecto n. i 12 dfl f883 (fa-
111>1", Barlo d:\ Eetanei(l, Amaro Bezert·a, José vot·es á· e:r.poaição agraria de s. Pirnlo) . 
!darianni>, Martim Fr;1ncisco, Ferreim de · 

. )loura, Bulhõas, Escru.gnolle Taunay, Moraes · . 2 ªdiscussão elo projecto n. 2H A de 1882 
Ja.rdim, Abelardo de Brito, Paufa Souza, sobre locacõe11 de serviços. 
Uly~ses Via.una, Al1neiJa Oliveira, Ilde~nso 1~· diacua~ilo do projecto n. 76 de 188'1 (re
de Ar;1uio, Rodrigues Lim'I., Alfonao Celso gulamenlo para loca.;·ão dG Hrviço <lomastico). 
Junior, Felicio dos Snntos, Rodrigues Junior, ~·" diacu~aão do projecto n. 35 de 1883 (re
So t1z11 Carv"lbo, Generoeo l'lf&r•JU"'• Rib:11. gul1Lmenlo do matadouro). 
Joaquim TavarM, Barão d1J Ce.111ndó1 Soares, 
Mour;lo e Castcllo Branco. t28) · . 2• Parte (as 2 1/2 horas ou atites) 

Ao meio-dia, nio t~ndo comp:lreoido numel'O 
legal, o Sr. pret1idente decla.t·a nio haver Continuação da. 2• di~cueslfo do 11rnje~to de fi-
aes«ão. x:içil.o de íorçus de t'.'rt~ p>4r.e. 181:15-iB.:ll>. 

Fal ; am, com r.:i.u9a. rartic: p:idu., os Sra. : Du-
que-Estro.da. ToixBira, Forroira Vianna, Oomee --:1!<>-
.de O 11t ro, L .. urenço de. Alb11q11erquo, P aulino s:1s

94
:.

0 
B. H fS DE tt•v. 

80
· D.li t88t 

de Souza, Rolrigue1 Peixoto. e Carlos Affon.so. •u .. 
(7) · · · Prnidt"cia do Sr. M llf'eim tÜ Bal"J'OI 

F11lt.nm, eP.rn caua." parlicipad.,, 09 Srs.: An
tonio do Siq11eira,' Ani.ujo · Piuh<J,' Alfredo Oba.
voe, Andrade Figuei~11, Alw1Jids. Nogueira , 
Ant·•n'.o Pinto, Alcoforado, Aharo Caminha, 
Barã..1 de AnadiA., Rego·R,1rrn11, Bar.to do Gnahy, 
B11oriio da Leop 1ldi11a. Barão da Villa d:• Ba.rra., 
Barllo .le Arn.çagy, C~ntào, Ca.rneiro da Cunha, 
Coelho. Cam~ll!!, Ct•uz !.iouvco., Crut, Coita l'into, 
DianB, E111>m.lnl11, F~rn:\'ldo< de Oliveira ; F. 
Helhario, FdiebGrto, Gemiais.no, Gonçah·oa 
Ferreira, Joilo Caetano, H<~ nrique Mu.rqu~e. 
L',c,,rd'' 'Verneck. ?ibnoel Portella, M,\rtim 
Fran··iaco Filho, Maciel, M11c-Dowell, Olympio 
Vallitdii•l, Pereira Cabral, Poreira da SilvA, 
Prar\o Piment:•I, Peretti, Pa.~sos Miranda, Ruy 
Barbo•a, Ribeiro do MeMzes, Raliebon:i., Ro
dolpho Dantas, Silviana Brandi!••, Souza Leão, 
Sil1•11 Maia, Se1·erino IUbciro, Tertuliano Hen
riqun~; T:irquin io de Sollza. Ulhõa Cinti•a, Vaz 
de Mello o Vinnna Vil~. (53) · 

o SI\. i• S E CRKTAIUO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

RequP.rimento~ : 
Do Dr. H•liriqne Theodóro Sebiéft1er, profe11o 

aor do Collogio D.Pudro 11, ptldindo um anno de 

Sli~lMARIO - Ch2rudia.- l.:noor<•n.-Apro«•111A~o • 
a 1•pro<~ç;lO •I• ll!lrof.or ... - AtlTDi6ll l3çiv do VlUJICto 
n . U, ..,br o ]lrorng;.lh:1 do orç.11nento.-Ui;cur10 do 
Sr. dopub do Ftrtoirn \"launa . . 

. A'~ U b~a1, feita a chamada, ach~m··A8 prt. 
scmhs 09 Sra. : Moreira de Barros, Leopoldo 
Cunha, Baa•i>n, Theophilo, Pompe u, Viei· 
t"a de Andrade~ Soares, João P cmiJo, Ooelho 
Campo11, Gonçalves d~ Carvl\lho, Augusto 
Fle urfv' CanU~o. r:onbmdon, Ba rão da fo~atn.n• 
eia., uvencio Alves, So11 z& C11.rvelho, Manoel 
C11 rloa, Elba :Moraes, Olympio VuUa.Jilo, Lou
renço de Albuquerqu11, Gom iniano, Barão da 
Leopoldina, Zi1roa, MarL'm FrRncisco, lgn11cio 
Mar tin11, Joaq11im Ta.vues, Adriano Pimental, 
Antonio Pinto, Almeida Olive ira, Contaitem, 
Bar!lo do Gua.by, Pereui, Amaro Bezerra, Silva 
Mafra, Pereira Cahral, AlvP.~ de Ara,,jo, . Souza 
Quei roz Junior, Ma rtim Franeiaco Filho, Al
\1hêo Monjo.rdim, Abelardo de Brito, Caatello 
Branco, S invHI, Carneiro da Cunha, Joi o Cae
tano, Mour:lo, Antonio de Si·{U.Ptrà, Alcofo
rBdo, F erreir a Vianno.1 :Muton, Salualiano e 
Espiudola. (51) . 

Compnrecem, dep<iia de. · cba.mada, o• Sra.: 
Rodriguea Lima, Mac-Dowllil, Alfredo Chavee, 
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Crnz, Ca.margo, .Sílvia.no Brandão, BRrão de 
C11nindé, GeMroso Marquei, Vaz; de Mello, 
Prado Pimentel, Silva Mai11, Henrique Mar• 
quee, Alfon~o Penna, Ferreira Je Moura, Go
mes de Castro, lllcfonso da Ar"ujo, Fr.;.ncisco 
Belisario, Araujo Piaho e Be~~•·ra d~ Me-
·nezes. ( 19) · 

A's H horas e 50 minutos, achando-se pre
sentes 70 Srs. deputados, o Sr. presidente 
doclnra ab\lrta a seaeão. 

Comparecem, deroi~ de a.bm·ta. a sessão, os 
SI'~.: Gonçalves Ferreira, Felicio d:Ja Santos, 
Felisberto, Barão da Villa da Bar1·a, Cruz 
Gouveia., . Rodolpbo Do.ntas, Escragnolle Tau• 
nay, Mor;iee Jardim, T"rquinio d.) Souz:L, 
A!fon'lO Celso Junior, Rodrigu,•s Junior, Al
meid.:L Nogueira, Ratisbona, Tertulianl.J Hen· 
riques, Rego Barro~ , Souza Lêão., Passo~ 
Mira.n<h, .~'ranklin Daria, Severino Ribeiro, 
Mano0 l · Portella, Andra.,le Figueira, D11qu11 
Estrad11o Teix~ira, Diana, Maciel, Paula So>u
n, Ribas e PerHira da Silva. (27) 

Faltam, com causa partipada, os Srs.: Car
los A!fon,o, Paulino de Souza, Ril,eiro de Mo· 
nozes e Hodrigucs Pei:soto. (4) 

Faltam sem cauR& participada, os Sra.! Al
varo Caminha, Aristides Spinola, Barb de 
Anadia, Barão de Ara~agy, Bulhões, Costu. 
Pinto, Fernand~a de Oliveira, J011é Mari11nno, 
LacerJa \V erneck, Pri•co Paraizo, Thoma1 
Pm1.1p~u, Huy 8;;rboza, Ulyiasea Vis..nna, Ulbôa 
Cinlra e Vianna Vu. (15) 

São lidae e a pprov .. das a.s a.e tas doa dias 
t3 e t4 do cor1·onte. 

O Sa. to S1:cuua10 dà conta. do aeguinte 

EXPEDIENTE 

Oftlcioa ; 

Do dop11tado Paulino da Souza, participo.ndo 
achar-•e de nojo, pelo fülleci mento de 111a. mli, 
e por iuo 11!to po1fo1· oomplU'acer li• pr.oximu 
~~•·- Maudou-10 de1uojar. . 

Vem li mesa, é lido o v11.i a. imprimir o 
seg11Ínle projecto: 

N. 19-1684 

Prorogati1la do 01·çi:imet1fl) P!l"a o :L• t1•im~st1'11 
da ea:ei·cicio de 1.884-:1.885 

A_ assembléa geral resolva; 

Art. 1.., As lei;f ns. 3140 e 3i41 de 30 de· 
Outubro de 1882, que orçs.ra.m a receita. e 
fixaram a. de•peia pa~<> os exercicios de 
1882-1883 e 18t13-1884, contiou~rão em vigor 
no i" trimestre do de 1834-18'5, emquanto 
não forem promulgadas a.e rcepectivaa leis de 
ol'çam~nto·; sendo as·· d~~pezaa feitas i•ropo~
eionalwenta ao tampo de ~u.a du1·11.ção. 

§ t.o Durante o ref•~rido periodo regub.ra a 
tabella de creditoe espec~ae8 q.ue acompanha 
a rnesina lei n. 314l, na parte que se acha 
em vigor, e o governo poddii.i despender, com 
a. coneerva~íto e trafego da estrada de ferro 
de Paulo Affonso ale 177:000$, com a do 
Recife a.o S. Frnncisco (prolong 1met1Lo) até 
1:18:400$, com a da Bali a ao S. Francisco 
(prolongamento) até 150:300$, com a de Porto 
Alegre ~ Urug11ayana até 87:200$, com a 
commi~silo dos eatudos <la esLra da de f~rro 
D. Pedro l a.&& :IO:IJOO$, com a: garllnLia de 
jaroa a pag:'r li. companhia da estrada de 
ferro da Bahia ao S. Franciaco, .· pela con
cesslo para construcção do ram:i.l do Tiwbó, a.té 
50; 000$000. 

§ 2,o O Ministro e Secratario dn Estado 
doa N egooios da Faienda fica auforizado para 
re~ liza.r no mencionado pario ·lo a.a operaçõee· 
de credito, qne foram nece111a.rias, na falta 
de renda 01•di11aria, para. occorrer lia desl?e2as 
autoriza<laa. · 
Ar~. 2. o Fier.m revogadas as disposições em 

contrario. 
Sala d&11 commis1tle1, 10 de Junho da 1884.. 

-Antonio d1 .Siqiufra.- lgnacio Martin8. 
- .So1ua Car-oalho. - Felisberto P1r1ira da 
oSilea.- A. cte .-ltmeida Oli11eini.- Affonso 
P.:t&11a.-Ama.o B.::;BITa.- CJ. Zama.. 

Vem a m<a•a, 1ilo lido1, po1t.o1 ein due1uHlo e 
app•rovadoa QI 1eguintca : 

PAR8CJll\llS . 

Do mini1tro elo imperio, de i3 de Junho cor
NAto, devolvendo os papei• que acompanhal'am 
o officio n, 27, do me1 :findo,. e informando. 
aobre o pedido d a li cen 9a qua li. 1111.<11mbléa 
gerd oliri~iu o profe•110r de hi1t.oria Qa
taral do E~ternato do Imperial Collegio de 
Pedro II, Francisco Ma.rquea de Arau.Jo Góes. Licença ao deJembttrga!loi· ltfcitloel Pedro 
-A qu~m fez a requisiçlo e a commissllo de At1'ani8 JJl orefro Viliaboim 
pemae1 a ordena.doe. 

Do mesmo ministro, de 14 do cori·ente, p:u·· A commissão de pensõBs e ordena.doa eU-: 
ticipa11do qao nessa da.~ expediu avisos ao1 minoa o requerimento em que o desembargador 
pre1ideutas reep~ctivoa para que mandem pro- Manoel Pedro Alnree Moreira \'illalioim pede 
cederá eleição d~ deputado no 4° e6° diatriclos um a.uno de lic.·nça com todos os vo1:1ci_mento~ 
da. provinda. da Bllhia, e no 2• e 170 da de para tl'atar do aua· saude onJe lb.e.conv1e_r, e • 
Minas Geraee, a6.m de preenoherem-~e as va.gaa de p~recer que ~e. ouça· o g:ove:nn, por rnter
lf,,ll.e deixaram na oamara. os consel.h.~1roa Fr~n~ _med10 .do Sr •. m1me~ro da. Justiça, remetten-. 
e. isco Molria. Sodró Pereira, Antonio Carneiro 

1 

do-s9-lbe para 1es~a d•t»: p~tiçiio eosdocumenloa 
da Rocha, Candido Luiz Maria de Oliveira n com que 11e a.oba rn1tru1da. 
Joio da M11lta M .. chauo,-lnteirada. Sala das oommi111õe~ em 10 de Junho de 

O Sn. ! o S11ca11.T.t.tuo declara D.lo haver· maia 11884 • .-.. Ildefonso dtJ Aravjo. - S ii11ianv 
e1.p11dt~nto. Branddo. 
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N. 21-1884 

Liçeiiça ao elesembar9ador ·J osé del 
de .!ze11eclo Corr2a 

. 1 competencia do poder legislativo conceder pen
aõea, · é de parecer que sP.jii. eBBa petição 

AI (!tta enviad~ ;i.o govcrnD para toip.al-a na devida 
conaicleraçlo. 

A commis11ão de t13nsões e ordenados exo.
mioou o requerimento em que o deae!llbar-

. · gador d1 relação de Cuyabâ.1 Jo3ê da Motta de 
Azevedo Corrêa., pede 11m anno de licença com· 
o res ;iecti vo ordenado para tra t:ir de aua aa.uda 
onde lhll convier, e ê de pare~e~ que B'! O\tç.a o 
governo, por interroedio do ·sr. ministro da 
justiça, remettendo·s~·lhe p1u·a isso a dita pe
'tiçlo e oa doeuinento11 com qua ao acha 
instruida. . 

Sala das cüÍnmissões em f.O de Junho de 
1884. - Ildefonso de .A.1•aujo. - Silt1iano 
Bram!ao. 

N. 22-f884 

Veno imentos ele FirfüitlO· J orgr: da Rocha, e~
almoxarife do _-lrsenat ele G.,ena da·Côrte 

A commieaio de pensões e ordenados, tendo 
exsminado o requerimeuto em que Firmino 
Jorge da Rocha, ex-almourife do Anenal de 
Gae?-ta. da Córte, p·ida lhe •ojam pagos aeua 
ordenados desde :i1 de Junho de i86S. d11ota om 
que foi demiuido, atê 4 dl7 Novembro tle 1881, 
quan1o provou catar de con~s juatas com a 
fa~enda. publica o obteve quibçlio, é de parecer 
que aol>re a pretençh do . 1111 pp!icante seja 
ouvido o governJ, remettendo·ae·lhe para iuo 
a dita petiçilo e os dooumenloB com que H 
acha inatruida. . 

S!\la da~ oornmi11Blle1 em H de Junho ·de 
1884. - Ildefonso "" Ara~jo. - 8i111âimo 
BranrJ«o. 

N. 23-1884 

Pcltslfo ao capitlfo Fm11cisco Mc11101tl da 
Costa P cr11i1-a 

Foi presento ' commi11lo de pentõo1 e 
orcjeu!M1Qll · a P.etiçlo do oapitlo honorari'! do 
eserc1to Francisco Manoel da Coita Pereira, 
110licit'.lndo unia pendo. · . 

Nlo endo da compBtencia do corpo legis
lativo a concessl() de· me reéa peeuniariM, ô a 
com1DlHilo de p~reoer qne a dita peti9lo e 
documentos a olfa anneir.01 10,jam romeUidoa 
ao governo para resolver como julgar. mais 
acertad(), · 

Sala das commiaalles em 3 dG Junho de 
i 884.. - Ildefonso de .h'aujo. - Sihlia110 
Branda D. 

N. 24- t884 

Pe~$t'lo a D. Brasilina Aug~sta L1m~a~hl de 
M ella 

· A commi!ll!tlo de peneõee e ordenados en·· 
minou a petição em que D. Brasilina Aug usta 
Lumnchi de Mello pele qae a parta da penalo, 
que. compete 11. 9'311 filho menor. Joae, revel'ta 
em favor da supplicnnte quando este chegue 
â ·1müoridade, e, reconhecendo que nlo ó da 

Sala dail coinmissões em 14 de Janho · de 
1881. - Ildefonso cld Araujo. - Si111iano 
Brandao . 

N. 25 -188! 

Licença ao bachm-e i Franci1co M cwgari n o:< 
ele Sou~a Leao 

A commislllo de pensões e ordenados. exa
minou o requerimento e111 que o bacharel Fran• 
cisco Margarinoa de SOaz& Leito, procurador 
iscal e. dos feitos da Thasouraria de Fazenda 
da. proviucia de Pera1UDbuco, pede ·um anno 
de· licença para. tratar de aua eaude, o é de 
pnrei:er qu'l seja ouvido o goTerno, p!!lo rei• 
pecti vo minilltorio, parn poder resolvo\'. 

Sala das commisaões ~ID · 13 d~ Junho de 
1884. - Ildcforuo de .'11·aujo. - .Sih1iatto 
Brandao . 

N. 26-1834 

· Licença ao bachar.•l Antonio Jose de Sou.:a 
F1·eitas 

A commiastlo de pcDlllCJ~ e orJenados, tendo 
exo.minado o requerimento em que o bacharel 
Antonio Jo1ô de Soaza Freitas, Jaiz de direito 
da C()Ulllrca •lo Riachão, no Maranhao, pede um 
anDo de licença., é de parecer 1e ou9a o governo 
pelo re~pectivo miniate1·io. · 

Sala das COIDmissõea em 13 de Junho de 
1884. - Ilrlefat1110 de A1·aujo. - Sàh1iano 
Brandao. . . 

O Sr. Ferreira. Via.tina. (ti• 
gnMs d e att•nç·To): - A onda mr,st erion da 
morte arrebat.on dae praias deeLt. vida maia um 
dos nlent!)I lidadores, eapirito de fé e alma 
preparada para o combate. Eu o vi Tineullldo, 
immovol e vencido peb morte ; vi inanimado 
aquelle que foi tima las, uma grande energia 
e um co~clo cheio de eaperançaa 1 

Sr . pre1idcnte, a morta é 11empre uma lição, 
lição sablim ~ ; ó o soldo qno pagllmos M11te. 
mundo do p!!ccado . .A morte faz pennr e tremel': 
é o noeao ruaior inimigo, nllo bnto pelo 1eu 
podei', coroo prinoipalmente pelo HU · my1-
terio. . 

Nlo mo pp.1•ece tito grandioso tirar o hom8m 
do n11oda, como ra.tituil-o depois da morte ao 
amor e d.lu;i;. 

A mor\o ci como que o desprendimento do 
vinculo entre o paaeailo e o futuro. · 

» . P1·ofnndo enygma entre o quo ntis fomos e o 
que eaperamo11 ser ! · 

Senhores, ~ preciso meditar na morl&, it eu 
voa convido e. fazei-o, r88arvando o dia de hoje 
para eetea ailencioll · e · soli lões· em · que a alma 
qutui fulminada de terror 10 ae levanta pela 
fé o pela e1pera.nça. · 

Nilo tenho tanto medo da morte como terror 
da vida. A mor&e é uma. aposentadoria ; a vida 
ó um combate. 
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Nlo comprehendo que.o Creador do Uninrao, 
expreasil'o ab1oluta e sub1tancial da verdade e 
da justiça, anima.s11e uma poeira, déssci-lha o 
sopro da Tid .. · por algune dias, e a lançasse 
.como um. joguete ao furor das tempesladee e 
aos capricbOll do muudo. (Apoiados). Aq1ti, o 
nada absurdo : ali, a morte eterna. 

Nilo oomp~ehendo o Cree.lor regosijando-aa 
nea•o. obra de um momento, nessa vida com
prada com o sacriticio enormo e dolorOllO de 
lagrima1 e de an@'ustias ! 

E, si agsfm pu-tess a ser, si a caLnst1·ophe 
foas :i r eal, ~i aquem o além no.da houf'esso 

. ainlo aaLa vida de combate, ó .D :u11, onde a 
tua ju1tiça. 71 (ilf m:to bem! m u ito bem!) 

. Penaemo1 na morte. Ha poúco vi uma illus
tre vic tima, que eabiu na.. estrada da vida. Eu 
a vi, vol-o repito, inanimada; a morte apaga
ra-lhe o eorriao nos labios, desbo\a1•a-lhe o co
loriJo n~s faces : eu uma verdadeira trsmst'or• 
Jn~iio. Par,,ce que o ser reduziu-se ao não ser; 
9,Ue um ente intelligente, livre e da nobres qua:
hdadea ili entrar a;•enaa como c001b11stivel nl\ 
fornalha deste grande proce~so da chimica do 
univerao. (Muito bem, muito bem.) 

Ma1, aquell~ coraçilo, que não palpitava, 
aquell& lingua, que estava collad11, aquelles 

·olhos, fech doa para. sempre, aquelle g~lo da 
morte , emfim, parecia r eànimnr-se e volt:i.r à 
vida, porque diante delle_ estava. a im:1gem de 
Jcaua Chri1to, fonte da Ttda, rê!lnmo de DOll'll' 
fé, 1ynth0110 da~ .noasu esperrinças. (il!uito 
bem, multo bem.) · 

Sr. pr.1sidente, é j usto que o combatente de 
maio aeculo mere~:l da Mmari• dos Srs. depu
bdoa esto? tributo de r~epaito : que ella meclite 
na mQrto, suspenda a sua sesailo, f10rqua não 
vive maia Francisco de Paula Negreil'Oll de 
Sayão Lobato, que o mundo e ·as suaa pompna 
chamaram-o Vh conde de Niclheroy ! (M"ito 
bem, muito bem.) 

Posto a Totos o p~dido do Sr. Ferreira Vianna 
plU':l quo IG ~u~nda a seasão do hojo nm ~1'6~ 
munho de 1°ntimento pela mort9 <lo Sr. Vis
~ondo do Nicthcroy, e approvado unanim~
mente. 

O Sa. Pal!lBtD•NTl'l di a seguiuto ordem do 
dia p·1ra. 1'7 d•l Junho : · · 

Continuaçl.o da 3• discus'!ilo do orçamento da 
fu~D~a. 

Continn~olo da 2& di1e11c;allo do [lrojecto de 
fü:açllo de fot•çu de ~err<1 pt1ra i885-i8813. 

2. • discosslo do projecto n, 112, de i883,eobre 
a upoaiQão agrari" dv S. Paulo. 

2.~ discu~são do ;.>rojecto n. 241 A, de i882, 
llObre 100:1910 de senicps. 

t .• disC.:ssii•) do p••ojecto n.· 76, M Ui83, re
.gulamento pura locação do serviço domestico. 

2.• diacuseíio do projecto n. 35, de. i883, regu
lalDonlo do matadouro. 

A' i/2 hor:1 depoi~ d1 meio dia o Si'. pre1i.;. 
dente levanta a 1e1~11o. 

SESSÃO BM i7 DE JUNHO 011. i884 

Preaidencia do Sr. Mo1·eira da Barro:r 

SUMMARIO.- Lollur3 o apptouçlo da octa.- Bn•••· 
B~TI. Pa1·cc.,o•.O Sr.M~nool Porlollll dloculo o ro1Jaç~io 
flnol .do 11rojocfo <obro o•ceucõn comrnerelae1. li:rpllca• 
ÇÔH d1dlr.11ro·idonto .O Sr.Al'oooo Colao Junior.EmOllda 
e roquori1nonto. Oll•er1·açü'os do Sr. Rathbon~.- º"º""' 
DO DIA .• -'- ~· di>CUl•lo do orç:\mooto da ía1cnda. Dís· 
eurso do Sr. prOli~enio do cor.•olllo. · 

A'e 11 hor11e, feita a chamo.da, acha.r... :se pre• 
sentea, os Srs.: Moreira de Barroe, Leopoldo 
Cunha., Ba, son, Theophilo, PomtJau, Jolo Po
nido, Viqira de Andl'ade, Coelho Campoo, 
Ulhôa · Cin\ra, Monbnl oo, Pereiro. · Cabral, 
Souza Queiroz Jtinior, B:.irao da t~atancia, All· 
gusto Ffo11·y, Son~eg, AntoniD Pinto, Joaquim 
Tavarea, Juvencio Alves, Martim Fr.i.nciacv Fi~ 
lho, Z::ma, Geminiano, Manoel Carlo~, La
eat'da W erneck, Barão da Leopoldina, Amaro 
Bezerra, Alfredo Chaves , Loure11ço de Albu
querque, Silviano Brl\ndão, Ildefonso ele .Arau-. 
jo, Thomaz Pompeu, R'.lclrig11ea Lima, Gonça.l
ves Ferreira, Alcoforado, Alve3 de Araujo, 
Crui Gouv .. ia, lgna.cio Martins, Contagem e 
Alphdo Monjardim. (38) 

Com1>aMcem, . diJpois da chamada, .0 3 Srs. : 
Silva Mafra, Araujo Pinho. Rego Barro•, Siln 
Maia, Barão do Óuaby, Tarquinio de Sou~a, 
Elias Motaca, Pri11co Paraizo, Henriqu() M1.r
ques, Ratisbona, Barlo do Canint!é, Gonçalves 
de Carvalho, Abehl'do de Brito, AJfünso Celso 
Junlor, MIU'tim F rancisco, Alvaro Caminha, 
Mo1·a.e• Jll\'.li111, \'az de Mdlo, Fernandes de 
Oliveira, Almeid,, N•igueira, &luatiano, Sinval, 
Cantilo, Carlos Aft'onao, Prado Pim~ntel, Barlo 
da Villa· d" B1tra, M~lon, R0Jrig11e1 Junior, 
Gom1Js .de Ca1tro, Carno\ro da Cunha, Ca· 
ma.rgo, Costa Pinto, Manoel Portolla, Bezerra 
do Menezes e Poretti. (35) 

A'e. H hor11s e 50 mi nutoe, acballdo-sa pre-
1ontoa 73 Sra. deputado>, o Sr. preeid·Jnte 
abra a 1os8'0. 

Comparecem, depois de a.oorta a aenlo, OI 
S1•1. : Paula Sou1:11 G~neroso Marques, fübas, 
Felisberto, Uly110a Villnn·1, B!lrlo de Anadia, 
Bulbõe•, Folicio doa Santos, Souia Leão, Olym• 
pio Vnllncl!to, · Ferreira Vbona, F. Bellsario, 
A1•iatidAs Spinoln, Pereira d11 Silva, S~veriao 
Ribeiro, Joeê M:iri&nno, A11tonio cie Siqueira, 
Eapindola, Tertulhno H-·rit•iqu,.,e, Ru,r B11orboea1 
Rodolpbo Dantas, Andrade Figuern1o, Mao
Dowell, Cruz. Alfonso PanM, Ma.ci.,J, Fr.mldin 
Dorfa, João C·1etano, Mourã:o, Caatello Branco, 
Diana, Al!lleida Olinira, Adrh1uo P imen ieJ, 
E;cragnoll~ ~una.y, Passos Miranda e Duque 
E~trada T01:r.e1ra.. (36) · 

Faltam, com causa participada, os Sra. : Fer• 
.reira de Moura, Pa.ulino de Souza, Ribeiro de 
Men.oMa <l Rodrigues Peixoto. (4) 

Faltam; eem causa participada, 09 ·sra.: Bar&o · 
de Araçagy, Vianna Vai e Sou:.:í\ Carvalho. (;3) 

E' lil a e approvada s. acta. dA S081!~o an\ece-
den.Le . · 

O Sa. to S:aonSTAl\Io dá. conta. do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Qftlcio•: 
Do aeo:ldo, o. 45, de :l6 d~iste met, commuai• 

cando que o SI'. senador José Rodrigues de Lima 
Dual're foi no111eado para. eubeLiluir na· eom•. 
misaão 01ixta da 1•ef1mnn. d 1 lei eleit.ora.l ao 
Sr. senador Manoel .Pinto ele Souza Danta11.
lnteira<i ... 

D.o Minieterio do Imp 0 1•io, da mesma dala, pa.r. 
ticipando que, pelo ollicio de t 1 de~te m ez, 
S. 1\1. o lmpe1•ador fico11 inteir&do da.g pessôaS· 
qu~ coaupoem a me.sa dll. eamara Jos Srs. depu· 
tados.-lnleiraila. · 

Do Mi11islerio d i Jiiatiça, de 14 d~ete ·mez, 
para s;i.tiafüzer a ra:1uiaição da came.ra, de 10 
do corre ,1le, sobre a preteução do bacho\rel An
tonio Pedro Ferreira Lioua, j uii. de.direito da 
colilal"~a. dB lgarapéwir,Y", na proviucia d o Para. 
-A quem foz a requisição (a commisaão de 
penaõll;; e ordenados). . _ · 

Do mesmo minis terio, e da mesina d:ttn, para 
re11ponder ao offic:o· n, i8,prcstando informaçüea 
sobre o des~mbargador da r.•l:lçã:o uo Cuya.bâ, 
Antonio Jo:aquim Rolrigues.-A c111em fez a 
1,'&qnisiçlo (a commissão de ponsões e ardo· 
nr.dos). 

Do ministro da goerl'tl., do U .deste mez, re
metteudo, cornpetentement• inforinar\01, 011 re
querimentos nos que.~s oa alferes Bellarrnino de 
Souza Franco e Braz OJorico Alves Teixeira, 
Hle do 4° batalhão de infilntttria e aquêtl<J do 
3o t'egim~nto dG csmllaria ligeira, pedam 1lis
pensa. do idade para. ~ matricularem na e1cola 
militar da pro,•incia do Rio Grande do Sul.-A'. 
commissll:o 33 111arinh3 e guerra. . 
Roquerim~nlos : 

De Galdino Ferreira do Souze. Formiga Filho 
pedindo ra.ra .m·atriculat'.ae em q11:.lq11"r t'acul
aade de d1 re1 to, torna11d.:i-11e validos oa exames 
de preparatorios __ que prC?stou . ni> _Sllmin11rio 
Epiecnp&l d" Olinda. - A' eommia31lo do 'in
strucçilo publica, 

De Anlorlio Teixeira Belrort Roxo, juiz de 
direito da; comarca· do ltrwiourü· rnirim, na pro
Yincia d·J !\l:ir;•nhllo, p<Jdindo licon1)• p ·•ra tra· 
!:li' do slla 1a.ude. - A• commi!l!ão de pen1õe1 e 
ordonadoe.. . . . . 

Do b •ch1irol Luiz Podroira d~ Mag·1l!11Eee 
Elr.atro, lento cathedr:iUco da E•cola de M:1ri• 
nh~, pe<tindo lh<i aeja contado p:rn1 a 111a jubi• 
laçlo o h1mpo de 8trvi110 que te ve no Gurcito. 
-A' commis11ito do marinha e guerra. 

E' lido e upprovado o seguinte parecer : 

N. 21-1884 

Patrimonio da Oamai·a M.t1tticipal d11 S. lo/lo 
elo Piauhy · 

A commiBBiio .de ca.marau municipaes, tendo 
presente a petição em 9ue a Ctmara de -S, · J .. 10 
do Piauby, da província deite nom~, aolieic.a 
ao pod~r lo;;islaLivo a concM•ão d• legua e 
meia de terras em q~adro, u q•to 1irn de centro 
a igreja mt\tri:t da 'respecLiva parochia, ó de 
parooer q11·1 sojo a mosu1a petição toma.da em 
QOnsideração no~ terma. que patsa. a e:i:pór. 

A s11pplicante allo~a achar-~ a. •ilia. no. 
extremos das Fa;;ienda1 Grandes e Boqueirio, 
pertencent:~s no E11t11du, e actuahnente d~yoluta1 
por terem siJo venJí.los os gado~, á cuja c reaçlo 
eram applicados OI reapectivos terrenoe. 

Accre~centa que, tead<i de s11r vendidos os 
m~smoe terrellos ern vü•tn le da ultima. lei de 
orçl\mento, nii'l convem deixai-os pasgnr · .a() 
'domiolo particular, para não .Jitftc11llar o deaen•. 
volvimento da villa. 
· Allega· ainda que, tendo os ee11a municipea 
feito sem auxilio dos corres publico~ u1D11o daa 
melhoree e maiores matrizes d:L provincia, nilo 
1>arec• exagerada a pret~ugão, _ que hoje traz· ao 
parlam·lnto em O:om·~ d~lles. 

A (l.:3tiçlo vem in~ta-uida çom varia.~ informa
ÇÕP.s do preeidente d~ provinc:a, do inspectot' da 
tbeaouraria, do in91Jector d ,, _ d ••partaweuto e 
da cópia d" outra.s petiçõe; antru-iore,, .to.ias uo 
mesmo senti.lo, com uma unica davergeo.oia 
i;obre a o:i:tensj'.o do terreno de cnja conceealo 
·1111 tr11ta. 

Por eua parte a. oommis11<io entende não eer 
precisa a legua e meia quadrada, co11forme o 
pedido, O julgA. S!lftlcienl(l UmA 1 •gun Gm q1111dPG 
contada da ma.trii:, nil fórma da p rimeira p o
tiçio ; isto é, ineia legua para cada lado. 

Entretanto, como ee trata ·de amplillr uma 
conce•aão ant3riorni~nte feita pelo § 21 do 
at't. i1 d;1 foi n. Ul4 de 'Z7 de Selembrod1 1860, 
é a commis1ão de parP-cer que aej am toloa Oll 
p 1peis rBm•1ttidos á commi•~ilCJ. de orçamento 
para evilar a necee~idade de um proj,cto a.pa. 

. cir~l, qua podaria demorar muito a sati-íação do 
q11e parao\'l urgonte, afim d·~ nlio 111cceder que 
o terreno podiJo p11ue ao dominio particular. 

A1sim, poi11, ó de parecer qM a petição da 
C11.mar& Municipal de S. Joio <lo Pi:auhy seja 
reme&tida ô cocnmia•4o {le orçamento para to
rnal·a em consideraÇão. 

Sah du commi1;ilea em t4 de Junho tle t884. 
- Rodolpho D411tas .- <knwoso Mar~we's . 

ltNTl!.A soi Dt8CUS8lo A n'!DACçlo do Pl\01gC'fO 
K, 65, l>S 1883 {~XICUQÕ.l!I ·coMllitEllCIA.ES) 

O Sr • . Ma.taoel Portella a- ·sr. 
pre -idento, lrala-18 da redacçilode u1n proj QOto 
Robro o .q11al · nà1> houve q11e11b'lo pofüiea, nem . 
divorgencfa de opiniões, sinlto com rel11.9:lo a 
pontoe de doutri11a q11e o mesmo projec.to en
ocrl't\. 
·Ao ser apresPntada esta. red·•cçito, o illugtre 

dopl1tado pelo U<> dis~ricto do Rio d ~ Janeiro ... 
O SR. RATl'l!IONA. :- Peço a. palavra. 
O.Sll. ' 1\lAl'!OI!:!. PonTELLA :- ... cuja au~ 

aencia neste mo111ent·J sinto, por que seria 1111a 
Ex·., .Jlaturalmente, quo1u · occu1111.ria agor'!- a 
attBnção da cumara, mostrou que, em vu1~ · 
do .regimento,. a red.11.cçlo devia volt.ar 6. 
commi1'1âo re111cc~iva, pol' conter o ptoj~clo 
ta.l qilnl" esbva formulado, inc-1her' nciaa- e 
cont'l'!ldic9!leli, que, nos termos do regimento, 
doterminir.m o. necossid11de de nova di~cu11Svo dn 
materiu. 

O Sn .. RATISllONA :- A rcdncçllo do pro
jecto estrl. tal qual. 
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O Sa. Arromio CJiLl!o J'umoJl :- Peço a 
palavra . 
· .. o .. ~a. MANOJ:L PoRTZLLA :-A eam11.i-a 

tomando em eonai .eraçio os argumento.11 pro
duzidoa pelo hoaraclo d<?puta lo a quem. me re
iro, e Julgando o~ preMdente1, reconheceo: 
a es.isteacia de incoherencias e de coritr•dic· 
~C!I no projecto, e para evi~llr que 8911 trabr.lho 
aoba. A·apreciaç!o da outra casa do p ·rla1nento 
com todos esses defeito~, re11olveu que ·a re<lac
çlo 'folt·11se a commiadO aflm de que esta, 

·. tendo em 'viata as con,.id.:raçi'h1a produzidas por 
aquelle illustrP. deputado, aana'!Se por u11111. nova 
1'9daeção os defeitos por clle apontados. 

· Nib"pl"llci•a.rei, Sr. pre1idonte, insistir na 
demonstração ,ros defeitos arguiJos ao projecto 
tal .qual íàra i·edigido ; r~cordo·me, entre outros, 
de alguns que apen:ts cito para. sobre elles 
chamar a attenção da camara. 

O Sa . RATISBONA :- lnidizmenle foram 
approva los pela cam:1ra. 
· O Sn. MANOEL PoRTT.LLA ::.- Responderei 
ao aparte do nobre deputado. · 

Nos termoa do regimento~ embora o ·projo
«o eateja retligi_do t.a.l 1lna l ío! Yencido, ei eate 
envolve contradteção ou 1ncoherencia, a camara 
aprecia . nov:imente a ma torir.. Portanto, ·o 

. aparte do honl'ado deputado não re10lve a 
qneatão, 

o s·a. RATISBONA :- Explica.-.me-ei. 
O Sa. M .4NOEL PoR.Tl!:LLA: - Em~raa rê

dacção estej• de ticcôrdo com o vencido, como 
aa.'leverararu o nobre d ·pot-do e a illuatre com
m1uão, ~ c.unar:t fic:1 pt'inda de reeonsi.Jerar 
a mater1a e verificar si o · que foi venciJo en-
Yolve contr:<dicção ou incoher.incia . . · 
· O Sa. AFroxso CB1.so JuNioa:- Ha equ1voe<> 

de V. Ex. ; isao compele acamara e não ai. com
miasA:o. 

• O Sa. ~ANa!IJ. PonTllltLA: - Ha ponc~ di· 
zta-me o 2llustre deputado nela provincta do 
Ceard: ostá redigido de a.ct:ôrdo com o vencido ; 
portanto nada ·ha. m11i1 a. fazer. 

O Sa • .RATtsooNA.:- Eu me expli~·:irei. 
O Sn, MANOEL PoaTZLLA:-S. Ex. colloc1i-.t10 

em lerrenu em que.Dio ae pôde n1anter,o.IV'nt& a 
disp!lSiçlo do regim" nto. Agora diz-me o il
ln:u re rolll.tor d" com1uiasio de rodacçlo, e diz 
muito ~m, nito aceitando a. dvutrioa daquelle 
illustr() deputa.do : ô. carnara comp0te, e não 
ã commissão. 

Direi ii S. Ex. : ai com·'ete á camn.ra re~ol· 
v~r, cnm11ete igualmente á comwieaiio indicar 
os poatoe sobre os quaes a cama.ra tem de 
'f'Otit.r. . 

· Si a ea.mars. · jà. · roconheceu que o projoeto, 
tal qual foi redigido, embora de llCcórdo com o 
vencido,envolve contra.dicção" incohorancia,e, 
para d:.mnr . . Of~o~ d1! f!lito11 • . ~!l.iwl~e!I .q!l0 l!Qltn.eae 
elle ó illusLre commi"91lo, cnm:i pode a commi~
lll:O d11ixar de fozor o trabalho que a eamara lhe 
deu Y 

. o· SI\. AFllONICI C.i;:tao Ju.1uoa : - .Mostrarei 
a V. Ex. 

o s.Jl· MA~OEL Pon.T•LLA :- Pode a illu~tre 
comm1saio dfaer: embora a camara tenha en
tendido_ q•1e no projecto bs. incoheren~t!_pj!_ 
contrad1cção, nós, todnia, entan<l<imOI que Dlo 
tem elh taeB d~íaitos· o, por~anto, trazemo• a 
re111.cçlo tal qual foi apresentada á VOS.Ba ilo. 
lustrada cona'd~ração. ' 
, l!ito camprah~ndo e11 q·•e pude11e t9r feiio a 
ill11•~re eomm1se•o ; mas n~o me ·pa.reC4 
exphcavP.l . que elh1, dei:ii:ando de e1oittir juizo 
a respeito d .11 consider~ produz!dag velo 
h!>nTado ·~eputado .pelo H•dislricto dá provin· 
~ia. do Rio do Ja.,e1r.11 e acolhiJaa pc!J e amara, 
instsb .-em :ipres·Jntar .a me~ma redacçlo. 

(Entra no recinto ·o Sr , Anà1:ade Fi.-
gt1efra.) · 

Entr& muito 11 prop0.11ito o illustM depu.tado a 
quem a.c11.bo dri r i.f Jrir-m e, cuja. falta senti ha 
pouco, e pór fo1•ça da qual tomei a palavra para 
di •cu lir o p11recer da com misa;fo de redncção so
bre o projecto do execuções commerciaes. 

Portauto,repito, Sr. p.residentn, não prevalece 
a considernçil.o ÍJita pdo h onrado deputa.do pelo 
Ceará de que a redacção está feita de accôrdo 
com o vencido. O l'egiment') previne o caso, 
di .. pondo que, embora. eetej • de sccórdo com. o 
vencido, r.odavia coo.tendo o vencido contra. 
dic~iio, incoherencir. ou absurdo, deve a mo.
teria. eer nova.mente sujeita ã 11preciaçalo d11 ca 
mara. 

O Sa. RAnaooisA:-Esla. é que é a queatlo. 
O Sn. MA.NOEL PokTRLtA:-Portanto, ainda 

repito, Sr; preeid11nte. li commia,io cum11ria 
acolher as razões demonstrativas. dos defe1to1 
notadoa no projoolO e, na couformidad~ dollas, 

. ~pretent·tr emendas 6. red&cção primitiva, ou 
mostrar 11 improc!!Jencia. daa 1.rgniçõts feitu 
ao project.o . 

:Mas, ·guardar silencio, como guardou a com
mi111i'io, ó o que nlt> me parece (permitta-me o 
illuetre deput:1d0, muito digno rela.tor lia cOlll• 
mi11w11) de accórdo com o regimento e muito 
~µ~cbl1nonte com o voto da ,c111oial'a, com a re
eolução por alia. t()mada, aoelt:>ndo. as raiõoe de 
impuguu.ção do honrado deputado pelo 11" di1-
tricto do Rio de J11neiro, e waad:indo que are
da~ão vuh al!!Cl 4 ~ommiulo , 

· Maa, como dizia, $r. pre~ide~te, nA:o me N
co~do de todos oa pontos da arg!liçãu feita pelo 
ill11$lre deputado. 

O Sa. RursnoNA :-Todos 1::!0 razoa.veis, 
mas, infelizlll\lDI.,, o projecto eatà spprovado, 

O SR. MA~Ollt PoRTlllLLA : ... Ob ! Si todo1 
11~ rs.zoave ie e proceleates, si a cam11ra o re• 
co11heceu, e o nobre deputado agor11 me~mo o 
declnra , ·como, pergunto, aceilKr a redac9~0 
que foi impug nada·, ·aceitar a redacçio que a 
pro;oria ca111ara Julg'>U D.do aceitavel J Não ?De 
_parece ieto expltca.vel. 

O· Sn.· .. AFFONSO ·C11:1.so ·Ju:-1roa·: - Perdão; · 
a commiseil> n.to propõe que a redacçtio pBs• 
se , maa aim que a cam1i.ra reaolve. . de
modo q ua a mesma commiasl 11 po111a. provi
denciar, por.,ue nllo e competent~ pa!'a fa. 
zel-o ne~te caso (Hei outi-01 opal'tdl). 
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O SR. MANOEL PoRTEL!.A :- Tomarei em 
co1111ideração o aparte do ili ustra depu lado. 

Ests. é 11 conclusão da. illustre commiesão 
(UJ. . 

Perll!itta-me "'.. Ex., Sr. presidente, q11e 
desde Jª eu agite uma questão de ordem. 

Parece-me l\"e, attenta a· co11clu•lo dopa
recer dJ. commrn~ão, deveria. e~te projeoto ser 
dado para a ordem do (lia. A cominiseão não 
e:s:clue, e antes opina, qu11 :i materia redigida 
soja de novo discutida •. .\gol"a. comprehendo o 
penaamento da. commiasão pela c:onelaeio ft• 
ual. Creio que comprehendi pem. 
. O SR. AFFONso C111.30 JtrNloR : - Não, a bso
lutame nle. 

O SR. MANoEi. PoRTELLA :- Não opina. a 
com111if18ão que. a mataria. ~eja de novo die· 
cutida 1 

O Sa. RATISBONA:- A comlllieaão não in• 
dica. cousa. nenhuma, nem d~via. indfoa.r. 

O Sa. MANOEL PoRTELLA. : ~ Ah ! Per
dõe-me ; o a ro.zii.o por que •tgito a. queetil:o de 
ordem. Diz e. commisa«o ( torna a ler a con
clustfo do parecer). 

O Sa. AFFQNso C.i:Lso Juinon : - Nilo quero 
interromper o nobre deputado. 

O Sa. MANOEL PoRTll:LLA : - Coneequente
men~e 11 commiasiio não e:irnlue, nem 11odia 
excluir, ante.a reoolihec~ a competeD.eia da ca~ 
!Biira par!! ~ntt•ar no e:i:ame d~ me.teria do pro
JoCto redigido, afim de que 1eJa este projecto 
dado para a ordem do d'a. 

Ora, n8.!\as condi9ões, compreb ande V, E:s. 
que, nilo tendo eido dado para a ordem do dia, 
entl'a. aqui em discusaio como um aimplea pa
recer. Pa.reoe·me que, quando o regimento 
permitte que 11eja reconsiderad:l a materia por 
envolver incoherencia, ab~urclo ou contra
dieçlo, resolvi to como foi pelB c11mara, que I'! 
estabeleça debate a reapeito d1J projecto, o pa
recer deve aer dado e1pecialroente \>ªra a ordem 
do dia, Eu, por eumplo, nlo 11ab1a que tinha 
de entrar hoje em úlacllBlllo este parooer e 
creio mesmo que li. cam~ra o ignorava, pois foi 
dado ha. muito1 dia1. 

M111, Sr. pra1iilente, eeta quntão de ordem 
V. Ex. rtl!Olveru. Si V. Ex. ontender, como 
me parece, que, ti vi•ta do regimonla, eat~ po.
recer nilo póde i<er di!lclltido 11mi10 depois da ter 
sido da,lo para ~ ordem do dia, eu mo eentarei, 
porquo . esta a. queat!o de orlem resolvida, o 
aguardarei a occaeiilo om que o parecer for rci
gularmente d~do para a discussão; ai porém 
V. Ex. nii:o entender assiru, ou eonHnuarai, no 
uso <la. pali.vra, n Íil.2P,I' ·con1ideroçõoe sobre o 
pllr~cer. 

O SR. PnE~IDENTE:- Direi como.con1idero a 
1D&tcri11. 

As redacções sil:o <liscutid&a no expediente, 
1em serem dad01s par11. a ordem do dia: eete é o 
eetylo da caan.. 

o SR. MANOEL PORTELLA:- Sem duvida, 
O Sa. Pa:e;nDENTE:- Mas, comi) est!\ maleril' 

era pot• eua nutu:roza importante e a camat•a 
rBlolveu m11nda.l-n da novo 1\ commi118llo, eu en-

tendi que o pi.recai· da, commi1.do proponha 
q,ue ae discutisse de novo a. redl!.cção, como ella 
tinha sido Bpresentada. 

Considerando assim, desejrrndo que os Sl'll. 
deputados nw) fossem sorprendidos com est.a 
diseusaiio, ni.tndei pulllicl!.r no Diarlo Offi.cial o 
po.recer ,ia oommiesão, para ser con bec1Jo com 
a. devida aritecedencia. ; e a.o illustre deputa.do, 
que princi palmante tomoll parte nHta diacll11ão, 
preveni q1:e, no expediente da 1• sessão, esta 
materiL\ ee1•ia. discutida, Era o que eu podia 
fazer. 

o sa. MANDE.e. PoRT:ILLA t - Bem. Como 
sempre rupeito as dec1wes da. mesa, conforma. 
me com a que V. Ex. acaba de d11>r. Con1equen
temente permittirà V. Ex. e a c.-imara que eu 
prosiga. nas consider;içues que ia produzindo, 
qu.ando os. nobr:es deputaJos pelo Cea.ral. e por· 
Ilhna.:J me mterromperam. 

o SR. PRESIDENTE: -Está. no se11 direito. 
O SR. MANOJ!.L PonTELL.\ ; - Reco:!'do-me, 

Sr. presidente, de que, entre n11 divers11os. ar
guições feitas ao l?rojocto pelo honra.do depu
tado p 'lo Ho distr1cto do Rio de Janeit'o, uma 
foi de muita importnncia. : a que respeita :i 11e
gunda praçn. Que o systema ag1tardo.do pelo 
projec\o na.o t~ria expbmçio, :i.dmiltindo uma 
segunda praça, sem ealt\belecer o prnzo entre a 
primeira e a segand,1 e sem a. base pau esta~ 

Recordo-me bmbe.m de que um outro ponto 
nllo manca importri.nte fui este proj eeto revogai.' 
uma. orlenaçíkl, que, com relação a eaiJecíe, jâ 
estava. rey.1gada. por um alva~, qUG S. Ex. 
cilou, dando·•e portanto o absurdo de um aelo 
da camara. doe deputados revogn.r urna l.ei já 
revogr.cb •• 

Recordo-ZDa, senhores, de um outro ponto não 
menos imrortante : o que reep~ita. aos recurao11 
que o prOJeeto me.lida applfoar, taee como elo 
2·egal11doe pelo rei;rul11meJlto n. 737 de 25 de 
Novembro de i850, sem fic1r claro ei Pises 
recureos alto apenai os que se refeMm ao 
acto da execu~iCo da penhora e ee,cs devidos 
termos, ou si a. disposição lambem cr;imprehen· 
do ae app~llaçõea, os &ggravos, e o me.is. 

A c:•mara reconhecen a p1•ocedencis. de todos 
e•seg ponto• da ai'glliçll.o, entendeu qn~ no 
projeoto havin incoh0reuci11, havia contradicçilo, 
e que or:i preciso, portantl), .qüe o projeo~ foa1e 
•ubtnolhdo de novo li. apl'Cc1açlo da commias1o. 
E a~r& a illu1tre co111tni1~ilo nilo diz palavrA a. 
respeito. Querera ella por ventura que yua.l• 
quer de nós apreeente emendas a.o seu tr11b11lho, 
quando o honrado deputado pelo U• dietrieto 
da provincfo do Rio de Ja.11ei10 limitou-se a.o 
requerimento, certamente confiando nas luzes 
da illaatre commisslo de r&da.cção, 11 esperando 
qM e~e. apresentas1e as emendas qo.ie Julga11JG 
convenientes 7 

li& ou~1·0 ponto, Sr, presidente, e. respeito do 
q ua.1 tonho duvidaa de este.r a rede.e; lo da 1.c. 
eordo com o vencido : refiro-me il parte ern que 
o projecto não torna: 'as !Uai di1po1iç!Se1 ap. 
phcavei1 as execuções movidas em virtude ae 
t1cçõea proposta.e antes da sue. promulgaçilo 
como lei. · 

Ha de recordar-se V. E'.'t, de que, ao eer lida 
a redacção do projecto, agitei a duvida, e o il~ 
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luatro e»-leador da rnaioria, hoje Sr. miniatro 
da. guerra; dau-me asseveração to.l que habi
litou-me a acreditar que o art. 5° do projecto 
oatava elfectivamente de accõrdo com o ven
cido. 

o Sn. AFFONSO CELSO JUNIOR:- E' fücil va
rifical-o, cotej 1ndJ o trabalho da co111miesão 
oom aa notae marginnea do S1·. pr.eeidecite. 

O Sa . MANOEL Pol\TELT,A: -Na. 2• diecuselo 
deste projecto ti,·e a honra. de ofl'erece1· uma 
emende, a qual declarava que as disposiçõo>.do 
projeclo não refariam a.a o:ii:ecuçõea por dividas 
contrahidaa antes da data da meema lei. 

O Sa. Pn.tsco P A1\A1zo :-E se a era. a ver<la
deil'a. doutrina. 

o SR. MANOEL POB.TELLA : - Tive então 
oc~neião de j ugtiflcal-!1. na. discussão. 

Foi approvada eesa emenda e o projeclG assim 
cmeudullo foi redigido para a 3ª discussão. 

Appareceram na 3ª discussão duas emendas 
su ppressivas desti1 emenda, que coastituia o 
.art. S•, .e o projecto substitutivo do illuatre de
putado hqj e ministro tia agriculturc\ o Sr. Car
neiro da. Rocha. 

O Sn. RATlSBONA:-Que mata a idtlado pro..;, 
jecto. 

o se.: MANOEL PoRTlCLT.A:-Portanto ha.viam 
traa idéas inteiramente distinctns : uma, ron
tid,1 na emenda que confeccionei, e que c©nati
tufa o art. 6°, da n!lo retronctividnde da lei; a 
outra, dos ilh111trea autorl'S das emendas sap
pr111ivas, para que a. lei tivosse etl'eito retro
activo; e a uhima, do oetual Sr. ministro da 
agricultura, UQ sentido de não reger~m einão 
11.9 acções que fo!!B0m intentadas depoi~ de pro
mulgttda a lei. 

Qualquer da.a duas primekes idéas com
prehende0se e explica-se, ruas a ultima ó 
inexplicavel, não ha base a.lguma em que se 
firme. 

Entretanto da acb da aeBSil'.o de 27 do Diez 
parll!ado, em que este project'l foi approvaclo 
om 3• discuBSão, conet.a o seguinte : - Appro• 
vado o eubstitutivo, e entrando ern votaçilo 
as demais emendas, 'luar do p1·ojccw, 'luer 
aepar11d11 não im1judicadas pelo s11ustlt11hvo, 
foi o projecto remetLido li. commiB$IO do i•e
dac~o- ; s~m dizer a acta qual o reaulta.do dn 
votação a respeito de cada tllnu. das emendas 
e das disposições do pl'ojeclo, não prejudica.das 
pelo substitutivo approva.do. 

O illustre eii:-leaàcr da maioria. disso quo 
as emendas suppt·0ssiv11s, quer d•) nobt·e depu
ta.do o Sr. Pereira. da Silva, quer do então 
to secretario, hoje o hont•ado ministro de 
estrangeiros, o Sr. Mo.tta Machado, tinham sido 
rejeita.das. 

A :rojeii;ão d11s emendas aupp1•essivas .do 
nrt. 6t o que indica. 1 Indioa q uo o art. 6• 
foi mantido, que a camara nil:o quiz dnr li. lei 
elfeito retroactivo, e que, portanto, estava. no 
1au p11n.amonto adopter a unica donlrinn 
auGllavel como aeab11. dl) 01:pre1sar-BB o Sr. 
111,-minl1lro d11 ju1Uç11, 

Rntrol11uto 01L11 n .. 11Yornçllo do o:c-laadar da 
m•iori11 nllt> a11il om b111•monia com o que 10 

v. 11. H 

a.preHnta como vencido, 911pprimindo•se o 
art. &> do proj~cto e dando·ae corno snbsiste11t0 
o art. 5o dG anbetitutivo do Sr. Carneiro da 
Rocha. 

Senhore;;, não é muito que insista sobre 
este ponto; elle me parece cardial. 

E' pi·eci~ que o voto -da camar11o dos Sra. de
pntadoa aaja neste ponlo muito e:tpt•esso, muUo 
t'.laro, t'óra de tGda e q u•1lquer duvida 0 contea
taçlto. 

E' preciso saber si a camara. dos Sra. de• 
putados ,quer dar o~ não ao project.o .de execu
çõos e!Fe1to retr.oa.cttvo. • · 

Si o fim deste projecto, ao ser aqui apre
sentado, foi, como mo pareceu, favorecer a 
lnvoura, d.ir-lhe o credito que lhe falta, creio 
que n!to está de a ccórdo com os intui tos 
daquelles que o confeccionaram, e nem com a 
boa vontade com que a camara o acolheu·, 
d~1'--lhe e!Feito retroactivo. 

Firmar o ct•edito agricoh fa•endo desappa
recer as adjudicilções for91das é certamente 
um pensamento benelico para. a. agricultura ; 
tnas d:n• á (µ,i etreito retro11.ctivo e, ao que 
me parece, nil:') fa.vorecer a :-.gricul\ura, mas 
antes prejudicai-a. 

O SR. Pal'l9It:>llNTl!I. diz &lgum~s -palavras 
chamando o orador para o ponto da discnssão. 

O SR. MA:'llOEL PonTELLA : - Conheço muito 
bem a dispoeiQilo do regimentG e ·creio que 
estou perfeitamento na ordem, tanto maia 
quanto as minhas ponderae}iles têm por base 
o não ter. sido est~ ponto resolvido pela ca
mara, havei· duvid11 · scibre aquillo que a. ca
mara resolveu. 

O art. 5•, como ·e11tti; redigido, respeita li.s ac
ções que forem intentadas depois de promul
gada a presento lei ; o art. 6° do projecto, 
emenda que offereci em 2• diacuealo, eatatielece 
que n1 eii:ecnções por dividaa anteriore11 a data 
da presentB lei nlo pode1n eer regidas po1• 
este.. 

E V. Ex., euja bocidade para commigo aon e 
primeiro a reconhecer, ha de pormittir-me que 
lhe diga q.ue estou na ordem e qtte add11&1\ 
ainda. outra oonsidera.~ilo, 

Nilo tem fundamento e. allogaçlo de ser in
juridice. e contraria no eapirito da legislnçlo 
pat~ia a. dispo:içllo da emenda. por mim otfero
cida e ap1;1rovaJ.i. em 2• diacuulo. 

Ao j u1tift.ca.l-a então diMH que, si não pelo 
direito ao meno~ pela oquidad11, devia. ella Hr 
aoeita, o e.gora aocreacent.o que n::1 lei hyl?O.. 
tbec~ril\ da 1864 adoptou-se o meamo princ11110, 
o da não retroaotivillade. 

O SR. R.1.T1snoNA:-A lei hypothecari11 n!io 
estclbeleceu esse principio. 

O Sa. MANOEL Pon.TllLt.A:-Vejll V. Ex. o 
art, 14 deest1. lei e ahi encontra.rê. que a acçlo 
decendial,o seque~tro, etc., fornm admittidossó
mante com rela.9lio às hypothecas cont1•ahidae 
nos t0rmos da n1esma loie, portanto, da eu:1 da.1::1 
em diante. 

AQ'ora mesmo no projecto apr0senta.do a.o se
na.do pelo illust1·ado senador o Sr. Antonio 
M11rcelliiio, d:1ndo desenvolvimento ao oystema 
hypothecario e admittindo o executivo em vez 
da acçílo deccmdial, ea encontra. na art. 9• a. 
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deebra.çJlo GS[lt'essa de g:ue as auH disposições 
n1o e1 npplicam :Is hypothecae :mterioree. 

o Sa. RATISBONA dá lllll 11oparte. 
-O S:t. !'t!A~OEL PORTELLA:- o quo ou quero 

e; que a ca.mara dos Srs. deputadoe resolva 
de modo que se conheç\ si este proj~cto tende 
a ía.vorecer n. ltivoura, e. agricultura, ou tem 
por fim simplesmente favoreeer o~ credores, 
armando-os de meios contt':.\ os devedores. 
E' prociso qu~ se sn.iba o qu0 ae quer. E' pro
ci80 que este pensamento fique patente. 

ria ser melhor formulado. Isto não póde s~r mais 
a questilo hoje. 

Tl'ata-se apenas de saber si no vencido ha in· 
congruencias , contradicções OU· absurdos. E' a 
este pouto quo eu peço aos nollrea deput'1.dos 
que s e limitem no. discussão. 

Vem â mesa a s~guinte 

EMENDA 

e Por nito estar de accôrdo com o vencido, seja 
no o11rt. 5°, dig:i.-ao - contra.b.idae - em vez de 
-s.ccionadas. · 

e Sala. das sessõe·s, 17 de Junho de 1884.
Manool Portella. :io 

E' lida., apoia.tia o post11 cm discussão. 

Eu fui além do que pretendia, levado pdos 
aparte~ do no\Jro deputad•J; mas S. Es. ha 
de p~rmittir-nio que neste momento invoque 
a. illu5trM.a attenção do nobre ministro da. jus
tiç:1, que, em seB.'l!io de 27, requereu que este 
projecto com ns numerosas emP.udas que lhe O Si•. A:fl"o:nlilo Celgo Junior, 
foram aprosenbdas, algumaa das quae11 não como relato1• do parcaer quo so discute, acode 
tinha.m eido publicadas ate então, fosse remei- pressuroso:\ defendei-o u::s impuguaçõP.s que 
tido de novo a · commis•.ão. Entretanto o re. lhe foram feitns pelo illustre deput11do por Per
querim~nto dé S. Ex. não foi apptorndo. O pro- na.mbuco. 
jecto pt1saou com os defeitQa qu'! hoj\l lho são Em poucas palavrlls demonatl'aré. que niío 
e.ponte.dos. assiste nenhuma razão a s. E1t., pois o seu 

O Sa. R,\TISBO~A:- Este projcato foi mal-, ele~!ldo eap. irito labora em manifesta. equivo-
sinado desde o pl'iucipio. caçã:o. 

O ~r p N . . . 1 • Aptirovados regularmente pela cam~ra o sub-
8~· ·" AND&L ?11.TELLA.:- Jtosei qua foi atitut1v<i e as emendas relativas ao i)l'Ojecto, 

a ma_ sme deste pl'OJBCto. . foram as notas fornecidas pela p1•eaidencie en-
Se1 apenas que da P.art.e da oppoa1ção con- viadaa & commiii!lllo de redacção. Esta, com 0 

110rvadora nilo D:ouve. s1n4o a melhor \"Ontade costumado escrupulo, deu fim ao seu trabalho e 
em estudal-:o e.d1ecuhl-o, ~o ~obre ~eputado enjeitou-o n e.precfaçi!o da camara. 
pe~o f2° d1str1cto da pl'Ov1.nc11~ do Rio de J~- Diz que a commissão procedeu em oonformi
ne11'0 t'allou ~m _tanta profic1enc1a eom relaçao <lade com 0 regimeó.to,q ue facillimo é verificai-o 
&o ponto daudJ11d1caçio for_çarlaque, se~ oft"ene~ com 0 simples confront? entre 0 tro.balho dn 
a.os outros.oradores, permtttam que o diga,, foi commissslo e 111 notas a queja 80 referiu. 
quem elucndou. a. queeUi~ de mt1do a ;n1to de1xnr Para defender-se, pordm, p~sae a ct1mmisdo 
sobre ellt1 a ro1nuna duv1da, o o hum1lde or1;1dor um documento d8 maior ponderação 0 de maia 
que occupa a. attenção da camau não duvidou valia quo 0 processo por elh\ me&llla lembrado. 
concorrer para o ee11 m~lhorainento, offere· Refere-ee 809 topioos do diseurao d. 0 nobre Gtepn· 
e:n~o a emend~ que C?nshtue o 11rt. 6', que ll:l tndo pelo H• diatricto do Rio de Janeiro, o 
3 d1s?uesJo fo1.decap1tado. . qual, t~ndo eído o autor do requerimento de 

All$1m, perm1tta-me V. Ex .. qna apresente reconsiderag!io do iiarecer da. commissilo; ó o 
Qma emenda restabelecendo o art. 6o, es.ra. que proprio que vem dll?' p11blico attostado de que a 
a c~1mara. vote sobt•e elh. Tenho conclu1do. tiommiaaã:o, como sempre, cumpriu o aea dover. 

O SR. PRESIDENTE:- O regimento estabe- Ape~s.r rleesa provr. do. seu espirita imparcial 
lece q110 ae discussõe11 d~s reclacçõea devem e justiceiro, foi S. Ex. mesmo quem apresen· 
ver~ar sobre o ~eguinte ponto: ei o trabalho da tou ·o requt-rim. ento para que a redacçil'.o do pro
commiuilo está. do conformidade com o vencifü), ~ jecto vohaBIE! li camara, para ser recons1de
Poróm, em virtude de uma decisão da camara. q rado. 
de 1864, se accreacentou e'ta 2ª p~rte'-h 1wendo · O orador confeaaa que não pôd·~ comprehen• 
0111is~il.o, incoherencia, contradicçii:o ou abuso na der o re<iuerimento. PoiB S. Ex., pGrgunte. o 
lei vcncid~, embora a redacçio e~trja de accõr- orndol", reconhece quo a commie~ão havia CllDl• 
do, deve abrir-se nova discussão, firmado no prido o seu dever, que o trabalho por ella 
8eguinte precedente: Um Sr. deputado epl'e- apresenta.do não podia. deixar de ser como foi, 
se ntou um11. emenda a um projecto de fixação corno é que S. Ex. vem requerer que a com• 
de forças, pura que, em vez de ofilciuea sul.ia!~ mi~slo reconsidere 1 . 
ternos, se dhaesse - alferes e tenentes. Veiu A um ap·1rte do Sr. Mac-Dowell, dizendo que 
111 redacção sem esta. modif\caçlo, ·e a rcque- , o requerimento apresentado tielo Sr. Andrãdo 
rimento daqudle Sr •. deputado ahriu•ee no\'O Figncira tinha por intuito fazer que a eom111i1-
debate. A calllS.ra :issim resolveu e asaim !B 1!10 ·le&fl.1.HH aa ineoberencie1 votad11 pela 
votou. eamara, o ora.dor moall'a, com a di1po1ic;lo do 

Daqui se e.•tal:ieloceu o ).>recedente, mH a srt. i50 do regimento, n cuje. 101l11ra pro
cam11.ra comprehonde que a duipo~ivllo actud do cede, quo o nobre depu&ado 111.boril em graltde 
rogirMnto dév0 ser entendid11. de conformidade equivoco, e quc,lla cH:ids. di1posição,eonclue-1e 
corn o prcaedente que a autorizou. P(or i9so que M :lllribuições· de. ~ommisslo lllto 11implaa 
peço acg nobres deputados que se limitem a 1 e as mais limil11.daa. E' dar molde a·:leq11ado 
mostrar si no projecto ha iRaongruencins, con- 1 ao vencido: não pó:fo alterai", ·IDO:lit\011or ou. 
tra.dicç<Jes 011 nbsurdos, e nllo ai o projecto pode. corrigir. · 
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O orador não quer alargar o debate, já por- : Eacerrad:i a diac11sdo -é approvado ~ re 1ue-
que o a.s1umpto está eufficientemento di11zutido, . rimenlo de 11diamenLO. ' -

.. e _não vem ao CllSO entr&r llMI apreci"çõee. l --,-o-sic Pi ---------'---- :._. - -, --. -- · :._ 
muito proficieot-~s do nobre deputado por Per· , • REeIJ>D:NT.E marca qu1nta-101!'ª• "'!' 2 
11&nÍbuco, j à porq!le o projecto é reclamado 1 ~o~i;:t:: ~iÍ~teã pilra Mr apre11entad1 .e d~cut1cfa 
com urgcnei& por todas aa ela111H do paiz a • ~ ç 0 .do Sr.- Andrade F1guo1ra. no 

ll . - t Sr. m1m1tro •lo 1mpor10, aobre a desar:norttza• 
quem 11 ~ in eressa. "IIO d)11 bens da d r · · 

AcreditD. que tem assim defendido a. commill- y ' 
11 or cns ro igio~as . -

aio do redacção, que nil:> po:lia pro.ceder de 
o.ccôr~o com us idéas do nobre depubdo, porque 
o reg1men_to o veda. 

A commissifo appellou para o a lto crilerio 
da c:1mar:1, afim (\e que ee· serviH3 esclarecei-a 
no des~mpenho de 11ea dever . 

·Termina requerendo o adiamento da discusalo, 
porque o projeelo volt..... á Ol'dem do di.:1, afim de 
ser devidamente disculido. Sendo reincluido 
n'i:1, ordem dos trabalhoa, os nobrea - deput:1dos 
diac11til-o-ilD, apresenta.rã.o emendas, se
guir-se-iio o• tramhes regimoutae11 e a com
mis1ito fal'à o 3\u dever em terupo opportuuo; 
nii<> podendo, porem, dar cumprimento no re
gimento. como o entende o nobre deputado 
pelo R\o do Janeiro. R')speita eummamente 08 

conhecimento9 regiment:les e _-a pratica parla· 
mentar do dislincliasim'J d<Jpubdo a quem se 
dirige, me.s S. Ex. · ui!o póde levar a mnl 
que o or'1dor de.nomino o requerlmento,que dia
co.1&1 um dosc111c10 de Homero. 

E' Nmettido 4 mesa o seguinte 

11.8~UERI3JllNTO 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

3• DISCUSSÃO DO 01\Q.i.:\l&l'ITO D.~ FAZllNDA . 

O St•. Dan-tas (prcsideute do conse
lho) velll dellémpenhar-ao do compromiaso que 
oonttahiu com os honrados deputados pela pro
vincia do Rlo de Janeiro, discuLindo o orçt.
mento àa faz~nda, no terreno em quo 1\ .

SS. EEs. aprouve ccllocar o debate. 
Acostuma-la. " ouvir O$ dous h~nra 101 dep11-

t11doo ne.s 9uost.ües de fiuauç< _., a ca11:1Ara. lhea 
tem ~onfürido, com ju.~tiça, o titulo .;o muito 
compe~entea nest.L mataria, em cuja · diacusslo 
SS. E Ex. figuram sempre como os maia estre
nuoi c;i.mpeões da oppoeiçio eon11ervadora. 

Ao orador cabe, portanto, t:>.rem dilll.cil, tanto 
mtiis qu:into passou por amRrg& decepção. 

Parecia-llie que dev~rfa encontrtLr, da parte 
doe seus adveraario.s nM'Ul'aes1 acolhimento ig11àl 
àquelle com que fora1n recebidos oa seus ante
ces!orea. · 

Viram -todos que o orador foi 1'8cebido com 
prevenção peb minoria. Qual a rAZitD d~te 
procedimauto 1 Deado que panetrou no recinto 
ds camnra, oa dous nobres campeõea, a quem 

Requeil'O o adiamanto da disouaslto, sondo o já se referiu, coll0caram-ae á frente do orador 
parecer da commiseão e rod11oção do projecto afim de tomtirem-lbe 1evo1·a11 contas, não eó 
sobre execuções commerciaesdado para a o rlem dos aetos do miniatcrio anterior, mas doa aclo1 
do dia de amanhl. praticadoa por mi.Jiisteria9 que ;:i "ste prece-

&la clo.s sesiõo1, 17 de Junho de t!184.- deram, comprebendendo - _nlo aómente oa da 
Aff"oruo Celso Jtm ioi-. · eituaçio liberal, como até os dn situação con

servadora . Pari\ o receborem, enve1'fr<lram 
E' lido, apoiado e posto em diac11s1ão, SS. EEx;. nG au:is melhores l\tmaduras e 1nvea-
O _ sr. Batiiebou.a. a_ Quando ha. tiram contr:i olle com o maior impato. 

t 11 b d d P · O primoiro doil nobr~a deputados allgur011"'6e 
pouco a ava o no ro eputa o por ernam· ao or~dor colllo o cavalheiro de Malta: oot~ndo
llaco, ou, em aparto,, lhe dis>e que esto pro- se, cheiodefü, peb sua causa, !IOabe en~retanto 
joclo tinba .~ido m:ilsinadodcsdc n 11un origem,e faier J·aati,.,1 ao adver~ario e até revebr isen-
a ~rov:r. deete aseerto V. Ex. nca.ba de ·ter. r 

Primeiramente 0 nobre ex-mini~tro d:r. jas• çio de animo, nllo fazendo recabir n o oraclor 
_ tiça declal'9a crua guerra a este projecto, calpae, que, si existem, devem ser rep,1rtid11.1 
antes e depois de ser ministro . Acredito q ue por mui toa. · -
tamb~m 0 actual ministro da justiça lhe é Ma1 o segundo dos nobres deputados, com a 
adverso . intrepidez de ucn Bayard, o cavalheiro 1an1 

Orn, v. E:r.. sabe -Iªª• desde que entro 08 pc«r et satu rep,·oche, acommalteu com 
membros <lo gablnote ha um que é opposto llO vehemencia. o presidente do con11elho, apreaea-

. d" • 1 tando·o como um homem domin::11lo de pai• 
proJecto, a iar este 9 mala -o. xões. Ainda maie: no procedimento do pre-

0 Sn. PRESIDENTlli:- O adia~ento é para a sidenta do_ conselho quanto d.s duas queatiles 
r cdncçito entrar rui ordem do dia de amanhã:. que, no parecer do or11dor, domina01 a 11i\ua• 

O Sa. R<l.T1seoN.\ :- Si V •. Ex., Sr. pre· 1 <ii? 11ctual, impondo-se li opini~ inteira do 
1idente, declara IOb 1ua palnvra que egltl , ll_a1z e r eclamando _as prov1denc1as do 8''?'" 
redaC9lo ontra ~tFectivamente na ordem do dia vcrno, o qunl deve estar li freute do moVl-_ 
do amnnhll.,. mento, s. Ex.,- longo de ver o re1ul1ado de 

, _ oonvicção sincera e de Amadurecicl-4 r cflexlo, 
- O. Sa. Pnn1ol'J:-r~E.- O-nobre deputado n~ --~mx·erpo prodacto d& uma •nbserviencia., q_ne 
p6do pol-o om duncla • .Porq11e, desde que a doeidiclamente, n c11marn o o p:dz fnrlo ju11hç&: 
camara. vota, eu soa obr1gaáo a fazei-o . não ae _coaduna com o oare.ctor, com 01 pre• 

O SI\. lUT11111011A:- ••• deixo de combater o cedantea e com a vida do act1111l pri3Bidente 
adiamonto,e concordo que a r0dacçilo seja. dncla do conaelho. 
para a ot•dem do dil\ de amanhã. Quo quereis ' pergunta o orador. 
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Que o miniate rio aclual se,j:i. um n1ini1te rio 
de combale T 

· ---:Oinhcillt11riira:cl11~l n4a-d-ministeri<nlreom• · 
bate, mas aim um miuiste?io de debate, um 
ministerio de idéaa. · . 

Que ,,oja. uru-ministo1•io rellccionario Y Não; 
o ministerio ac tual nilo é de reacção, ê do acção, 
de· opi11iiíe3 e de convicções. 

A um apar te do Sr. And"ade Figu.,ira, o 
orador reaponde · que o combate e a reicy4o 
viriam do eeio do partido conservador , ai, trans
tornando-sa a marcha r~gul:i.r dna coos:i.s, o 
poder, em vez de eon~inuar nas_m!lo.sdo ·pa"tido 
liberal, fosse transferido pa.ra :is dos conserva-
dores. · 

Porque, porârn, o orador concorre11 para· que 
não se realiza.ase e1111a hypothese, não er·a licito 
ao nobre deputado recebel-o com e>se azo:lume, 
que chGgou 110 ponto de desvirtuar :i cortezi:i. 
que elle orador tem procuro.do manter diante de 
S. Ex. e seus a1nigoa. 

Quando com a amabilLlade, que tem aido 
di.stincli vo de outros homens de Estado, so di
rige a.oe aeWI a l verntios,pó:le querer 1Lng:iriar
l)l11s a e11tima, e nada alêm dis>o. Não pede 
ft.vor aoa adveraa.rioe, exige dellea justiça. 

Tratando BS$iln oa membros d:i minoria, pr~
ticava um acto de .boa erlucaçlo, sem ao menos 

. leJDbt•al'-Se dna p iila.vras <lo poetl\ :-J'cmbraisc 
m oa rfoal 17011r ne pa1 l'étottffer. · 

Pergunta ao nobre depubdo p&lo ti• dia~ 
tricto do Rio de Janeiro .o que nos precedentes 
da Vi•la do orador pddo o ppor-~e d · affir111ação, 
que fez, de que, si o :ictual governo pre>id!r 
as elaiçõos vindouras, ha de man\e1•-so uo 
terreno ·da. maia completa natttralidada 'l 

Si o orador niio correaponder a este dover, .não 
a3r .à o honra~o deputado quem ha de per.1"r; 
t1io aerà o partido conser .. t\dor ; . não ser:!. mesmo 
o pai' l ido libe1·al; eerà a repo.laçito do· orador, 
patrimonió unico que poasue, o tanto llle ha 

· custado. · · · , 
Ha de traze r UIXIA ciroalar qua c:i::pediu 

em i8Bi,quando minislro da jualiçl\, logo depois 
·lia dis'l,,lm~~lo da camara, para \lroceder-se 6. pri
m eira oleiçllo pelo 11ystomn directo . MI idea.a 
!luo "nliio 9itpendeu e auatontou · ailO a11 que 

. lioje h:l de manter no governo ; e seus advet'Ba
:-ios, muitos doa quaes o estão ouviric\o, rlirilo si, 
qu:1.ndo o procuraram no mai11 forte d:i. lo.la.,o 011-
contrarnm · indifferente ua suas reclama.çõea. Os 
qu e lhe esc1•evoram das provincias, nlguns dos 
quaos senadores do lmper io, podel'ão dar igual 
t'3st'3mnnho da solicit11d0 e da aoverid!lde que 
observou. 

Nad11. 11ortanto jualiflca a celo111na que os 
nobres d 'Pulado' levu.uh10,cimjectu1·nudo q ue o 
orador procedarà com parcialidade no pleito 
elei tor11I. · · 

O orl\~lo t• Mo o d i;i; com· o fim de rMom-
111end~i·-so pa1••1 presidir G•H pleito ; à proci10 
que a c:i.mn.ra as.ih& que par à ia to illto fa.z o~ 
ferço algum, 

Eatâ nlli pola conaciencia do dever ; ma!!, ai 
a cam:i.r" entender que · oulro pódo oocupar 
melhor o logar, jo.lg-ar-se-à foliz readquirindo 
& sua li berdado. · 

Si a ~amara honra i-o com .o sou npoio, 8nbor á. 
ter o reconhecimento quo a.os homens do ostQdo 
deve-inapira.r-uma-prova deun-orJom . . - . ..-. 

Maa n!lo t om ·nonhum e.pêgo ao cargo,e ~ 
o sea proeodimento,da c~r&o tGmpo a. esta parte, 
hri.vla sido pal'll. fugir dello. . 

Repete quo fo l movido pelo dever : a. s tm re-. 
cusa tevo afinal de cod0r ás circumetancias, 
porque, com maioria. liberal · na ca.mara, ora 
impoeeivel formar um gabinet~ tirado da mino-
ria . . . . · . 

lgualmonto, nestas cil'cums tllncias, seria um 
Cl"ro um minister.io de co:i.lisão ; · . 

A coalisão tem" 110mpre. sur tido maus resul· 
tado!'l, . e não ha duvida de que convém que ·os 
doos ~rtidos vivam . cada um com a aua ban
deira , sopáradoa pela luta. no terreno d&s idéas. 

O nohre deputll.do foi mais do· que aspero 
quando diase que o prallideote do conselho 
M eitou um. programm<\ que lh\,foi dado pela 
corôa , e que os papeis foram invertidos . · 

Em que funda S . E:ot. semelhante conceito ~ 
No progrnmma do minielerio f Nas decl:\r11c;lSes 
dos Srs. Se.raiva., Sinimbti e Afi'onso Celso ~ De 
certo qae uão. · 

O Sr. conselheiro Saraiva r acusou-so n oi•ga
nizar novo minieterio1 p~losmotivos que e:i::poz 
com a lon.ld:ide do ee11 nobre caracter. Disse 
que julgava não poder dispõr de elementos par :i. 
con11tituii:: um ministel'io homo8'enoo.aBm da 
tt-atar de. que3\ilo do elemento Mrvil. 

O sr. Sinimbú · declaro u. qu11 considerava 
boje esta questão como n haviR conaidGrado hn 

. ~nnos . 

· O Sr. ·Atl'ollllO Celso diaae que fazia saaa ns 
declarações do sr. Sin inibú,accrescentaodo quB, 
na questio do elemento s erlil, ora preciao .no
celerar o movimento; mas, parocendirlbe do 
toda n magnitud11 · e urgenci11 a questão finan
ceira, entendia quo d ,sta dependia nquella. 

Quanto ao orsdor, disse qu, da primeira 
vez, tendo sid:> chamado, não pa~ Oi'!f'-lli
zar m iniete1•io, mae p11ra eer h onrado por Sul. 
l\fag-estado o lmp·õrador com urna :iudiencia 
n que ea s<'guirnm as dos Sra. Celso e Sinimliti, 
dou n S11s. Mage1tade o seu . humilde .parccor . 
&obre as questões propo1tas1 r et irando-se para 
aua ca.911. Oo que so pas110u com oe uuU·o~ con
selheiros só teve conbecimonto poloa jornaea . 

Chama:[o dspois para orgo.nizar gabinete, l 'O· 
cusou-se, uma o m~is vezes, mas tovo afinal 
do cedet• :is insiatcmciM da Cor6a, dando por 
aste u1oclo :IO Chofe do ~tado a prova do res
peito a 'lª.º ello tem direito . Desdo q110 s eus 
serviço• eram insi!ltentemente consideradoe ne~ 
cessarios, declarou-se prompto parD o sacriflcio; 
ac~itaudo a. incu ml>oncia nos tor rnos qu e lhe 
pareceram aq_udfos em que :is . circumstancias 
ictuaea do pa1t devem collocar o govt'rn.o . · 
· SGrA isto novidade 'I Inven tou po1•vent1ua o 

orador the!lt"ia que repugne aos prindpios do 
l' C"gimen consmucionnl representath•o 1 
· Autorida lea ineuapcit8.9 nestt\ JD11t0ri11, taes 
como Glad1lon<l e o 1"11dical Soott,de q ue o orador 
lê treoh~ ó. oa.mara , deftnira.m bem quol 11 i n
fluencia. ·que tem a Coróa. no governo do um 
pii.iz regido palo systema representativo. 

S11ppanhn-.se entretanto q ue, nn primeira 
t "llf.~renci::i com que a Corot\ honrou o orador, 
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manifestasae o lmpel"ador opiniGes concernen- ne1Sa provincia., Foi esta a chave de ouro do 
tas a questões que se agitam !la sociedade bra.- seu famoso libello. 

__ .. zíleira.. Supponh:i.-ee. que, chamado .. depois O nobro deputado-pelo :i2•-di~ 
pa.rn organizar gabinete, e expomlo ao Impera- vincia do Rio de Janeiro foi injusLo, quando 
dor o a ~ u modo de ver aa cousas, pot· aua. voz aftirmou ser necessario substituir no governo 
ouv}sse d~ ~ua Mag!lsta.de algumas id~aa a as o «singufar> pelo cpbrab, isto <i, o govel'no 
aceitasse. F1ce.r-lhe-1amal proceder assim 1 Sem de nm pelo governo da naçâ'.o pela naç&o. O 
duvida que não. . . . , i paiz sabe qual o regímen so_b 9.U~ "i~e, e poato 

Supp!lnhn-se, que, ao envez dusto,, as 1déas , q110 novo na.ena educação polit1ce., Já i.,m en
enggerulae nã:o oram boas no concedo do ora· iretanto praticas parlamentares, ulgumas das 
dor. Faria bem ern aceital-aa 'I D~ certo que quaes ainda agora ó qu'3 a propr_ia Inglaterra 
nilo. Que papel repres1m1aria então perante o esta introduzindo, adaptando_ no parlamento 
Imprrador i Seria para :t Corôn homem menos reformas que tendem s. garantir 1.\ maioria o 
digno do seu apreço. Representa.rio. um papel direito de dirigir m negocios pnblicoe. 
indigno de homem dB caracter altivo. Nunca At'óra, poiB, essa incompleta educação poli
füllou de ai em 30 annos de vida. politica, em tica, .é certo que os brazileiros s~ têm 
que exclusivamente ~e tem occupado dos ncgp- governado a ei mesmos, e, si alguma cousa. ha 
cio3 publicos, mAS pdde dizer que não é capa~ que desejar na prati~ado regímen parlamentur, 
de r cp1•csentnr esse papel. slo elles proprios os culpados. 
· Qual era o seu dever naquellas condições ~ [ Os doud partidos se têm revezado no poder e 
Aceitar _D p~der, com as suas proprias id.áa~ ou &e•ls ho~ens mnis notl!v~is têm occupado as 
recu<al-o, st. o Impere.dor não as admühsee. altas poe1ç5es da adm1n1straç1to, tam tido a 
Mns, si o Imperador "s acolheu, si ns. achou amplitude do governo, 
boa.e, si ns proferiu, disse o oraclor uma ver# A efoição era cousa honeetn, era füite. no tel'
dad~ n.o paiz, affirmnndo que só depois dia!lo é reno legal, mas tornou-se depois cousa hedionda 
qu<' obedeceu:iordemde Sua Magestade. Onde, atê que os dous partidos entenderam deve; 
pol'i~nto, e. imposição t Onde o constrangi- acabar com o e;;candalo. A eleição direct& 
mento 'j OnJe a.ncceaaidade de l1abcas-c~rptu 1 .satisfez àa aapi~açõe.s de tl?ilos, o a primeira 

Para m~lhod1aar o deb'1te, no terreno em 'lua prova da nova lei clo1toral foi trs.zer li cnmara 
vi10 collocal-o, resumirá o orador cs pontos prin• dos deputados o quo os <lons partidos. tinham 
cipaes dos discursos doa honra los doputados de me.is notavel pelo~ aerviços, intelligencia e 
pela. pl"Ovincia do Rio de J11neiro, e declara illustraçll:o. Po~aue, em 11~1nima, o paiz aystema 
quo a.reaposta n o.lguns desses pontos n1ío dará parlamentar, e 11em o ap010 do parlamento o go• 
desenvolvimento, pois reserva•os para occa- verno nilo vivo unia hora. 
siiio mais opportunll, qual 11. que olfereccrli a Entreta.nto, nos Estados-Unidos, n:i. maior da.s 
di~eu.~silo d11 re iioitn. repu blicas,os ministros não aahem do congresso, 

O honr:ido da11uk . .to Sr. Ferreira Vianna não clopend ' m delle, alio escolhidos pelo preai. 
lastimou que .D pniz houvesse O.tl'aveuado qua- dante,que pócle conaerval-oa,si lhe apraz,duran• 
rilnta annoa t!e decadonci11, de queixas, de e:-;:- te oe quatro e.nnos doeeu exercicio.Alli o re11~on· 

· p1'ilb1•ações; nolo11 com corto vigor 11 inconve- 811Vel ó o preeid~nte ; no Brazil os responaaveis 
niencin <lo" singular 11 no governo, isto ó, do a~o os minisLros. O que 1e1'' m~lhor: a reepon·· 
cgoverno eu i. e reclamo\! o rcslll~elccimGnlo do snbilidnde dG um 16 individuo, que, na phra.se 
e plural "• no govrrno, do« governamoa nds >. do Ale::i:undro da Ru.~aia, é um accHente que 
Alludiu S. Ex. d magna queatíio tios direitos póde 1er feliz ou infeliz, oi:. a. respon10.bilid11de 
t'rovincit101, quostito quo o orador nilo discute da naçilo, na p~a1011 dos aeua eleitos 7 
Jª• roaervando ·se pnre. a recoih ; exclamou Nüo ha no Brar.il o governo de um ~ó, ha go
com n nutoridad" d'' sua pnla.vro. ;- « N!!m im- verno em que todo. a nnçlk> tom.-. 11arte. A lei do 
postos, nam emprestimoa ! 11 Notou o.indo. o to de Outubro contém 01 melhorOI principioa 
nobro daputac1o que o cambic,no. nscençllo do g114 para a vida do municipio. O Aclo Add1cionn.l foi 
bineta ltaborahy, eubir,11 o,.depois da asconçn:o 11 c111•to. de liberdad-3 Jadt~ - ás provinciaa. A 
da nctual eituaçilo liberal, tem doscido sempre. t'a~l!o por que essas duae g-rnndcs leia nilo têm 
Fin11lmente deplorou a diminuição d11 rendi.\ pela tido de~0nvolvimento está na falta de recursos 
depreciação da moBda.. flnanceiros. Tuda.a as reformna que fizer a as• 

O honrado deputRdo Sr. An:lrade Figueira, semblêe. geral, si nll'.o tiverem por ponto de par• 
por sun pat•te, dacl:i.rou qu) o presicl0nt0 do tida dar ás provindas e aos municipioa os rc
conselho vi&ra brandir o facho d11. propngand::i, cursos que lhes fnlt~m, nada adiantarão. 
fol-çndo pelo eleitor dos ministros; tra.tou da me- . Nestas materia~ opina hoje, como opinava em 
dida sug·gerida. quanto 11os esorZLvos de 60 nnnos. i:l de Jnnho de 1866, referindo-se, em um pa
Recusou $.Ex. impostos,e não dar à nté orçamen- reoer da. commisd:o a. que pertencia na. cama:ta 
to ao governo.O nobre deputado depois tratoa da dos deputados, o.os municipios o ó.s provinciaa • 
. tabella C, · e propoz a exti ncção d cs creditas As circ11m~tancius act: aes silo trio dilBceis como 
supplamentn.ree e e:i:lro.ordina.rioe,. preferindo eram as dat1uell~ tempo, cm que achava-se o 
credito.i abertos sob a 1•eaponeabilid~de pessoal paiz a braços com a guerra do Pnrn.guny. 
do minislro,e admir11ndo-se de que o miniatro da Nesse parecer propunb11.m-se t11mbem im
fa.z·mda nito queira manter s. foi de 1881 na poatoa, alguns dos quaes fol'l\m ndoptndo11 em 
pnrte relativa a exerci~ios findos. Ainda 1867 , e pr-oduzir:im logo cerca de g a 
não contente com tudo isio, o nobro doput11.do i0.000:000$, o que explicri o augmento da renda 
sulcou o Atlnntico, para ir i1 Bahia o torn11r nos primeiros exerc1cios do. situação conser
reaponanvol o orador pelo e.atndo dns finanQll.B vndore.. 
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Referiu-se eutão o o\"ador ao olferecimento 
de i00.000:000;), foito r>eb provincia dl) P;1.ril ao 

. . Esbdo, .. e co.nc.l\lj<i deste ~9_J.o: ~ E_'_<l_e_ ee.:. 
pel'ar . que esta procedimento 11ej:1 imitado · por 
todas u proYinciaa o ;\ló pelos municípios elo 
Imeorio.> 

M"ª• si a.s nosaaa condições do paiz são mas,si 
o honrado clelJUtado pelo Rio de J.Lueil'o, com :1 
perfeiC}lio que lho é ?,ropria,traçou o quadt•o ve·1·
dadoiro das uec~asidad~e do pafa e dos compro
mitisoaque sobro elle pesaw,os quaes devem lovar 
o g .:>verno a fuer, não aimples côrles,não redoe
ções n o pessoal, nã::i mes'lu.ínhaa oconomiae, 
me,s g r,1Ddos e . pt·ot'undos golpes na deapei:-., 
como comp1•obonder que o espírito lucido de 
S. Ex. lhe tives1e inspirado esta conselho ao 
mini1tro da f~zen~a: e Nem impostos, nem em
pre~ti.mos ~•As pequon3s ecoao:nias, diz S.Ex., 
d~v~m ser desprezadas. Mas ql!em pódé r~a
liza r grand.,s · economias em oseal:i. D(!Cllssa!'ia 
paria oquilibrnr a des.,eu com a receit.- 1·som fa
zer tab;ia ra.1a cfo tudo, sein fazer pal'ar o movi
mento de vida do pBiz, 11et11 auspender.os melho
r1unen.t.os já iniciados, aem m:i ndar arrancar os 
trilhoo, apagar o fogo d:ts locomotivas, s 'Ill 
fech;ir o~ rios e os m::ir~s á n avegação por vapor, 
será . possível attingir o que d03ej.\ o honrado 
dopulndo, para alco.nçn.r o equilibrio financeiro 1 

Sem retaliar, pôde-ae procar.ar· a origem 
d01ta aituaÇão. Por acaso, encontrou o orador, 
entre os. 11oua papeis volbos, um telogramma 
qu~ lbe foi expedido em t de Mnrço de 1868, 
e que dizillo il~11m : <t Communico a V. Ex. 
que1e acha Ao Sul o transp~1rtc no.cional S. Josd. 
Votn otnbandair:i.do. • E$\O tckgl'alnma foi o 
prhnoiro annuncio que Mcobeu da passa.gom do 
Hnmaytá por uma divisão da nos;o. osqu.,,dro. 
Esto f.1cto, que enzholl do n.logria todos oa br:i.
zile ir:is• oncontriiu o 01•ador ainda no minis
terio d·i 3 de Agosto, o qual jâ lutava com gran
des embar:1ços . Nib · dirá q unes eram o.sses 
amlxHr.ços, m:i• lombra que o gabinete do 3 
de Ago9to nunca dobrou a earviz a qt.tae•
quor intrigas, o sempre s11 manteve na altura 
do aeu ilever. As diftl.culdadea, 11orém, Clnti
nuaram atei a crise dual do 16 de Julho, cujo 
res ultado foi a t o:? tira.da dosso gabiUGto , 

Tres tüas dopoi$, o exercito braJOilo iro en-
tr•IV:L vict<Jrios!l ein Humllyttl., . 

Foi o mini11terio eollllenador que re
cGbeu a noticia, · a qual moHvou a subida do 
cn.mbio. E' preciao que a nação br~iloir:-. nifo 
fique . mystifi cadR. O movimeoto ascenden
te do Clllllbio em 1868, de que se faz tantonlar
de, o:i:plic:i.-ae por est~ modo:-s~mpre que ha 
criae minisLori:<l,o catnbio oscil!n., porqne sente 
a intl.ue11cia de um bom ou mau governo . O 
cambio, porém, firina-so desde que ae orgn.niza 
goval'11o, do modo q ua se garanta a bol\ a1mi-
nislraçilo do p:1lz. . 

A elevação tio cambio cm 1868 õ ex1>lica.dr. 
p~fa.• na~iciaa da guorra,o nílo pela asconslo do 
mln1ster10 It01hol'ahy, hom.em do bom, digno do. 
confiança. publica, mas, nllo tua.ia digno do qu13 
Zac:i.riaa. · 

Admittin lo mearno que o ca.mbio houvesse su
bido , nllo pel:•s circl1mst~1nci:•S a. que o 01•aclor 
alludlu, ntwi aitnplesmontc 1ielos meritoà do Vis
conde de llnbor <1hy, o que prov~ illto W O que 

fc:r. o IJCU go~erno, flna.ncoiramonte fallando t 
Pc.pol~moeil" e emprestimo • 

Quanto aos impostos para augmonto de renda, 
achou elle este tro.b"llhci-eoliverLido ·em -foi: . 

Em i 867 e i868 a renda foi de 66.000:000$ 
e au ulu Jogo a 70.000:~. sendo ·devido o 
at1gmento aos · novo& impostos . O gabinete . de 
16 tle J11lho não fovo que m :-.nd,1r para o 
thoatro d1& gu ·rr.l um nl\Vio, um eneout•ãç:i.do, 
um batalhi:~, e pQr este lado diminuiram 

·eonsid()ravelmente os enc:orgoa do th ·eouro. 
O gabinete 16 de Julho achou-se maia dee
at'ogado do que o do 3 de Agost11, que cnr
rego.u com f.oJ03 o3 aacritlcio.s da guerr:-.. 

Quem não conheceu o trabalho he rculeo,. 
& actividade adlJlirlwel o pa$mosa do minis
tro da. marinha do gabiuete S do Agosto, 
o Sr. Atl'onso Coiso de -Assis Figuoiredo, que 
reprod!1zia-sll por tadLt a parto, ot·eava recurso•, 
inv .. ntava-os, com t:ilento, actividL1ocle e zelo 
ine:tcedivGi& ! O ministerio ·3 · de. Agoato 
d•: i:i:a\",\ tudo prompto c prep~rado, o .o seu 
sucees.ror snbiu nM mais felizes circtz!lllltan· 
chs . . . 

Apó3 o galoinote do Sr. Mai•quoz do S. Vi
can~!! , que durou pouco, veio o gabiuet9 . 7 
de ~lr.rço, presi.lido polo Sl'. Visconde do Rio 
Branco. Não o c~nsu1•a o orador pelo desenyol-
1•imento quo deu áa·despez:u publicu, respon
dendo nos · reclamos do · melhoramento~, que 
p1rtiam do to:los os nn1ptlos do Imperio. Depois 
do 7 de Março veio o m1nisterio . presidido pelo 
Sr. Duque dCJ . Caxi::ia, d1 .que fazia pnrte o 
illustre Barão de Cotegipe, eatadÍllta de merito 
notavel. No seu relntorio <le 1877, mostrando 
elle o dt!scnvohim~nto que havia tido a de••• 
1>eza publica e que dõtortnin:i.ra o deficit o 111 
dilll~uldados fint1.uceiras, d1$S~: 

e1. O t'rcsclmauto r:i.pido dllo rooeit:i. acoroçoou 
de mai~ a decrotaçào das despcza1, inuit:11 da. 
quaos, embora profoctivas no futuro, não doi
:tam de coutribnir par.~ o <lesoquitibriO <l9 orça
mento; a~ora quo n t'oceit11 .diminuiu, o.ilida 
·que tra.nntoriamontc, j9. por causa.a natu1•aos, 
jã Rela rcducção e 11bohção de v:i.1•io1 im\l(!stos. • 

Fica, portanto, provado que o. pohlica ao
gui..ta det?oia da. guor1·a do Paraguay foi a do 
de1onvolv1monto oaorme das dc111iezas public:ae 
com melhoramentos mu teriaes. 

Nos Estaclos Unido!, polo contrario, finda a. 
guerra civil, qu0 1leiitat·a umo. divida de doze 
milbarP.s o sete milhões dll dollara, tro.tou-19 da 
reduzil-a intmediotamonto. Logo no 1LllD080-
g11into uo do tGr1no dt\ guerra, amortizou•s'l a · 
divido. om 31 milhões tle dollars e assim se con• 
tim1ou nos ne1·c icios ulteriores . 

A um o.parte do Sr. Amlr ,1do Fi~ueira, res• 
pon :lo o orador que o povo braiiletro no.la tem . 
que invejar ao dos E~ta:ios Unidoa. 
. Di.i: com convlcçlo que nlo coohece po•o 
11111i1 bem fado.<lo p11r11 gralldea cou&11,s do que o 
povo bradleiro. Fez a aua io<tependencio. C<>tnO 
nenhum ou Iro, tem realizado . grandes roform91 
no. mais profundo. · paz, está a br11.çoe com. a 
queatlo do elemento servil, o o vai 01'tinguindo 
aem derramamentodeuma só goUa de sangue, 
e som violo.çlto de nonbum diraito. 

Si assim ao póda fallar do povo bra:i:ileíro, 
Dão tem elle o que invejar ~ outroa povoa. O 
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Sessão em 17 da Junho. de i~ iU 

. govorno dos EsbÍ.doe Unido11 é muito bom, IUIL9 

o governo do Brazil ó um bom governo. 
Referiudo-ee 1. dirninuiçllo da. rendo. pela 

·-<lepte;;iaçiio·da--moeda•, lamentou o nobre-depu· 
tado a quem reapóndc que não íoae ·uma ·ver-
dade o padrllq findo .na lP.i de 1846. · 

Mas, dP. quem ó n culpo. .! pergunta o .orador. 
A 11011 ver, a lei de i846 eata em. vigor, e 

11esle •ontido opinou, na · qualidade de conee,. 
lheiro da estado, qaa.n•\O, eobre a .materia, a 
1ecção reep~otiva. foi 011vidr. pelo ·sr< ex-minis
tro da fazenda·. 

Aquella lei íoi feita p:ira. fim dete1•minado, 8 
pois é im.poieivel destac11r •Jm de 1e1u p:i.ra
gr:ipho.s, considorando-o revog:Mlo. De leis ul
teriores, como a .que ó .relativa ao Banco do 
Brazil, e algumas de orçamento, impondo a 
obrigação do resgate do pa11el-moeda , t11Io 1u 
póde iilferír a revog119ão. Deve-se, sim, &ll.
tender que uma. e . ontras contêm attribuiçõe11 
que 110 combinam o ee auxiliam, Pl\r& mais de
pre11&a. chegar~se ao resultado. Si .· o Banco do 
Brr.adl, si a:. sobral! sonhadas do orçamento 
nunca. deram o resgata de um real de po.pol
mooda, não á licito dahi concluir que a lei da 
i846 foi revogada. 

Para compensar o privilegio da emhallo qne 
ao Banco do Br11.il c.>nferiu a lai de i853, -pro
our~u-aa ensaiar, pol'meio ~- moemo Banco, 
t.quillo quo o Eatado não podia fazer, o reco• 
lhi1Den lo do papel-moeda, mu isto em nada al
tera o pl:ano tfa lei de 1846, promulgada pC1ra 
fim eepecial. 

Esta · opinilto do orador é· compartida pele 
muito illuatrado Sr. coneelbeiro Lafayctte, ju~ 
ri1co12sulto do not:l : 

Do que tem dito, aem adduzic ontro5 nrgu
mento1, vi3•10 porque ató hoje nlo foi po1ta em 
pratica. por nenhum governo a citada lei _do 

. 1846. . . 
Na qwJida<le de minMro da t'azenda, op

por-ae-ui u revogac;lo deita lei, Embora • nlo 
1e pos1a conseguir o que elh. teN em v11ta, 
culnp1•e que sub1i1ta, em razio da garantia que 
oft'oraca, attento o sou caracter moraliiador, 
em um paiz on<le o meio ciroulanle ô ftd11cillrio. 
Si aol>reriease um cataclysmo, o Brnzil poderia 
fazer o quiJ a lei diepoz: eis porque disse qno se 
oppori:i a que ella fosse l'GVOgada neesa parte. 
· P11ss11 a. apreciar o diaourso do Sr. Andra

de Figueira, diaour•o de q11e jâ oonsido1•oa al- . 
guns pontoa no eorrer de1U. rospoala. · 

No tocante â quosUlo do elemento servil, nlo 
eet4 o orador brandindo o íaeho da propaganda .. 
Reoonhe•iendo que esta queetilo preoccupava to
dos oa espíritos, o gabinete a.ctua.l julgou do 
seu dever tomai-a em conaidoraçlo, para., sem 
precipitar, ·dirigir com firmeza 01 aconteci
mentos. Dentro em ·poucos dias, · o miniaterio 
apreeontartl medid11• com &111 quaea julga. que 
ee hn de satisfazer a opitiilo eaclarecidn, e o 
ora.dor aguarda csea occusilfo para debater os 
pontos ju conhecidoa do programma,oaquaes 1~r
vir«o de fnndamento ao projeeto que nnnuncm. 

Rorerinclo-110 li cleel11raçlo, q ne fez o honrado 
deputado, de que nern siquer dat•:!. agor11. orça
m~nto, lembra-lhe que o 1en procedimen\o d~ 
hoJe deetõa do de 1882. Entllo S. E:ii:. votou 

nomi~o.~mente, ntlo o orçamen~o só p11.ra am 
elCarc1c10, mas um orça1Bento. b1ennal. · 

.Te~do o ora~or ~e~l~rado q1_1e_ ao propõe di~ .. 
-m1nu1r as reapoD&ab1lidlides do Estado, per· 
gunton o nobre depatadi> em que conaiatiriam 
as diminuiç~.. . ResJio~e qull, respeitando 
·1empre 01 d1re1to11 &dqu1ridoe, 01 contratos 
pree:ii:isLentes, procurarli o gabin·~te, media.nte 
o accórd,? indigpenaavel, reduzil' as dospoza11. 

NA:o poJe acompanhar d-. provna eeta ·pro• 
messaj, porq11e de mn gabinete que naaceli 
hontem nio é razoavel exigir isto. 

M nifo differentG da do oràdor e a poeição do 
nobre deput11do· a q11em responde : S. Ex. peide 
enunciar-se com . a maior facilidade, conforme 
_lha parece~, ao pa:.ao que o orado!.' deve obser· 
vnr a ma:nma prudenc1r. _pan nlo compromet· 
ter 03 grr.vcs interesses qae lhe estlc> confiado1. 
A responsabilidade que lhe incumbe impõe-lhe 
o deror .de eaclarecer--se cab :i lmenle a r aapeito 
do estado da cousas. · 

Para neste particular dar, sem tergive~
çiies, a reaposta que i>romettera, rlirigiu-se ao 
1eu collega da agricultura, .CODl o fim de .,bter 
·inrorruações. Forr.m estas colligidas pelo dia· 
tine&o empregado Sr. engenheiro Parreirai 
Horta : uma parte foi dada hontem e outta 
hojG mesmo, e t&o completas ü o ellu qne é 
de jlls tiça fazer ee~ mençlo honrosa :!.q11elle 
íunccionario. . 

O orndor procedo d. leitura de taea informa
çê5e11, acompaubando-a de consider.i11ões ·para 
corroboral-ae e demo1111trar que, . sim,Pleamente 
por amor da economia, 12110 podem fl!tr 11u1pon
so~ oa ~randea xn&lboramentoe emprehenciidoa. 

Dentro da alguns diae; ter-ae-' de discutir a 
prorognuva e o orçamento da receitá. ; e, p0r
que o tempo urge, o orador p9de que se adiante 
a prorogativa, .rHerva.nclo-ae mo.is amplas deba
te• 114ra o exame daquelle orQatnP.nto. 

!Slo l>Ôd6 deixar de inaistir , ainda que par
fanctoriar:uente, no quG jà tevG oocaailó· do 
dizer 1obra creditoa 111pplementaroa e e:t• 
traordinurios, , 

E' impossivol ~oucordar com o honrado de· 
putado na 1111pprelllão da fü.culdade para aber· 
. tnra de taes creditoe, que ex iatom desde 1.848,. 
tendo 1ido refarandada polo Visconde de lta
borahy a lei re~pectivn. 

Dll considert\Çlo da t11.bella B, attenta a na
tureza dos. serviços· :t. que se de~tin11rn os cre
dito•, rtlllulta que está ídra da provido de q~al
quet governo o calculo de despezas de todo 
ponto variaveis, segundo as cireumstancias . 

A ailsomble11 geral reune•ao . temporaria
mente, e na. ~UP. auasncia, quando 1obrevêm 11a 
neceasid'ldes exfr·aordinariae e impNvietaa, nlo 
póde o governo ficar deaprovido daaaes re
curaoa. 

A exporiencia do 34 annos tem dem.on1trado 
que nenhum governo p6de prescindir doa re~ 
curaoa da lei de iB50, que aa autoriza com a 
opinião do Visconde dll ltaborahy, que a refe-
rendou. · · . 
· Nlo é admiSBivcl o alvitre, que· o nobre depu

tado auggere, d() ficii.r ao l'(ovorno o poder de 
ndoptar o. 11rovidencia exlraordinnria sob sua 
re1pon1abihdade, e i1to pelo perigo doe abuaoa •. 
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A tal re~peito oooorre ao orador o quo leu, e 
gu~l'<lo11 de mom.orin,em honra dos E11tadom-Uni
d0&,· e que tambem aqui se daria; si os ~inistros 
foa&em ricos. Dllrante.i. guer~a da u1depe'!
den<!fa naquelle paiz,. quando :1mda lhe fall~ci:i. 
o credito afim da levnntal' grandefl quantuu, 
houve um mini~tro da. fazenda; homem rico, 
qu<.l,.para acudir ª?• re~lamos do patriotismo, 
satis&zondo a11 exagenc1a11 da. guerra, lev1m
ta-va, com o proprio credito, e entreg&l'a ao 
E1tado, 11ow.raas avultadas. 

Nilo teve r11.1iio o nobre deputado no que 
disse acerca J:ts divid4~ de e:(ercíeios findos. 
Ainda ne•18" parte o ar.a.dor autoriza-se com a. 
opiniiio do Vieoonde de Itaborahy, e auatenta 
que não é pOB11iv:ü préviamente cale~l'!-f com 
eii:actidão a quanha que em cad11. e:ur~1~10 den 
ser peclida. pal"e. pagamento de ts.~11 dw1du. 

Não dará fim ao aeu disclll'llO, eem acompa
nh\\.r o hoMe.do dep1lt:i.do, ernbora. mui~ ligei
ramente, na viagem que S. Ex. fez a Bahia p~ra 
attrib\\Íl' ~o orador o mau eatado fin11nee1ro 
deua província. 

Mo11~ra com documentoa, q11e 011 encargos 
· que e.ili oneram o orçamento, provêm sobte
tudo dna despezn11 com obrs.s publicas, p1inoi
palmr nte estradas de fe1•ro, obr.~s antorizadM e 
contra ta das tanlo ~ob a reaponaabilidede dol!I 
conservedorea, co1110 sob a dos libel"de~. 

.A propoaito das conllideraQlles que adduz, ob
serva q tte pre11ta eue1 e1cl,.recimento1 pela 
muita attençlo que lhe. me:-eee o nobrll depu
tado, poi'<l ue à nuemblea geral D.lo é dado to
ma.r ~nt~• no podGr l4?gil1ativo provincial dos 
actOll lle 1na competenc1a. 

Couclue pedindo se lbo de1111ul110 \ar por tr.nto 
tempo occupmdo a nttançlo da. Cl\m&ra., d. cuja 
di1posiçlo co1ui rui. .. para pre•br-lhe todo• <» 
eeclllrecimontoa de qoe alio. cal'ocer, no empo
nho de cuidi.r doa negocios do paiz,,prol!lo'ondo 
a 1ua prosperidade, a dando o.os dmha1ro1 pu
blico1 a. mai• conveniente applicnçlo. 

A diaouiado tlea. a.dii~da. pela. hora. 
o S!I.. PREHDE!(Tll da para Amanb11 a H• 

guinte ord11111 do dia : 

l~ parf6 

DiscuesãQ da. prorogativa do o~a.lllen"1. 
Discusailo da redacçilo do projeato n. 65, de 

1883, execuç~es commerclaea. 
Con ti nu3ção da. disoUB$i!O do orçamento da 

lo.zenda. · 
2"' discussão do pro.jacto n. 112, de 1883, 

sobre a a:1:posi9ão agrar1e. de S. Paulo. 
2• di~cussão do p1•ojecto n. 24i A, dia !882, 

eobre loea.çlío de 'erviços. 
1 • diacnaslo do projecto n. 76, de 1883, 1•e

g ulam11nto pua. loca.çito d~ aei'l'içll dom69tico. 
2"' diecuasito ·do projecto n. 35, de !883, re

gulameutt> do mata.douro. 

2"' parte (<Is 3 horas º" (mfes) 

Continuação da 3• discussão do pro)ecto 
ftir;~ ndo a11 forças do terrll 1;1ara o oxorcic10 de 
1885-1886. . 

Levanta-so a aess~o lia 5 horas da tard!l, 
-{!;lo-

1!"11189!0 :EM {8 Dll JUNHO DB !88.t 

Prc~ict~ncia do St-. Moreira d, Barro$ 

SUMMARIO. - Loilur:i • :.pprov:i.~3<> da .C\o" - E11.1E· 
01g•TE. - Projoeto•, paroecro1 o rcquorlmonto .. - O 
Sr.' Soaro• fundamoni~ um projoclo.-0 Sr. J. Po11ido 
apraSdnh um.l ropMJODl~ção.- ta. P.\R'ri: J)J. OADrM DO 
1>14. - Dhcuuão d& rodacç~<> do pl"Ojocto sobro oxo • 
c11çiies commcrciao!. - Emendas e d\scun<> do Sr. · 
,\ndr~do Fl~uoira. -Impug~ação· do Sr. All'onso Celso 
Junior. -C•mtcalaçllo do Sr. Manool Porlolla. -
ApptOY:\Ção do ro11uorllnco"lo do eocort·amoolo da dis· 
cuuao. --" Voiacao da· rodaeção o omondaa. - Polt. 
otdom rallam " 9 Sra, Alfoaso Coiso Junior, qDO 
podo disponsa da eum_mh•ilo do rod11eçlo,. o MPDOOl 
Porlclla ·. - a• disequão · do orç~mcnto d~ fazonda.-
Dl•c11rou \lo Sr. ,\nllr~do Fi.11uolr:. .-2• >Ann ~-' o RDB!( 
oo nu.-Força• do torr~.-Dlacuno do Sr. Caudldo do 
Olholra, 111tni•lro da euom•. 

A's H horas, íeita n chamada, achalll.•se 
presentes 08 Srs.: Moreira dG Barros, Leo
poldo Cunha, Bssson, Theophilo, Pompeu, 
Silvill.110 Brànàiio, Montandon, Vieira. da An
drade, Coelho Ca.mpoa, Antonio do Siqueira, 
Joio Penido, José Marianno, 1.1.l'nacio Martins, 
Ulbôa. Cintra, Pereira Cabral, Ba1·iio da Eatan
cia, OasteUa Branco, Zama, Alphêo Monjardim, 
Peretti, Ratisbona, Andr11de Figueira, Augusto 
Fleury, Manoel Carlos, Gominiano, Socirea, 
Rodrigue• Junior, Lacerda We1·neck e Bezerra 
de Menezes (29). 

ComP1\reoem, depois da t".ha.mada, oa -Sta: Al
fredo Chaves, Thome.z Pompeu,Joaqu.im Tavares, 
Barão da Leopoldina, Juvencio Alv~s, Antonio 
Pinto, Loutenço da Albuquerquo,Maciel, Adria· 
no Pimentel, Elias Morae1, Barão do G11aby, 
Rodrig11es Peixoto, Silva. Ma.ia, Escra.gnolle 
Taunay, Salue~i&no, E9pin.dola,Amaro Beze1·r-a, 
Souza Leio, Barlo de Canindó, Conta!!'em, 
Vaz de Mello, Henrique Marques, Sinval, Mac
Dowell, Costa Pinto, Alcoforado, Cruz, Bar!!o 
da Vill& da Barra, Gon911lves de Cai"Valho, Souza 
Q11eiroz Junior, Abelardo de Btito, Cru;,; Oou
"ê'.l, Prado Pimentel, Oomoa de Cas~ro, Ilde
fonso de Al'aujo, Gon.çalvea Ferr&ira, Fernan• 
das de Oliveira, Feli1berto, Rego Barros, 
Mnn.nol Portella, Cllrneiro rla. Cunha, Paul.a. 
Souzn, Ai \>GS do Ara.ujo, Araujo Pinho, Mou
r&o, Joio Caetano e Pereira tia Silv~ (47). 

A's H horas e 50 minutos, aebando-118 pre
sen~1176 Srs. deputados, o Sr. pre~idente abre 
a sesaio. 

Coiuparecem, depois de aberta. a seseão, os 
Srs. : Àffonso Celso Junior, Silva. Mafra, Ruy 
Bal'bosa, Tarquiuio. de Souza., Prieco Paraizo, 
Felieio dos f:antos, Ribas, Camargo, Ulysaea 
Vianna, Generoso Marques, l\feton, C!lalRo, 
O!ympio Valladito, Terluliario Henriques, ".!l· 
moída .Nogueira, AlVlll'O Caminha, Bulhõ.·s, 
Rodolpha Dantas, Francisco Belisíllrio, Carlos 
Affouso, Moraes Jardim, Almoida. Oliveira, 
Mnrtirn Fre.nc:illco, Martim Franoisco Filho, 
Diana, SE1Terino Ribeiro, Ferl'<lira do Moura, 
Da.que-Eatrad11. Teixeira., Bnrilio de Anadi11, 
Franklin Daria e Passos Miranda (3f). 

Fanam, com causa pnrticip.ada, os Sra. : 
Ferreil'a Vfanma, Pnulino de Souzn. e Ribeiro 
de Menez911 (8). · 

Faltam, sem cau111o participada, os Sre.: 
.Aristides Spinofa, AIFonso Pcnna, Bal'llO de 
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Araçagy, Vla.nna Vaz, Ro.lrig-ttos Lima e Souza. 
Carvalno (tlJ, 

. E' lidã--à· ã.pprova<la ã: acta doi 11~•sio ante
~edente. 

O Suo i• Sec1ucutuo da conb do segu:nte 

EXPEDIENTE 
.Oll:ldos: 
Do minislerio do impe1•io, do t6 d~ Junho cor

rente, tr;1.nsmittindo " rcpres"ntaçll'.o da Ca
m:ira Municipal dE1 Villa de S. Bento dos 
Peri~es sobre o auxilio de .50:000$, de que pre
~ia~. para conclusão da obra da. ·valb do Con
duri.i.-A'. commissão de orça1w..nto. 

Do in<ismo ministei·io, de 1G do cor1·ente, de· 
voh-endo o _requerimento, quo ácompauhou o 

· officio do consarvadorea do Ynrio:J hbor:i.torios da 
Faculdafo do Medicina. do Rio do Janoiro, sobre 
n\1gmonto do voncimento~.-A quem fez n re
quisi'}:io (commissíio de pensões e ord<:'nados). 

Do mitlistedo da justig•, de U. d·~ Janlu1 cor
rente, transmittindo, conforme requiaiçií.o,cópia 
da informação presta la ·p~la preside 11 cfa da. 
província. de Santa ·ca.fünrin,. o. respeito dae 
providenci:\B dadas p:i.ra garantir, contra. os 
a.taques dos selvagens, os colonos estabelecidos 
11aa zonas do Tubarão e A1·arang11à.-A quem 
fo:& n req111siçib (o Sr. Taunay). . 

Do minist~rio d" ruarinb~, do i6 do Junho 
corrrint3, trallllmittindo o requerimonto do
c111nentado em que Catulino Oonçlllv0s Lea~S., 
G:it·profoasor de primeil""a leLtras do A1·senal dG 
MaL•inbe. da provincia de Pernambuco, recorre 
p!!.ra_ a :i.ss~mulêa geral do d<!ap~lcbo, d_ ado por 
aquellG 1ninieterio em 20 de Agosto do nnno 
passado, sobra a apo11entndoria pedida polo dito 
ex-prorassor.-A' commiulto de pen1i5011 o or· 
clenn.do~. · 
R~querimcmto3 : 
Dos ernprog:ldo1 do Correio dn provlucia do 

S:•nt:i.Catlmrin.a, pedindo q11e a re(erida. repar
tição 1ojE1. cquiparnda. cm cato!l'oril\ ai. dm pro
viucia 1h P:ir:md. .-A' oommi11s~o ele ori;n~ 
m~nto. 

DG Ft•tincisco P.idro do.~ Santos, iononto do 
H• ba.tnlhllo do inínntal'ia, netunlmente nddido 
no t• bD.tr.lhi'fo d:• m·.i8m11 arma, p~Jindo dia
pens~ de idade para matricula.r-se na Racola 
Militar da Có1•tc.-A' commissiio de imtrncçll.() 
publica. 

E' lido e np;1rovado o seguinto parecer : 

N. 28-1884 

V~t>-cimentas e tempo de serviço di3 Cicero 
Bl'a;;ilefro do Mello, quamlo 2• oonfeJ
,.,mtJ da Alfandega dePa1·1iaH~IJuco. 

As co111missüo3 rou nid:u de fazenda o pet1-
~ões e ordenados, oxaminíl.ndo o requeririlontJ 
om quo Cicero Bra.~ileiro de Mello, chefo de 
Becçii.o d:i. Alfandega. de Pornnmbuco, pe.lo qt1_a 

. "º lho m:rnd•1 co1tt-lr, pira lodos os fins lega•J$, 
o tern110 deeoi•rido de Maio do '18iZ, quaodo 
foi doinit t ido do loga1• 1le 2• confot•o1lte dn. Alf,,n. 
doga do.quella pl'Ovincia, a. 23de AS'(lelode 1877, 
em que foi nomeado 2• escripturario da The· 

V. II. 15 

soura.ria de S. Paulo, e bJm assim pagl\r o 
s~u o~dona.do füto correepondentJ a esae temao, 
eã:o de po.recer que ·re ouç:i. o· goveTno, ·pelo 
respectivo ministorio. · 

Sala. das commfaeões em 14.de Junho de t884. 
~ Tlioiiiaz Pompou d6 Souza Braz&e.- Sil-
11iano Brandc?o.-Carlos Vaz r:ls Mdlo.
lrmJ M arianno,-"' Aueiardo d6 Brito.- Ilde-
fonso de Arau,io. · 

Vai a imprimir o seguinte projecto: 

N. 13 A-18~4 

Palrimonio da i,qrcja de Nosta Senhorcr. do 
Patroci~io, da povoaçcTo da Desengano, na 
provincía do Rio de Janefro •. 

A commis>fl'o <la fa.;end11, :i. quem, na fórma 
do regimenb, fJi remetlido o p1·ojecto do se· 
nado, sob o n. i3, do corrente nnno, rel·~vando 
a pan:\ de commis~o em que incor1·eu o logado 
do Barão do Juparnnã ó. igrej:1. do Noi!9a Senhora 
do Patrocinio, ela povoação do Dr.sengano, na 
provincia do Rio d9 Janeiro, eJtaminou os docu
mento3 que o ncompanharam e, reconnecendo 
quo aio attendiveis ae auaa dist1oaiçõe1, ã de 
parecer que o rererido projecto entre na ordem 
dos trabalho1. 

Sala da.a commis~ões cm i8 do Junho de 1894. 
-Thoma; Pompeu do Sou;a B··a;ie.-Cat-loa 
Va.i elo Mello.-Abelai·do ci~ B?·ito. 

A M&embléa geral resolva : 
Artigo unico. E' relavada :t pena. dG com

mi•so em que incorreu o l~gndo do Dario do 
Juparanã li. igrojo. de NoHa Senhora dCJ Patro • 
cinio, da povoaçilo do Desengano, na. província 
do Rio do Janeiro, dovendo, porém, aer conver
tido em apoHees da divida publica, no prazo do 
11rt. 2° do decreto.n. i225 de 20 de Ago1t1 de 
H!ll4, contado de. data da preaente re•oluç!to ; 
d11rogada1 aa di1po1i9il'es em contrario. 

Paço do 1onado, ô lle Junho de 1834.-Ba,-4'0 
do OotcgiJJo, 11ro1idont1.- ,tnto1iie Canclido 
cf4 01•i1~ Mach~•tl<.l, i 0 aocret:u•io.- Barllo dtJ 
Ma1nan9uapc, 2• sccrotario. 

E' romotUdo li me1n o Eeguinto roquori
mento : 

Re9istt'O do a!i1ta·m1Jnto 

Requeiro que seja dado p11.ra discuss?io, nos 
termos do 11.1·1. 127 do regimento, o projeclo 
q~e 11.presentei, em sessão de i:3 de Junho do 
anno passado, solmi o meio de sa.na.r n foi la de 
registro do nlistamento, oncle não haja sido. 
feito em. teinpo oppOL·tuno, visto ntli agora não 
ter dado pnrecor a re~p~i'to_ a. commissiio da 
constituição e poderes, u qual na mesma data 
fói·a. enviado. 

Sala d as eoasõeg, tB de Junho do 1884. 
-M ao-Do1oeU. 

O SR. PaE~lDUl'l'E :- O nobre deputa.•lo, o 
Sr. Mac -Dowelt, npre11enlou um re1uerimo11lo 
para. quo fosse dado ti. discuss~o um vrojecto 
qua so acha. com a corumiuão, fundado nas~
gund.t parte do 11l't. 127 do regimento, que de· 
t~rmina.:- O pt•ojecto sobro o ~11111 a commissilo 
nlto d~r p:i.Ncer dentro de 30 dlas poderâ .entrar 
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na orJem doa trabalb.os, si :mim fór i·esolvido lheto ~ombaJ?-d? do culto catholieo,·dB um modo 
. pel~camara.____ _ _ ___ __ . _ ·- --·--. assa.i l!fUOlnl;'ll?S~; •• 

4, 0 Si conhnun cmr oxcrc1c10 o tenonh-coro--? S11. BBzimn.\. Dlll MENEZES :- Peço a nel Jo 26• batalhJo da guarda na.cion ; l do mu• 
pa avrJ • . nicipio do Porto de Mo~, Jo!"quim Duarte R·J· 

O SI\. Pl\~sro?:_NTJI: :-Estci _ reqaer1m ~nto, dr'iguea Souto, que pres:ou JUL'am~nto e lomou 
fundf!-do na. d1s;o;;1ção do artigo q~B venho posso depoi~ d~ lindo o p~:i.zo _ fogal o sem L~1· 
de cita.r, deva t~r a m.'.lrcha que te.n outros obtUo para 1ssa a nec~ssar1a. dispans"' ; 
quaesquer requerimento•, vi5to como o regi- 5.o Si o "presid in te_ da província rnantêrn o 
mento não p1-oviúencia cousa alguma de espo- eubdelenoado dri ltaitulia, Gabriel da Costa Pe
ci11l para o caso. reim, q~e, na al'recad •ção do espolio do flnndo 

o sr. Mo.c-Do'U'"ell o')tendo a p!l· J.is~ Mar:a C?rrê~. â que.l _teve de .P~~ceder 
1 . · ' dº · ulbmamento, Jlllgou·se autort7.ado a l1qu1da.l-o, 

nvr11. )?Ola ordoi:i, observ!l que o. 1':fiºª19ãa mandando vender o3 bens e p!lgar as dividns por 
do regunen_to na.o deter111111a o mo1() e pm- olll) proprh reconhecidas ou ::pprova.das ;· . 
vocar a dohberação da camar!I. As~lm, .ºora~ ti.• Fínalruente, que so me forneça cópia dos 
d'?r entendeu que. o modo ~ata cu~1al 01 n po1 1 ume to em qut> eeg11 ndo tlec.larP\jão do 
via. de um requerimento 1> IHi a r&iao por que o l oc ..• n s, · . . • --.. f 
dirigiu á mesa nol prêcisos termQS do. dispo- ex-ministro dn·Jl1BL1ça. nesta c,\m:l.ra, undot1-eo 
• · ' 1 · - . , · o gove1·no p!lra remover da comarca de ·Santa.~ 

s1ção rcg1m~nta. • visto como o pioJe~to, <lU~ rém u·a a de 1;u:u11,1, n~ mesma provincia do 
apr~sento1~ o anno_pas~o. lo o q1~0 se va.• t~rnM P:wl 0 ·u:z de direito Dr. ErMsb Adolpho do 
~: l'~~~~~lti~~d~;~:i~s~.ve ate agoru. P

3
recei· V(l.sconc~Jlos Chave• , vi~t~ que, em fuce do t~l 

Assim poi", espel'3. nue 0 requel"irnento será decbr~çilo, essa acto ollicial tem por fim punir 
" • • • d' • -. · S "d 1 o magistrado. 

au.,metti.o a ie.cu5 aao_, com.o º. r. pr~''1 .on_o Sala di~ se.sães d-1 camara <los deputa los, 
entende, 0 que a cl!-mara t.oma1ã :i. dellbe.açao 13 d J h d i8B4 -.\la -D ioeU 
que lhe parecer mais acerto•la. o un l '3. • e o • 

E' lido, apoio.do e a discussão adiada por tor 
E' apoiado e entra !lm di&()US'i'IO o requori• peditlJ a. palavra o Sr. Boierra de Monezes. 

manto. 

O Sa. ·BBz:cnnA llE M~N-~1.Es pede a pabvra. 
O Sa. Pamslt>.ENTE :-Fica a:liado ·; no en• 

tanto, a recla1>J119'l'o- do nobro doputado polo 
Pará foi onvida pela cotu mia silo, 

O Sn. 1'1A.0°Dl)w1.L1. :-Fii o tnoll devor; a 
mat~1• a do projoet•> ci do 11etualidado. 

I•:' lido, apoio.do o po1to cm discu•sl!o os~· 
gninto l'eqnorimonto : 

EpirJemia da u11riafa 1lO Pm•1! ; {lcinoliç -o dll. 
igrcj~ rlas illoroS1, tua mc.~ma p1·0,,i11cic1; 
(a.cto1 corafcuntlo.t pr!la milli;·tr~ 1w;1tc$• 
tantd Jtu/llJ ll. Nr:hon occor1·idns nci M· 
tlwifral da B"lc1l& 1J.011t.'ot a~sumptos m«i's. 

Requeiro qua ll'l po~n. 0.1> gw~rno, pol' in~ 
te:•me1lio dos re11pecttvoe mioiaterios, o se..
guinto : 

lmperio • ....:.L• Qu110~ M p1•ovi1fo11cl"a toiuad·1a 
pelo preaidento do Par:I. p~r:. ob!tl\r o clesen
volvimonto d11 varial::a, q1le naquella p1·ovineia 
os\á. grassando hn. mG7.li>,ou si Julga. sutllciontes 
~ n omeação de ~ommie•Rrios viv:cinndores e o 
eatabelecirnaato do hospital « J~ae Bonifacio " 
n:i. capital, ptirn nlli serem trnt~Jos os var:olost•s 
indigentes; -

Fa~enda. - 2.• Si o on.!.."enheõro encar1•0ga :o 
das obras da nlftln,lega d11 mesm11 cidnde tem 
ordem para demoli!' a ig1·eja ua~ l\1ereê1 o 
trRn.,formal·:~ tllll ::armuem ; 

Jttati~s.-3.0 Qual o pl'ocadimento das 11.uto
rid:1da< poliaines d:i c11.~il ·J o do proniotor pu
blico da. com~rci oin l'olnção ao foc:to donun
cialo pelo. imp1•on~a e confess:i.do pelo tninistro 
prote11ta11to J11stae H. Nelson em pulilicnç~o 
sob ect n. ª"ignn1.ut'a-do haver o~t 1 diati•ibuida 
entro o JlOVO na. igreja do Carmo, q no ~e1•ve !\a 
cathodral, domingo 11 do mez findo, por occl\• 
eill:o. di\ solemnidade do me~ dB Maria, um fo~ 

O IS1•. ISr>:tr.e~:-sr· p1'~aii<'nte, va11ho 
ap!'eaentar um riroject'J que julgo importanto 
para &cau~elar a~ into::reaeee do coanmercio e do~ 
proprio1:1rios. Em poucas palavr111 procu1•arci 
fu~~mw~ . 

Existem na praça do Rio de J:1ncÍl'.1 oito 
cowpanhi1u de ~eguro com o capit.'l nominal 
!lo 38,500;000$, a~ndo o cnpiial realiza.do. de 
3.350:000~ e o fundo d~ re.~orve. na importnneio. 
dJ i. 401:'.J7~~22g, o Cl\[1ilal cll'~otivo, portl\nto, 
ô de 4, 841 :978 ;228, 110 pnsiso que u reaponaa
bi lidad~s d·~Rs:i~ CC1u1pnnhins montam, por ae
i;uro m·.1ritimo, em 70.3U5;643$691 ; pelo1 t<Jr• 
r1!1trea, 310.971: 312~.616, . 

T•ital d·is ~spon!l·\bilida•Jes. 38l.27B:955$807. 
Jl vdm V. E:.. o a casa qua, com um ca• 

pital r01\lizado de 3.350:000.3, .ll!l companhi,•B 
do Mguro tõ~ t1~a11mido uma ro9iionu\JiEdada 
do 381.278:01>1$807. 

· E' claro que o capital roalizado ó inauffi• 
ciettte p~ra garanti!• t1m~nha sommíl. do aogu
r0s, e que· convém acautcla1· ioter~s <es da ttt
manha monta, ~l>rignuJo as companhia~ de 
5ogurm a 1111gment:i.r se11s capitMs 1•enHzados, 
t1ão deix"nclo q11Cl clh~ procurem fazol-o n·l 
hora do i11fv1•tuuL>, o quo se tornar:\ di!Bcil, 
porque pr\d' IJ~m sot· q•1e os accionistaa ea tor· 
-11om 1•emissos e c1ue as dirccto1·ia1 tenham de 
recot•ror :io.~ tl'ibuno.es, com grt\vO projuho 
do commercio a dos proprietarios, o s~m 1' 
cnrlrit\ dG q'ltl todoq os acc1C1niata'l o~t~Jun noJ 
caso.> do f1~ :·r ns prcst:1çüe9 dtl c:1pita.l. 

O Sn. C.uummo DA Cuim.~:-Aa estrangcirna 
ll()nt c11pit11l tem. 

n S:t. So.111~~: - E11tro nó~ niío h11 compD.~ 
nbine ~-~l1•:ingeit•nii, hn. llpenam agen~ias ào CoJD~ 
p:onhiM eitran1pi1·as. 

o mllu fhn, Sr. prosidenle, apre1llnt11ndo e•le 
iirojaclo, cl para. que as companhias do 188'Ul'Oa 
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reforcem seus capitaes e não possam fazer ope
r,1ções bancarias. 

Além do q;1:; º' capilMS dGllas são in.mffi
ckntes para garantir 11s suas responsabilidad ~s, 
algumcis a-inda destacam d8sses miserrimos ca
pitaes quantias para fazerem operações pro
prias e d'' bancos. As companh;as de seguros 
entre nós têm um fim especial; devem limi
tar-se exclusivamente a esse fim, e não se de
vem envolver em operações contrarías ao fim 
para que foram institLlidas. 

O SR. ALVARO CAMINHA:- As estr.mgeiras 
sobretudo dcvem dar garantias. 

O SR. SoARES:-Nós ha muito pouco tempo 
passamos por .urna doloro;a experiencia. 

Entre essas companhias de seguros, uma que 
destaco.a pàrte do seu capital p3r.1 operar em 
cauções e oatrns transacções de banco, viu da 
sua cah!t escapar-se a enorme quanti;i, de 
305:261$170, por desfalque altl'ibuido a um dos 
directores, que se acha neste momento preso 
respondendo a um proce3so, tonclo igualmente 
os outros directores; seus collegas, de responder 
perante os tribunaes a uma acção que lhes foi 
proposta por diversos accionistas. 

Comprehende V. Ex. que .. tudo isto é em des
credito das propo.ias c mpanhias ; cllas · devem 
se limitar unicamente às suas operações, pois 
assim gozarão de c1·elito, e os proprietarios e 
negociantes ficarão tranquillos a respeito dos 
seguros que nellas fizerem. 

Julgo que nestas p)ucas palavras tenho jus
tificado o projecto que vou ter a honra de re
metter á mesa. 

Vem á mesa o seguinte projecto que é lido e 
remettido à commissão de justiça: 

N. 20-1884 

Prohibe as companhias de seguros inaritimos 
e terrestres o fazerem operações banca
rias. 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1,o As companhias de seg_uros marí

timos e terrestres, ora existente> no lmperio, 
não podetão, da promulgação destà lei em 
diante, fazer operações bancarias, como sejam: 
cauções, descontos, emprestimo'', hypothecas, 
cambios e outras proprias de bancos, ficando 
limitadas sómente a fazel-as de seguros marí
timos e terrestres. 

Art. 2.o As companhias de segur03, ora 
existentes no Imperio, e que por occasião da 
pro_mulgação d:i. presente lei não tiverem ainda 
reüizado 25 °/0 elos · se'JS respectivos capitaes, 
ficam obrigadas a fazei-o dentro elo prazo ele 
60 dias, sob pen.t ele não poderem continuar 
a funccionar. . 

Art. 3. o As companhias de seguros, que 
forem creadas depois da pt\;mulgação da pre
sente lei, não poderão funccionar, nem trans
forir as suas acções, sem que primeiro tenham 
realizado a 4ª parte dos respectivos capitaes. 

Art. 4.º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessfüs em 18 de Junho de 1884. -
1'1i[. J, Soares. 

Mappa de1nonstrativo dos oapitaes 
.n.011::1inaes ou real.izaclo3 nas dive-i:-
sa.s: cop:1panhias ele segu .. ros n1..ari
'tirn.o.3 e terres-tres~ e~tabetecidao; 
na praça do Rio de Jan .. e.iro9 desi
gnan<lo-:~c -o :fundo de reserva dcl· 
l.as e o valor- total ele suas respOTl.· 
sal>illdade.;; eiu 1SS3 
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O Sr. J. Pen.ido pediu a palavra para 
trazer ao corpo legislativo uma representação 
da Camara Municipal ele S. João Nepomuceno, 
a qual solicita providencias afim de serem ga
rantidas as vidas e prop»iedades ameaçadas 
pelos abolicionistas demolidores que têm agi
tado o paiz, levando a perturbação e a desor
dem ás propriedades ruraes. 

Sabe perfeitamente que este documento ha de 
ser consiJera:lo um tl'ambolho ; mas só ass;m o 
considel'arão homens sem imputação que d0ste 
modo sempre se p1•onunciam contra todos aquel
les que pugnam pelos seus direitos. 

Aos abolicioni3tas é tudo permittido : pl'o
cissões civicas, vaias em Lodos ª'luelles que 
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reagem em favor do seus intere~àe1, entrl)fant.o 
que a estes tudo ec q uor negar. 

Moatra 11 in,iusHça que pratico11 o nobre de· 
-·put"ado-pelaBalifa;(fu;fndo-8-i refiii'iii-ã.umn r.)~ 
preacntaçlto dos proprietnrios, b.vr11doros, ne• 
gociantes. e eleitores da. fregueúa do Nossa 
Senhora do Livramento do Sarandy, municipio 
do Jui:i:dG Fóra. S. E:.:. fui inj1i.to: naqu·-•lla 
reprceent.o.çiio figuram homens di.~tinctos polo 
11eu caracter e s11ber; entN elles rôm-se me· 
dicos, advogados, lavro.dores, sacerdotes, nego• 
ciantea, etc. 

E nP.m pense S. Ex., diz o orador, que 
eeja.· aquella uma fregueziil. decadente, não. 
ExiBtemalli tres ou quatro importantes fabricas 
:1 vapor, que preparam o cafü que vem neste 
mercado, 

A •alil popuillçlle1 ó bastante adiantaria. e or· 
doira. . 

O qt~~ ell4 pediu, portanto, não foi coust1. 
que mereoasse sorpreza e menos o atigma quo 
ao lhe quiz lança.r. Pedi11 garantiaB para eua.s 
vid1u e propriedades, o o fez fond~.da n:i. pro
pagii.nda dos abolicionistll!i! qu~ n>'<Ía poupam 
p!1ra. chegar a seus fins, lançando mão a.tó do 
nome de Sua Mageatade o l1Dpor•1dJr, de quem 
ae dizem e1niss~11·ios, aoNecGntanlo que Sut1. 
Mages~:le os envia par;i. agilarem a. opiuiilo 
e, depois que est~1 esLivor feita., dect•et:1r a 
elllancipa.çílo. 

O orador ae41& e respeita muito o Impei-.~d~r, 
Hbe que Sua Magestade conservn-se nesta 
como. em toda11 as questões,quo podom 11gita.1' o 
paiz, mi l»3içã1 que lhe compete gu11.1·dar. l\fos 
enLende que deve desmascarar 03t:s d"moli• 
clores e aproveil:\ o ensejo para roferir ú cn.• 
ma.ra o que lhe contou o Sa'. Da•. CoBlho 
Reis. . · 

Dise~-lhe S. E:t. quo eiu l'crumbllcJ os :1bo· 
licionistaa dizom quo por or.1 vll<l fu7.rndo do 
eh.ore do E1bdo 11rm11 da guorra contr11 1 R fa
zend·~iro~ ; mH q•M, depois. ,1-i u1na cnj-1d uh• 
ma.Larll'o '10111 coollloa,isto ó,lo\·anl11ri10 os faio11-
doirol cont1•:1 o cbof.; do Escada o o cxpul rn1•1l? 
do paii. 

O 01'.1dor faz ainda 1naibs con<id() 1•119ücs n 
c1~e respeito, o, rofel'info·•~ ain•l!\ ao discur10 
do nobro depuLaclo pola Bahia, cfü •1uo (1uorfa 
que S. Ex. lho di1so~s'" ai puJc-so nt>abnr do 
chof'i·o com urna. in1titui~:io quG dura lm 11u1is 
ile 300 anuo~, sem portu1·b.H· 10,las ns r~l11ções 
ocouomicas dos lo p:üz 1 

A oranncip3çfi:e1 é e:n si um:1 questão p!tilo
eophica, m~I!. agora. niio so trata dblo, r. sim 
de org.rnizar ~ts finnnç.·s, cujo esta.lo, todos o 
salnm, é o peior possi\'C•l. 

E ai qu~r~m dar um rnde golpG no pai~, dii 
o 01·11dor, ;tcabo·'e com a escr.wntur~ som que 
e!tn tenha substitutos p:ira a fa\•oura. Então a 
b1nc•irroh não se fa1·â osper111•, porque a pro
dncç1io diminuir<\ peh meno~ 4/5. 

N:ngltem se oppõe u ~maneip:iç:l), mas o qu•) 
se qu ·ró quo alb se ta~•.:\ cm paz e h:irmonia, 
e nc1o como so ost!I ronlizllndo. Com as nmpl:a
çõ·.•s quo a J .. j do 28 da Setembro ndmilt•'t ~om 
tmlaa &s medi1bs i1tdirect11s, chegar-s'J-1~ ne1 
mosmo rusultndo som 11b •lo pt11•:1 o pait.. DG 
chof~e, pot•óm, o q·•c se clarÃ e\ nc 1b11r-se co1n 
1\ eacravidã•.i d~ r11~1~ negra p•1m captivt11•-sc a 

raça brancoi ; é eacra.visnr-~e o p:iiz inteiro em 
f;wor dG. uma raça que nos merece todM as 
~yrnpathins, ma~ de cujas i.11Jelicidade11 11ão 

l!óiUe1a ·(fü1p5ilõir,-põi'qüefo uma herança, u~ 
herançn fatctli~flium q110 nos legou a Europ". 

Feito este µrot~elll contra o ataque do nou1•0 
deputado pala Bahia. aos eleitores que honi•aram 
o orndor com n cadeira. que oecup11 na. éawarn, 
p:i.sear4 :i. kr a. reprc11enlo.çílo d:i. Cama1•a Mu
nicipal do S. João Nepowuceno: 

« AugnsLos e dignis11imoB senhores repres~n
t:intes dn nação. 

A Cnmai•.i Ilfonicipal da cidade ele S. João 
Nopomuceno, d:i. proviuci:i de Minas Garaee, 
fiel.orgãD da opinião doe eaus municipee, vem 
respeitosamente representar ~o poder leg:isla
Livo aobr'l a necessidade urgente de medidas. 
energfoas qllc go.rantalll a ordem de cousas 
eitistente rolativamento â gravo questâG do 
elemonto servil. 

A idôa da. abolição pelo$ meie1s emancipa
dores tia lei d'l 28 do Setembro da f87t está no 
pensamento de todo o· paiz, qne, inspirndo nos 
mais generosos sentimentos, tem vant."josa.~ 
mante auxilindo a sua 1•oaliza9l!o. · 

O principio dl\ liberdad• nctún no animo de 
todos, e ninguem hoje admiua··que instituições 
inconipatheis com n civiliaa~lí!J do seculo par
clurem no Brnz!l livre. 

Mas, augusto• e digníssimos Mnhore11, n re· 
soluçllo do tito •crio problema devo, no intc-
1•esse do Estnâo, procedor do providoncins aon
snla~ o lllllito re lloctic!M, qllo anlvaguardom; 
com o direito de proprind11odc, 1\ llDÍcll iadus
tria. qua lova 11oo 1'be11ail.ro os meioe para a pl'Os• 
110rid11odo deetll va1to linporio. 

A trim•li~·ftu <lo traball10 cacravo 'pnt•a o li v1·c, 
im1101•hndo nu conJir;õo11 nctuau 9 trnn•for
m:iç.io di\ c1lltura. ~xton•iva ~nr:L ll. inton~iv,1, 
exige fntalmouto nrnito• tu11!111re1 d•J ·braços 
intollig~nlos o t•sforç :\~011 o ondo oncon-
trul·o1 l · 

O 11l>o1icioni•1110, no~ to1•ino1 1wocipitnclo3 
po1• quo prot<n1tlo111 oll'oet1111l 0 0 111.,'ama o uisa.cl<Ja 
homens, si polo 1or loJvatlo 11 ell"aito no• granrto~ 
Cl)ntros do pu1•o!tçücJ 101u ano.lar inconvenicnlo, 
110 intorior do pafa, niu für.ondn•, só polor:\ tor 
lognr U. custn d111 maie des11sl1•osas con!ionwm-
cia.s. · 

Os olfeitos d:i desenvolta propng11ontla, al11r
mll11do os l11vrado1·cs clo .~to mun1cipio, exclusi
vamente agricol11, detorminnram urna irnpo1·
ta11te reu,d:lo do ccntenare3 <lJ pcs;o11a inle:•cs
s Hfo.S, ~ 19 do corronto mez, no p3ço da cnma1·.~ 
de~ta culrtdo. 

Os i;;tuitos patrio!icos so 111a11ifost:11•am nessa 
1•eunião dG lnuo1•iosos o pnoilkoa cidadão~, 
acrn,fo suggeridos o ndophclo~ recursos em rCl
l:i.çiIG ás ~ircumatAncias difficois elo prcsCJnle o 
outros atlinentes no futuro d11 lave1ura. 

O critarimn elo hes nll'ilre> mast1•11. bom qno 
o o~pirito publico, naato niunicipio, rilc:rnça · 
perfcitnmeu.le os curcg.1do• horisonte1 du 
n~i::rn qll~stílo, a e~t:I. prom11to a attingil·n 
q11nndo n11 locubrnçõe!I eh in101ligonoin do$ le
gitimll~ ro!Jr ~ sonbnlos c11~ naçCTo ~a.iba 01:ei•nr 
a 01·oh10~~0 80l'ial, modianto a·~toa dit~1do~ pol,1 
in:iiu1• p1•ud~ncia e ~alJ0clQrin, 
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A vela, augustos e dignisaimos aonbore~. . Este projecto foi rodigitfo eonfor.ai11 o que ao . 
compet.o ma.ntor o dovidc> i·ospaito ·i1s "his, as- voncou na. vot11çuc> da. ca.Ulara . A illu1lre com· 

__ _ .!_ogu_1:a.n.do_iiC1. _pn_vo--o-aau-di~oito'....de-pr.oprlP-·-· -mi13íio-d0-r ed"ll<JliO,-portanto1-não·- podia-:ifn-- - -
d~dc, ~cm o qual p~ovnle~erilo a. e:ipoliaç~o · tar-.se necn uma virgula. do~ artigo11 que foram 
v1olant:.,· o _roubo, o 11ssas~1nato , a dll!!orgam- aqui approvados . _ 
zaçíl:o e nniqnilnç ió d() tr:<bnlho, r. r :iin:i. .em- Sem duvidn ba grandl!a incoi..gruencias D.Q 
fim dn ou.se em qu3 de11ca11~am o~ doshno., projecto tal como me acha. ro:lig ido, ha mesmo 
do.>t3 gr.1ul'.!e pnir., tlig:to do melho1• so1•ta. ab>Ul'dill cla.moro~oa, poru1i tta-ao-lhe a· ex-

. A vós, pois, · s abia.~ tei islado?'6s, depOllita- pl'e~ <ilo , mas e3t:111 iMongruonciaa e · 1b .urdos 

. rios d:\ confia nça do povo, i·ocorremoa convi- cla_moroso11 jà f<>l'll>tll npprovados pel:t. camara · 
ele• de que tão j ustos cb.mores serão ouvidos, dos Srs. de[>utados. _(tlp~iados.J 
e nossas razoaveia esperanças co1•011das do exi- Nã<J vê _lioje ~xpediente algum fogal ou que 
to, decretnndo-~e leis que co_njtlrem a. anar- eat .. ja nos tramites regular.,e p:ira se reformar, 
chia. e a doijgraç1 quo ameaçam. noua. bclla ~efundir · ou .subdi~uir . as dispoeições do pro-
patrb. Jecto. . . 

Paço da CaQ1ar;i.· Municipal da cidade <le q SR. B1miniu. DE ~El\Ezfls :· - Atioiado ; 
S. João Nepomuceno, 2Q ele M:1io d') 1884.- seria o caso de um11. 4• discussil:o. ·. 

· l ()(l:J P ereira ele Araujo Pi1ato, preeidcnte, · · 
!Jr. loaqidm ~tntotiio Dulra, Joaquim C &e- O Sn; R.~"ttSDONA 11baerva que .o3 proce-
mente de Campos, F1·ancisca de Paula Mo- dentes ia:vocados pelo seu nobre amigo, n quem 
t>eira de Mendonça; Joao Bo.ptista d e Alua- ho. pouco se r(!feriu , n:to têm paridale, nio 
reng:i. Dt. Oartos Peri-11ir<t Atues, lostl Lo- guardamºsemelllança alguma com o precedente 
p8s ele ·Faria, F1·at1cisco Q11i1itino cta Costa · gue 116 queres ta.belocer boje, 1•eíundindo·se, re-
6 Siltia, ••ereto.rio • .,, · fo1·mu.njo-se e aubatiLuindo•se aq uillo que já 

·A rapresontução da Camarn Municipal de· foi vancido pela ca?Uara. · . · 
. S. João Nepomuccno. ó reme~tidn é. comroissilo Si 0 orador pnde115e reform~r, anbstituir 
do justiça civil. todo eete p~ojecto, pe~~ia 4 ~amara. que &dop- · 

taeS3 -o prOJecto primthvo. S1 pudease passar a 
O SR. PRE:srD.EN'l'.li!: -Tom a. palavra. o Sr. amonla do nobre deput11do por Pernatilbuco, 

deput:ido Coelho Campos . dava-se uma .subatiluiçiio completa nas d"ispoai-
0 Sn. CoJ:Lllo C.mPOe :-'- Per~unto a y, Es.. çõos do o.rt. ô•, e o.ssim Oit&beleccr-sa-ia um 

quci tempo mo resta. 1 pl'ecedonte funesto, qunl · o de refürrnar ou 
· . app1·ovar de novo aqu1llo quoj:l foi approvado. 

O· Sn. P111mo:::ni:: -V. Ex •. tem 5 iu1• (Apor'atlo$,) 
n11tos. Vii-sr;. poi9, _que nem o orador nem a camnra, 

O Sn. Cosi.Ko Ourl'oa :-Neste caso, de>i1to -e ncred1ta que nGnhum dos 1e111 honrados oolle~ 
d:i. palavl'a. gas, pó:lo hoje dar um voto de _ap1>rovaçlo à 

emenda do nobre deputado, nem a qu11J<-)uer 
PR.II\IEIRA PARTE DA. ORDE!\1 DO DIA ouW~ quo impot•lo ubstituiçio do que jtl loi 

venc1do, 
.EM1•0. em i• discussão a prorogativa do or

çnllieuto. 
O Sn. Pz1u:m.\ DA. 811.v.\ (pela . ordom) : -

O sr; mini~tro da fa~ouda niío comparJce a esta 
di.scnssão 'I · 

O Su. PnimDsNu:- Nilo, sonhor; . ntio ó 
estylo ·convid"r-so o ministro einão p·lra. a 
2" discuss'1o. 

O Su. PÉnEtt1A D,\ S1t.vA :- Então agult
<lar~m(}·ei parn Callar na 2• 1llscussão. 

Não hnvendÔ quem poça a palavra., á cncer-
1•11.da a di~eussüo, e procedendo-se li._ votàçflo, ó 
:i.ppt·ovndo o projeclo para passar á 2" diseusdo. 

O Sn.. ANTONIO DE S1qu r.mA, obtendo a pnt1-
v1•a, pela 01'lbm roq110L' di• r cnsn elo intot•sticio 
para. quo t\ 2• discuss:!o ·teo.h:\ Jogar na SC$s;w 
11eg11i o. te . 

Consultadl\ n cn1u1n•111 decide pcln o.flirm~-
tiv11 . · · 

Entrl\ om di11cu.1111l.ío n rodacção fitrnl elo pro· 
joi:to ~obro oxecu9llos co1ntuarcmes. 

O S1•. Rn.tl,;ibouu. ~oino~a dizonrl<i 
quo, q1111.ndo ne11hun1 outro motivo tivcaso pnt'll 
vohor 11. 13~to <l•:b11lo, bustrw11 11 otuondn aprc-
1onta la hont~nt pelo 1011 nobre amigo dol'u-
lailo ror l 'ernarulrnco. . 

· Sabe a eamara quanto o orador ceftJrçou-so 
iiam quo pasi1111se eate projocio o !o;;so appro
vado quan~o antes, ,POrqao corrosponde a uma 
ncco39ídt1do ~e pr11~') i 1•a ordem· (,,poiarJ01), 
a um:L nocess11l:ido 1natantetnonto r eclamada 
no p:iir:. (Apo'ado1.) Pia1:utindo>-0, ieut con• 
vieção do quo proatou t1m grnndo 1er\·i~o, o 
aom vaidade, ·smn atnor pt•oprio, pódo diier, ap·
pellando pni·a. os ho1nen11 competonle1, que o 
proj•!ct·> primith·o co11<agra uwa "doutrina. cor
r~cta, ois vcirda<leiroe pl'incipioe de direito oiu 
rclnç:1o n essa matori~\, O'O p11.~so quo o proj 1~cto 
que es_~t redigido, com<> a inda ha p:mco dis;;e, 
·consagra absm\los clamorosos . 

Pol'Õm, níío ostd J11~j e orn non:is mãos o r a• 
medio. E' 11m nbijã'' • sl quizerem; loJa,·fa não 
pôcb s ei• mai> ainpulado 1qui.E' ll.Dl aleija~ quo 
devo il' para o so1u1lo, e um clocum~nto qu:> 
p1·ov~ ató cerb ponto a precipitação da. c;.mar" 
dos JepuLadog, qu11ndo D votou. 

O Sn. Afac . IJowELL:-Áp:iiado. 
o Sn. MANOEi. PoRTJtLt.A:- Si o nobro ue• 

putatlo 1·eeonhccci q Uel ha dispo3içilas no v~nci· 
do <JUO onvoh-01n inco11gruo11ci111 o abaur.ios, 
1101 t.ortnos do rcgim·~nto, Juvo abrir-se nova 
tlÍ~OUSllilO, 

· O Sn. lh'l't•uos.\ rospon1le '}UO oal:\ i;lôa cal!i 
~1·oj11<licadtl, (11J!\ll 't~s.) O nobN do11utado devu 
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__ Je_rn~~!.._s~ __ q~e.em_suas p~lavras o orad_or atlude ! ~&o tilm ()!J'eito r:itro1uil!vo.; m~l! ª!11. 9ua son
a o.baurdo JUr11hco, -ll Grro cm m~le?'la dele-.. tido~ __ Com relaçao a <lLreLloB adq•nr1dos. Com 
gi11laçilo; ~ll11de w:i dosprezo d'l v1mladefra. dou- o quo pretendo o · nol.lre··deputado·o que se da. 
trin:L, em mataria de leg·isb.r; mas o abfürdo é o ser;uinle: 6 uma perlurb:lÇil? comphta cm 
da <JUB falia o regimento 6 si pot> velltura ti- todM ;ts relt~•ilas juridio:is. O nobre clO[)utado 
V9$SO pamQa(lo na camarcr, uma coun ·contra- comprchende proccs303 que não exis~cm, pr<:i· 
dictor:a. cora a outra, •i houvo~se defüito na ces::sus que pod':lm existir n:> occMtiio da lai e 
combinaC}ào da~ disposiçõ.?a, e· aqui não so tra~ em voz do manter diroitos, per~11rba direilos, 
do absurdo am rcla•,!1lo :í idéa m:l., inconveniente, S. Ex.. nito vil1 aitda o3 grevíssimos incon-
q•Je foi adoptada. veni.entes que resulta.riam dll SU!l em.eu.da, si 

O Sa. MA.NOl!:L PouTJJ:Lt.A :- Mae 1)-0mo á que porventura 01111 fo~~ij ªPE'l"O_l'":Jda P!?laea.uur.ra. 
a. camara ha d0 vot11r utn absurdo juridico ~ . O nobro depul(l.do ia lançar ~mll!ed111tamente a 

. . _ de soo nfb n<}.'\ em todos o~ ca :iHo.lu.•tas e atfüstal" 
. O Sa. Ru11mo;;.~ rris;-onde 911e o. ~1stinc~ao on capHaes j:I. emp1·egados e que se podem em· 
e ~lara ~o reg1met1tJ. O que astu. vencu'lo prcga.i•. 
esta_ vep.~Ldo. . . . O Sn. PR:mstDENTJ;:- Lembro no nobre dQ-

Nao pode 21dm1lt1r emenda alguma porcpie putr.do que cst:1 discus<ião ê rastricla d. roJuc~ão 
toda e qual11ucr i.'menda que app!\recer .não do projecto. · · 
póde ser adoptad:t pela cumara, eml>ora cons:i- • 
gre melhor doutrin:i. Seria estal:iolecer um . O SR. H.tTl!BOJU obs~rva qn~ S. Ei;:. não o 
precedento fttnesto a, como bem di:i: em u.parle Justo p:i~;i com o orttd~r, que e daquell~s q~o 
o nobre deputado p~lo Rio de Jnneiro, violar me:ioa discutem, e e.st~, como S. Ex. vc, d1s
eomplemmente o regimento. Nós, observa. 0 cutindo um assumpt~ llllP«?rtante, esforç:1.ndo-s') 
01·a.dor. não somos cri:i.nçna, que esteja.mos nqui para que a ca~~ra nao cato. segunda, vei em 
a olierecer em espectaculo estes exempl<:is con" um aoto prec1pa~do. Eritt'cta.uto s. Eit. sab'l 
tradictorioa, manifestando-nos hoje em um sen. quanto o orador é i~clinado. 11. un_nuir ó.s suas 
tido e amanhã em outro. (!l.poictdos.) . benevolns advert.encrns e va1 terrntn:lr. · 

Aoeit~r 91111~qner emenda. seria estabelecer O Sa. PnEsrnm~·T11:- O nol.>r~ deputa.elo mc-
Ulll erro, depo1s de outro erro: füiuo sómente rece-me toda n cousideraçíio. 
este erro e o senado que o C11nce1•lo. · 

Por ontro lo.do, anearl\udo a. emenda dr;: nobl"o O SR. RA.tISUONA mostra que u. emenda vai 
d • !I · · pr~j\1dicnr a maior parte dos devedores q 110 se 

dep11tn o, 1>e-11e que c- ll contem in11ter1u intai- tichnm em utrno noste paiz. s. Ex. vai forçnr 
1•amen te nova,· o, si S. Ex. cb.ama 11 bsai«io o quo · d" d 
está r"diirido no projecto, não serfo muito cor. imme mtamenta . úm gr11n G numero de cre
recta. a douLrina. que s, Ex. c.uel· fa.ier pra· dores de títulos incont~staveis, como a~jam hy
valec~r. • pothecas tle penhor, .l\ immcdiatamenle obl'igar 

s. Ex., professor distincHssimo de direito, cu dcvodorea a innevar os s~us oonlratoa, 
· t l · · · h pa.r11o ficarem sob o clominio d:1 llOVa lei ou 

ct13011 a ento1 e o orador o pr1mo1ro o. recon e- serem c:ttlcutado~. O nobi•o doput~do mora n:1 cer1 nito pocU11., com sua palavr~ 11utorizac1Dt · • p b S 
defünder a maLerfa desta emen:la, invocando, provmc1a de eruurn 11~0 : . Eit., ad1>ogado 
para snslent:il-a, os prineipioa da nãorotroaeti- distinct.v e qu<l devo ter trnlado de Mnmptos 

·d d s E h · 1 . gravissimos no filro; nlio póde dllscoo.heeer qi1e 
vi ª ~. · . 1 • ca IU, iontom, em um m1n1• ·;111 rd:1,.õo1 economic1111 e sociacs do Pernam-
voco, q11e o orador ta111bem tom de considoriir. ~ 

o n.obro d~putado s,ibe perfeitnmonto que 0 ouco,dellaixo desto Mpccto, nllo podom ser muito 
11rincipio da nllo 1•etro11ctind~1c\e da.11 leis cousa• diver.~as rl"s do Rio <lo Jrnelro. A dift'erenç:i ó 

t. d tº d d' • tnh•,•. z auo ;iqui o emprego do e.1pitue.~ tom 
gra. ª garo.n 18 ~8 ina ª ª illnnter 11·eHos aiclo muito 1woltado o 03 intorea~o~ sl!.o maiores. 
adquit'idos, quer em i·ola9ilo ao estn.do civil, 
ao esto,\<.> daa vc~oo~, quor om relaç!l.J ás O nol>ro depute.do tamb~m não dcV"o dos• 
cousos. conhecer uml\ circumstsi.ncia que so d!I etn Per• 

Si, porvontnra, pM~nsse, n.ct<mlmonto, uma namb1m1 e nq11i l!m gr11.nlo esc::la.. Por via Jo 
lei cle\'n1làO 11 25 1mnog n. mr.iori,lndo legal, regl'a, o~ credores, nt1ot.11r do ostarem venoidos 
sem duvida que dia nlto 11ollerhi com1mihencloL" 01111cu~ tilulos, co~luwatn reparar pelos d!lvedo • 
aquelles que jii tive<eGm complet;i:lo 2i annoe. 1•ee nnnoa o u.n110;. Niio siio i•uros os exemplo.~ 
E$t:\ lei terln effeito retrondi"º• al fo~~o o.ppli- der;t~ genoro. 
c;\da no sentido que o nobre <loputado enteude. o nolJro depat~do, porém, com n 11ua em~nda, 

Quanto •I causas, o nobre depul~do Mb.1 q11e pol·turba esta confinn~·a expontanca, e, lii elh 
prevafoeo o m~smo principio. pa<:;sar, nm grando uumero de devedores p<ldo 

Uma. loi que vie~se h~ie altc1·nr o~ privile- amanhã, de um momeut<J parn. o outro, ser bn
gios adquirido~ am vii'tude do contrato, como, çado na miserin com suas fo.rnili11s. 
por exemplo, o pt·ivilegio hypoth~cario, uma 
loi quo V"iessc acahnr co:n : 1 hypothecas · Roflicln bem o no1ire cbput:J.do ; o orador não 
geraca, corn a inscripçiío indcpoudon.Lo da. qual eslti phantasiando, cstà npenas moat1•ando o 
se devem manter o.~ direitoil de nienot·es sobro que; todos eentem. 
os imn1oveis dos tutores, ostn. lei, st íoese !lp[>li- Conclui11do o sNl tliaeur110, dil'à :-Não so dis
ca.d:, no 1entido. em quo o rio!we dopU(t\do en- cuto mais o projecto, nem póde mais ser dis
tende, iria forir dirnitos atlquil'idos. Clttido. Deixon1os tjUe pll.B'B este nlcijiio, corno 

O principio con~~grado pelo nobro deputado um filho <loieituosis~iino das nO$Sas cntr11nhll11. 
nfol11ta-~e completnmanto de&ln reg·i•o. se1lutal', Nilo tl\'enioa cuid~do com clle no nnscP.r; vã 
coneagrndu na Conalituiçilo do Impedo, A~ fois poie par~ o aenvtlo e o BJll!ltlo que se complldeça 
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da sua sol'te,que lhe f11.91 amputn~oes e· que lhe no proj~cto, cm attenção aos direito1 de familia; 
dê '" romedio, j!I. qn~ nós não podemos mais cm terceiro loga1· a aupprimir o art. 6°, que de
dar-lb 'o, ·· ··· .. .. ·---- ---'---1-r1oga uma. loi jtl. dorogada; em-quarto~.togar na 

emenrfa procul'a-se tornar n. nova legisl11ção 
O Sr. An.di•n.de F"'igu.eh.·a vem â applic1:wel ás dividas novamente .contrabidas, e 

tribuna, chamado naturalmonto nno só pelo pa- niio de dividas que forem accionadae depois 
rocer do. illustre comrnissão dB redacçilo como d:J. publfo.,9ão da lei. A c11mnra acolheu estas 

·pelo desenvolvimento que hontem lh~. deu o i Jeas ra~olvendo que o projecto volt~sse t\. com-
aeu illustrB redactor. Autor da requerimont~ missão. · 
que a catnara. approvo1.t par:1. que o projecto :M,1B, nota o orndor, a commis•iio 11cre~centa. 
fosse dovolvido á .commis.<!l'.o do redacçiío afim que niio houve uma 4• discns>Í:ÍO inicia.da.. 
de M desfazeremasincohereucias,coutradi'ciç'5~s Ora, pergunta. o orador, qne nome da.rá a 
e abst1rdos notados na discu2são, nifo podia o commiseiío á discussão que aqui se abriu sobre · 
orador dehar de acudir não mais om defeaa do adiscu;eiio, dee~lc que o oralor que ·~ inicio11 
1•cquerimento que foi approvado, m~s d~ deli- dcchrou quo a reclacção e~ta.v~ conforme com o 
beraçito da onm~r~, o.colhendo-o e votando-o. vencido, mas que o vencido B quG na fórma do 

O orador havia reconhecido com justiça que. rog:mBnto pad.,ci!I. de contradicçõea, incoho
n commissil'.o do red~cção tinha procedido bem t·encias e ahsurdo3 ~Não deu, é verdade, a esta 
da primeira vez qu' o proj11c;to lhe foi cnvi11do discussão o titulo clo-4• discusaão-; mas~ não 
com l\B em~ndas, 1•e:liginclo-o de coníormidade ob3 tanle, elb \'oriffoou-so, o tifo rerfeitamente 
com o vonoido, porque com etfoit11 não se trn• como si tivesse tido esse titulo. O regimento 
tava. ile defeitos de J"cclacção, mas de d(!foitas no dfa claramente que a discu~são sobre a. rcdac
vencidu, isto e, incoher;:inci11s, con.tradicçõn~ o ção de qu~ lquel' proj9clo t11nto póde versar 
aburcloe; de sorte quo, quo.nto mais perfeita ·sobre n conformidade .da redacção com o ven
tivesso sido n redoeção da commissão, mais ha- cido, como sobro o merito do vencido, sempre 
viam rfo app111•ecer as incohereoeias, contra- que q'.takiuer deputa.do enle~da que º· ven· 
dicç<!ea a nbsur.:los que se haviam natado n~ chio envolve contl'adicçües, incohercnc1Ga o 
vencido, Assim pois,· nenhumtl contra.dicção SB absurdoq. 
póde enxergar nas pala.vrae com quo o ora.dor Logo a discussão que leve legar, sendo a. 
fez justi~:>. ao h'ab:Ubo d11, comrnissiio e o rllqne- p~apo~ito da reJac11ito; foi t&mbr.!11 colloea.tla n.a. 
rimllnto com qii' t,i1•minou. Hoje, poi·ém, " ullima varte tlo art. 150. do reguno.nto, is.to e, 
oradol' não pôde .fuzor o mesmo elogio li. com· conio eu volvendo o v0nc1do cont1•a:hcçõe~, tn~O· 
missão, porque esta, bom longe d<l t•)r compre- hcrencia~ e nbsnrdos. Outra discussão . nilo 
hB11dido o pens~monto da. calllnra, bm1 longa houve, 0, portanto, o preceito que o nobre depu
de ter mosti•ado dispo>içüe;i para dar-lhe exe- tado entendeu necessnrio.\'erificou-se. Mna, que 
ouçl.•), não foz.mri.is do que rebelll\t'-sa cont1•a a so vel'iflca~ae 0 11 não, o caso ó que 11. camara, 
vencido, n!lo dnndo fôruia nova a1 ollser\'açõoa julgando quo havia no vencido incoherencia.s, 
vencidas D:\ dis~ussão. contr11dic9Ms o ab9urdos, e adoptando ai idéa.s 

A commisaão diz quB não polia Cllmtirir 11 enunciadas pel<ior11do1•, dnva asa1m a commisaito 
vêncido, porquo não c~nstavl\ qnaes eram -11s uma b:1se paro o seu trabalho. A commieello não 
idóas vencedora~ na d11cuss:io, porque não sG .o füz, e3tavn no sou dirBito, e não merece por 
abriu uma ,;a diec~eeão qúe o regi.nento exige, isso 11e censuras do orad~r; 111ns t11,mbem n1ío 
por,1ue, ftnllm·•ute, das idiias fagcizes o fugi- mel'oce de~l.ll ver. os seus olagioa. 
ti vai for1nulad'IS na 1liscussiio, niio se podo- A commigsllo ar.1•escentou por ultimo que as 
ria apprehender o pensamento leg:alativo, uma idóa11 11veutnda~, ::1·guindo contradicçõM o i~
voz quo esus ide:~s nlio foram formuh1das om eohet•enci:is, cà.rociun de ser consigna.dae exph· 
emendas. eitomente na emend:1. O or11df)l' jà i1onderou 

O ora.do1• entendo qua nenhumtL dostn.s raz!lea q_uo bastri.vn.rn ael-o n:i. 11i11e11eairo. 
p1.0cedo. Não p1·ocedo !1 i•rim~irn . porque a O re~im mto, no aitado art. 150,diz quo aom
commilil;ilo não es~civa iubibid" élo npp1•ohend~1· pro que qua!quer deputado nvont~r incohCJren• 
o pensnmento que fóra nqui formult1do cl:tr•l· eia, conLl·ad1cçito ou nb1Urdo JJJamfe~to no vca.~ 
mcnt'l o que a cnma.ra adopton mnndando que cido, pod~r~so~t1 instituir uma nova di~cu~alo 
0 proj~clo voltassé do novo â di:;:cusaão. Ora, as dll materia para dest'aY.er-ae o embaraço, isto é, 
élie•:msõas desta casil. silo tomados officialment~, fazer d r!oapparecer n incohcrencia, ab3urdo 011 
eã:> conhecidas, o, não have11Jo coutm ellns contr:tdicçiio. 01•n, este trabl\lho, tant.o se póde 
reclllmaçllo Joa orado1·e~, esta clt1ro quo a dis- far-"r por meio de emendes por occasiiio d11. re
cussão ficn. íormalada tão claramente· como ~i dacção no seio da c :i.mara, como se póé!G fazer 
foase redigida om emendas. Acresce<'! , porlirn, no seio da commhsã.o, conforme as not,1a rea~ 
que a commissiio olvidou-sa de quo u idéRs pec tivas enviadas pela mesa: o trabalho que a. 
então exhibidas eram todas muito simples, e commisqiío de redacçtio telll a fazer ó o mesmo. 
tanto podium eor consignad:111 ern emondas como Si a. c~m1u-.1 11dopt:lsse o systema da ex.igir 
enuncindae generil'amcnte: o, cQmo n camara emenfa~, para 1•csolver a difikuldnde que se dá. 
vai ver pelas emend 1s ~ue o 01•:tdor foi·mulou no caso vertente, n commiesilo não teria tra
de accô1·do {'Olll o venoitlo enUlo, essa• idê1u se balho differnnto dnqu~llo que deveria tel'; pr8; 
redu~etn a cous:1 rnllitu sl.mplt's, (!mborn jo- valecen·.lo o. idea. que o 01'a(lo1· nventuu que e, 
g-uem com toda a rooacç•lo do projec to. O J'.ll'i· de coufo1•midade ~om o regimo11to, mandar 11. 
moiro ponto 1·cfüru-so tL elimin 11• u111a d!\8 d t1ns moRmn commia8llo o projocto pnrl\ 13r deftniti
praqt1s que o projecto crêa ; em segundo logar vamonte redigido, de accõrdo com o que 1\ co.
a climiMr a prohibiQito de romir quo se con.tôm mara resolveu po1• o~ca.ailo da nova. diaounao. 
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-- - -0-Sn ... AFl'o:-iso_ CE:r.!!O Ju.N1on :- Si V. Ex. 
tivês~a rCl•ItlG'l'ido d'1 coilfo.rtuidado · COlll O -i'O• 

gimeuto ..• 
.O Sll. ANDRADll F111vl!:11t.\ di;i qu.o o regi

menlo tllntf) pet•mitte emendar a 1•edacçãci .se
gu11do o pens:i.monto d:i. cnmarn., manifestado 
na dis~usslo, como ma.ndo.r <J.UO o p••ojacto 
volte á commi11São para que oUa o radija ccm
v~niênterneute, seg1rndo emendna que forom 
approvad11.s. 

O Sn.. AFFOl!õSO Ci:r.~o. JunroR::-Então n!io h11 
roais nocessidade de omondas ~obte q1111lqll~l" 
projecto ; · bast:\ que a commis~ílo preste attlln· 
ção ao• díscnrso> pronuneiadO!J. 

0 Sn. ANDRAD1'l FIGUlllIU acha qllEl :1ssim 
deve ser quando os discurso> forem · adopt&rlos 
pela cam:\r(I Mmo so don :i. respeito cl1) pru
j<'c!o, objecto do debate, em que a c:i.tnara füz 
sllss a~ itltinB apt•osentada> sobre os pontos im
pngnndos : n eommis•:to n!io pod1a deixar de 
tomar ein oou~iifora~ão o <JU0 a· c:i.1tu1.ra. :i.do
ptou. 

O Sn. Ano:;so C11Leo Ju~ton :- Poço (\ 
ralavra. 
· O Sa. ANDRADE FmuBmA diz. que uma·"º-~ 

qne.ncommisslto niio se qtlii dar a osse traba
lho, o or.:ido1• formlllot1 essa' Udas em emend~B 
pnr.1 que a meoma c.ommiss:lo h:1ja de modifi():\r 
o seu Lrahalho de confor!llidad~ <lOlll a delihe· 
rac;ilo da c~marA, 

A camara, d~z o orndor,. llll hn. ele rccord,,r 
<lo lheor dll.9 emon:las qne vai nprasonb,r. A 
primeir.>. ê sob1•e ri dispoúçai;, •pio m<>nlóm 
duns pra~ua pela mrmn·l bc1.s~ de. avt\liac;lto. 

O Sl\. RATtsno-s.~:- E' abanrdo. 

O SI\. A11nn.o1.0E Fmu1nao1. .iulga. ci.ue por 
isso roes1no t1 ca.mara teia o dirdto d<J cor1·i
irir. 

O Sn. R.lTlsno~A :-Disco1•do. 

O Sa.. A:stinAoE Fmu&tR.\ entendo q•1e o ro• 
:;rimonto ,[E\ os~~ diroito. N':to ~ó.neo.to os duas 
prn.çaa pola. UHl'lllll. U:ISO dt\ twa.\inçiio· l'~lur,ta.
l'Íl\\ll o. ex.ocuçii.o sem neca•sicle.d1',cotuo p1'1'judi• 
ce.dctm u~ i11terees:i.d1is o seriR.m mcstuo contr.\ o 
Ol(equonto. 

O pr,1jecto, na economia do todns o.s suns 1\ís
poeições, prosuppõe <!una IH't'~':.~, i1ssim, b.11;Wl
''R toi• -srJ nohdo a. inconv1rniend11. do •luM 
prnças pela mc8ma. bas~ d~ e.rn.liaçiio, pnrR qu~ 
o. illustre camm1ss!io sojulgMSJ habi!it;ida para 
ultornr lodo o pt·1.tieclo n:1o p:i.rto q110 Be refora á 
tlisp:Jsiçih do§ 1° do ttrL. 1.0 · · 

A ~st~ ~:\1~gr.1pho substit•ra-so : si os b!J'ns 
p?nhm'<ulos.ilepois <lo eorrerc•m duas praças, não 
cncontra.t'l)lll bnço ciuo cubrn o preço da a.v:i.~ 
liaçílo, e~riÍ'l levado.s à 3"' prPça. IJ vondi Joa 
por qualqnerpre1,:o r, qn •~rn m:iis del', podan1fo 
o a-scq•aonh ·hi.nço.r ctn· 'luaesqucr dag praça.s, 
in,[aprondonte de licença do juiz, e ncnndoabo-
lidtt a a.djlldic~çito. · 

A scgn adi\ emen fo temfo a. rGfund ir no 
t1rt. i• a ({ispoeiçtto do ~?t. 4.0 O art. 1a dei 11ru
J0cto m11t1da. ob~el'\>ar o r.~guln.mento n. i3i do 
25 do ]Sovembro de iB50 lll\S ex~ettçiíe~ civei~ 
(l~) : 

« Art. i. • Extrahidll a cArta de· eentellç:i. ou 
eomeçada-:i.,e1tccaçito no .. cixeJ, __ confor1i:Jo a lc
g-islll.çii.o atn vigor, s~_g:ufr-ee·á il exec-uÇ3o- iitir· 
fin:>l, obssrvando-so o disposto ll(\ parto 2ª, ti
tulo 3°, capiLttlos 1°, 2°, 3•, 4°, 5• e 6•, do da· 
ereto n. 737 de 25 da Novembro de 1850, com 
rui 1eg11\nt01 :ilteraçõ3~ igu:i.lmente c1te11sivas 
ás e:r.ceuçõos comm~reiaos r . 

O ort. 4°, q11e appareCB destacado, porque 
foi result:ido do emenda, mllnda qne &Qja.m 
axtensivns í1s cxo;cuçiloe civei~. ns dis~oaiçues 
do regulamento cit,l<lo n. 7:31 d'l 1850 sobre 
recur~os, su:i. interposição e fórru[l. do pl•ocesso 
U(IS 9X()CUÇÕOS. . .. 

Ora, ai o art. f• maucla applicar certos 
c~pit11loB clostCl L·egulamento, relativos ti exo
cnçõcs, porq11e não accresc~ntar os capitulo~ 
qu.:1 tMhLm dos recursos das mesmas cxecu
çi'íe~ 1 

E'. m:i.t~ria analogn. Cl nã~ do\'e bo.V'! l' sep:i
raçiio .. Julga esla emenda da simplas r0dac
ção ; mCl!1 'l ll0 r torn11r mo.ie claro o p1·inci
pio. 

A outra omenda ó suppressiva ao§ 2> do 
a.rL 2°, qlHl :u·reb:i.ta li. mulher, a~cendcn\e 
ott de~ce11dente do e-sccntn.do, o direit~ de rou
nir loclo; ott alguns dos b2na penhor,1do;i. 
Eeta dieposiçiil p~rece cruel :\o orador o incü
hllrente com o dir~ito do reunir que 6 con
cedido 11 cerl113 p(mmo3. O paragrapho cilndo o, 
alón1 de l!.'ldo, absurdo. 

O Sa. R.\.TrS!lol!õA :'-?lfa1 po.a>oa. 
O Sll.• A:..olt.,\DE FtGu&m..\ enteude que 

m~m assim 3 ca.mal'll os tá impossibilitada tle 
d11sfa.1~r o abs·J1•do a por iaao ó q11a ealtlboleceu 
nova discua~ão. · 

O Sn. Rn1~llJN.1.:-Eu digo quG V. E:t. Mo 
tem razil.o, 

O Sn. ANot\AoE F1GU!lll\.\ entende quo a 1•a.· 
zlto lhe Maist~, emq11:1nto o fündnmonto em 
que se apofa não fôr d~struido. Nam o nobre 
deputa.du qt1e lhe dtt o aparte, nem ont1·0 q••nl
quor, 1•ofolou ne rniío~· que o orador Bxltll.1:1 
para que se raspeho o ~ac1•11tissitllo cliroito do 
ro1nit•, !lllº portoneo ú mulber, a'!ccmJent(l o 
descendente da o:teclltndo, 

O projecto aniquila cs<o <lireito, Lliapondo 
qn~ n:1o so poderit clat• o. romis~i'IJ .eouilo no9 ca· 
BJS do § :!•, cLtjt\ st1pp1•0sstio o orador pcdo, 

O Sa. R.1.Tlii!llOl'IA:- O p1•ojecto primitivo re
stringia ílS oxocuçues hypofh()co.rins. 

O Sn. A~nllhDE Flau1un.i. observa quoo pro
j~cto l\ClU'll 1tn1pli:i .• H:i. nlôm dhso incohercn
ch. porque o fim do projecto <Í manter :i. fole• 
gri tlad1! ilo11 bons p~nhoru.dos e levados a praça, 
p!'Ohibindo <ll\C~ a mulhet, nscendenle cm doe
ccndcnte úo cxecut.ndo, 13oasa. desviar urna por· 
ç.ão cl1•sses bens por meio de rom'ss~o. Outro 
não póde Boro fundamento do projeclo; mas, si 
ó e <to, não tlc:a <::Qn.s0guid ·J o sell tlesiiforatmia 
co1n P. di$posição que o oraJor impugnn; outra 
deV<ll'ia s~r n. provhloncia. S0rfa tm•uar exten
eÍl'o iia . ctccuçõ··~ em gera! o pr•i vil<>gio quo 
ca'l.l1 a cortoa es~ti.belcciment~B 11gri·~oln11, como 
os de c11.nna dCl muucar. EsL~ seria o remedio. 

·Si ffe qucir conscirv1tr .a integridade dos estabe-
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IBcimentO!I, a díspo•içlo é eeb: nunea prohi
bir, om lei geral de desmembramento de bens, 
como é a exocuçilo por meios ordinr..rioB, q.ue as 
pessoas, que o legidadór devo tor-nar mais r~s
peita.veis, e0ja111 inllibidas de remil' b2ns leva-
dos a e.s:oc119lo. . . 

A outra emenda rerere-se ~o al't. 5°, para 
que em vez da - as disposiçõa11 da present~ lei 
regeril:o sómente a.s execuções po1· dividas ac
ciomdas depois de su11o publfoagi!o - se diga -
as execuçõ~s por dividas contrehidas depois de 
sua publicaçlo. .· . 

As dispo1içi!es do projeclo alto incoherontes o 
11baurdas. Não ha razão para que ae :reserva a. 
applicação da lei 11.s dividas accionadas depois 
de sua publicaçã:o, e não ás divida~ ·aecionada.s 
antes. · 

A razio que pôde haver para marcar tempo 
pa.ra. a execução da nova Iegislaçlo é a da.to. 
ern qqe a divida foi contrahiJa, A querer-ae 
apartar do principio geral que ma.ada. 11oppliear 
:\ Lei vigente do proceseo na occasiiio om que a 
praça. tom Logar, a unica consideração 'l u ~ o 
póde determinar é a de equidade, isto é, d3 :1p
pli~a1• a nova !egialaça<? unice.mente_ imra as 
<li Vidas contr11h1dna d~po1s da sua publicação. 

Si com etfeito e. nova. legislação vem eolloenr 
as relações do credor o devedor em um pbno 
ditrerente de.quelle IJ.Ue ató hoje eesas relações 
veraave.m, é claro que ae não póde deiz:a1• d<> 
considerai' a· data lllll que a divida foi contra
hida. A11 facilidades de c1•edito ~ue a nova. foi 
vem craar hiio do influir necessariamente eobre 
IL taxa. do juro que o . devei.lar tem de pagar e 
sobre os prAzo1 pera os pagamentos; e, uma 
vez que o legislador faz um ealto de um regi
rnen como o da a.djudic11ollo forçada. lJlll'a o da 
livre arrematação, ó natural a con~ideração de 
equidade pa.l'a com contrato~ celebradoe sobre 
o regimen d11. legiala9lo anterior. E' uma le
gielaçA:o fundada. em equidD.dG, que ae recom
menda ll attençlo do leghlndor como uma 
re1lricc;lo indispell!a\lel, na q UAdr:l de urna. 
tran1içilo tilo bruacn, aos prinoipia1 absoluU1s 
que regem A materil\, 

.Ape:i:ar duta razio do equido.de, o ·orador 
con~saa que, a.ceitando eato. emenda, ~uo alida 
foi o primoiro 11 11pr~11~ntal•a em d11cua&lo, 
ttau1ige unicamente por 11mor de facilitar a 
p11na!1'9m <la idda ce.p1tal ; comprehencfo-sa os 
9!1crupulo• do muitoa doa Si·a. de~utadoa em 
volat pela aboliçlo da adj udica<JA:o forçad9. sem 
este temperamento; e o 01·11dor :rnnua a ella, 
como disse, uni camento para facili ta.r 11 pa9Ba· 
gem d11. idóa capital, pela qu~l ee1npre pugno1.1. 
(ARoiados.) 

Em regr.,, ap~zar da equidade em que esta 
excepção . ó fllnaada,o orador S!!I a. teria aos prin
cípios, porei.ue vã que 110 estado actuitl d11. nossa 
divida agricola, si passar 11 emenda, como é 
T!roposte., ainda assim o eeu effeito sera mais 
illueorio que real para. os devedore•, visto que 
aos credores será hcito reformar seus contr~
to1 sob o regimen da nova lei p11ra gozarem de 
1eus favores, privando aasim os credores d~ 
conceasilo que tem em vi 1ta füzer-lh1'!9. 

Eut1•e1a11to, jâ ó uma folg~1 que fica ao dovo• 
dor essa faculd11de que ao lhe dn de obrigar o 
credor a ae entender com olfo ; jà asaim allo 

v. u. l6 

póio diaculir ní'fo aó a diminui91l:o do. tu.a d1:.> · 
juro como o alarga1nento do prazo para o pa-
gamento. . · 

Me.s esta disposi9ão tom um perigo, que á 
forçar oa crodoi·es a uma liquid&ção immediata, 
para CDm 11eus capi~es cslcbra1•0m contratos 
que gor.em do favor da· nova loi. Mas tambem 
.PnTa GS.le C&ID ha. necessidada de intelligoncia. 
entre devedor e credor (apoiados) para o final 
pagamento, e assim ha sampre um respirv, 
uma folga para o devedor CJ.l.lB contrs.tou sobre 
o roghnen. da ~ ntiga. legielação, e que 10 n.ilo 
póde ~ajeitar a uma. nova le0>1slni;l:> sem atten
der As suas con.v<>nienci11s. 

O orador mandou tambem uma. emenda S11P
prímiDdo o art. 60; da. primeira Tez que falloa. 
estendeu-se sobre este artigo e julga escusado 
fazei-o bojo nora.menta. 

Os absurdos a contradicções desse art. 60 do 
palpavoie: bastará notar que elle ieveiga nma. 
[oi, "' da. ordenação, Liv, 3°, Tit. 59, que 11e 
acha revogado, dee:le o eeculo passado, pelo al
var:i du 30 da Ontubro de 1733, que nbsomen
te elevoll as taxa.e da ordenação como regolo11 
a necessidade das provas dos contra t(lll celeb1·11-
dos no Brazil. ·ora, pois si e para o Brazil q1.1a 
se trata de IGgisla.r, tiergunta. o orador, po.ra 
que abandonar um alvarâ que &ão sabia.mente 
dia ;:o;ii para o Bl'azil 1 . 

f<~Wl legislaçil'.odeterminou que os oontratos 
celeb1·ados nas cidades e Tillae, e hojll,BJU virtude 
da lei de 1830 9,U3 pa1S1ou aos eacrivilas de paz 
a. faaulde.de de lavrar escripturas em suu notas 
nM aa.beçu das frognezia1, que taea contratos 
só pudeas~m ser lavrados i;ior escripturns pu
blícee; que !ó1·a deesea limüea e dentro de utna 
distancia que as parte1 .Pude1sem ir e vir com
modaruente no rneiimo dia, o• eontralos pudes
sem aer iirovados por escriptur"' p!irHcular, e 
até meaino por testemunhai, .sempre que não 
e:s:cedeasem do vafor de i : 200$ ein moveis e 800.$ 
em bens de rait. Ea ta é a diepoaiçlo clariaai111a. 
do alvard.. 

O oradul' ea.bG que na pratica nloH tem 
ouim entendido, que. so tem dado e.o al vard. o 
11lcü1ee gue lhe attrib11e o nobre dep1.1tado pela 
Bahia, hoje minittro d~ agrieultur&, 111uirndo 
disse CJ.H elle tinha uJJ.icament~ por iltn ele
var, triplicar aa t11xa1 da. orden11çlo. 

Entretanto, esta n4o é a vel'dade. A1ullllo 
e.lval'a ó precedido de nm magnidco preambulo, 
que exprime bem o po11.samento do le!!'i11.h.do1· 
no sentido qns o orador acaba de expt>r, a tor1n 
ainda m:1ia eaclarecido auo pensa.monto. 

Ora, pergunta o orador, ai é tio sabia. esta 
lagiela~il:o que noi 1•ege, para que p61.~ de 
lado, mastra.r qu~ a ignoramos, revoge.ndo a 
ordennçito do Ltv. 3•, Tit. 59, que aquelle al· 
varà ji\ revogou' O &b$urdo ó patente, mani-
fud~ . 

Em seg1.1ndo logar, proseguo o oro.dor, P. in· 
coherencia não é menos evidente, porque. si 
ha. contratos que m oreoem ser regulados, nos 
termos em que a legisla~ão o faz em relaçilo A 
neceS11idade da pro.,a por escriptura publfoa, 
silo CCl1•tamente os contrntoa ds penhor de que 
o 11. rt, 6• trat11, po1·q ua são elle9 os qull pro
duz em mnl1 desa.strosoa eifeitoa em rela~lto a 
toroeiros, Como ae p~deria prescindir da tal 
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ou qual publicidad~ que a· esc!ipt11~a. publica O Sn. ÂlllDRADI!. F1Gu111a4 : - Níio a.pofado. 
dâ, ... um:i._ "ez ___ q!Jo a1mfa nilo foi poaa:vel, pelaJ· _ o SR. APYONla CELSO Ju1uon .: - s. Ei: . , 

. circumstanciag peculiBres-dõ pii1z-, 01•gaoiz&r o Sr. pre•idente, reriovilndo-aa·:·n:r:guiçge11 ·aqa;;.- -'
uoS10 registro da vida civil, no qual teria bg1r cadns con\ra.a commiHilo de redacçlo, acouaou-a. 
o re1ri•tro dos ca11tr11toa 1 . , de ee haver 1•ebellado contra. o vencido o de ter 
· O orador julga ter demon1trado A'! ·mcoho- protola lo o. paR~agem da materia, d. visto. do 
rencfo~, coutradicções o -abaarJ01 a que ai- · paracer quG elaboro11. Em nenhum dos pontos 
htdiu. · - anulcados aHistg razão a S. Ex., como cm. 

Diecorda nt•le ponto do nobro. deputado pouaaa . e brovo11 p:ila\·raa !ftC! proponho a._ d.3-
pe!o Ceará· que entend11 que a discu~silo neste monati·nr. 
novo turno deve limitar-se ti. re:lacl}ilo. -º rcquerimneto do. nobre d·?putado, nlo o os• -

O regimento no_ art. ft>O muito sabfamen- queç~irao•, era concobido nos seguinte• ter- _-
te di•ti ngue dous caaa11: a discuedo sobre a mos : _ 
redacç!Jo, isto ó, sobro ei ella. eeLá ou não -, Roqueiro volte 6. commia.ão par:i. reconsi· 
dll acMrdo CJtn o vencido, e o_ co.so de que o der.ir a. redl\Cl}ão e desfazer aa incohofonoias 
Tellci:lo, quando nelle haja contradicçi5e1, in• noea!far·na discussão. • _ _ 
coberenciaa Oll a.baurdos, caso e111 que ae abre Ora, Sr. presidctnt.a, em primeiro logar, con• 
nova disc11.s!llo, eomo fez hontem o nobre de· forme hontem tivo a honra de mbatrat ai. casa, 
pote.do e o ors.dor hoje continúo, a.fim de aup• este· reqaetimento·e1tava em contr4dicção com 
primir a incob.eroncia, 11 contradicçlo ou o 111 pal&vr-.i1 anter!ormente proferidaa pelo no
ab11urdo. bro d~putndo, pois s. Ex. confe!111.v11 que o 

O artigo do 'regimento nunca t eve outra i.n· trabalha d!!. oommiesão nlo podia ser dive-r,0 
t clligencia. O proprio andor por maia de. uma daquillo quo foi, havendo ella cumprido s~ricte. 
vez já tem avent•do qll91ltõcs do merito do ven- 0 e11Crupulos&mente com oa seus deveroa. 
cido e conseguido que a c~mara. como em Como, portanto, roquere11·s. E:i:. que :1 com· 
uma da!I uhimaa eessllee, adaptasse o· alvitre missilo reconriiderasee :iquillo quo, n:i phrnse 
de -reconhecer IJU8 havia com eft"eito iucobe- de s. Ex.' era. exclusivamente o que lhe com• -
rencit. no vencido e de manJar rocon1ide·· petia fa:&er 1 · 
ral-o. . - á 

Julga ter dito baetattte em defG811, nêlo só- O Sa. ANDl\At>il FJGUEmA d um aparte. 
mento das einen<laa que vni envie.r a mes:i, O SI\. AnoNSO Cmtao Ju N1011. :-Si t. com· 
mu aincfa da delibera9ito da camara, adoptan· missão, Sr. presidente, obedooessJ ao raq1u1ri-

· do · as idtlu velo orador 91pendida.11 em outl'a monto do nobre deputado, deveria. incor1•or em 
seseilo pa.1'a mandar que a redacção fosso recon. severa oenaul'a da su.a parte. Si deaempellhou 
eidel'ada. do aecórdl> com llll obsero~es quo exr.otamente a. 1ua obrigaçio, 11i apresentou o 
fêi. · _trabalho q11a não_ poderia dci:t.al' da aP._re1ent11r, 

- -E' lida, apoiada e poela conjo.nctàmenta em o qu3 queria. S. Ex. que ella recons1derMSe 1 
-_ discue!lão a sag11into emenda : . Ha; por conaoquenoia, manifeala contra· 

dicçlo. · · _ -
do l;;t.~~r.unda.•IJe no a1·t. l• a. inat.irie. analogR. o Sl\. ANDRADE Fmu1m\A: - R~ct>ti$idoNI' 

2 -o No § i• do mesmo art. fo em logar <lo quer dh:er considerar de no110, atlm d<l tiru 
correrem dt1át praça1,diga-~e: serem lovl).(faa ' do vencido, que clla re<ligiu, na incoheronai111 
praça pelo p~ da 11.raliaçilo; e altoro·ee 1 re- qne tioha •. -
dacçilo de todo o projeclo na. parto em· que ae o Sa. Arro?<so ~ISO J t.rNtoR :- Si a com-
rGfero a dalll praças. millllo 1eg-aiue eemelhanta dou&rina, ·o re1ul. 

3 .ª No arl. go 9Upprima.·e~ o§ 2. 0 tado seril\ um abeurdo, qual o da ficar di1pen~ 
4.• Suppritna·ae o lft. 5.• •~da a cama.ra dti opre1entaçih de -projócto1 e 
5,• Supprhnr.•110 o l\rt. 6.• de e1uond111, bastando a 1impl111 nUegaçA'.o do 
Sala deu 1e1elS01, 18 da Junho de i884.- A. idéaa om di11cur101, que nlo fo11aom conto1to.doa, 

Fig11oita. · p:\raque a commiHio da rGda.cçlo pro:lu1i110 
o seu lrl\balho de coDformida1e com cll8oa die-

0 sr. Aa"onso Celso Junloi.•1 cuuoa. D111appareceria a necessidada da con· 
- Ileixarai de i;iarte, Sr. presidente, 11.11 ali!~ cretiia9io do expendido em projecto; e omen
ponderoaas eo11111d~r•\11les j1t1•idicas, arlduaidag das, co010 se faz. 
pelo nobre deputado pelo Rio do Ja.neiro, aflm · Sr. preailente, o proced lm~nlo d>\ commiea!la 
âa, pura e shnplesmente, oecupar-me d11q11cllas foi o maie cot'recto, o mais escrupuloso ·poa
que dizem respeito a commissão da CjUal aou o sível. (1lpoiados.) Eu mo desvaneço de r ecor
obseuro relator. dr.r as honrosu pala.vras di) nobre dopu lado 

Níto· pouo, porém, proaegui1• s~m nprosentar pelo Ria de Jan~iro : ella não poderin ter ioito 
d 01marn. 011 n10us pRraliene paio olforocirnento 11iníio o quo füz. Não se rebellou contra o ven
das emendas do nobre deputado n. quem me re· ciclo, conformo affirmou aincb S. Ex. ; ora in
feri, · nlo s6 porque, -atlendcndo aoe conheci- c11paz disto, pois respeita muilo, muüissimo, 
mantos j uridico11 do .sou autor, ea.~a apr011Gn· todo e qualq11er del iber!'-Qio dv.,camara. 
tl\~lo impli~ melhoramento pe.ra o proj~cLo, Si o nobl'& dep11L&do t1veaao hdo cotn a. a tl&n• 
com11 tll.mborn porque pdncip:r.hnento indica. ç!ío 'JUe costumo pres~r aos n11Sumplos aqui 
que comcçaiu a aer oba1rvadaa .ia rograa regi• debatidos, o final do parecer apresentado, havia 
mentau um tAnl.o olvidada.~ pelo roquerimento de ver que olla nlo pro'!>oz CoUSI\ algum&. 
diecutid~ na gee,,lo d6 hontem. 1 Encontrando no dea11ropenho da aua miulo uma 
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duvida, pediu apenjl.s ao poder compotento, ó. sentou-so, pedi11 & pal&VL'a. o nobre dop~tado 
ca.mara. p1•ovid0nciae ·p&ra e. resolver. pela Bilhia para conle.1tar 11• suu proposiçõe• • 
. Isto_ oito -9.. n_u~~(~~_!lmª--c_re_Q.e.füi!Lc_ont~- _1: _•LÇ9~1!"1_i_a]l_llo_niio_po_di~ .. do _mo.do .. algum _redí~. - · 

aa decillÕe.!I da c11m11.ra, mas, ao contrario, gir um projocto attendondo R um simpfea dilÍ-
u11111 solemno pro~a do aeata.mento que lho me- eurao, pol' concludotlto que foaie. ·(Apoiados; 
recem eaaaa decisões. ciparle~.) · 

Solici&o.r um ascbreci1nenlo, longe de mos- Lwo v minha. fl'anq:ieza. r.o pon.to de declarar 
tr11.r desrespeito, indica. consido1•a.ção. ·que o relator da commiasllo do redacgiio eon-

A segunda. argui11ão, e mais sória.,- do nobro eorda. com muitas du.s obaervaçiha do nobre 
deputado é de hllvm.· a com missão demore.do deputado pelo it• dirslricto do Rio de Janeiro.En
com o seu procedimento a psae:igem do projecto trctanto nil'.o se j11lgo11 com atl.l'ibuii;iões .11ufti-
11obrll exeeui;ões commerciaea. eia.o.te~ para con11ignal-u no proj~cto. 

O Sn • .A..'!DR.!.DE F1GUEIRA :- Nã:o, senhor. O Sa. M.~o-DowELL:-Peço a po.la.vra. 
o.sn. Áli'l'ONSO C.!ilLSO Ju~IOR. :- MllS quem o Sn. AFFoseo Czuo JuNrOB. :-Neetas con-

foi o culpado de. proleilaçiio ~· Ntlo foi a'não o dições, mo p11rece que a.inda uma Vt?Z defendi 
nobro deputado mesmo que, em vez de ter lipN- cabalmente a commirseão d3 redacção das incre
senlado logo as su.aa emen<ias, 1·equoreu que o paçõog que lhe foro.m feitas. Não mG e11tendo 
projecto volla.aae ti commhaão. Si S. Ex. nessa em outras considera.gões, porque o m11is impor
occasião procelesao de modo diverso, fazendo lante e T;ll'gente d que este projecto, reclama.do 
logo o quo hoje fez, ler-se-ia. poupado muito com insisteacia. pebs cla11ses mais illustrudas 
tempo. . do paiz, •e·convert:i. em lei Hm maior demora. 

O nobre deputado interpretou a seu modo o (.illuitos apoiados.) 
nrt. 150 do regimento, mas esqueceu-se dos 0 Sr. Manoel Portella. z-Limi
prece:lentes, que elucidam perfeitamenta a. tar-me-ei a mu. ito poucas palavras, pois n. ão é 
doutrina, 

Concordo com o nobre depul& lo p~lo Parà em meu p.roposito demoru a votação deata red.ac-
. que ess~ artigo é um pouco omisso; mas para ção. . 

· • la. 11 Niio pos10, por~m. dei:ir;ar de lembrar qu.o o 
supprlDnr ª~ cimas, que p1>rventurJ. ne 9 lluslre deputado polo c~arâ, a.o concluir o sea 
e~ualam, ab1 estilo os p1·ccedentes 11.dopta•fos 
Pela c!Ls11, verdadei.l"(JB casos . julgados. Po)s disc11rw, dia•e : e Approvomos este aleijílo ; o 
hm; Al o nobre depata·do. 011 hou'l'essa exam1- eenado 0 corr~ja. > . · 
na.do, verificarfa que não 80 devolvem re- Desde. que, o DOb1'4!_deputado reconhece que 
d 11 ú t• • • · esr.e PtoJeclo e un1 1le1Jlo, por quG S. Eit. não 

acç es reiec iva. commis:>itJ, sem. prevta so 1occorra ao meio regimental para fazer coin 
a.preaentação e emendai· que desapp3reçam 01 1eae defeit,Qs 't 

O SR. ANDRADE FJGUElll& : -Nlo, senhor. E é iato tanto mais not11.vel quanto o nobre 
· O Sa. AllFONSO CEt.so Ju:uoa : -Sim, ao- deputado coin o seu voto eoncorre11 para quo 

nhor. · t'o11e approvado o roqaerimento do nobre depu
&ado pelo U 0 di1tricto da provincia. do Rio de 

O Sa • .ANDRADE FmuErnA. dá um apllorte. Janeiro, por força do qual a cnou1ra re.olveu 
O S11.. All'll'ONSO Czt.so Jt1NtOa:-Dá-se isto lju.o a materia fo1se reconsiderada, por conter 

depoill do oft"erecimento dasi emendas. O incoherenciu, absurdo, contra:lieçM. 
processo simples e conhecido ó o quG e:i:pli- NLto precil' in1i1tir naa observaÇÕG$ rela-
quci, (Apoiados.) tiv:i~ ao procedimento da illustre coJJlmissão de 

O nobre deputado e9tii de aecôr.lo commigo radac~.:Io. Q11~r o honrado deputado tiveiis1 
om um ponto: o regimento permitte uma quartn ap1·esentacfo o 11cu requerimentn, que foi appro
discuaslo ; m1s sustentou ha. pouco que .&slia va11o peh camara, qu.el' tiVeS30 apresenta.d.o 
quarta discuHão tinha. tido log<U', porquanto, emendas, em qualquer do1 casos, O. questão li a 
na occasiilo em que. apresentou o .eu reque· mesme. :-é &empro mo.ntitla a competencia. d<\ 
rimento, S. Ex. discutiu, S •. Ex. discnlii1, ó ca.mare. p11.ra Vi:!riftear 1i o projecto vencido 
''erdade, mas níiu foi esta a qunr~a. discuasà'.o do contêm abaurdo, incoherencia ou contradicção. 
regimento, porquo não houve o~l'erccimento E desde qne n camara, por est'.'I votaçio, reco· 
de emendas.(Apciados; apartes.) nheceu a existencia de t~e3 defeitos, e resolveu 

S<mhores, o facto que se de1.1. com. n rGda.c~ que fossem ea.nados p11ln propria commissii:o d.e 
i}llo do projeoto de extlc\tções commercia.es vai i·edacçílo, parece que hoje. ou a commissão 
cõnstituir me.ili um precedente decisivo na ma- tivesse 11.pre8eDt11do as emGndas, ou estas fossem 
teria (apoiados);. por conseguinte, i\ p~ec'.so oiferecid:i~, como aC!abam de 1e1· pelo illu@tre 
qUG fique bem definido. (Apoiados.) deputo.do autor do requerimento, acamara está 

O que é incoateahwel, o que ó innegavel ó em seu perfeito diroilo, examinando de novo a 
que a commisetio de redacção nilo tem attribui- m:i.tel'ill, fazendo c~ss111• a incohere11cia, ou os 
ções tão latas, como opinam os nobres daput:i- absurdos 011 as contradicções quo o projecto 
dos. Tem-nas u.s m11.is limitada9 po9siveis, trl\- contém. 
b~lhando sempro de accórdo com o vencido, Poderia limito.r-me a essas sim~les ohset·
sobre um:i.b:ll!e dada. E' uma. commissilo, (per- vaçõ~a; mas devo uma reaposto. no illnstre de
mitla-~e-me a ph1':1se) pa~~lia :. recebe o dei a putalo i11ilo Coará. 
devida fórma itquillo que 11 camara appro1·ou. Quando S. Eii:. tratou d:1 em~nd,1 que coneti-

Ora, .a camara approvou o !'tll]UCl'imenlo do tue o url. 5•, l.ove <le referir-se áquella qne n 
no'bredeputa.do, ma~ nio u.pprovou o sou dis- este artigo ollereci e que S. Ex. considoro,u 
curao (apai·t~s), wee1Do pol'quo1 logo que S.Ex. coou> contDAdo id0a ino.ooh~vel. 
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. A cate ponto nade. . preciso accresceatar; o ] sor remettido Â outra cata do parlamento,· som 
m111!re de.p.11tado_pf)lo Ri~_~!~_J!'~eii:o ~~b.'.i d_~ _os dcfoitos, ser:n as lacunas e absurdo• qae 
eitpbc11r de modo tão claro, tão fü1ao, qual o confom ; Sótnellte-approvand<>--a-menda.- qu&---. _ 
motivo que tiv•· para oft'erecor esti\ emenda, mo.nda reatabolecer a idér. do . a.rt. 6•, poderd. · 
que nito poderia justificai-a tão bem co1110 dara camaru proYa de quo :erocura pro~ger o 
S. Ex.. . . credito agricola o não au:r.iltar o credor actaa.l 

. Não apr~e~ntei a emenda. tendo etn vista o na peraogui.oJiíO do clevcdor. . 
ngor do dll'111to, e porta.nt.o não acomrianho o o Sn. PR!sco PAaArzo :-De outro modo, ha'.o 
nobre ~eput11<lo nas cons1deraçl!es .que fe2, ten- de cantar a .po.linodia, votando 0 projocto qna 
cl ent~s ~· mosh'ar q\IO, sa!undo.•e r egras geraes ha de vir do senado. · 
<lo d1re1to1 a ·emenda nao dev1a ser approyada. · · 

Ainda na seselio de hontem de: as razõ~s por O Sn. MANOEL PonTELi.A : -Conaegninte-
que ere. preciao não aceitar a red11cçito t.al ·qual ruento, 11i o iutuito dos ::iutore' do projecto foi 
se acha e sem re!.labelecor o art. 6• do pro- dar desenvolvimento ao credib> agricola, a. 
jecto. emo.~iª<lºª oprcseuro~ &.'ltfafaz complet:imen~e 

E' facto que oa contratoa colebmdo<; antes · o:ito 1ntu1to ; tanto m.'\1s . quanto a sua matena 
da confecção de1lo projocto LiYeram om vista esL:l. co111ognda em um arligo do projaeto do 
a. legislação actu.almente em viiror. Sr. souodor Nunes Gonçalve1, jd. approvado em 

. EnLr<l a~ · dieposiçõe! desta logisln.91!:0 se en- 1~ di1cusa9:0 do senado. E' o moamo principio; · 
contra a dll ádjudicação forçada.. A adjudicaçílo limito-mo, portanto, o. eataa obsorvaçl'!ea, 
ó um meio de pagamento : porto.uto entt•o a~ O Sn. B111z1mnA t>• MENEZBS requer e obtem 
partes contr:i ta.ntcs, nos contratos :itd a~oi·:i. o encerramento dadiecussão. 
celehrados, osLá previato o mo lo por qu~ ocre· Prooedc._ee á yotaçílo e e apLnrovad& . 8 ·reda.e. 
dor póle ser pago. . . • 

CouaeguinteµientB as condiç&s em que. se çilo com as. aoguintes . . 
Mham todos aquelles qne coiitr~hira.m debitoe 
no dominio da. actual legisbção, pasaam a ser · 

.milito divorsu, desde que o projecto fór ado-
plo.do como lei do pa.iz:. · 

CJmo, por\11.oto, pas1far, de ~lto, de um sys
tema para o. outro B!m 11ttender-11e à data em 
que aa divid~s !oram contrahiJas 1 

Ei• aqui a razão por que apres~utei a ·emenda. 
Si, como diase, o fün do projccto é o.uxiliar o 
credito agricola, fica elle pr€enchido oom a 
execução das dividas que forem contrahidris da 
dda da lei em diante. Mas toda1 ns divida.5 
que foram contrahidaa cm da.\:l a.ni.erior devem 
ficar aujeibs a esb lei 'l De certo quo não. 

Di!!!ill o nobre deputado, impugnando esta 
emend11, que, por tal fórma, longe d~ fnvore· 
cer-ae o devedor; ir-se-â projudioal;.o, 

Engano do nobi:a deputa~!o. Desde que e. 
emenda for adoptada., fique certo o nobre de· 
puta.do que os nciuaes credor~ se entenderão 
com os actuaas devedores, entrarão em accurdo, 
dn.ndo·lhes \lraios novos, moclific:içõee de juros. 

O Sn. RAttsnoriA:- Os que quiz<?re111. 
O Sn.. MANOEL PoaTllLt.A:-E o~ quo não 

qui.7.erem lic11rão sob o regimen da lei vi
gen•-4!. 

O 8R, R.tTlSB~N.t:-Polem ae1· lançados na 
miseria. 

O Sn. MANOEL PonrE;r,r.,\:-Nüo roce·e isto 
o nobre deputn1lo, p!Jrq\1e, si o esp nutulho da 
execuçiio ci a. 11djud1ca.ção forçndn, como prc~ 

. sumo o nobre. deput:tdo qu e o cre·Jol' nctual 
ha de lnnçu miío delh ~ · · 

Como já dias3 o repi t:i, ·não quero <fat• tles
··· .e.nvolvi111cnto nesta g_uestão . A cnmnr:1 nchn.

ae habilitada. para ju!~8l· · da mnteria e · não 
. a1rito ae ininlias consideraç<i~a que hão d.e du

t ?rminar a deci~ã:> que clla tem de proferir. 
CJnfio ~11e n co.marn , procodemlo somprJ com a. 
110.bedoru\ q11e lhci ú proprin, não doix~ril. da 
•pp1·ovnr n s ~mend~s que eiio olforccidns ao 
project<>. d~ re..lacçüo, porque só Msi1n podera 

Emendas 

e Por não osttw de accõrdo com o vencid~, no 
art. 5•, diga-1B-contrahida-em vez de-ac· 
ciolladas. . · 

« Sala dn• soseiles, 17 de Jiiuho da i884.-
Manoel Portol(a. > . 

E da quo foi apM§entada pelo Sr. Andrade 
F igaeir a, aóm"?nte as que ae segaom: 

t. 0 Ref11nda-se no ar~. 1• a m.ate;is anàloga 
do nrt. 4.o · . 

2.• S11pprima-sJ o art. 6.0 

O Sn.. PnEslD.ENTE: - O proj eóto .volta á 
commiselo d\! radac~lo com as emenda• appro-
vacb1, · · 

O Sr. A.ft"ouso Oelso Junt.o>r 
(jiela ordcin) :- Sr. presidente, s. coiumi!!Blo 
de rGdMção, ninguem o pdde negar• tQm pro
cu!'ado sempre cumprir 1·eligios11 e eecrupulosa• 
Ulonte com os seus deveres. (Apoiados.) 

·O nobro deputprlo polo Ri.o de Janoiro, cujo 
e>pirito 1:1evoro e rigol'Ol!O todos de sobejo conhe· 
como~. no discursa que ha. diu aqui proferill, 
reconhoce11-o, fa~on· lo plena ustiço. ao ·sou 
r;:lnto1'. (Apo 'aclos .) Entretanto, o nobre depu
to.Jo por Pernnmbuco, o S!'. Portells, npt'Olle.n
tou nma emondn q11a :i. cnmarll o.caba dG appro
vnl", cmGnda que comoça com · OBl!ls palo.vrae: 
q;· l'o;· mT.1 estai· de aco<lrào com o "º'~cido, 
etc. > · 

O Sn. LounENÇo DE Ar.nuQUEllQUE :- A cn- · 
ron.1•a 11pprovo11 a en1onda o nilo 03 motivos. 

O Sa . A IIFONso Cl!lr.so JuNlon :- A. appr.ovn
çiío da; omonda, couceuida ern taos termos, en• 
volve pars o relator ria commilll!A:o de rodacçllo 
uma. censura de hl orJem, Sr. pre1idente, qua 
ella nifo se póde eximir ao dovor de solicitar 
a V. Ex. se ·d]gne sujeitar d cnsa o seu pedido 
d•i detniesífo do e sr go que exerce. 
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· O Sr:. Ma.noel Portella. (para 11id1> levados a · Cazel-o por diversos motivos. Pot 
umc:i eccplieciçllo) : - O nobre de!'ulado relator iuo, e depois do que acaba de rlizP.r o nobre d~ 

.... •. da .. c.0J111X1isllli>_do ___ r_e_dac_ç,9_j~lg_o_u_qy_o_l!-L~.:!.: . _pul"-d.!LPºt Porna.~l!_u_-º.o1~ergunlo no nobro de-
presslles de que me servi, na emenila que o. ca- putado por Minll.9 ai iniliat~ no8e11 poifiêlõ-;---:--
mara approvou, tandiam a offender a commiseão. o s A 

.Ao contrario, 11e11h1>re11.,. a. l'FO~so 0Ei:.so JU!i'!OE\: - Peço a palavra pel11. ordem. · 
O Sa. ArroNso C111i:.so JuNton di um aparte. os p · · · n. ru:atDENTlil: -Tem a pal:i.vra o nobre 

· o. S11. IlilAN<>:zr. Pol\TELLA:-Peçe> no nobre · deputado. : · 
deputado que aUenda :!. explicaçlo que querô • · 
dar-lho, poia o meu nm é, unicumente, ser-lho O Si•. Afro:nso Oel~o JuntoX:r-
agradavel. - Lcvan.tei-me pnra ngradccer oo nobre de· 
· Fui obrigado, pelas circumst;i.uciaa, a r~di· put.ado· l'ºr Perilambuco a eatiafação cabal 
~1' & éménda Jlºr a.qaella fórma.; porque d11vi- que ee d1gnoa dllt""me. · 
da"4. ai, redigindo-a de outn maneira, V. Ex. O Sa. MANOEL PoRTELLA : - Era 0 meu 
a pocteriA aceitar; ma,, hontem meemo, •:itpli- dever. . . 
quei que, dando ear.& fórma A emenda, fiean 
interô.'f.monte ealvo o procedimento da commis- O· Sa. A~·oNao CEi.so JuNIOR :- Essa expli
lio. Não me par!lco, pois, que o nobre dP.put.ado caçllo, Porém, i:> indivilual. Sabeiste o acto 
tenha, hoje, motivo para mostrar-ao oll'eodido. da. camara, que, em BU:l maioria, opinou niio 
Diase, confirma.ndo as palavras do nobre depu- utar 0 p~jecto apresentado pela. eommmto 
tado, que S. E:x. tinha razão, quando declara.va. rle !edac_ç;io _do nccôrdo com o vencido, o qae, 
que tivera em vi11ta. aa notas postas, pillo h.on- repilo, unphCâ uma censura. gravíssima. 
rado presidente da eamara, nas eme!ldas sujei- O rel~tor d& commisaão é . muito stiscepti
tas à apr~iaQito do nobre deputado, e de facto, vel; muit.o escrupuloso e eiugente Olll ques
assim e ; maa, di118e ta.mbom que, 0 i;ilencio da t.ües _ deat~ no.turo:u.. (Apoiados.) 
a.cta, nii11 dizendo qaaoa deasas emendas ho.viam Nao poden~ ficar eob a presBão de tal acon
sido approvadas, p11nh!L em duvid;1. si teria sido t~cimAnto, elle inaial;tl, com V· Ex., Sr. pre-

.. ou DiO approvada a emendaaupproHivl\ do art.5•, aidenle, para que 11.1je1te i ca111ua o sou pe-
tanto mais c1uanto o nobre occ-&!Jarler da maioria, . dido de exoneração. · 
aqui interpellado por mim, airaeverara t!Ue aa Consultada.ª camar:i, é rejeitada uaanime• 
emendas suppre3sivaa desta. haviam sido rejei- mente o podido de demiaeiío do Sr. Afron11J 
tadaa. . Celso Junior. 

· Não toi, portanto, por duvidar do trAbalho da 
colillJliselo que apresentai a C!menda : foi moe- CONTINÚA A ~. Drsoo~eÃo .110 on.9A11ni:Mto 
trando .a ditrerença que havia entre e!!8e tra.ba- · DA Y.UKNDA 
lbo, a acta • n aasaveraçíio do nobre c:ii-Jeadt1r 
da maioria. ~E11erc tto 1•ecinto e toma assento o sr.pr6-

Emtindo ·esta duvida duvida que era parti· si ente do con.telho, n~inistro d" fazenda.) 
lluda, igua.lmente, por alguns nobreadeputadoa O Sr. Andrade Figueira. éobri
que estavam presentee i aoe,ão do 27 do mez gado peb. estreit~za do t empo a restriogir a 
panado, eat&va. obrigado; .pelas circumeto.ncfae, resposta. que vai dar ao nobre presidente do 
a redigir a onienda naquellee termos. . . .con~elho. Niio dispõe de mais de 3/4 de hora e 

O Sa. ÂPJIO!IBo CELSO JUNIOR : ~A appro- o discurso a que tem do responder occupou umr. 
vaçio da 11D2onda implica uma censunr. à . com- aessao ele mau do quatro horas. 
misdo. · O nobre presidonte do conselho, bem longe 

O Sa. ?ilANoEi. Poa:r11LLA : -Não sei por que _de coi;i.testa.r .~ sllas prop_o>ições cmittidae 11. 
o nobre deputado ha. de insistir. Poie quandil r991>~1l? do )'leio cona~tucion:i:l da organizaçlo 
digo que e trabalho do nobre dep11tado eetavt1 de do nunist9rio que S. l<.x, preedc, nito füz roais 
e.ccõrdo com ae notas fornecidas pela mesa, e do que confirmai-a.a• . 
que apenas tinha. duvida sobre si aquellt\ Tratando de íunda.mentiw um voto de recusa, 
emenda ti!lha sido 11.pprovada, visto o silencio da o orador dis~e. que.ª primeira rou~o, e capila!, 
acta e a. asa9vera.ção do .nob1•11 ex-lea.do1• dl\ era q110 o mrn1stor10 da S. Ex. não ba.vin eido 
maiorii1,oomo pód.o o no'bro doputado insi~tir em oi·gnnizado constituciont\lmonto, porque S. Ex. 
querer ver, no meu neto e na volnçlfo da ca111nta, dcscobt·iu t\ coroe., manifo!lando-so como org-lo 
censura a.o seu procedimento nt1. commissilo de ·dG idón pol' cll~ lr.mbrada <J o\Jrignndo-se a pól·a 
que fe.z parto 1 · · em obra. Esta proposição nílo foi inventada • é 

C1•eio quo fica ns>im explicado o meu pl'()ee- corollu.ri,o das o:i:plica9ikJ dad~a por S. Ex: o 
dimento.O n1odo por quo redigi n minha emonda seus i..nug<>e na camara dos dopntados e no se
significa apenu.s que era e1no o unico m~io que nlldo, o S. Ex. confirmou-o dizendo que co:n 
tinha para poder apresentai-a ; o a camara oft'êito, 8 idé:i de adiantar o problomo. da oman~ 
votando a cmonda, não votou a ~azão justifica- cipnçib doo escravos fui suggcridn. pol:i corôa . •• 
tiva della. Não ha.,port11.nto,nisto n!l.da de of(iin- O Sn . DANTAS (presidente elo conseZlio) :-
eivo para o nobre deputaJo. (Apoiado s.) Nilo disse assim. · · · · · · 

O Sn. Pn:&Bil>l!!NTl!l: - O qUG &1tjoitei à Yo- O Sn . ANDRAD!l F1G11irn1A :;_ • • • e quo S. Ex. 
tnçüo da. c:in\ara. f'.ii a emondn e 1:1ão oa moth·o~ não 1io1lia so~ alh~io u. · el'l9& idôt\, aceitando 
por que o se11 autor a apresentoll,o os nobres de· a restlonsabi!idndo de organizai' gabinete para 
putados qua approv.ara.in a emenda podem tor füzel·a exscutar. 
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o sa:. DA!l'lil (presidente de C011$Clho) :- aceH:ir o pode~. Quando, portanto, s. Ex. diz 
- - N&1rdhse·aHim-.··-··-· ._· - --·--·-----·· g_ae aceitou os termos em que o p:;ller lhe er:l 

o. Sn. ANDRADE FiouEtl\A diz que foi 0 Õff'llteci<lo, i>nicrdir quaes --toram es•eg tormor, 
·que ouviu hontr,m; 0 consta . do e:i:traclo do e quaoJo e~lava claro quo S, Es. que recu111wa 
diecur.so de s. Ex. · . · n:io podia. impor condiçõos, S. Ex. juatilir.a a 

. Si o .s~. S!-r:iiv:i ~oi chamado para org:t..: 11ul'-peib que o orad•Jr havia manifestado. 
D!Zlll' muustorio destma1o e. fazer adinot:ir Eaaa !luopeit:i. Tioio. profuodame11to a orga
ll~to problema e não rcic.?b~u o. minão, po•• niz:ição do ministerio, colloca-o em condiçõ~s 
entender que não tinh:'1 elementos de fürçn na inconstituci<1naes ew presença de. camara, que 
ca.mara para. conileg•tir 0 aeu fim ; si foi cb:i- i: a.~im · não lhe pódG conceder meioe de vida, ·e 
mado o Sr. Sinimbô. 0 nílo 110 enllarr1>gou da cojo dever é oli111inal-o como 98Creacenci:i. em 
org:i.nização mini~terial, por•que ~uo.a id6~1i não nosso rogimen pal'lamenta1·. · 
corree\lo~diam us. idéaa adianta.daà do eleitor A questão é gravG, é ta.lvez a mais· grave 
doa m11uatros ; 81 0 Sr. Altonso Celso~ cha- que se ~enba agitado no · lmperio doed.e que 
m'."io em terceiro logar, não ae&iloll _igual o regem âs instituiçõee COll8tit11cionaea. O ora
m 1eslo, por'J.ue ns euas . j,léas não eram tam- dor ainda não viu governo que viesse a ca~ 
bem ·liio ad1a11t'ldas; a. ooD.sequencia. IÍ que mar11. .com a .lingua.gem do nob1•e praside11te do 
~eyeria f~taJmente ser chamado aq11elle, OUJO.S conaelho · · · · 
1<leas eat1ve"8m do accõr.io com aa do eleitor O Sn. DANTAS (presidente do cmsi!ll1J):-
dJa Dlinistroe. A mllie pacifica do mundo. . 

O .Sa. D.l.NTAS (pr<1side11te do coiiselho) :- O Sn. ANDRADE FmuEIRA. • •• que ee qurussl) 
Logo, ha iniciafr1:a da Corôa "! impol.' no· p.arlamenlo com um programma. quG 

O S A Ft l não é de sua iniciativa, roas d3 11.m poder do . .. ª·. irn~AD!l Gui:nu. responde < og~ Es d · · · • 
a in.1c1ahva fol daquelle que ·procurou, Ate .ta o, quo não tem 1mc1at1va na politicado 
achar, ministro que pudesao i;ealiur n auas paaz. 
idéas. ,. A iniciMiva, portanb, do partiu de O Sa. DANTAS <presidelite d.o comelho):-
S. Ex., mas da Corôa. · V. E:t. q11er, quer, quer ... Q11~ hei de !l\zer 1 

O S11.. DANTAS (presidente do conselho):- O _Sn. ANDRADE F1GuKtnA j:i ·decla.rotrquc 
Nio quero interromper a V. Ex., mas terei do arg!lmonta com as pal:r.vras do nob1•e ~residente 
volt:i.r o. este usumpto. . do conaelbo o cóm as p:llavras dos âm.igos de 

O SB. ANDllADr: Fmu11:1u colloeará aqueatrlo s. Dlf:nt:~:e~~~~i.io tio grâva, 0 deba.te, por 
em outro terreno, vrgumentando com as pa• 1- · · d • 
hvraa do .nobrG presidente do conselho. · ter C!•rMter po 1tico, não e1u d~ ter toda a 

s. Ex. deofarou 0 anuo pai;sado que· nüo ae pertinencia. Evidentemeato n camara nilo pódQ 
encarr.cgara de organiz:r.r ruinis~al'io por duas discutir finanças . noru pbno3 do ministoi·io da 
a i5e •ta i• l r · • fazenda ·sem · ª?.urar esto ponto. 

r z ~ cap1 ea: • porque, pe ª 1raca. maior1:1. Si c0111 efl'e1to o nobre prosid11nt11 do cons•· 
do sou partido n:i oamara, o mfoistorio que or-
g.nizaaae nilo enconLraria apoio aoguro e por- lho nito tinha a rospei to do elemento servil aa 
manento; 2a, porque &.S suaa rebçõ~s p~ssoae.s idéa1 adiant:ida.s qne voiu exhibir no sou pro-

l b d ·d ri> 1 - gramn\~; si os c)rnpa.nh1úros do S . Rs. no 
co~ .a :.:-una mem ros. 0 parti 0 1 era não Pª"' gabin.etCl achavam-se nas mesmas condi""es,<1uo n11tt1aw aquelle apoio cout quo $. Ex. devia ..., 
cont.·u.• para emprehender organizaçã o minis· força moral podo ter o 1Ui11i-itorio par:i. v ir 
lorilll . boj<He11lizar programma C!UO nlo ora een f 

o sn. DANTAS (pr~sid~nte do coiue(1'o) :- O Sn. DANTAS (pr csidcnt i; do consellio):-
N11oq1tOll11. occ•~iiio. . . Tinha esa~s idêas desde o uhiiuo ga.binote '1e 

que fit parte• · 
O Sa. ANDIUDE FmUl!ln.!. e~lá eo referindo 

ao qae s. E:i:. disa·l 0 a.nno pa.sndo. · · O Sn . A;sb11.Abl! F1ou1:1l\A pond3ra quo S. E1.. 
Chamado osto auiw ptu•a. urnn. confor·encia, nuncn IL ~ manifestou em publico. · · 

S, Ex. foi consultado p•ln Corôa, 11a.tu1•0.lmooto O Sn. DANTAS (p1·c$idcnc~ . do conscl/10):
a respeito dtu meama.• qnestõe~ sol.iro q ue S~h<llll-110 . LoJos os méus colle~:is do gabinete 
foram 011vido11·0, aeu$ co·religionarioa, oa Srs. 28 Jo Mt1 t'ÇO o a11be-o S:tl\ MagosU.de o lm.;. 
Saraiva , Sini 1nliü, o Affonao Coiso, i11to u, sol>ro pcrador. Aqui est4. 
as diffiouldades da organizaçil"o m inistorial, O SI\.. ANDl\ADl!l FiGUE!RA. diz quG não 0 sobre .o problema do elemento •~r.,.il, pro~rn.m- sal>i:t 0 paiz. 
m:i. d~ governo, o qnestão financeira. Estos 

. foram os pontos a re"P·,ito dos quaes foram ou· O 811. . DANT.\S (1J1•Úicl~11t1 do conselho) : -
vidas og co-religionarfos do S. Ex: . o n·atur:.l• Edil .H !.Jondo agor4_. . · 
rnento 11 1'espdto dos rn~smo~ foi t11mbem o O Sn. AxonADl:l ·FmummA n.ola· que d~pois 
nobre pres idente do conselho cons11lt:1rlo. ·de o .saber o lrupsrador, 11 quem .110 proc11ra, por 

Qual foi :1 ro;po~fa <lo· nobre · ·presidente do tod;i ~ fór~a., apreaen.ta.r como chefe da pro~-
co11selho.1 Oppoz este anno :\ me~ma recusa. gandn.. . · · · · ·· 
<1un h:1vi:i opposto o nnno po~snrfo, declarou qu~ O nolJ:•e pl'e!<i"1fonto d·J oon11~lho poclori& tor 
ni'ío l?O"lb organizar minislor·io e foi-o um.a .. :i.bor•d11tlo esqe pl'•>~ru.auma como qu:ih111er outr·o 
ll ma.111 veze,. Si n posiçiío de S. Ei.:. ora qM lhe aprou\·esso, mns e ra sou dever do- . 
de quem recuo:ava, o de motlo peremptorio, e~h~ clarur poi·an~ o paiz quo a inicialiva 01·s 1tm 
claro que S. E:i: . nllo est:wa cru coudiçõee du o nunoa tloscobt•il' a Coróa em c.sau111pto envrJ 
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como este, apresent:mdo-a. aos olhos da nação O Sa. ANDRADE F10UEU\A explica. que issi> 
como chef~ da prop1Lga.nda. nil'.o ó ma.is do. que nina cortezi& para coma. 
---0-SR.· DANTAS(pre~idet1M ·dotitmstl110)-: - .Corôa. . ---------- ----- - --- --
V. Eit. qnor, continti.11; a querer~... O Impera.dor é o primeiro representante d11o 

naçilo, e isto já nito .; pequena. honl'lL. · 
O Sn. ANnnAnE FmuErllA ni!o quer, não A escola conserva.dora. nunca prégoll a dou-

póde querer o lmparant0, a quem a Conatitui- trina a que s. E:r.. se referiu ; e o orador aó 
ção colloeon em uma. poaiçlfo neutra, li tcala de eucontra. a füese de que o roi reina, governa e 
pr0pagand11, que o orador condemna com tod11. a administra nos escripto• de um autor eininonte, 
forç~. 0 que O ora.dor faz e tirar O corolbrio d"s. e.migo do orador, o S1•.couselheiro Ribas, o <JUa.l 
pulavl"as do nobre ministro,que juati11cam o que exhibe, no seu \ratado do direito administrativo. 
D propaganda abolicionieta assoalha por to:iD o a farmuh de que o Imperador reina, governa. 
Imparia a respeito d~ po3ição de Sua Mages- e administra., mas a. explica em termos muilo 
ta.de o hriperado1' na queelil:o da emancip119ão aceita.veis. Em fac~ das nossas instituições 
dos escravos. consLitucionaes, o rei reina., porque tem a\tri-

0 Sa. DANTAS (presid.Jnte do consell1?) : - buições do poder moderador; governa e ad-
V. Ex. sabe que valor tem iasa. ministra, porque é chefe do poder executivo. 

O Sn. ANoltADE FiallEU\A quer cond:moar (Apm·tes.) 
essa supposição. O SR. 

lho): -A O Sa. DANTAS (presidente do consclf10) : - theoria. no 
·condemne ; faz muito bem. verna. 

DANTAS . (presidente do conse
escola liberal resume tod11o esla 
seguinte : o rei reina. e não go-

O Sa. A~onAnE FratrEtl\A deve ·condem· 0 Sn. ANDD.At>E FiGtrEmA pergunt:i. si, desda 
nal·a, nito 11ômente em bem das insfüuições, que 0 rei nih governa, conforme o nobre mi· 
porque qualquer accidente que hot1vesae na nistro acaba de dizer, eomo é que S. Ex. vem. 
solução desta q uestiio, não :eoderia dei:te.r de declarar q Ull 0 rei 6 chefe d;i. propaganda abo
in ttuit• na l'9rto da monarch1a do Brazil, como licionieta 1 · 
ainda om beneficio do paiz, . porque, n~i qua-
dra actual, e:i:acerbados, como se acham, os es~ O Sa. DANTAS (presirlente do consei4o) :-
pirito3, é pouco prudente apresentar o.os olhos V.El:.ê que me esta attribuinlo isso. 
d& naçio Sua :Magesta:le · o Imperador como o SR. ANDRADE F1cH111IRA insiste em que o 
chefe de tito perigosa prop11ganda. E', portanto, nobre ministro o d:.se na eanu1r11. o no se-
imperioeo dever de patriotismo qita o ora.dor nado. · 
cumpre escoimando das palavras do nobre mi- M,113 ao mosmó tempo qno o nobra ministro 
nistro eela illaçã:o que dellaa se e:r.lra.he logica- dizia que ba.via aceitado dn Corôa a idea de a.di
mente, isto é, que o ministerio vem realizar. antar o problema tla emancipação doi esoravm, 
um pen,nmento imperial, fazendo n1ianlar a s. Ex. escudava esse proco<ltmcnto na. dou&rina. 
questão do elnmcnto 2crvil. de um radical inglez, que dl\YI\' Corôa a ini-

0 Sn. DANTAS (pi·esidenle do co1úelho) :- cintiva. no programma do governo. 
P e naamen.to do mini11t•)rio, O Sa. DANTAS (presidente do conselho) : -

O Sn. ANDRADll F1GtrBIRA di1 que o poder Nilo ha tal; o radical Scolt não disse iaso. 
mo~e1•ador nito &em, não 'póde ter 11 iniciativ:i. o Sn.ANDRADl!l F1GUJI1\A responde que S.Ex.
q uil o nobre ministro pretende dar-lhe ; e, ai llllsim o citou no seu discur10. 
S. Ex. trouxe a ópinillo de autor radical in- Mas o nobN presidenLe do conse\lto nito póde 
glez, melho1· fura quo procur:lsao estudar 11 t~r para o aeu ministorio aquolla. força. moral. 
ConaLituição, .onde eatd muito elo.remente tlo~ q11n é indiapen~11vel, visto que o s~u program
finida a posição do chefe do Estado em nosso ma. foi prepaudo . em 48 horu, v111to qu11 es~e 
regímen parlamentar. pro"ra.mm!I nl!o pó.la ser patrocinado por um 

O Sn. DANTAS (presidente do cor.selho) :- <l0$ "'protectorea do ministerio, quo para elle 
O .. yste?ta. é. o m'' smo cà e lá a nn luglalorl'a deu não meno• de doua ministi·os, o Sr. conae-
estâ mais aduint11.do do que aqui. lhcfro Martinho Campos, o qu,\l declaroa ha 

A F d polico tempo que era. escravocrata. d" gemma. 
O Sn. NDUADJ: i<lOEIUA Mspon 9 que DGm füte minintllrio não póde teL' forçs. moral desde 

o regímen parlamentar da fogfatorra n":m o quª os cavalboiro~ que 0 com[ioem tinham opi-
no•~o dó. ao chefe do Eehdo essa inicia- v -~ 
tiTa.. nÍÕêl a~sim e.coe11lul\daq, de""e c:iue os aeu• 

protectores erarn conhecidos no pa1~ como ma~ 
O S11.. ÁlíAao B1minnA : - A eacolri ar• nif~~tamente adversos a toclo e qualquor deaeu• 

thoào:oi:n cona~rvadora. diz qne o rei reina, go- volvimento na marchl\ mais precipitada do 
verna o administra. clamento servil. 

o Sr... AirnnÁDl!l FmuECRA replica. que 0· essa o no\>re president~ do conselho foi ominen- · 
.doutriua. qne a. eacoln liberal csttl pondo em tamente contrn.dito1•io no ~eu programma, por
pratica; publicista nenhum consenndor a. que, nomeamo tompo que reconhecia qu& gó no 
proclai:tiou jd.mais. Ahi cslâ o discurso do Fr, p11rlp.mento c•1bia exclusivamente dar diracçio 
Visconde d~ Haborahy, onde tne~ palnv1•as Dito a 0et11 questl!o, oceitava a ini~iativa de .o~tl'O 
se acham. podar <lo EMado, qnA m'.o a podia. ter, e dizia. á 

o Sn. A~IAllO B.EzEl\nA : - O Sr. canse- cam~ro. que. o gove1·no JUiga chegada a. oppor
lhêiro Pn11lino disse que no paiz haviam duas tunidade dti apre!ISa.r a soluçrt~.da mesma quaa~ 
enlidndos : o. n 119iio e 0 Imperador. J Ião, que o governo JUlg11 oppo1tuao recornmen-
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~a.i· taee o ta.e• medida. co.mo improscincliveis. . Rea.pondendo a um aparta· do Sr. pre1idente 
Po~, ai ao psrlt.mento é que cabe •IXclilsiva.. do conselho, diz .Q. orador que nllo eatll. •ta· 
mente a direcção desta. quesliío, como _pod1 o can<loa $. Ex. para eatuda• queatlo 11lgnme., 
governo julgar e hegada a occaaitlo opportuno. mas sim .pela aua inconaequencia • . 
de aerem a.doptado.11 taes e tnes medidas 7 Como O nobre presi·lento do C1>1111clho declaro11 que 

·podia· o goveT~o aceito.r a inicia~ivo. do um pro- tem p1•ojecto formado, e o orador leu ha. p ouco!! 
gra.mina,q ~e não ora do seu parhdo, corno o n~o dla.s nos jornM"> que o con~elho de estado vai 
ara da camara, que nos tre.9 anno.s de 11ua e:c1s- aer convoe!Ldo· p11ra sei· ouvido sobro e1111~ pro
tenci:i. jimais o reaommondo11 e pelo contral'io o jecto, boato que o nobro presidente do conselho 
condemnou 't não ce!l.testou. S. Ex. tem, l>Drta.nto, um pro-

Respondendo a u1u apnrte, diz' o orador que jecto. . · . . 
n cnma.l'o. condemnou, apoiando o ministerio do 
Sr. Martinho Campos, que decluou-se escra- -O Sn. D ANTAS (prc1ídsnte tlo coiisc ll10) :
vocrnta da gomma. A carna.n. indicou .o oou Si me der ao· trabalho de coute<ltar todos os 
pen1ament•1, maudanilo para a pasta de .uma boatoa, não l~rei outra cousa. 
cemmiasão, onde dormiu o eomno da indi1fe- . O. SR.. ANDltADJC F1e1rnmA dii. que, sempre 
rença, o pro~ecto, aliás modesto, do S~. AITonso que o governo tem uma. prop·ost11 à aprGsentar, 
Penna, consignando apen:i.s a loc~luiaçílo do a prase e ser ouvido sobra ella o conselho de cs
aerviço escravo e o pequeno imposto de 500 réis to.do, O nobre pre >idente do conselho, pois, nfio 
por cabeç11.. . póde contastar que o aeu. proj ecto tem de pass&l' 

Rcei;on,Jeudo a :iparte.;i, diz o orador li. maio- por · oase tramite, ante3 do ser aiwea~ntado ao 
ria. que, ai este é o quar.to anno eh s0B>ilo e o corpo legislativo.·· · 
ultimo, ai com etfeito a quest!·J da e:n~nci paçào o· Sn. DANT.\11 (pi-caidmt8 do conselho): 
doa asei-avos lbe mcNce es\A aolicitud-~ , esta: o conselho de esta.do é u111& corporaç.ão crea
neceuidado d" precipitar aolução, COl\lO ao lbe da p tlta sorouvida ubre todas u q_ueatões. . 
recommen.da, o que .fez a me~ma maioria du-
rante tre11 annoe l Não iniciou medida alguma, O Sa. ANol\Al>JI FmtrElRA responde que o 
dei:rou dormir na pasta da cotntninão oa pro- conselho de estado pala lei da &UI\ ereaçio 
jectoa que foram apre.B@ntados a l'eapeit.o de s~ - deve s er ouvido sobre as proposlae do poder 
melhr.n\e me.teria, nunc:\ dell-lhe andamento, execuLivo, e po1•tan~o. si S. Ex. . p relondo apre· 
apofoc miniatsrios so\Jre minis terios, que se •entar qualquer projecto en:i. nome do poder 
apresentaram n11 oam11ra, nm, d cc:luando-ae exoculivo. hll elo ouvir aquella. corpora.ção ; s i 
escravocrnt'.\ da gemma, uutro, rcapeitando o o n:lo for: jti, fal·o·!I. lllnito cedo. 
elemento servil (o do St. Vis~onde de P11ra111• O SR. DANT.,1.S (pre.tidente ·do <Jonselho): -
gull.),apenaa pedindo refOl'ç:tr u m p()nco ofnndo V. Ex.. esti muito be!Q informa.do . 
de emancipaçlo, e 0 do Sr. conselheiro · L'1· O Sa. ANDnADB F1G1.1:m1u f'Stà i tiíor ma!lo pela 
fayette, r es peitando 0 statt' quo. A nmioria historia eonstil\1cional do . sGu paiz; nlo \em 
apoiou todoa eetes ministerioa, deixou d~rmir informa.ç.ão alguma à tal Nspeito, iinlo a 
naa pastas das commiõSiSes ns idéas· adionbdas l 1 d b F li N 
a sGtnelhants res~ito, e agora, á ulUtua hora, que eu,ª n a ontem, n a .oi kJ o.ia. · . 
q.uando nllo t~m. ainda q cirçamento vota.lo, Não p6de re1ignar-ae a dar TOtOI no governo, 
quando está prvx1ma a 1ie1xar oe seus · Iogares .nl.'m 01•çamentoa, · necQ ím pO!ltos, nem recur!<Q 
na camar&, é que j ulga urgente daciilir a. qlles- algum de ~uo C:l rece, e1nqoan\o ni!.o vir perfei~ 
tiio, n iio o.m um eenlido modesto,·coin:) propu- tamente osclal'ecido ests ponto . 
nbll. o Sr. Parl\naguil, m1i.11 om u~ aontido ra~ .. O Sl\ . D.i.NTA8 (ptuid~nt•" do oora1r.lho):
dical, desrespeitando 11 lei ele 28 dG Setembro, Nilo ó pa.ra iHo quo foi eloho ; o sou m1md~to 
inll'odu:tindo nn. legialaçio elemento ºº"º• com~ não lhe dà tantos _poderes. · · 
o a de~aproprio.~o tem· indomniuçito. o Sl\. A~o't\A.DE Frno1uiu. declara que foi 

Ma11 a contr.1dic9ão do nobre presidente do 
con1elho nllo fica nisto. ·S. Ex. , no mllllmo .~empo oleito para des13mpenhar o p3pe1 q uo está. des4 
que dâ no iiarlamento a exclusiva direcção empenhllndo. · • 
d eal:\ quo$lllo, nilo Toro consultará co1nar:1, que O SR . ·DANT,\I (pi·asi'lente do eonielho) : -.. 
é tilh:i. da e leiçllo direcb o protlucto de um:1 Muito digno. Mas isto nilo é consth11oional, 
eleição liberrimri, se1r11nd1J S • E"I . niio cessa. O SR. ANDRA.llE FtGUEtl\A. . •• p11rt\ cenaurar 
do apl'~gear, sobre o alce.nee das . a11!dida~ o on. actos do s-overno quando merecem cenaura ,o, 
approva.r, m:1s trnz-lhe um projeclo j~ armndo ~obretudo, par11 -fazer observar e. Constitulçik>, 
com idóaa conci·atizadas, d 1iterminndas, depoia que vê om perigo, com as doutrina.m que o no
da ouvido o conselho ile osb.do, pa t•a natural- bre lllinistt·o suatentti . 
mente eAcbrocer o corpo legiel:i_tivo -aobre um 
asaumpto, que elle reconhe"e ser da exclusiva O ·sn .- DANTAS (presidento . do . COta8elho):-
competenci:\ do moemo.c.or p" legieliifüo. Nã;o tenha s usto , · · · 

·Por qua raiiío-S. EK., em vez _t!e fazer is1n, O Sn . ANDRAD!l F1auc111,A •'&clara qlle foi 
nlo veio prop/)r A ca1u11ra a nomenção de ·uma ··eloito deputado estll.n;lo ausente n:.. Europa, niio · 
commiaslo especial para estudar o n~sumpto e otforeco11 pro(lramm.i, m1111 julga qlle o · eeu 
propôr as 111edída" que jalg~s!& indi~pe11s:1veis nome el'a um programma pa.re. Ol s ous com-
110 estndo aetoa\ cln queslitri '' ·Est t1 scril' u. mittentcs (apoiados), pois ~ 11bom que não \)Odi11. 
marc ha parlamentar o consfüue iun~l do go~ 1 displlt ll r 'uma Cl1deir4 na oonmrn,. e~niio pars. 
verno, em. 'lu~atD:o, cuja. soh191io só cabo ao par- c~mpril• llq':le lle mesmo dever doloroso ~ue 
lamento dmgu·. . tinha oumpr1do om annoaanteriores. Si s. E:x. 
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·qqer saber qual o fim do sou mandato, recorra 
a sua vi<b. antorior .• • 

~-__()-8a-D.ANTAS (presidtinte do contelho) : -
. Conheço-a. muito bem; Ó· m11ito honrosa. (~fui

to1 apoiados.) 

O Sa. ANÍ>RADJll FrGUEmA,.. porque ahl 
não acharu ~enllo a~ mesmas lições que está 
reproduzindo neste momeuto em segunda 
edição. · 

Decbra que, por occ1eião d!I discussão da 
lei de 28 de Setembro d~ Uni, a questão que 
.travou-se na camara entre. as duM fracções do 
partido conserndor ni!o foi outra senão a dn 
1nterferencia. que ello e seus a.mil:os encon
tra varn da pnrte dá ·coró:i, D.a. propoat:• do eh~ 
mento seryil. . 

O $a ~ DANTAS (presir.lente do consolllo) :
Então é por ia!IO q11e V. Ex. agora quer en
xergar a mesma cousa. Poia está cugana<lo. 

O Sn. A:rn!\AD1! .F1GUEmA obsorva que no roe-
. nos o nobre presideo.te do conselho do então 

teve uru marito : depois de confessar quo a. ori
gem dn proposta. do elemento 11 ~rvil nüo tinha. 
sido-sua, e q ue ao podêr moderador ora. licito 
a1hogar idé:i. generosa e nobre, decbroa <J,Ue 
aasumia a plena responsa.\liliilade da inicia.tiva 
daidéa. · · 

O Sa. DANTAS (.pt>esidente do cott1sÚ10) :
Mas eu hoi de inventar 1 ! Hei d•J dizor a ver
dade. 

O Sn.. ANDl\At>E Fmu.EmA diz que o nobre 
prG1i'1ente do conaalho pefa~ ·e :tplicaçlíe~ que 
d4, assim como 03 seus amigos no eenado, cla
ramente poem o descoberto a. coróa, colloca n
do•a d. testa d& propaganda. (Nlio 11poiai:fog e 
diue1·sos apcar"les. ) _ 

. Em re;,posta a cates apartes, declara quo o 
Sr. presidente do conselho nilo &li plicou porque 
recusara.o e.nno paasndo o acoitara eRto anno 
a incun1bencb. do orgnnizl\r ministorto, ·eonda. 
instado para is;,so um;, a maia VOl!O~. 

Comprobondo,.pordm, o nlc~nco de suas p!!oh
vra.!, com as qua.ee.S. Ex. quiii ongnriitr para 
o aau ministorio o apoio decidido e frnn~o d:i. 
Cor®, como querendo dizer d Hl11atre maioria 
quo o apoia : « Tnnlcs homem do Roi, \1omom n 
quam o Rei ésti roaolvido 11. sus\entar, porque, 
tendo-se i•ccua.'Uio n. organizar ministerio, niio 
uhin d? Pa9,, ·seni!o depoi3 <lo yoncUo pela 
insMencia. mais per.,iatente. > 

O Sa. DANTAS (p1·eside11t1 do conscUw) :-
V. E:i:. o que que ~ é prevenir todos contra mim. 
(Riiadas.) · Mna isao é uma trion; ning-uem 
acredita nella. 

o ,SR. ANDRADFJ FIGUEIRA. responde qu o o 
systema que ·s. Ex. quer inaug u rar ·o· o .de 
ndquirit· es8e apoio ; mas não o dovia fazer 
com tanta inliiatencin , como si nil'.o honvesse 
aenão S-. Ex. - capaz de · org anir.nr minis- · 
terio. E, 1i S. Ex.. 11pparecesse pot• osso modo 
n11. camara na época em que o rcgimen p:n·· 
lamentM ma:s fior1-·seeu entro nós, teri11. no 
mesmo dia voto do desconlbnço. do ramo tem· 
porario da representa9ito nacional. 

v. ll . 17 

O SI\ . D,um\11 (preside1'te d o co1ue1l10J:
Car!lcia diz~r t udo i sto para jlllltillcar o nao do 
Mu10 e o_ nm do Junho . ·. . __ . ,_ ... . 

O, Si\. Aisoluo1: FwuEmA d~z que o nobre _ 
pros1d1;111te cio conselho não exphcou cousa -111-
guma, 11ão falbn<:lo princip•1lmente nas a.nti
pathfaa ou d~anffeições suapeit .. das entre· s· ~ Ex. 
e o nobre Vieconde de P1J.raua.guá, e qlio !lca
bava d<) presidir a província d:i. H:ihin, dosaf· 
feições e dissidencfo• que não constn · tenham 
cesao.do. 

O SR. DA~TAS (pr-esidcntc do conscll10) :
Niio_hoave disaidencia alguma. 

O SR. A;.;DRADE FiauEnu re1pon<le c1ae .o 
nobre presideiue do con11elbo praticou com rc• 
h9'io á Bahi11. . factos como o qu.e vai aponl11r 
e cuja noticia. 1011 naq gazetas, na E11ropa . 
O nobre Viecondo de Parana.guü huvia demitti
do o promotor publico do uma com~rca, por
que dispunha-so a intervir no processo elei
toral, e .o nobre· pt•esidente do conselho q ae era 
então ministro da justiça., ro~ponde11 A este 
a clo, nomeando e!llle indivHuo juiz muni-
cipal. · 

O Sn. DANTAS (pt cside;tte do conselho) :
Nilo e e:iacto . Si v. E:i:. da licança, eu ex· 
plico, · · . 

o S11.. ANDRADE FIGUl!!!l\,\ acrescenta que ou
tro m:igistrado tainbem tovo da p:irte· do pre1i
dent3 daquella proviuci;i. uma udvertcnci11, para 
que moderasse o seu enthusinsmo eleitoral, e o 
nobre presidente do conselho, ent!to ministro 
d:i justii;~ , rcspo11deu o. ess~\ :idvertencia no-
111eando-o juiz de direito. 

o SI\. DANTAS (pi;c~identc ,ir, C01'1$Cll10) : 
To.mbem nlo é e~aeto. ·Si V. Ex. me dá dous 
minulos, eu explico o facto . 

O Sa. ANonAn111 FtGUEIRA. diz que o Sr. pre
sidente do conselho nada perde em t~r sugpenso 
o juizo publico por algnus minutos. llfaa S. Ex. 
le~ou tão a mala hil:iridarle com qtie a minoria 
e o publieo a.colhoram a ~ua decbraçlo do i m· 
parcblidade eleitoral, '1Ue $Upprimi11 na pll
blicaç ilo offici11l do sou discurso es~a. parte ea
&Bncial. Oa precedentes p:irtidariaa do nobre 
presidente do conselho 9ÍiO tão conh0cido11, que, 
com elfeito, nquolla declaração, lanç11da sem o 
maior preparo, não podià doi:i:ar de provocar a 
hila ritlade; mns hoje o orador está convoncido 
d9 que, si .e dei· a desgraça do nobre presidente 
do conselllo ae1• ainda ministro na quadra olei
tora.1-e o ore.dor f'Rrã tudo para que tal de~
graça ao n!lo dê-S. Ex. não fará o que faz da 
outra vez, porque j1 nllo tem maia pretençõea 
el<iitoraea na Bahia. Hoje, <\.. ue o aeu illustre 
desc~ndente nilo t\ candidato, s. Ex. n&o t.em na 
B~hiO: eenão -o.m l'i vt>l-a. sombra do conselheiro 
Snraiva, da i;ua repu t:>.ção de imparcblidade . 
eleitoral, e e~tâ certo que S. Ex . fa rá tudo 
pnr,,." igualal-o . · · 

A: ·um nparto r espondo que em 1871 0 1 con
s~rvadores dn camara foratn !1.p:.\nhados de sor· 
p1·eza pela quos \i\o do elemonto servil. O go~ 
vel'Do ·~stavl\ nnquollo tempo de posse de tcdo 
mocaui~mo eleitoral, e nn. mamoravBl eessiio oh 
22 do I\lllio do anno seguinte o. m11iol'ia quo 
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ent!o 11 ~ m:inífe>tou, i:raças nos proeeuo11 elei• 
toraes, o.choil-89 em minoria. O governo cantou. 
victol'w ; in:>.s a hiatoria.1ho fal·:I. justiça. d~ ro
eonhecer que não abusou dells. : . ro:i prudente 
ató mesmo nou reg11bmentJs onde o pecan'."' 
ma.ato da l1Ji pod'rfa sor exagcr:ido o onde . i(l 

mostrou modere.do. 
Feli:.miente aqnella victoria nílo .dei:i:ou de 

concorrer para que o m~eauismo cfoitoral fo&i!ê 
:ilter&do, o das b:rncrulas da. dissidends consar
vadora. part<r"m o~ primctros br .. dos om · f :vor 
dv. ol~ição diroctn, que o progratnm11 libor:il 
.apentl!I \l(!d.fa par:~ tis eapits.ea d.ts provincía~. 

Os coniwrvadore!'. a padir"m p:i.r:\ todo o· lm- · 
porio ·o · princip;ilmento para o interior, onde 
mai~ sG fazia. sentir a nc~.ão do govGrni>. ne
s1füo11 de tudo is!IO a presento lei elciloral. O 
orador e os eeus oo-religfonarios estão aatis
füitos com essa lei, pol"gne ·deu ao povo a pleni
tude do direito eleitoral. 

Em uma eleiç!IO <jDB hoje-·se fa~'· OJ>OVO llÓ· 
eerâ victima de ·vlokmci1111 do · goveruo, ei o 
quize r tolerar, porquo hojG a nação cha!l\M& 
aos cJmicioe eleitoraes . tem meioa d'l !'eagir 
coutra o goYerno & do f.tzor prevalecer 11 suo. 
so'1eT.1 nb • 
. si. port:mto, o nobre pl'<!sidento dl) conselho 

p 1•ete11de introduiir na 1)rovinci11. do Rio de Ja• 
neiro, do que o orado1· ó repre9entsoto, o P•'<l
ceaao da. sua imparcialidade, o ~ iiovos desil\ 
cil'Cu01scrip~i'!o terão plena liberdade, par.i 
m~nife&tar.ee,reelegondo ou nifo os seu~ actuaea 
repreHnt11utc:1. Mu, .~i o nobre presidont·~ do 
·conselho M esquee~r d:\s 1·1M promGss,.1 pD.ra 
preferi!' lombr11r.se do proc~~so que ndoptou 
uu ultimu. elú1;.ões dt\ Bll-hia, nesse CllSI> os 
povoa do Rio dl) Jan~iro estarão :iiud11. a.rm11• 
doa da• fa.culdadea prechas para tepellii'em 11 
viol<Jneia t>"b. víolenci~. De.ta tribuna. o ora
i:or .aib póde H111lo aco11!1elli;•l-011 a que ~mpNM 

· gu11111 A maior mod\lraçii.o, o que não r esistam 
senão em ca~o do e:i:Lrema noce!lllidaJo i mas, 
' 'eriticido e.st~ CllSO, o orador nao póde d:tixnr 
d• ncon.~Glh1tl.01 a quc:i,ante' Je tuJo, Lrnt~m de 
dafonder o• 1 ou1 inlero.;aGa, a 11u:i proprioda<k, 
vida e saguran-;a . 

.. Era oceuià'.o de tomar 0111 consídor:içiÍo o 
que di•eli · o noliro mi11i11Lro e m resposta 1\s. 
conaidel':lçõH oconomicas, expostas p~lo orador; 
m111 f.,Ita-lhe nbsolutnment'J o tempo. Diril 
em r oaumo que aa eitplicc1çüe1 do nobre minis
tro nlo o s:1tisll?.eram o qu0 ninda. nma vez de· 
piore. quo s. Ex. deixa.e•~ o seu pa.pol do es
t!l:dieta polo de repGlidor de informl\Çõea, que 
emprog .. dos de sua aectel.a.fin lho deram, . 

O orndor havia :•ventado n.~ tl'ibun,'); ido:is 
C~·pitae8, como a. auppr~~silo eh fo.culdu.cfo do 
abrir credit03 supplementares G extt•a.ordinarios, 
1.1 n p•walyaação das obrLs feitas ou administra 
das sam cont1·nto polo Estafo; einquanto não 
ee consog-uir debollnr o dc(<ait ou, . emtltn, r o
d11úl."° n proporções quo permittissom con
segmr os so fim, co0t oertoz.a. de r esultado 
proitimo. 

São, portanto, p1•oblomns quo intercss111t1 n1ta~ 
ruc1~le ao director da. polit.ioa, no homo111 quo 
devia implanL.'\l" na. poli\ic:\ flnt\nceim •> cunho 
dn red11C"çiio d.'-~ dt:'sp~Zll$j ma~ como ros11omfo11 

o nolmi presidente do conselho a e.,tei proble-
I!lll.11 1 . . 

Lon<lo informaçõe~ dos emp rogadoe de sua se-
. cret:iria. ile quo certnts ob1·~" e <st .. v:.mjA contra-
. tndas, cutr.a1 estavam p:ir:i. o sor; outras ti
nbarn ninl~ n consumir tros mil e lant0s eontoe, 
qu:t11tfo. ínsig-nitican.te comparadn ao· dispendio . 
jií feito, etc. · · · -

E aobre 1\ em<?nda. •cm qus o orador com.
bnteu o nrbitrio do governo em oxcodel' aB ver
bu do e>rçamento, pn.ra pag~l' ''erbns de .. 
oxerc:ct..is fit1dvil, o nobre preníden~e dJ con• 
aelbo limitou-se a ler informação de um empro
gado do The•ouro, dizendo que e9se ompreg ado 
era mais habilita.do do qun S. Ex., do qne o 
orador o\t do q tte qualquer deputa.do . . 

Ora, esse empregado póde· s er muito bnbí1i
lado e é realruenle no e~ercicio da 13U!I carraj.ra, 
e o orador conliece as ba.bUitações desse em
pro~do, porque \em lido trnbalbos · delle; mas 
o que o.ora lor 0011t~1.:1 6. quB $S~ empr ogado 
poss;i ~<?r compoto11cia p:i.rn étlipa.i'olbar com a 
dos rej'resentantes d i·nação, para medir o grn11 
a que as despens publicas po:<sam ascender, 
para corrigir o arbítrio do governo do .que elle a . 
f..inecíonado, demissivel a arbitrio, e,sobretudo, 
pirra substituir~e ii. nlb compet2neia de ulll. 
estadista p1·!!111iclen10 do conselho na dir ecção da . 
fa.zon<la publie.'\. 

Respondendo e. um apal'le. do nobre presidente 
do consell10, o orador insiste om q ue. 5 . Es. 
procura li, uict'.ld\tra finllnN!Íra. do que ó J;OVGr~ 
no esteve o.rmado a.tó hoje: e, porh\nto, quando o 
nobre presidente d•l conselho vem aprego:ll' um 
pr.)graruma d~ econoniiM G r edueçiio da de,pe
z:ta, S. Eit. n à·) ê eincaro, li.li'> quor a pofüic:i. 
da roducçi\o das dcsp"zo.~, não quer a 11olitica 
d~s g.-andtle economi:.•: quer "' política elo nr
bitrio, a politíe11, da d ictndura fin:i.n c<'it" do que 
o governo esteYe llrm:u3o ató 'i880. (Muito bom 
tntlito tlem .) . 

A discússão - fie~ ~diad.a pela hOl'a.· 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

c;o:m:W AQÃO . DA 2• . ~1BCUMÃO. DÀ9 FOnQAS D'.:i: 
T&n!lA .. P .Ú\A O !llõ,l>l\ClCiO tlll i885-i886 

O · St·. CL"ndido de OUv.eh~a. . 
(>11infa1ro ela guerra) em 1lefotencia. il c:llnara 
o nos illustrea doputatlos quo se emponharam 
nesto dobo.te, a.prGs$;i.-ao ~vir pro~tu.r M iuforM 
m11çüea que rocl~tuam do ministerio I\ seu 
cnrgo, a a es:tarna1• os seus concaitos sobre di
vereo~ pontos lt·a tados oa diacu>1slio. Nli.o ~e en
volvera no debnb político, nii:o l!Ó porque o 
nol>ro prcsidante do ço11selho já tem brgtt.1nento 
desenvolvido o prngl'amms. do gabine te, oomo 
porqua tera occasliio mnis opportu11n para conei.
d1:>rnr llsse MBnmpto. 

Todavi:.L deva decla.ra.r a.o nobre deputado por 
Sant!\ Cath.~rinll, q 120 tnmo11 em ml'is cons!Je
raç~ 3s c1uc11tões politicas, m:1nife~ta·n<lo ss . 
sn11-~ approhonsiJ09 sobra a im?arcinlida·lo do 
govorrto no futuro ploito eloitoral, pt·iacipo.l• 
ment'! por vor o or::i.d»r Cazondo p:uto ôo ga bi
nctc, <1ua os prr.couenta~ do s ti:i. vida politic:i. 
e p:irbmontllr nil'o i.utorhmm tal opia.i!To ele 
S. E~. 
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O orador é partidario, o enhnd<i que ~ómcnto 
da exi&tencia <los p.1rtidos poliLicos, fortemente 
constituídos, ó quo podera assent:u·-se a verdade 
do regirnen pai•lamontnr, m 1s do pat•tidario a 
interv<:ntor indobito no pleito eleitoral, vai uni 
abysrno. O nolwe d9put11o,to nada. póle rec~iar 
de parte do orador. Saberá cumprir o selt daver 
de e.genta do po:lor; e dern;i.is, úpós a recanto 
reforma e lei loral, o governo i ntP-rvir n11o eleição 
sel'fa expor-ae ao maior dvs d<;s;i.csrtoe, affron
lando a opinião. 

A maioria pa.rlamenta.r que sa.hisse de uma. 
eleição assim vicia:ia não terfo, forga para 
realizar a a idéa s do seu partido e C0.do ~o fo
neili~ada.. Socegue, pois, o no)l'o dop1llado e 
agua.t•de os :i,cto11 do ga.bin'.!le. 

Ainda mais ; como membr() da commissão da 
poderes da camnra,. o procedimento do orad•)J' 
Diio foi tal, que a. eaa presença no go.bineta 
pos~:i significar ama. ameaça á libedade na 
eleição. 
;1 Nilo quer revivei:' factos e nem devo encami
nhar a 4i<c•~ssão par'1. qucetões quo hoje não 
têm mais rnziio de s<Jr. Pasrn, pois, a. tra.tctr do) 
assumptc1s do ministcrio da guerrt\, 

E certo. como diesaram os nob1·.~s depnt~do~, 
que QS seus estudos não o devil\m levar á direc
ção dos n~gocios d;1 g-uerra, ma, é incontes
tavet t'.1mbern quo não é princip:1lmonté a 
aptidão tochnica quo se dove exigir do minHro 
da g~erl'a. 

Au mi11istro do. gu()rra, repl'esent:\nte de 
um poder político, incumba princiµal1nenle 11 
direcção poUtict, a pa1·te clov<1d:i. o adminis
tra tiva. deste mesmo sorv iço, o para isso cer
tamente não precisa. sabor manejo e ter co
nhecimenlo de manobra• u1i.lit11r.is. Não ô uni
csmentll o ostltdo do. nrl~ militar que pó.te 
resolvur ns queitüas que BO .pronJom á orgo
niiaçilo mililcu• e ti di<ciiplin11 do oxercito. 
E1te nssumpto faz parla dog e.-;tudos das soieu
cias juridicns, do direito ndministratil'o e n:io 
so póJe 11izor eonseguintomGnto que . esteja 
o orndo1• doalocado, á tea•:i. tios 1Leg-oeio~ da 
gltorra. 

E & bietorit1 dest~ ministerio o.hi. cstii protos
t111do cont1·11 ae asserçiio~ d·is quo· d~seJ:ltn ver 
nossa po.sta. um especialh1 ~o.. Nolabilissimos 
minist1•os Coram paisano~ e o oitercito não fica 
·deiJ·,ontente qunnJo o. · piish ô p1·oonchiil:i por 
paisanos. · · 

Entro os co-religionnrio~ do nobre dopu
tado, contam->e disttnctos miaistros dn guer1•a 
qua não ero.m militares. 

Occupando o elevtido cargo a que foi chamado 
ha di:i.s, o 0\\1do~ encontrou umo. questão quo 
desde logo chamou tod;i o. aua attençiio e p3m a 
qual invoca l!'.l:ubam o cspirito da ca.mura. E' 
o que se rcfet•c ti rcorg-1rn1z:.1çiio do e~ercito. 

A organiznçüo i'ctual não podo mo.is ser 
mantida. Ant•i os melhonmenlos rla arta da 
guorr.\, em que se ompregam armas de til'o r::i.
pitlo !I alcance longinq1eo, um 9:.:n.rcito organi• 
zado pelo antigo systema ntlo póde a:itisfüzer ti 
sua miaBi:io. · 

Em boa. hora um elos antecessores do 01•11· 
dor incumbi11 a umo. cominissiio technico. o 
estudo de tilo ·vihl as>uwpto. O i·datodo 
ap1·esentado este a.11no ú c11mara contúm um 

plano de reorgnnizaçiio que preenche g1·an
d0me nte os intuitos da scíencia moderna e 
attende á.s condições peculi>ires ao.nos10 p~iz. 

E' neces11ario, e o governo opportunumont'l 
pedira à camarn dos deputados, a. conce~sil:o <loii 
meios convenientes para converter arn foi eas3 
plano. Promoverá, pois. o orador, de nccól'do 

·com o. ili u·slr., commiesiio d D marinha e ·g ll en·a, 
11 apres~n lao;ão d~ um:1 emenda. ci uo habilite o 
governo 01u1 ado1,tar o projecto da cominissão 
a ql10 se r afet•iu ou a modificai-o· conveniente· 
mon La 1 Je accórlo cozn a opinião do~ profisaio
naes. O patl'iotismo d11 camara dos Srs. depu
tados não recusar:\ de cel'to ealo. me.lida, que 
oito é politica, rnua que interessa diroctamente 
â segurança e meios de defasa do lniper io. 

O Brazil não ê nem deve ser potencio. mi
litar, mas precisa ciue o seu exercito acompanhe 
o desenvolvimento das scionci:is morlernas, pre:
ci5a t"r um exBrcito em condições de manter a. 
integrid~dG do pai,., qu·i ê a sua principal e 
elevadissima tarefa. E' p01• iasa que se impõe 
como nccessidaie imperios"' u suprema aro• 
organha~ão do exercito, l'eorgauização que não 
póle de.r os resultados pt•oc urados sem angmen to 
do elfeclivo do e::i:ercito. Com o etfüctivo actual, 
difficilmente se faz o aerviço dinrio das guar· 
nições. Aqui mesmo na cõrte as praças não 
têm um <lia de <lcacanço, · orn contrario ás boa11 
rogrtls dO hygicne e do di.sciplinl\, 

A 11fova,,lio do pessoal é, pois, indi•pensavel: 
com o actual etfectivo do 13.500 praç11e, a re
organização quo se propõa não pro;;Juzirâ o re-
sultado q uo della se espera. . 

H L certa111cnte uma objecção formidavel que 
surge· contra B!Sl\ elevação, a. do estado finan
c ·iro do pRiz, que é critico mas nilo deses
perado. O no\'o plõ1.no, porém, utisfa~endo a 
aUa necessidade a que o or11:\or se tem re
ferido, cm pouco :1ugmeuta a despeza. O pbno 
é tão bem traçado, tito r.1cionalmente orga
ni:.mdo, q110 a despaza cJm o augmento do 1.500 
prnç01.s serà. alt~nuad" com a reducção do gl'anda 
n11m••ro de olllciae3 qtte 11 commissão propü(.l, 

Mandou, poL\ rep:wti~ão · fiecul da conta-
. dol'iu. da gucrrn, pr,,cetlor a um exa.tno da. dif
ierouça. para mah e para nieuos qtte póde orig·i
nar•se, de um lado, com o augmento d<\ força, 
e, do outro, com a reducção do quadro do3 offi· 
ciacs. · · · · · · · 

fünquanto níío apresonlll esta trl\balho, pnra 
convencer n c.Lmara de que não sera e:to.ge
ro.da. a doapeza., dar-lhe-ti conhooimeulo do 
q11adro q11e por ora foi possirel organizar, 
donde so võ que, polo. nova organh:nção do 
exercito, contrabnlança<lo com o nogmento 
do pruçs.9 a diminuição do numoro do officiaes, 
niio sorti mllito olovado o excesso de dospozu, 
sendo que ns vri.ntugens oonhecid!ls cmnpen
Sl\l.'ilo a elevação dos gasloe. 

Espera, pois, qll'J a. e11.marn, oat11d;i.ndo a mn~ 
tet'i:\ com o inler~ss~ q11c ella m~rc~e, habill
ta1·ll. o go.ver1m a sati9fa.z~1· ti mom~ntos;i necc~
aidado qu~ so prende a tilo grnve r!lformn. 

A cstoo.asumptoliga-aeoutro que foi tam1Jom 
Jiscutido por nlgnns oro.fores ; rofüre·se à 
e~eouç1lo da lei de 1874. 

Infelizmenla, nilo tcrn ella t ido a devida ob· 
~orvanci11 om grande n\lmero do.s provinoias do 
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lmperio, deixando-se assim de colher os fructos 
que o legislador espe1·ava. •·· 

Por emquanto os males r esultantes dessa in
observancia não se têm feito sentfr, em raião 
de estarem completos O> quit.dros cio exercito, 
visto que o voluntariado ha sido sufficiente 
para se preencherein as vagás ; mas, convém 
dizel-o, alto e bom som, o ~voluntariado não 
concorre para fornecer ao exercito o melhor 
soldado. ·. 

Quando se falla na boa org~nização cio exer
cito, domina a todos a preoc'c~)lação da elevada 
instrucção dos officiaes, mas 'esquece-se algum 
tanto o soldado, que represerí~a a base daquella 
organização . · 

A' admissão voluntaria no exercito não pre
side nenhuma exigencia refatjva á instrucção, 
ou de outra ordp,m, de moclo que os voluntarias, 
em regra, são aquelles que ·não dispoem de 
qualquer recura©, que procuram o soldo para 
não morrer á fome . 

.O requisito que se observa é apenas o que 
concerne á capacidade physica. · 

E não é este o u11ico màl da não execução 
ela lei de 1874, cujo pensamento foi, para assim 
c1i~er, manter ao lado elos corpos ac tivos uma 
reserva poderosa, que amparasse o paiz nas 
emergencias extraordinarias. 

Esta reserva não tem sido possível organizar, 
desd.e que não ha o alistamento. 

De um mappa que mandou levantai' e que lê, 
mostra como tem sido incompleto em muitas 
províncias o alistamento, apezar dos esforços 
que ha 10 ann.os o governo tem empregado para 
o cumprimento da lei .. 

Declara que na direcção dos negocios ela 
guerra ha de, de preferencia, procurar tornar 
uma realidade a execução da lei de 1874.Come
çará chamando a attenção dos presidentes de 
provincia para este importante asaumpto. 

Convém talvez· retocar a l ei, pondo-a de 
accôrclo com as nossas circumstancias sociaes, 
mas,emquanto não se fizer isto, cumpre execu
tai-a . 

Não concorda com o nobre deputado ·por 
Goyaz na vantagem de intervir um foncciona
rio mil~tar em as juntas parochiaes, porque os 
respectivos trabalhos não demandam conheci
mentos profissionaes, sinão o conhecimento do 
pessoal da localidade, e certo para is lo os mais 
proprios sfío os foncc ionar.io.> que hoje consti
tuem aquellas juntas . 

Considera as commissões agenciadoras de vo
luntarias altamente inconvenientes, e ne$te 
pensamento trata!'á de extinguil-as ; mas nada 
se pód3 fazer em tal sentido, sem que esteja 
em plena execução a lei citada. 

E ' preciso que o parlamento e o governo in
cutam nas classes inferiores da sociedade a 
convicção d ~ que essa lei é uma grande ga
rantia d.e lib ; rdacle. 

D'ontre os numerosos monumentos legisla
tivos da situação conservRdora, nenhum excede 
em grandeza e pa triotismo a este, que intl'o
d:izju entre n_ós o systema racional da compo-
s1çao do exercito. · 
. Outro defeito que influe gran iemente para a 
mobservancia da lei é a remissão por dinheiro, 
com que se otfende o principio de ignàldade em 

que ella se inspirou, fazendo-se recahir nas 
classes menos protegidas todo o peso do serviço 
militar. 

Sem r ecusar a justiça devida a seus anteces
sores, observa que o Sr. conselheiro Franco de 

. Sá adoptou uma providencia muito acertada, 
acabando com agenciadores permanentes de 
voluntario~, que, em circumstancias normaes, 
contribuem enormemente para a acquisição 
de mau pessoal, por motivos que são conhe
cidos . 

No systema da organização do ·exercito 
deye-se igualmente attender á imperiosa ne
cessidade, que tem sido um tanto descU'rada, 
da ilBtrucção _pratica do soldado. Nos dous 
.pontos em que se concentra .maior numero · 
de forças, a Côrte e Rio Grande do Sul, 
muito pouco ou nada se faz. Sobre isto já 
se tem entendido com alguns officiaes-gene
raes, e tomará· providencias. . 

Referindo-se á pergLmta que fez o nobre 
depubdo pela Bahia para saber o que ha relati
vamente á adopção de um codig·o penal militar 
e de processo, rl.iz que em 1861 uma commis· 
são, composta do finad.o Visconde de Urugnay, 
de João Paulo dos Santos Barreto e Manoel 
Felizardo, examinou o projecto de codigo mi
litar, organizado pelo então auditor de guerra, 
Sr. José Antonio de Magalhães Castro, e sobre 
elle calcou novo projecto, substiLuido durante 
o minist erio 3 de Agosto por outro que for
mulou a commissão, de que era presidente Sua 
Alteza ó Sr. Conde d'Eu, á: qual fôra incu m
bido aquelle trabalho . Este proj ecto, que foi á 
commissão de marinha e guerra, em 1875, · 
entrou em discussão naqueIIe anuo, continuan
do o debate nas sessões seguintes, até que 
em 1882, foi offerecido um additivo ás forças 
de mar, autorizando o governo a adaptar pro-

. visoriamente o codigo disciplinar, ficando adia
do esse additivo, a requerimento do Sr. A11-
drade Fig·ueira. 

A'quella commissão, em que ha cavalheiros 
que possuem elevadoH estudos sobre este im
portante assumpto, está sujeito o projecto, e 
o orador espera que ella se apressará em apre
sentar o seu parecer , afim de que possa o 
mesmo projecto ser discutido, como é desejo 
do g·overno . 

Não é possivel que se mantenha a legisla
ção penal militar em vigor: . os regulamentos 
do Conde de Lippe estão abaixo d:.i nossa ci
vilisação e dos principias da sciencia moder
na. Na legislação dos tribunaes de justiça 
nada peior conhece o orador do que a orga
nização do conselho supremo militar de jus
tiça, que decide quasi arbitrariamente. 

R0ferinclo-s e ao que disse o nobre deputa
do por Goyaz, quanto ás obras militars> nas 
divemas províncias, expõe que a distribuição 
ale credito 'para taes obras é feita pelo gover
no, conforme a u rgencia dos serviços, e a quo
ta votada. Assim ·se pl'Ocecleu no exercício 
actual, e ::i província de Goyaz tocou quantia 
surierior a 14: 000$000. 

Ao assumir a administração, foi um dos pri-· 
meiros cuidados do orado1· ·expedir uma cir
cular aos presidentes de província , inquirindo 
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do ·estado das obras militares e da despeza effe- A respeito do fardamento de otficiaes do 
ctuada no exercicio corrente. exercito, informa que o aviso de 22 de Maio de 

Aguarda as informações para,em vista dellas, 1881 approvou ~• tabella organizada para o Ar
regular a distribuição <lo cretlito no proximo sena! de Guerra da Córte e para o da provincia da 
exercicio, de modo que se contemplem a.sobras . Bahia; e mais qu e não se cogitoL1 de comprar 
mais inst~ntes, uma vez que é diminuta a verba na Europa materia prima para o fardamento. 
votada, e além disto torna-se sempre neces- Quanto á caução para a garanti.a de contratos 
sario autorizar mais amplas despezas no Rio de fornecimento, é ella e:ügida pelo regula-
Grande do Sul e na Córte. mento a que se refere o decreto de 1880. 

A' vista do que a respeito do estado da fa- Relativamente ao supprimento de carne 
brica de polvora disse o illustre representante verde :w.a provincia do P ará, expõe que, aberta 
de Goyaz a quem responde, o orador mandou a concurrencia pàra o fornecimento dos corpos, 
ouvir o director desse estabelecimento, que não se havendo apresentado proponente al
declarou não haver necessidade de reparos alli. gum, peiliu a Thesouraria autorização afim de 
As machinas estão em perfeito estado, as offi- pagar á vista o que fosse necessario ao con· 
cinaa e laboratorios acham-se devidamente or- sumo diario. 
ganizados. Informa que na Bahia existe apenas uma en-

Quanto aos presidios militares de Goyaz, póde formaria militar: desde Março de i878 foi 
dar ao nobre deputado informac:ões completas. extincto o hospital geral, e só na côrte ha esta
No orçamento actual ha credito para quatro belecimento rlesta categoria. 
presidios naquella provincia, fez-se a distri- o fornecimento de·utensilios, de que tambem 
buição, de accôrdo com o que informou a The- tratou o nobre deputado, tem sido feito com 
souraria de Fazenda. Quanto ao da ilha do- pontualidade a todos os corpos. 
Bananal, de que tratou o . nobre deputado pela . No que ·respeita aos mcdicos do corpo de sai.ide, 
Bahia, já não existe. · diz que de um mappa que mandou organizar 

No que concerne ao estado dos presídios, se verifica que em algumas provincias ha effe
póde offerecer como informação o relator io ativamente numero excessivo de medicoi, em
a.presentado em Dezembro de 1882, pelo 2° es~ quanto que em ontras o pessoal não ~ot·r:sponde 
cripturario João Baptista Soares de Moraes. á força nellas estacionada. No prime1ro caso 

Tratando dos funestos effeitos da centra.li- estão as Alagôas e Sergipe; no segundo a de 
zação, que até se torna sensível nas repar- Goyaz. 
tições da guerra, o nobre deputado pela Bahia Logo que lhe foi presente esse q uadro,o orador 
occupou-se com o fornecimento de artigos para ordenou ao chefe do coq~o de saude fizesse partir 
os corpos e>tacionados em Goyaz. das Alagôas e de Sergipe dous dos medicos que 

Ao que disse S. Ex., oppõe o orador que; alli excedem o numero devido, afim de seguirem 
pela3 condições em que se acha a cidade de para Goyaz. 
Goyaz, ·não 1ióde, em relação a ella, deixar-se Re>pondendo a um aparte do Sr. Taun·ay, 
de manter o systema arguido. Entretanto, o observa que, como acamara sabe, as províncias 
assumpto é objecto de estudo; ·e, si o governo dispoem de pouca força policial, e infelizmente 
convencer-se de que é preferival o fornecimento é forçoso empregar o exercito em trabalhos 
na loca. lidade, não deixará de attender a esta proprios da força local. E' este o mal que re
conveniencia de serviço. leva debellar, O que ConstÍtLl6 problema de 

Uma das causas de demora, que se notam no difficil solução. 
abastecimento á província de que se trata, é a Ha de empregar os maiores esforços para que 
difficuldade de transporte. Ultimamente, foi ne- S" evite o inconveniente a que allude, e já pro
cessa.rio, no intuito de facilitar a remessa de videnciou afim de que se recolha á côrte a força 
Gbjectos, que o orador mandasse annunciar excedente á quota da distribuição. . 
couc.lfrencia para o serviço do transporte, e Ainda ha pouco fez regr2ssar o destacamento 
daqui se ve que, não obstante ach'l.r-se apenas que fóra para Campos, em diligencia puramente 
ha 12 dias na administração da guerra, foi soli- policial : chegou hoje. . . . 
cito em attender ás reclamações r1ue encontrou. Da alguns presidentes tem tido resposta por 

Fallando ·ao preparo de artigos militares , .não telegramma, dedaraBdo uns que vão mandar a 
pódê d.3ixar d3 lasjmar· a diminuição do nu- força com toda a brevida:le, e outros que repre
mero de operarios do Arsmal de Guerra, a que sentarão a respeito da ordem. Deliberará em 
o governo foi obrigado pela suprema necessi- vista das representações. 
dade da economia. Observa que tudo isto evidencia. il. necessi-

dade de, por um lado, dar-sB mais elasterio ao 
Aquelle estabelecimento, quo está perfeita· elemento provincial, · abrindo mão de certas 

mente organizaJo e é dirigido por um · official fontes de. renda, em favor das provincias, e, de 
distincti 0 simo, soffre muito com essa ·diminui- outra parte, elevar-se o num ero do exerc;ito. 
ção, e por isto o orador entende que, quando o nobre deputado pela província de Goyaz, 
as circumstancias do paiz p3rmittir:;m, cumpr <i a quem 0 orador quei", em consideração á fineza· 
dar mais vastas propol'ções ás offiónas,de modo e á distincção com que se dignou tratr1l-o, dar 
que se to;·ne o tr~balho proficuo. e acuda de respo~.ta sobre todos os pon~os ª.respeito ~os 
prompto as necesstdacles do serviço. quaes inqueriu o gove1•no, h1st~riando a sene, 

Quando o nobre deputado pelo Pará discutiu aiiás numel'osa, d_e _t1·abalhos ulttmam~nte rea
esses assumptos, º. orador ainda não occupava ! liza~as na reparttçao da guerra:, mamfes~ou o 
a pasta da guerra, mas não cl~ixará de respon- deseJO ele.saber~ gue ha. em relaçao aos officrnes, 
der ás perguntas que S. Ex_. formulou. engenheiros militares, que pelo nobre ex-
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- .c... miniatro cfa.guorrn_, re1lres~nt:i.nte dt\ provincia 
do Ceará, foram . postoii à dispoeiçiio do-Mi·nis-

. torio da Agricultura, para serem cm[lregado~ 
11011 trabalhos de est radas d11 ferro e outros. 

. J'.'oi .o or.1dor u1u dttquclle1 que a pplauJirom a 
.... ·. deli Qeraçãt? tomo.da po~ . S. Ex., po1'.1 ue ro

coobeco quanto iiilporla cuidar d3 instrucçllo . 
sclontifica dos engenheiros mililllrea. 

Correspondendo oo pensamento Jo no.bra ei;:· 
ministro, o seu collega. d:i. ag1·icultura, dis:.. 
tincto amigo- do orador, ·o um daquoUes· que 
DJais gloriosas ~r:idiçoes deixaram de si nã admi
nistração do p~i.i, detorminou qu0 fossem para 
a ostm•l4 do Mamoré ti-es doa officiae& ·q·uelb() 

· foram mandados aproeen tar, o a outr~s encar
r egou d e ~erviços dilferonttH, tan:ibem lcchni-
cos. . 

.A llledida lembrada pefo nobre cx-mioiitro 
dll guerra actualmente Ó COU\'enienta, ro!l.S 
não pod •ria a, .. origi•la e 111 rBgra. gera!, porque 
e prejudic'nl diatrahir olilcia.e3 mifünres [>ara 
serviços civis. 

Outro ponto que intercsu á administr:ição da 
~uerra, e foi tr:i.zido o.o debate, ó o . que ao 
prende ás coloniaa· militares. do Chapecó e Cho• 
p{m, o a colonia milHar de D. Pedro, no 
Pa~. . 

· Qua11tq rui colollias do Ch:ipecó e Cbopim, no 
relatorio do aeu antecessor, . !iio G:E[lOStas as 
ullimH occurl'encias . A i; to pó.lo nccrescent:i.r 
outra$ informa<;liee, que lo ; bem as3im que por 
acto do dia ant~rior nomeou um capelli1o para 
a. primeira da• reforida1 coloniae, o q110 o go
verno teru em vista . igu;ilm~nle manâar para 
alli um. modico e aclivar a construcção d11 ·es
trada que se proj '!clou com fins cslr11\ogicos• 

Acerca ,jo estado da c<>lonia de D. Pedro, no 
Parô., 4 qual 'liga granda lmportancia., ·po1•9ue 
a· coneide1·a prop ria.menl,o militar, devendo n. 
r.gricultura. sor ·nttlludida como um11 parte sa· 
c·undaria, roceboti, por. i nlél'fnodio d!! 11resilon
lt da provincia, a iníorm11ção que lê, apresenta
da polo omeinl in~umbido do inspeccional-a. 

Crli ler ro•pondido a todas lHll'guntas feitas 
paios nob1·e~ deputado~ qua toma1•:1111 parte no 
a ,,bl\l<l, o concluo d,~chra.ndo qu•! o governo de· 
.soj a qua a r.nm.ar~ autorize a 1'a.1rganhação .do 
exercito. L>e10JaL'1a.- ·mesmo .quo a elova9jl." de 
forçO.s se fiio11&~ d 'ado j:l, waa tahez deva esta 
noco:,aidade eor ndiadn., 01n visb di.s circum-
1ta.nci·udl11:inceirne. Em lodo o easo·, n. cnm,1ra 
ponderRril a dernon; traç:iu <:omplela, sciontifica, 
ao. reorganização do oicercito. que con,\a <lo 
parecei· annoxo no relatol'Ío do Sr. ox·ministro 
da g-uerr:i. 

A discussão fiel\ nd ia.d:i. pela hora. 

Vni a imprimfr a 11eguinte redacção : 
N. í4 A-1884 

EXECUÇÕES C(l~~IEl\CIAES 

li!c.dacçito (tndl da sullstitutfoo e cm.cmlus ao 
pi·ojecto n. <JJ, de 18)'3, gi'e alterr.c a l1:gfa
laçüo, tanto 1w civel como 1M commcrciat, 
tctati'llatn1mtc us c.i.'CcMç<i.:s 

A assomlilóa gorD.l resolve : 
Art. i.0 Extr11bid11 o. caria de ~entonça, ou 

iniciada a exectição no civel, conforme a legi11-

lação em vigor, seiruir-11e-ú a. exeeu~ão atê final, 
- .obser~a.ndo-se o .disposto uo. parto 2~, füulD 3o, 
eapi1ulos 1°, :l ', · ·3-·:-·-4;,; - 5,-· e· ()•;-da- decr eto 
n. i3i de 25 de NovembL·o de t850. cujas dispo
siçõo~ sobre recuraos, sua iuler µo11iç-lo e fórlll:i 
do processo fict\m,- il;-11ahnente · ox.tensiva• ás 
. e.iecuç9es ci\'eis . . · · . , . 

Ts:ito naa e:s.ecuções civei;;i · como DM com• 
merci:ies, serão observada~ as seguintes altora· 
ções: · · 

§ i.0 Si os bens penhorados, depois de cor · 
reram <lu:1s pr1t1;as, não encontrarem lanço, 
q11e cub1•a. o p~eço da avaliação, serão levados 
ã te~C: !ic'.a praça o 1·endid;is por qu·•lq11er pr.eço 
n quem mnis der;· podendo o n equoule fani;ar 
em qualquer dag p1•aç d;, indP.pcndento de · li
cença do juiz, o fic:indo ':ib<>lida a adjudicação. 

§ 2.0 Quando nas execuçõe-> houver mais de 
um licit:intt?, será p1•oferido aquolle que ~e pro~ · 
p12zer t1.rr~mntar englobadamontP. to.l<Js o.s liens 
levados á pra~a, uru~1 vez (1 ue 01fer119a nas pri· 
meir:•s praçis preço pelo · 1uenos ignal no 
.da avaliação e, nn tarccil'a, ao maior lttnç'J olfü
recido. 

Ai't . 2.• E' licito não aó ao executado, mas 
tambom â sita m.ulhin•, asce ndentcH e desc~n· 
dentos, romk ou dar lnnçador n todos ou a 
al~um dos bens penhorados até â assigoatura . 
do auto do arremataç;1o,"sem que seja neceunrin 
a ci taçiio do oxoo11te.clo. 

§ t.• Para que o oxeculado, sua mulher, 
ascondante, ou tlegcondant1>, po112a remir ou 
dar lançador n todos ou a al~um dos b •ne, é 
preciso que off" reça o pr~ço igual á av~li:ição 
ir" duas primoir,,., pra911s e igual ao maio.-
otler<le:iJo na terceira. · · 

§ 2. 0 Nonhuma du pessoas acima indicadas 
po~el'à remir ou dar lançador a nlgum 011 n 
nlguns bsns, havendo !:citante qlle se proponha 
arrom-1tar todos 01 bens, olforecendo por olles 
_os preço5, que n:i. occ~sião ~ivere111. 

Art; - 3»<> O pr~r.o de 30 dias d esignado 1111 
a1·t. 10 da lel do 15 de Setembro de 1869, par~ 
as pi·opo~tas escriptas nas p;a9as judicinGs de 
êscriwos; iica redl!itdo a 10 .cl1:te. . 

Art. 4. • As diaposiçlíes do. p~eaento lei re-: 
gerão aômento M cxc~uçõcs por ·divid11os con
LrahiJas dopoi!l do. i;;ua. publlcttçlfo. 

Art, 5,0 Rovogaw-ao as dispOaÍÇÕGll em C(•ll· 
t1·0.rio. . · 

StJola d:u commissõae, 18 do Junho de i88L 
-A.ffonso Cetso J·unior.-.F~rrcira de Moiira. 

O Sn. PnEiIDtt1'"1'E d;i. p~r~ Dm:>.nbil 1\ .~e· 
g11into ordom do dia : 

Ja J!C!o/e . 

:~a discussão do or~anionlo da · Ílll\en,lo. 
para o o~Ot"Ci.:io 110 IH8'';-f~,.;G, 

2• di•cu~s:io d" prorognlÍ\'1\ 110 or1·111uon10. 
2~ di~cuss1o dns fu1•ç:1H tio torrn p:~ra\ 11:11:'5 

-1880. 
~" 1fücueeã" do projec lo n, U·?, d·i 1 N:1::, 

n •lntivo à exposição ngr:wia d•l S. 1'1\Ulo. 
2• d iscus!Ciodo projoato n . :!·li A, <lo J,'\8'!, 

aoli1•e locnção do servi~,os. 
i~ discussito do pi·ojacto n. 76 tio it-1/i:I, rogn• 

hmento parn n locnçii.o do so1•vii; t1 tlomO•liou. 
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· :!.• disaussio do projecto n. 35. de i8B3, re-
gulamento do matadouro. · 

2~ pai·te (dr2-:t/2l1orcrs-) ·-·-·· ····--···'· 

lntQrpellnÇão do Sr. And1.•edo Figueira: ào 
Sr. ministro do iDJporio sobre ·a. d~•amorti
zaçiio doJ bens das ordens religiosas .. 

Maria uno, Pri$CO Plll'llizo, Roy Barboza, F. 
Befüario, Ulysses Vie.nna, Cantão, l'aaeoa Mi
randa., Manoel Portell:i., Caetelló Branco, Gon• 

"çãl;..-<l!! FP-rreirn; Cóeta.· Pi:ito; Olympio VaUa,- · 
dão, Tertuliano Henrii;iu.~a. AnMade Figueira, 
Moraea Jardim, Alcof•Jrado, l:farão d~ Anadia, 
M.11ciel, Dugue-E1tro.da. T~ixeira, Souza. Ci.rva.-

·Levanta.se d. sessão lia 5 horas. 

ai::as1o EM :1.9 DE ZUNllO DE :1.884 

Prc$itlcncia tlo Sr. iJ[Jreira de ·D ar1·01 
. . 

SUADIARIO,_: Í.eiwr~ () npprOt:lçiia d:l 3e~.- EXP•.
» IÇNTC (nos ~/~ 110 horn).- u ~r. Coollio C>mpo•.- Ro· 
q•crri111ouLo.-Apph..1mção Lia ro•l:teçio.- O• ou1 oo IMA.

. :iª tlisr.usslo do ore,meulo da r011aqd~.- Emondu. -
Roquorimo11lo· tlo··anecrr.uncnlo polo _Sr .. Dez.erra. do 
No1c1o:j,- ApproTnção.- lloe1a.n\3ção Jo S r. l 'fnacio 
il3rtiti.s.-E1plil·a.çüoí tlo Sr. Autonio 11 0 Slquelr~.
Vobçi<o do 0<çamcnlo da Í•U>nda o omcnda• .-1.!u .. l ilo 
do or'1ein cm quo r .. ua~ os Srs_. _l o:tJ lbria ~i no, Mae· 
Dowoll, An<l n.tlo F"i1:uoira, E:tcrcu;uollu- l'aun;iy·, Pro.;i. 
donlo u i" · Sõer"otario~-2" di~ e u:ssüo da proroiat iTJ..
Di,c.ur:jo dG Sr. Gomos ·do C:i:11~:0.- ! 'J. PAnT1 t>A 01'DI• 
no DU.•- l 11lcr11oll:iç:to 30 Sr. rntni:tlro tl t> itaµorlo.
Dheur•o• dos :Sr'- ,\nJro.to fopuc\u o mini.tro do 101-
-gerio. - Quc!'lãil de. or1lom am quo Lo1n.\Rl _p:1.rta c,5 
:Sr.. ~14e-llowoll, Do1orr3 de Ãlnnozo•, Pr .. i~onto e 
Jguaelo Martins. 

A's H horas, f.~ita a charnnda, nch:im-se pre
sentes os St·g,: Moreira de Barro~, Leopoldo 
Cunhti, Basson, Tb.eo[Jhilo, Pornp~ u, Vieira 
de AndradP., Ulhõa. Cintr11., Silviano Brandilo, 
Rodrigue• Lima, lgtiacio Martin~, E1cragnolle 
Ta.unay; Barão da Estnncia, Pei•eira Cabr11l, 
Bezerra de Menezes, Esµindola, Lourenço de 
Albaqucrq1JG, Rodrigue• Jllnior, Antonio Pinto, 
Ba1·:10 da Leopollina., Juvcncio Alves, Manoel 
Carlos, Rat:sbona, Alves de A!'aujo, Adrio.110 
Pimentel, Camargo, Geminio.no, Lacerda. WGr
noc)t, lilio.a ·Moraes, Z 1ma, Ari9tidos Spinolo., 
João Peni<lo,.Souu Queíroz Junior, Silva Maia, 
So~ros. Rodriga.es Peixoto .. . e . Coelho Cam
pos . (36). 

Coinparoc.im, depois da c:harundn, oa Srs.: 
Thom:,z Pomp•"t, Amaro BezGri-;i; Pra:lo Pimon· 
tol, Poretti, Martim Franci~co Filho, Ttlr•toinio 
dG Souza., Felieberto, Mourlo, '.\lac-Dowcll, Fe· 
licio doa Santo!, Cru,.., Henriquo M11r 1ucs, 

· · Paula Souzl\~ Al pbêo l\lon,iardim; Abel11r.lo do 
Brito, Antonio de Siqu.,ira, Gom\111 de Castro, 
Soazo. Le~o. Meton, Alvnro Caminlrn, V11z · do 
lllello, Pranklia Doria, Silvo. M:i.fr.:i., Affon$O 
Pennt1, Bulhões, Cru~ Go11ven, Barão do Cn
nindó, .Montandon, Barílo da Vill:i. dn B:imi, 
Gonçalves da Carvalho, lfariio do Guahy, Al
meida Oliv·,ir11, Diana, Carneh'o da C 1nbn, 
Jonquirn Tavnros, Araujo Pinho. Rego Barros, 
Carlos Atronso e Affonso Celso Junior (39), 

A's H horas e 50 minutos, acha ndo-se pre• 
sentes 75 S1•s. depuladog, o Sr~ pt•osido nt~ 
o.brci a ~esaão. 

Cl>m pnroMm, dopoi8 dG o.bet•la. :l. sosai'ú.,, 09 
Srs.: S.1lustiRno, Alm~id11 Nogueira, Sinvnl, 
Ferreira de Muura, Alfro:lo Ch:wa51 Mutim 
Pranci1co, l<'crnamlcs d•1 Oli\'eim, Au~usto 
Floury, Conl11gcm, Generoso l\fot•ques, Ribas, 
lldofooao do J\1-11.ujo, Rodulpho lhn~a, J osé 

lho e Sever~no Ribeiro · (34). . . . 
Falt!!.m~ com CB.UBll partieipld~, o~ Sra.: Fe~- . 

reira Vinnna, Paulino de Souia, Rib~iro do Me
n P.zcs, Joiio Caeto.no e Pereira da Silva (5). 

Faltam; sem cau~a parlicipada,·oaSra. Baril'.o 
de Araç11gy e Vfanno. Vaz (2) . 

E" lida o a.pprovada a acta da. senão anl6Cll• 
donto. · · · - · · ·· 

O SR, t• s11:~i\ET.~.RI0 dá · conta do .s eguinte 

.EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministario do linporio, do i7 de ·Junho 

con·ent<l, devolvendo o• papaia que acompa
nharam o officio de to do corrente,e informando 
sobro a fJretençlio do aonselheiro Dr. Vicente 
Cu.ndido Figueira de Saboia, lente csthedra. tico 
dit. Faculdade de Med ici 1111. da côrte. - A CJ. uem 
fez a re').uisição {commiasill de penaõea e Ol'• 
dono.do•). 

Do .Ministerio da Gaert·a, de f7 de Junho cor
rente, remettend11 o requerimanto em que ·o 
alf~r~a do 3'' regimento de caval!aria lige.irl\ 
TrMão B"ptists. Nol>regn :pede dieponsn .de 
idnde para ee matricular na. Escoh Militar do 
ttio G~do do Sul.- A' oommiasão de ma.
rinha ·e guerra.. 

Do mesmo Minieterio, do t7 de Junho cor
rente, remettendo o roquerimento em que o t 0 

tenonte do 2° baulbào do artilharia. Olympio 
de Carvalho Fona~ca pede permi~alo par11 prea
tnr no\'08 e:111mes das matarias da Eacola Mi· 
litar. - A'. oommissão ele J:AArinbit. e guei:ra . 

Requerim!lntos: · 
· De Antonio. JorgfJ de Brito e outroe•ama• 

nuaMos da. 1''11culdaJo de Modicino. do Rio de 
Jo.neiro, 110.li11do que os eon• Tencimentoa aojam 
oq~ip:trodoa uoa q_ue · percebem ~s emprcga~os 
\IG igual cate.!lor1a da 1ooretarm .do unper10. 
- ;\ • comruis<à:o 1le pana1l~1 e ord~nadoa· 

·Do Dt•. Carloe Ferreira d~ Sou111 Fel'nandet, 
secretario da Faculdade de Medicina do Rio do 
.hneit•u, pedinlo qul"l seja. con1:11lo par,1 o 
~lfocti vo de eu:• j 1.1hilação o telllpo que exor
cou o c:1rgo du meJico ào a~ylD de menino~ 
desvalidos o o om quo a•teve em oall'os on• 
car g os da. dita füculindo do medicina. - .i\' 
collimi~~íio de peMões e orJono.dos. . 

· Do buch:\rel Antonto de Padun. Assi$ Razende 
e outroe,pt•opondo-se oreRrum ~anco de opiiasão, 
e olforooundo o respectivo proJecto .-A s com-
IJli•sõ&e <le f~zeilda e do or.p.mcnto. . 

De Olcgario Jo·;ó de Sant'Aitnn, cabo rofor
matlo do l':S.l!rcito, pe.iindo um augmcm!O de 
100 róis diarios a eun reforma. ."."" A' eomm1salo 
de mllrinhll o gucr r" · 

Do aocretnrio o offici!les das faculdades de di
reito do Recife o S. Paul\1, pedindo serem cqoi· 
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: . p:ir adQs . os seus venciinent~e a:c;.· dos etnpr·e· A accusaç:<o é grave e o honr11do deputado 
gado., do ig-112.I "categílria d~• faculdades de Sy. Prndo Pimentgl, inquil'ido pelas provaY, 

. ·medic!na.- A'.cournlissilo de_ pcn~õ::s e orde- nnda tl.isae gobre os facloe; · feg uma pur~ ·di· 
nadas. · versão de ospirito, füzendo inntei• excavaçOea 

:E;· approvada a· r~<l:rcçi»..> final do-8,.b_stilutivo ·quo não vêm a proposito. · 
6 · emendas ao projocto n. 65 do t 8S3, que at.. · Setitt.facil a ropree:dia, o orador quer, po-
tera. a. le ~ielaçiio, tanto rio cível como no··com-. · r em, aprovoitaL' o tempo. . · · . 
mereial, relittiviunonte us oit.~cu9õo~, cem Ulll'l Não debrnrii, entretanta,. de notal" :i ~njuetiça· 
emenda. ele. r~sp~ctiva comrniissão. com quo· s. E:i: • .sn di;e injust içado por uma 

· c3m 1r11. conservadora, pelo facto de não se co-
o. Sn. PRE~lllENTI!l d 'lsigna os Srs. Prisco nhecer incompativcl um candidato con11ervndor 

P11raizo . e Cario' A!Tonso par:i. .substituir o cooces3ionario de um.a estrad:i. de fel'i"o, no dizer 
Sr . Caodiio de Oliveira e a<'lle prcsident1 na dos. Ex. 
comminii.o · ·mi:i:ta par•i .a reforma da lei clei- . o bonrado deputa lo r oinaide no mesmo erro 
tot:al. · · 11G direito e de facto en:ão commett.içlo. Em 

(Terniinacla tt leitw•a elo expe(lientc, pecle111 di~eito, .po_rque a ostrah, a que allude, · iuio 
a palai:ra diffc-raMc~ Srs. _ rle111.11<1dos .) a ' n -to do d1)Jllinio do E .;ta. lo, não era obra pu-

0 Sn. PR1:.-s11>s::-•i;: lê a d!sposi1,1iio r e;.rim•n· blic;1. El•ro .d ,i facto, por•1ue o CJ.ndidato, a que 
t:1.l quo det'ilnnina que qu:indo di!Te1•entés Stt. 60 allude, e:thibia OJ1c.ríptur11 de trausfaroocia 
deputados pedir~m a pala\'ra 110 me~mo tempo, do contnto. :~ · 
o r rcsidcnt() farâ o· fnscri \l<;ãO confor1n \ lhe rl\· Quer o honra:lo deputado provns 1 Aprcaen
recer, .ficando, porém, s!ilvo l!Odeput:ido que&' tnl·a5·à o orador,~ parn. isto en.troll em.diversas 
julgue preterido, <> dir<!ilo dJ r<!corre~ p:l.ro. a co11aidera..1;.ões consistentes &m accusaçlie3 ao 
cam;mq e decbra que nestes termos fez a in- presidente da . provincia o :\ nlio contestaçno 
acripçào pela seguinte ordem: Srs. Coelho desl ·.•, que, :i.li:ís, defendando-se de factos meno11 
Campos, 1'~scrai;nolte Tauuay, Aristides Spi· S'l''-'Ves e ch:i.mando a respons3bilidnde por 
noh e Silvbno Brandão. simples allueões. o si e :\ aua administraçll.o, 
(Ningtccii~ i·eclamando, 0 ·si·. pre.~irlente dii · gunrdou silencio cm prc•aença de u ma accu11a-

, n 1i C ) ~-tlO tão grave, qual a que lhe fez: a imprensa e 
a palo~;·a ti<> .Sl'. "oe 10 ampos • · a Go1;;cla da .Ai·acajú, que, !Hllbot"a adversaria, 

O · Sr. Coelho Calll.p0.9 -vai sub- tr11tott-o scinipre com muita deforencia. · 
m ettcil' .i con:sid.!raçàq d:i. carnara 11m r~quo- O que exprime e3se silencio calculado 1 Pejo 
.rirnento em q11e pede informações 110 governo e de ccmteatar· o facto notorio, ou in ten~ão de 
.acredit:> prestar-lha aar~iço provDcando expli- 'não entretl'lr polemica, para que pa911ass~ dos~ 
caçõo3 de facto's qua affücta.m muito do pe1·to ·o perc~!i.id:t, esse silencio envolve uma confi.~sio 
1ua re11po1tsa.bili-.ta.le. Ei.:pon:lo os fundamentos imphc1l11. . - . . .. 
do seu p•dido, e•per.1 tamb'.\m r~sp19do1• ªl> ~ntreta.nto, em uma corresp~ndencia. po.ra o 
honr11do deput"do pelo to diatriclo de aua pro- Jornal do Commel"cio, se accnsn os conaerva
vinci11. em sua cont•' staçi'io aos fact.o• articula. los dClres de per turbadores de. ordem, paqnellos ;lias 
p elo nour-> clep\ltndo o Sr. Geminia110 Gócs. de verificação de poderes . . 

Não. vai propd1Unento inquirir o govetll•> so · Si ÍOSllO exa.clo, e1taria j astificado o prece-
bre actos prh'ativos· d\ ;lssombléa l>rJvincial, <lente. ... _. · 
m.1111mbro um ·facto pra.tica.tl.o 11elo pr~sld~nto E porqno não nllo.i;-ou 91.le ta:u füct~s na pro-
d:i. p rovinci&. Ref~ra~so li pl'Ompti.iiio cm quo \·Íucia, em sua dP.füsa. 1 
se ácharam uo dia 2J 1fo Fe,·erdt-o ultimo Porque os orgios liberaes na. p rovincin nll'.o 
crescido n um"ro ·de praças não só no palacio dis~ernin · tal 1 · :. .. . . . . · 
do governo como em um ,1011 quarteis d:. ci- Tudo·fül.o. 
dade. E, si fal80\ tnes factos, a sua n:i.naç!o como 

0 orador d eseja. saliet• com quo füu ·ao fez CSSO· · \'Crdllcleircia, l\Cjlli pafl\ 9. corto, indica a. preoc• 
movimento de forças, ~i foi e1n virtude de r o· c11pn.ção de que o fado foas j conhecido aqui, e 
qnisi~ão? 0 11 ai eimj>lesiuonto uma ~olibern_çiio ee praparnva :issim d ·~f~sa p~êvie.. 
do pres1d~nt~ e p 0eto CMO (iUO irlotl\'o deter- f,s~ a. preocc11pação confinna o fe.cto de qnó o 
minou esse acto. silo11cio calcu lndo era confissno . 

De\'e desdo jâ 11di:1nte.r que o unico fücto im· N:io h .;via porturbnçitoda ordem,e, si a havin, 
portante ~ue su pin~uv1111a capi1al da provin- oom1ielia na usurpação dos direi tos do3 adver
cia e trnzu p1•cs:i a nttonç~o pul>lic;i. era o modo eario~ pelos 1uuigo11 do governo. 
irregularissimo o rjsc:i ndnloso por que se pro- Pn1•.1 que, pois, n força. 't se dir;L 
ce~o u : i vorific~~1lo rio pod.-•ros dos mombt'll• d1 E' !)no.os usurp1.lores aasambr11.ram•sG de sun 
t.$Bombl61\ j•rovi11cial, o•c~nd:iloa d'entro l •I propl'l:t 01.1rn, to~nnram a reacçlio 0 \nterpui.o
quaoe avultnvnm 0 1 11e~uinte8 : 1", :1 inclu~ilo 1•11111 05 bonM offkios do pr~aidonto; pa1·:1. pol1t 
de um cnndid·1to lib~rnl ~cm diplomn, B"tn vo- for<;a go.;•i\11til-11~ contr~ <1ualr111or i1rn2ccoaao. 
laçlio sulllcionle,conlro. a lei o contra a ' 'olaç:lo · 
expressa d<L propriJL a~Mmblón : 2o, a óitp•ll:i:1o A ca.rn:ll' n. se coni'oncart\, pllll\ 1111.rraçl!o qtte 
do um·candíd;\to conservndor diplomado .o jd re- o or(l.do1· passa a iazér, 
conhecido deade & vo<pM':i. O 01·11.:lor cxpoi corno so po.ssou o ploilo oloi-

Escandalo~ ináudilô~, excl1mt:i. o orr.rlor . tord om ~uu provinci~. para dopuliufos provin• 
Tudo &~lesta que n força do prom•1t i•Jão foi cio.os o os primeirois aclos para yeri!lcação 

p:il"a g:i.r:inti r os :inli!;"Os do governo em suns do podnres, cp~o.ndo i·ounidn :i !19!1'.l!ll!Jlóa pro-
íro.ud•)a contrn os ndver11Urios. · \'iouial. 
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Na vota.ç~o de. eteiç:io do 4° districlo, começou 
o.plano inclinudo ;. foi admit~ido como depu
ta.lo um cat\didato lilleral se1n diploma, sem 
votnçiio ~ufficic11tG, contra. a foi a a. proj_'.>ria 
votnç:!o d:1. :issemblóa. . 

. Ha.vendo 20 depu~n.do> provinciae11, 10 da 
ea.d11. partido, dos conservadores deii:ou um de 
wta.1• por tratar-aa de seu diploma, dos liberaes 
um, o Dr. Jovinia.no Romero, 'VOtau contra o 
diplom~ cons~rvndor para que se fizesse nova 
eloiçth, o, pois. para que niio fosse 11dmitlido o 
candidato lib·~ral. 

E', po i~, visto q uo pot· tal votação, estava 
nullo o diploma conse1·vact01• ; por to votos 
contrn 9, ll.' sim como por igual numero do vo
tos não admittia a cut1·a.cfa elo candidato li-
beral. · · · · 

O orador faz a prova do que e:i:põ~. lendo o~ 
dl.scu1•sos da na H)mblêa provincial, confirma
dos pcb propria acta. da m·•ea lilieral. 

A apal'tes dos Srs, Pi·ado Pimentel e Barão 
da Est:ineia, responde o orador com a refürida 
acta, cuj() topicJ lê para mostrar a Vel'acidade 
do diacut·so r cfJriJo o do como o Dr. Romero 
vot'.Ju conh·:1. o candidato lib~r~l. 

A ontroaparto do Sr. BarãodaEetancia, re~
ponclo o orador que S. E~. não pódo cont~star 
fac toe n otorios e p re-iencio.do' polo nobro d~ pU • 
tado e o orad~r na s isaão de 20 da Fevereiro; 
S. Eii:. está equivDcado, o si entendo que não, 
provoquo um11 decl:\raçl'lo do Dr. Romero. de 
como votou pela entrada do cundida to li
beral. 

AqueUe d.onlor é correligionurio de S. E:i:.; 
m·1s confü1 o orador n~ sua dignidade pii.ra 
acreditar ciue o honrado dl!puln.do não póle con
Lar ~om tal e.paio \\ 1111~ Gorfüla. 

Tomou as.sento o cr.ndH1üo liberRl por im
posição d:r. presido ncia. Os conserva.dores rc
cb.mar:i.1n qu:i.ntG p06si~el, prote11tando nio po
derem M.Sietfr em amb:aute de tant~ inde
.c •ncill, l'Otir:ir:im-eo o.horas do;iois for11m ter 
com o pl'csiJ.onte d'\ provindo. pun 'lue pu:.1as~ 
so oôbro aos 1lesrnando1 rlo sous ami!j'os. 

O pro :idaute da p1•ovineia rocusou-so. 
Na ausm1citl. diis conservadol'es, os deputados 

libcr11.os füeram tudo de tropel, fazendo diverins 
depurn.çõ ~s e retil'o.r11m-se pa1•11 à noito tudo 
ngeita1·em e combin~rem, sendo 11-to por !!llos 
foit:i uma pr'oposta t•o candidato depurado do 
4° cli~lrfoto, q11e foirepe!l ida. 

No dia 29 de l~evareiro lê-se a. acta, que o 
orado1· npresenta, da qual con~tava 11 dopurn
çuo (fo co!'onel Podro Tell ?5, c1ndid11.to conser
vador do ~· districto, para dar entrada.ao can
clitlato liberal que diaputnv:-. o <li;•lom(l. no seu 
cot·roligionario; a de purnç•io do candidato coo· 
sct•vador do 4° dislricto e finalmente, a depu
ra~.:io do Sr. Gttilho.rmino Bez01·rl\, do yj!apera. 
r~conhaciào o en1poss11.do om seu lognr. 

E>tll. ultima d0pur11ção pasn1ou, sol'pt•endou. 
a tlltlos os circ11roet:i.nte9, · 

A nct L di~ 111n·1 fo.lsid.ide, o o nro.rlor oxhili~ 
discursos de 1liv~l'sos deputa.tos, com o~ qu.1es 
pl'ocm·a provar a sua a<sorção. 

O or,idor aflrinn. ser facto notodo oes:i dt!pu
raç:io do U!l;I c::indid~to j:i t·~conhecido, o dessa 
sua. affirma.çl'lo toma como juiz a proYincia que 
o olegt:\Uo 

v. n. 18 

O proprio c:1.ndidato, que subsfüuiu ao depu
tado, confo,s::i isto mesmo. Tolos o sabera. 

Cit11 o orl\dor Tall')yra.nd· e diz que á.~ con
testaçües isolada~ .doa dous honrados depnhdos 
M suo. l!l'o-.;incia op·põe o juízo de todo m1oide> 
na prov1nc1a.. 

A apartes d? SI'. Bariío da fütancia,responde 
que· não havia actas falsas, nem se as póde 
coinprchcn<lor que o.e façam mes:i.s HllerMB, em 
favor de seus advcr.3arios, 

Para garantir o Bueccsso da conqniala, foi 
precfao 11. coparticipação pela forço. de prom-
ptidão, · 

Victoria de Pyrrho. ei:clnma o orador. O 
presidente da provincia ganhou em numero, o 
q_ue perdeu om força moral e dignilade poli• 
trna. 

E' o que linlla n dizer. 
E' envia lo á mesa .o seguinte requerhnento: 
Re:iueiro se p~çnm a.o governo, p~lo Ministe~ 

rio do lmperio, :is ~e~uintes informaçõe~ : 
i. o Quantas praças foram postas no palacio 

do presidante de 8ergil?e, alêm da gt111orda. or
dinarin, a 29 de Fevereiro ultimo, dia. em que 
se procedia li verificação de pode1·ea de alguns 
mernbt•os d:i assembléa provindal. 

2.0 Si esse movimento de força !oi requisita.
do ; por 11uem, a para que fim, 011 foi u11ica
monte delfoorado pelo presidente da provinda, 
e li ue ra.zão de CJl'dem publica. a. illllO o deter
minou. 

Sala dM sesaõeg, 19 do Junho d~ i884.-
0oeiho ds Oampo8. 

E' lido, apoiado e a discuasio adiada, por te
rarn p~dido 11 palavra os Srs, Pra.do Piln :ntel e 
Joaquirn Tavare~. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM no DIA 

CONTI;>i~h A 3• DISCUSSÃO DO OitQ.~m1:11ro DA FA• 
Zli:NDA PAnA O !lXIH\OICIO Dlll i884-f885 

Sn:o lidas, ·1Lpoi11das a posta~ em diecUsallo 
conj11netamonte com o projecto il9 seguint~s 
e111ende.a d,1 commissã:o, na te. b~lla C. 

Ministerio clct Ag)·ict1itura 

i• 

Reduza-se a. 3.000:00J$ o credito pe.ii.:lo, am 
vista d11o.loi n. 2309 do iO de Sote111br<> de 1873, 
para a estr11da de fo:ro de Porto Alegra 1' 
Uraguaya11a. 

2• 

Fica o governo autorizado a emp~egar em 
i884-i885 11s aobrM ntti 600:000.t, do credito 
votado om t8S3-i88' (3.250.000.~) para as 
obt•na complementares do novo abastecimento 
d'agun tl capital do Impoz•io, e augmentado, µor 
isso, ,te igual importancin. o cre:lito de 8.80:264$ 
da lei n. 2Q l9 de 22 Je Sotem~ro da Hl75. 

Su.h. d,1s commiagifog, 19 d11 .Tunho de 1884.
Antnnio rl~ Si111~~ira. - Alf 1>1s~. Penn,1.
Ul!}sses Vicmnci.- lgnacirJ Marttns. 

Emoniln. no § 2" do a\'t, 3° n:i. tr.l.le\la-C
Aug-montD·SO n<1 vorba- GBrnntin. de juros-
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& quantia ele 126:360$ para a. estra.da Mo-
gyana.. . .. · 

Sala vas oommíssoes 19 do J11nho de i884.
Antoni" de .Siguei»a-- Aff'on.so P.:11na.
]gnacfo Martins.-0 liJS$éS Yianr1a. 

Emen<la :10 § 2• do .. rt. 3•, 

Raduza·ae na tabell:i-C- â 4,000:030$ o 
credito <lestin.ad" ao prolongamento da estrala. 
lle ferro D. Pedro 11 :i.té a ciil,,de de S.1bará e 
constrnc~ão do ramal de 011ro Preto. 

Salll de., eornmissõea iO do Junho de !834.
Aiuonio de .Sigueira.~esar Zama.-Utgo·$~S 
Víanna. 
Qm~ s2jam incl11idos na: verb:l- Empregos 

suppriwidos-os tres, de professores 'lo instí
tu t•> eommercial, q110 foratn por ultimo suppri
IJlido.~; desde a <ll'b d11 ~upprossão. 

S11ls. da.~ eesftões 19 de Junho d0 i834.
Be::erra de Me11e:es. 

O Sa. Bs:nRRA DE 1\IEXlCZES requer o encer
rameil~o lll\ dês~ussão. 

O Sa. lGNActo M.~RTINs:- Peço a palavra 
para. uma. mq1lic11çã.tJ. 

O Sa. PautD!NT.E :- ./\.ates, ou depoi~ do 
QllCerraman to ~ 

O Sn.. la?(Ac10 MART1~s:- An~<!s, ou dor1ois, 
co11forme V. Ex. entenJer. 

O Sa. PitEs111E!\'Tl!::-Entà'o, d('p.'.>ís do oncor· 
rnm<?nto da.rei n. p:ilavr.i. ao nobre d1•p11tad11. 

Posto a voto.. · o rcqucrim~nto de .encai·ra• 
monto, 611.pprovado. . 

o Sn.. PRICSIDEN'rE:-T1m1 (\ pa.lavra Q Sr. 
lgn11.cio Martins. 

O S1·. J:gnacio l\.tartilll'I t -
Sr. p~csidGnte, nc:i.l.Jo diJ ser aorpnmdido com 
a. emende. que f,i 1ida. u:i. mas11. po~ part•J dn 
commisslio de orçamonlo. · 

humereciJaniente faço p~rte de11~:i. commhs!to 
(muitos nt1o apoiados), mn não !ui ouvitlo, o 
nito podi:i. de fó~111a e.lgurnt\ concord:i.r com ella. 
E ai . o governo entendeu dever pedir uma. ve1•1Jl\ 
para o prolongamento ih estraja. de forro 
D. Pedro 11, colllo é que li. commissão de orço.·· 
manto propõe 11. re1ucção dessa ,•erlJa.1 

Admiro-me tlnto mu.is que se tonha feito 
esu proposta, qu(lnlo não vejo nelh assiguado 
aquelle que c1•a o ma.is comp11tento pat·a fü~el·o, 
o meu honradQ amigo o Sr. A!fonso Pennu, 
que tão brilhantemente gerill A pa$b dá ag1•i· 
cultura. 

O Sn. P1u:sr11E:.l'l'E ~ - DGvo info1·mar ao 
nobre doputndo que liiio conaidoroi essa. ome.nd11 
como a.prusentada. pela cumm\ssi'ío. Ella está 
Rl!Signad(l. pOl' q1mtPo Srs. deputados, a entra 
olle~ uni. que niio fuz P'wta dG~!a <:ommias!l.o. 
Por ''"te niotivo euj eite1-a. a apoia.meo.tCI, o que 
nüo faria si ella f.isae da commiss<lo. 

O Sit. hrnAcro MARTil'\S: - Eu declnro a 
V. Ex. e a carnara que nll:o podia as$ígn:tr 09s~ 
emenda. de modo ll.lgutn, po1"<1ue n eonúde1·0 ~ 
maioi· diis injul!!tiça.a que s& pratic~ contra a 
provinda. dei Mbm~. (Apoiados da deputQ.Çllo 
'li1ineira.) 

O Sa. ANT0:<110 Ili!: S1QUll:ll\a: -Não apoia.do. 
O Sn. fo:-;A.Clo IllARt1:;11: - Ain ta ha. pouco, .. 

o nobt·e deputado pedia. a. Bllp{lresiãO completa. 
da. vetl!:i. para o prolongam1mto d:. estrada. do 
forro D. Pedro ll, quando es;a esLraila tinha 
passa.do a ~ona consido1·nda. a monoq. fortil da. 
pt'OVincia o tocava no va.Uo mai~ f.irtil; agora 
o noJ1re tfej?utado, quo não julga dev<'lr eup
primir qLlOtas votadas pRrll. 011Lras ~stra.das que 
não dão o l'c&illta:to da do D. Pedro 11, procura. 
a reducção da yerba. para ella votada. (Apoiados 
e apartes.) 

O Sn.. Patsroi:~rE : - Devo dizer ao nolJra 
deputa.do q11e agora não pódJ discutir a ma.w 
teria qua j:i e9t:i cno~wr,1 d11. . . 

O Sn.. · fosAcm MmTtNs:-Não quero de fórin:i. 
a.l.!uru~ diacu~ir a me.tcri~, qitcro aóme.ote la
vrar o mea protesto, declarando que uer:n a 
commissão de orç:ltn0nto, nem· eu, nern o rucu 
nobre 1Lmigo, qmJ tão b'·ilhantemente acaba de 
deiur a.1>a.sto. du. agl·i<:1tltura. (ai>oiado*)• po<lfo.• 
mos conco~da.r com ella. 

O Sr. Antonio de SiquBh•n.: 
- Sl', presidente, a O;nenda do quo se t1•at:i. 
es til. aesigna.d:i. por mim e iior maia tres mom
bros da cornmieg;o de orçatnento. 

V. E~. sat1e ns diffbtld(Ldes quo ha ontre nds 
p~i·a r e imir as coRJmtssõos, sobretudo e~tl\s de 
numero nui.ior ; o quando cortas emendas nilo 
pódêm eot· apt'esent1du pGb commiasão ou . 
mombi•os delll\, QÍnilo do :ioourdo com o go~erno. 
fürmulain•se as emondn o procuram·scr, as :is
aignntur.1~ dos rn'~mhros da 11om111isailo. 

E:tta. ó que i;i a vrmlllde. 
Como relnLor d:\ commiado <1G fo~end~, j:I. 

&ivo occasirio do o.pNsllnta1• mnis d i uma vei 
emendas por 111im nssignttda1 unic:\menLe, pela 
difficuldado do ~e e?\contrat• oa milml.!1•01 da 
commis•ib que sa prostem a for.e Asaig-nnr as 
emendas. 

b:sts. eml'nda de q1io sti trata niío foi aui· 
gnad\ pelo hont• t\dO ex-ministro d~ agricul
tu~a, que tito 1.Jl'illmntomllntlS gerlu est~ past:i. 
(apoiados), porquo S. !!~~. an recusU!o n. as~i~ 
gn:al-a; não, S. E11., ni(o foi \lrocurado pur:1. isso, 
nssill:l como o nobre Jop11ti1.dó quo acnl.J;1110 fallar. 

O Sn. fo:-i.~cio MAn.1·1sa: - E' por iisao quo 
nos guci:tamo.<. 

O Sa. ANT:}i;ro DE S:QUlillRA ; - Mna eu d3· 
cbro, e a minha decla.r(l.çlio deve b~sta1· ao uolJro 
deputado membro ún. mo.ioria, q 110 esta 0m.eu~h1. 
ó do governo. 

O Eh•. Mn.-.til11Fro.noi10100 Fi· 
Ili.o (pela ardem) :-Sr. presidente, níí.o posso 
voear cslrt emenda, sem que V. Ex. me obs~quie 
com um escl:irociruen~o. 

V. E;;;:, lu1 pouco docl:i.rou que coneidorn.va. 
est:i. emond.1 não como apre~ant:ida pola com
mi•eão da orç1\mento, m:1a por slmplOll dept1-
t11dos. 

O Sn. PnlC•lDE~Tl!H._ Pa.r:\ 04 oll'eitos regi
ment:wa. Devo informar ao nobre doputatlo qua 
na omen fae da. co111miss~o nil!I p1•eciaam de 
11poialll9nto~. m.M, nl!o est11.n•lo 03t11 11.qsignad11o 
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p!)la. maioria da commi$são, eu era.· obrigado a de.1 Ftzenh, no es:ercicio em qne M effctuar o 
11ujeit11l-a 110 Bpoi11tnonto. . ].l&g11111e11to.• 

O S1t. MARTÍ}r FRA·Ncreco l''rLuo: - Bem. Do Sr. BGz&rra de 1'1fanezes: 
y. Ex. como l_egi.timo roprcsentnnt"!? da ronioPiâ. · 4· Que eejam in.cluidoa na: v~rba- Emprega• · 
aa c~11111rn ace.b~ d~ declarar que Hta am_Gnda dos supprimidos- os tras profe1110res do Insti• 
n~o e da comnues"o d~ orçamento. , l tu!o ,Oo1DmeNia.l, que toram por ultimo s1.1p-

O Sn. ANT<>Nro DE S1Q1JECll.A :-A emenda foi . pr1m1dos, degdc 11 data da supp1·esd'.o. ~ 
t'orm)dads. de accôrdo _com o governo u por· el!o · Do Sr •. . Andi·nde Figu 'ra. 
acce1ta, torno a repetir. Como rellllor não aorta · e• · 
capaz <lo füzel-o, ai não do 11Qc6rdo e com au- f • 
dioncia do g <?verno. 

O sr. Joir;iê ~:la.rlauno (pala or
dem): - St'. pl'esidonte, niio ouvi a leitura das 
erneoda.11'pre~entadu pela commiuão; por ieso 
deséjava Baber si a comwi&õiÍo por si,como com• 
missi!o, ou si simplesmente como deputados, óu· 
'7indJ o governo, apresentara urna ~monda con
aignando verba para. obras o· concertoa neces
aarios na alfiLndega de Pernambuco. 

Confiei essas papeis ao ofiicial de ~:i.binete 
do Sr. ministro da fazenda para :cntregal·os a 
S. ·Ex., e desejava saber si ess.1s necessidades 
foram attendid1111. 

O Sn. P1tl!!BtD1':NTE : - As emendas viio ser 
lidas, e o nobre deputado 011vi.r.l, 

~rocede-se il. voto.ção e silo :'.\pprovndas as ae
gumtes emendas: 

Do Sr. Adi'iano Pimentel, apresentada na 
1e11Sllo de 30 de Maio <lcBte anno: 

4 Fica eleva.da. ti. 1" elsese, da f ~ 01·d~m, a 
Thesouraria de Fazenda. <la provincia. do Pará,> 

Do Sr. Andro.de Figueira, apresentada na 
·se asilo do tõ: · · . 

•Si pa la&r o art. 5• (substitutivo da. cam:1111), 
sub.>tituom•I& os palavrAB finri.ea-a cont11r do 
d.ia cm que hou~cr tl!1'mi,,:ado o 11ra;o para o 
recolhi111tmto-por Clltas- contar ilo áici cm 
qi10 Jaoull111· 0011•1Jçado o 1ira~o marcado para 
o 1·11colhin•ent<i. > ... 

n. commilalo de orç1unonto: 
Ao§ 2• do 11rt. 30, M laoolla C: 
.:Augmente-~a n:i varb~-G11ranti11 de juros-

ª quantir. de t25:36()$ para a. E•ll'ada. tio Ferro 
1\togyana . ., 

cAo § 2°, art. 3°, roduzn.sa;· na t11boll:1 o; a 
-'. 000:000$ o cre füo "deati n:•do ao pt·o 1011 gn
mento da Estrada do For!'o D. Pedro U nté à 
cidade do Sabuà o constl'uoção do rnmal do 
Ot1ro Preto. i> 

Nn tabelln C : 
« Reduzs.-ae 11 3.000:000.~ o crodito pedido; . 

en1 visl1< dii lei n. 2397 do to de Sotombro 
de i8i3, p 11ra a csll•a.d~ dG for1·0 de ºPorto Ale-
gro à Urugu:1ym~. > · . . 

São rogoitadns a •. $Oguintes <'monil..e: 
Do Sr. l\lnc-Do"-ell : 
• ó~ c~editO!I- es11éci"i1es, votados polo poder 

logialati vo p~l'!\ pa.g:uu~ntos do di vi~as de 
cxcrciciD~ tludDi; · dos ditfo~cintos mini~terios, 
elevun ai.O à concutrente quunüa. a ·r ·spectiva 
"erb:i. do orçanwnto da de11pei:1. do MinistGriD 

·:. e Sapprima·sG oart. 4°, adfüivo da e.amara. 

· e Substitua-se o art. 3• da prop<r.Jta do governa _ 
o o § i• do art. 3° do substitu~vo da c11mara 
pelo seguinte: · · · 
· ... Art . 3.o E' révoga.da. a. fogislação relativa à 
11.berta.ra polo governo de creditas quer supple . 
~entares quer elttraordinariOJt, que fi.~arn abo· 
lidos. 

e Si passar, alipprima-se a tabàllá B. 

Na ta.bella C; 
· « t.• Reduurn-ae aa verbas pedidas para. o pro
longamento dil$ estrada~ de ferro do Recite a 
S. Francisco e da Babia ao Joazeiro, uaim 
como p;1ra a eonatrncçãD das .do Rio Grande do 
Sul, 81 sommas restrictamente ir:.dispensavei• 
ao pagamento, durante o anno, doa contratos 
celebrados pela. administração, que os .não re-
novara ou c'lGbrarii. outros. · 
. 2.• e. Supprima-ee o pedido para o prolonga

mento da c.strada de fer1•0 D. Plldro ll.-Arl
d1·ade Figttcfra. a 

Ao art. 1° tlccreseent~·se: 
4 N. 54. Jureis dt.S apolicea por 30 annoa para 

resg~to dos ineenuoe-30:000$000. > .. . 
Sujeite. ti. Yotllçlo a propos~ do governo, con

vertidl\ em projecto do lei COID a11 emendai da 
eommiulo o a. q11e foram a.prea&ntac11J.B ein 3• 
di•c1u1silo, é npprondo.. · 

O projccto usim 1.pprovado e u emend11A1 dO . 
renuntid<i1 il commis•ãG do redacção. 

E' onyincl~ a maaa a eoguirite 

Declnr-aç(fo de voto 

e Decla1•aroo1 . que vol;i.mos contra a emenda · 
qu!l reduziu a verba proposta para. o -prolonga
mento da cBtracla de ferro de D. Pedro U. 

e. Se.la da~ Se8$Ões om 19 de Junho de i884.
I gnaoio M11rti"s.,;_,A/fo11so Pem1a.-Carlos 
. ~{fonso. - Olympio Valfodao.-Moimro.
Fe&;cio d.os Scrnto1r.-Soards.-Pe,.elra Cabral, 
-Joao Penido. - V' a: de 1llello.- Silviano 
Bl'lincUl1J, -Conta[/')m·.-J'II011t<mdon.-Barao 
da Leopolcllna.-A/f<J'flSo Celso Junior.> 

O Sn.. Escl\.\G110LLll T.1.uN>.1.' (pela ordem}:
Sr. pro:;identn, ·tenho um:i. roclamaçíio a. fazer 
a V. li!:it. ApNisentei uma emenda, olevo.udo a 
meaa do rendas do S. I•r11.neisco 11. alfandega de 
4~ cbes'.l. Vejo, porem, qqe o&sa. emenda nil:o 
está. sobre n mesa. 
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.. O Sll,··LE01'0LDO.Cur111A.. (1.0 seci'eta1·io, t lilla 
orde:m): - lnfor1DO ll. e:1niiL1;a qiw, ·dentre a~
emendas apresontada~ á. mcan 1 não consta 
aquella a que se refertl o nollre deputéldo por 
Santa Catharina, e, dad;\ a hypotluHe do que o 
nobre deputaio a. honvll~se apreaa11tado1 o que 
ren.lmente não está. p1·ov11do, •. 

VozEs:-E9tà provado. 
O Sn. L:eot>ol:.no Cmau (f• sacretario):-En

h·el:mto, S. E~. nie> pó•h dlzar cm q u.e sessão 
teve lagar esl!a. upresentaçiio, para. que se possa 

_verificar n~ Mta. respectiva. 
O Sa. Al'\o!Uol!l Flaui;;u1.A;-Recorr11m :;is 

aClll.!. . . 

O Sn. L1110POLDO CuNaA. (i • seem~tario}:
Maa, dizfa eu, ainda admittindo que à mes~ 
houvesse chegado es!IB. emenda, 1·e~tava ao 
nobre depuPdo um direito, ci11c el"ll. o de tl'!1zer 
no dia imlllediato ü sua sprosentação a devida 
reclamação, visto nãa tel' sido clb. consignada 
na aoh •. 

O Sn.. Escu.ACJNOttll TAUNA.Y:-A meS& -leva 
o tempo a. distribuir cartõ :&, por 1a~o não at-
tendeu. ~ 

O Sa. LEol'or.Do Cu::HIA (l• secretaria):-@ 
nobre deputado affirmou qua enviou a C?:e~a 
easa. emenda; nlto posso \ 6? em duvida a a~se
veraçllo dohonr.ido deput:ido; mas entendo que 
em tal casos. Ex. deveri\\ attribuir o se11 des· 
appa.reclmento anle! a qualqucir outra oircum
atnn eia do ~ ue ao propo~ilo da. mesa ozn aba
fai-a. (.4po1aclos .; . 

Parece-me que a . mes\\ tem. maia diNito â 
j1.u1ti~a do nobro doput11do, ()lpoiacloa.) 

O Sa. ANotuoE FrnuJiznA:-Abafadn, nílo 
propositalmente. · 

O Sn..-F. B&Lrs.lt1.ro:...;.De~via1la.. 

O Sn. EscIUG:ior.u: l'~UNAY insisto na decla· 
ra.ç.ão que füz, addllzindo novos füudamentos. 

O Sn.. Pa:e:s1DmN1•m :- Creio que V. Eit. 
trouite um pap,l â l'.lleaa, para aer lido qu11.ndo 
ti'l'ess~ loga1· a discussão da m:ilaria a que ella 
tinha referenci11 • 

O Sn. EscRA~1>1ot.t.'lll T.WNAY :- Entreg11ei 
a CJl!enda a V, Ex_, que a. pnssou ús mifos do 
officinl da 11ctn, dt'clarnndo que. ella sel'i:i. aujoila 
a di11cuss1!0 na oc~asião eompolenle. 

O Sa. P1urmo11:111Tll: :- V. Ex. poclori\\ tor 
trazido a sua emoncb it mesa nas ,condições que 
rofero ; mas tenho dito, }}01· muitas vezo!l. 
que nilo_posso ser dopoaibrio d•J papeis, que 
elles devem sor npro~entado ~ ~m occasião op
portuna, 

O Sn. Escll.t(;;);OLL~ T.wxAY :- Apresenl"i 
u. cmeuds. e V. Ex. a ontregou no official ela 
a.eta. parn acr prcsen!o em occ:1~iào opporlunn • 
chegsda c.~sa oecasiiio,6 n:itural que en ostranh~ 
o scn deeailpnrecimon:o. 

O Sa. L~oPOtno Cuiau (1 1 scc1·ctar!o) :-Eie 
n·ruri:o po1• quo eu d:111c- da-la !\ hypoLhese da 
aprc~entllç!k1. 

O Sn. EscaAGSOLt.E TAüNAY :-Peço a V. 11.:x· 
que 11uspcnla a vobi.~ão, par11 quG ~o pos.m 1·ecor-
rer áe a.ctaa. -- - · - · · -- - -

OS~ • .A.ndro.c:le Figueira. (pela 
ordem) diz que o inci1ento que suscha a 1·0~ 
clamn~lio do nobre d9 0Hthi.dó por Santa Cathn-

-rioa não dei:ota àe ter sua gra.vidadCJ regim•m
tal. $. Ex. sllGga. qu~ a.;:n·eset1tou, na 3• dis
cussão do orça1neuto d11 des(leza do mi~iister\o 
dl. f&zenfa, uma emenda p .. ra ser lido., apoia.da. 
e llntr"'r om discussi!o. . 

O SR. LEoPot.t>o Co;suA (f• irec1·ct<t1'"1) :
Nà<J apresenlou na occasião ein que se diseu
tia o or~3mento ela frz.e_nda. 

O SR. AND\UOE Fcau11:1a.~, proseguiudo, diz 
qne, 11i com clf~ito n. emenda do nobt•G deputa
do fo: 9.p1•eeentadn, não tiodia deixar. dG l_ llr ~ido 
lids. e submettida 11 apoh~mento apoi:i.ment<J 
que ô esp ~cial tr;i.1a11do-ao d '\ s~ discussão, pois 
o Ngiruento e::i::i ge o voto da terça parta dos 
111e111br0s de. c:isa. Si a ernend!l foi ~1pre~onlA.
d;i., devia ser apoi;td.i e ·entr;ir em discuss5:o. E', 
portanto, indisponsavel l'ecorrer a'! netas desdo 
que o 01•ç:m1'.}nto entrou om discu11silo, afim 1b 
verlficar-se si 11 emenda foi lida. e apobdl\, Si o 
facto ficar comprovado, o no')re deputado tem 
dil'eito pei·feito da reclnmu.r que a. sua ew~nd;\ 
soja 11nbmettida a vota9:fo ; ei se verificar, po
rém, que eUa não foi apoiada. pela terça parte 
dos membros dll. cnea1 s. Es.. niio tem hoje o 
direito da requerer a vot1çilo, po~que, sem ess() 
apoiame.Dto, n sua. om<1ud;\ não pódo ser vo
t~d:i.. 

O Se.. P1\t:srm:;-;u: : -Vou mandar fazer nova. 
verificação na.a netu, si b ' m que tanllo. em 
memorio\ q11c o nobre dep·1tado. na occinino 01n 

qu0 si di'<cutiu o or911roooto da fazendo, t1·-:i~1lt') 
d. mesa um pRpol, declara ndo eu as. Ex. que 
nilo po:Ha 11er deposêtario doa papeis qt1e Oll 
nobres d~put~dos quizt'secm trazer ü me~:\ fürn 
dn. oeeasíilo pror~ia; que o entrogasae 110 olli-. 
cial da nela. N:lo pos•o, pol'lanto, lOa:tRt' n 1•es
P<!n.~ab:li lade de qun.lque1• papel.que os nobres 
dcp11tadoa tragam fór;1. da occas1:\o opport1tltL 

Nilo. tt.!nho 1~r11ln•auc;a 1 e a 11iinhR memo1·in. 
não e inui!Q iuf .. H:,1, d~ qu11 n emenda o. quo Ctl
l11do o nobre deput-,d~• fos•e lide\ e n.poLld:i ; 
entretanto, vou 1uandar Wl"i'flc;lr. 

O Sn. BEZEtll\,l DE MI::-;;Ez~s rpala ordem) 
re )\ler qua se adi.cm.te a votn.çiio rlo orçl\1nenlo, 
einqll~uto so vcriflcm si a emeDd'.\ foi on n<\o 
apoi:i.:.la. 

O Sn. EscnAG:iotr.u TAU:<õ.\\'. (j_icla ordem! 
po !o n retirada de e11a cm~ncb, para n. tioii. 
me.rch:i. elos trabalb.os. 

O Sn. PmtSIDE:>n: : - V. Ex. tor:i, o~c!l.sião 
do \'eriftco.r que não Lem rnzilo 011 sua rocJa
mnçiia. 

O Sn. Li;;oroi.bo Cv:.;nA (1° $r!Cl'~ta1·io, iic_i,, 
o1'dcm):-Sr. presidente, nd1ttm•s •sobro a mesa 
to-las as actils 11aa aes<ões da camll1'a dos Sra, 
ii nputn.dn~, n. ptlrtir d~ 30 de Mnio, datn em q11e 
a·iui começou a. discussão do 01•ç:1rn<into dn dos
pez:~ elo miniate1·io ola fnemla. De nenhuma 
dessaa ~c~as consl(I a 11presentl\Ç11o da emend& 
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a que se referiu o n•ihre dopula1o por Santa. Cn~ 1 inglen, tiio indosll' iado noa procedimentos . 
. ttnrina. · u•ados no parlame11to,-Gi.ld5Lone,a quem S, Ex. · 

Quan,li> ha pouco formulei a bypofüG ·ie do não proclamou o chefe do parlídu liberal da Europa 
ter 1ido apresentada·ess~ eroenda",--não·o fii com -ci~ili,arl:i.. · · · · . 

. a inte nção do pór em duvid~ a aa ~evoraç4o que . E,_nüo queÍl'a o nol>:·e prc.sidontc do conselho 
·o honr.~do dup11tado faiia, mas ·llÓrocnte, Sr. a.f:ut>\r de 1i a. respons11obilida.de de•ta triato si• · 
. presidente, fa"endo 11-1ntir que essa emend:i. niío tuaç;1o. Não era o nobre presidente do éonsclho 

che_gou 110 e1pedien:to da mesa, o quo lrnn se mewb1·0 do minist~:io 24 do Maio, a quom deve 
ver1flce. com as-iiropr1as pnlavras do nobi·c de-· ca1Jor u.--r~sponsab1hdade <lo facto que o· orador 
pulado, qC1• diz havel·n enlregue a.-V. Ex., qu~ da[Jlora; mas, todos sabem que o nobre pro~idanta · 
a p~llSOU ao olficlal da actii. do consolho ora um. dOll t utores<l:iquelle mi-

OccorrB ainda. a circumstancia da que o nob1·e niatario. - .· 
deputado nem na sessão aub11equente, nem e1n o Sn~ DAJoiTAs Qli'eside 11te do consellto) : -
outra qualquer, fe2 r.iclull'.lllçfio a respeilo da- Niio tinha tutoras. -
quella omissão na nela .. · · 

De•o ainda informnr á ca'Dla•·a quc,recorrendo O Sn • EscnA<;l\OLLE · TA!liU Y :- Era -lard 
· ii ~y nopse doa lrabalho3 em i882, vê-se que, na }lrutector. . 
aess!ão de 2;~ . de Agosto, foi npreaentada polo O Sn. DANTAS (presidente do consellio) :-
honra.do deputado uma emenda, cujo 11ssumpto Nem isso. ' 
pareco eer o mesmo da que deu logar 1\ este in- o 811.. Go~tES DE C.1STRO :- EBAe ministerio 
cídeatG. (ilpa»tcs.) · · nunca conseguiu o.llingir a n1aioridad ~, nilo 

. 2~ ll!SCUSSÃO DA PnoROGATIYA DO . OllQAlltENTO obstante provar, por .füctos, '}UG a malici:1 ih() 
suppria. o numero de :innos. -

(E 11lra 110 '1'€Cin/O _o. 81'. 1iiiuistro ela {a- O nobre presi1lentc do conselho disso : cnunca 
.=en.ta.) fui t lttor , .,. O ota1lor dove tl'allquillizal" o. S. E:>., 

O Sr. Gomes de Castro acredita 
q11e o nohro presidente do cana~lho desej •1 
obt~r qua'lto autc1 a lei, cujo i)roj-!cto ac·•ba 
ele so1• polllo ecn discu~u:o, IIIA~ ni.o acredita 
que s. ~x. quQira· levar -t\ opposiçilo 11 novo 
desengano da s'tu •çiio que o nobro presidente 
do conselho reorganizou e actualmcnto di· 
riire. 

Est!L na lembr:i.n~a. de todos qn!l o parfülo li
beral 11roclainnvn, como _ponto clpital _do s~u 
prog1•um1na, '~ v.irdmdo do orç11mcnt? e o anna
quilamonto do i1oder p~sson_l qu.n, na opinião 
deise partido, era a causn primoirt\ <lo tr.'<109 
os 111ales do paiz. . 

Qua.nto ;\ vordn<lll do orç'1m0nto, 6 sabido 
'llllll fi.ti o des ~mpenho dn \lrom oesa. Todos os 

. n1inisterioa lib~r ; 1c11 têm vivido. de. pror,)gaçüea 
d~ orçsmenwe • • -

O Sn. ANol\AO~: F1Gu11:mA:- .Apoiado ; atli ela 
Ol'Ç:.\lll<lUtos biennaos, Vl)tados pelos , advel'•. 
sn1·ios . · 

O Sn . Oo:11Es nzC.\Sl'ao:-• • • o uté de or<}'.l-
1u~ntos l>ionn~es . Nenh,uni dl!l,loii .co'.Q.aegniq 

· ainda. que a loi dC'l raoios fosse vot{1d.1 1lentro do 
i1eriodo mnrca lo pClla Constituição do hnpcrio. 
Aind:l ha pouco, a m-iiorin, longe do promo\·er 
de modo oon$ti tucionnl o li1•ro o deb:ilo da loi 
do o rçamento, dei:r.on-se arrastar, p 131'deu lom
po procio~o n:i ses~iio do anno p:i.ssa:!o, lah·oz 
pol' intni tos nã o con~ti t11cion::ios.. (Apoiados .) 

A rcsponsabilid:ulo d-•sta silu• ção não ô da 
oppo2iç110, porque :i.'propria mniorill ha do d:ir 
to"t13mnnho d1) qne a. opposiç<ro não l :)m su~ci· 
tado •' mba.raço·s ael'i11s, iuvanciv<!is A discussi'to 
e o.pprov.~llo rl,as leis nnnuas. Mots o nobro pr<r 
sidonto do conselho dirA si, na nfilic~ in s itua
ção e111. quoJ se acha o pai:i:, pôde elle cónt11n• 
tar-ao com eate systemh do prorogaçiio rio 
orçamento, em.qtHl ns 1wovi~õeJ do logisbdor 
fora.m comphtameuto cle~l1•ui<l •R polos_ factos 

·que se tem paeanélo, si ó passivei r1ue oste modo 
de proce.ter contente 11o um e~bt\i:>ta d:i. eacol'l 

doscja · ser-lha sempre l\gr11cfavd, porque lem 
em grande considerncã.o os s aus t>1lentos e a 
1un. prntici!o do 30 annos de ,·id" pnrl:t'Dlentnr ; 
mas,quem não eal>e que aquelle mini$tO!'io, que 
Vivia setnpro Om lulll intestina, tanlO que SG 
pi>de dizer que era sua vid 1 normal, tinha co.no 
o nnjo d11. Pª" o Si•. prcsidcnt.cl tlo conselho. que 
corria 11çod11do a -nceoounodnr os tumultos , 
quando tomavam caracter mais ~meaçador1 

Houve uma unicll. ve" em que eata Providen• 
eia d1J go.uineLe 24 de ?wfoio cbogo11 't11rd~ ; 
foi quando s'l trato11 de e:tpe til- a9ue,llu. celebre 
cart.n, que deu e m reaulta~o " reh~a do nobre 
deput:i.do pelo Ceari\ d•)3 coueelhos a,i coroa . O 
nobre p1·esidonto do cooijelho actual ch~gcJu 
tardo, porque, ~i houv<>sso conseguido chegar s 
te mpo, o 01•ador ncroJita que, em ve?. da cor:la 

-de est:iat•lo eoin que e~ pretendeu· estrnnguhr-
ess.i nobre doput..'ldo, S. Eit. lhe mandnria d.!\r 
cordão ~e sedt1., pot-que S. Ex. comprehonde 
q_ uo a cl v iliaação . woder;10. tem con lernnç.do os 

· l'1~or0·a ~nuteis no supplicirt doa condemnndos. 
Re~pond~ndo a um apar le do Sr. RMisbo11a, 

diz 0·01·.•dor que, ei assim aconteces.se, tal cart::\ 
não Beria · escript·1, por que consta quG füi atr.i o 
nobre presidente do cons-.lho quem colla bo 1•ou 
pnra n outrn carta. que devia su.l>stituir n pri· 
mcira.. (Riso.) 

O Sn. D.1NTAS (pJ•esid.;ri!e. da consellio):
Estn ó lllolhor ! 

O Sn. GoMES p :;; CASTRO, dev,) di7.-~ l' M nol>ro 
presidente do r.0C1aelho qual é a sua convieção 
a rospciito da proseu çA d•? S. E:t . na eminonte 
1~os'çúo que o~eup11, tl() l'que lho p11orece n ilo es~qr 
inteimmente de :iccÓJ'tlo com toJoa os sous col
leg1111 d<L opposição. 

O ministerio · 24 do Maio era presidido por 
· homem. de tl\lenlo: isto é i ucoutostavel. 
(:lpofaclos.) 

Era urna figur:1 um pouco smistra (risol, que 
consGguira atnedrollt.-.r a oppoaiçiio, sem que 
por i1110_ lho fülte.~ae cur,1gem. 
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A opposi9iiô' esta,·a ha?Huada a. lu!;!J: ~~-lll [ didas por. elle propostas 1 O gover110, como 
outras arcn:is, o as. que tra7.:ia ao debate o nobre· : 11uatenta urua. -.thcse do parlamento.rismo da S. 
ex-presidente tio con11alho era.m p:ira ella. com- 1 Ex., não ó_ .::ommiMiio do pEti'latlumto 1 Si o 
plet·1mcíHe nova~_. .. - . , 'I nobro pre~i l~nte da consel~o, commi~aionado 

Mas o ex-.pres1dente do conselho fot aubeh- dessa. maioria, ni1o tem :t forço. precl"a. par11. 
tt1iclo p~lo nobre sanador pela Baltia, qt1eé con• 1 ÍJnpôl" 1i0e 11111s amiS'Q5 a .Dlaior continenciu: na. 
traste da.quello seu colleg-a. e dig-no 1unig-o. O 1 decrnhção da• de~pezaq pablicas; si iriiqueio. e 
nobre preaidente do conselho 6 ho111em anlavel. I cii.pHul!\ dianta de ínlere~ses, loUVl\vei6 ta1ve;r;1 

: é cavalheiro dístincto. (Apoiaàos .) Vem 11qui 

1 

mas imprudentes, quando o 'fhesoui•o tisico, 
dizer li opposiçii.o : . inanimado, brnda qua não póde mais: o nobre 

• Sou homo1U, nâ:o do combate, roas do deb:i.· m~nistro e os sous a uteceesorce são os unicos 
~e.; quero a lute, porque na luta é que lenho a respon!aveis por eseo 1JStado. A camara não, 
vid:i.., · ·1 porque clla. tem a. unica culpa, si quizerem 

Noet:i. di,•ersidade dG typos, o orado!' tem a que seja, de não s"licr rea.git• nobrenu~nte 
fraque~a de optar pelo primeiro, porqne acba o quando um governo sem pt-;igramma, sem prin· 
nohl"e prtBiJente do conselho mt11s pe!'igoso. cipioe, sem responsab:lidndc, lhe p~de d&s-
(.4.poiados e riso.). ~esta fü~m:1. d0 goYerno, a pozas taes. Com que direiti, pOl'érn, aq11elle 
opposição quer eneonlr!lr :idyer~ario quo iw•s:i. que lucra com CS!!I\\ ·fraqu~~a, vem lo.nça.r ~1n 
tr:izer âe suas fiteiras 1\ força p1·b. lata. P- s. ama- rosto, ~queUes qu'J o tole1·a.m, o facto <le tal-o 
bilida.de do nobl'e pre$id<inte do conaelho dl!11· tole1•ado ~ 
arror. A. · opposição, que roc~ia f1•aqul'.!t1t" no O n,)bre preaidante do .. co11salho é enthusiasta 
cumpriU1.ento do seu penoso dever. d01 Inglalcrra .. Pois qualquer govel"no, n:i livro 

o Sn. DA~TAS (Jn«sidentc do consellio) :- Inglatemi, tet•111 a coragc~ ~e lançar om rqsto 
E' u simples dever. ao parlu.me.nto os desp~rd1c10.s, do q~e ~ o 0 ine · ~ mesrno governo cumphce, srnil:o o prmc1p11.l 

O Sa. Gom':S Dll CAsTno nuo o censura por autoir ~ . 
hso .' pelo c~ntrario, ~i fossem precisos os se"s Lá, hs. uma grande ditlilrença na vida publie11~ 
elogios, seria. o propl."lO s. daI-os. ~st.á.1>penas lá, dá-so asto facto, !jUB o Bt•azi! nunCA t~v~ a 
desenh:indo, de modo ra.ptdo, o effetlo quo do~s fortuna do ver; o m1nisterio actual, pre111d1do 
system:i.~ da governal' podem exercer nas filo1- · pelo illu.stro Gladioto11e, sahira d:ia urnas com 
raa da. oppo~ição. uma enormn maioria; propaganda. a.ctiva., in-· 

O nobre prosidente do coneelh~ ha. do per- telligenta, eloquente, tinha eon•aguido a con
miltir qu~ o orador, com o r:~kp01to 51t1e dovo clamna.ção do povo iuglez para a polhica do 11eu. 
aoa seus talent<111 e lo11g-a prattéa de viela r•arl&- 11ntecessol' • entron na camara dos commun~ sob 
menlnr, procure oppôr ·ohjocçües a algu.ruas applausos, 'n:'lo do seu t>~l'tido, mas da na~i!o 
dout1•in·1s,quc S. Ei.. t1pregoou como genurnM inteira. Pois esto homem, com um11 long!\ 
do governo parlamontar, que uos rego. Anlos idade, com ~erviços extraordi11ados o, maíe 
disto, po1·óm, precisa. lovaDtarda camar:i. do1 qao tudo, com 1;1. 11-loria de dirigir o partido ma.ia· 
-<leput11dos o do pnt•l:i;nn!1to tom g.eral Ulll!l acc~- ·nunrn~o~o. mais illustra.<io, mais democratico do 
110.çüo, que lhe p11rec0u 1mmeree1d11 a quo ~oru~ mundo, viu suns forç11s ming-aa1·e.tn pouco o 
um o~carnco d. fr.ac1u~za do pa;lamonto,y .e~- . pouco, as suns fileiras i•aroadae, po1«1~e a opi· 
\•alheiro tlo d1et111;oto pndcssG JLintal' .[I, m•1s~o nlão.p11~lica. actu11va sobro a aua po!ittca, des-. 
aos factos, ào ter s1clo a camai·,1 cumphcc, !>enari cobrm·lne eri•os, cotldemoava·lh& u incertozn1, 
um •,los auto1·es. . . . emfün, bu~ava-lhe em Tosto o opprobrio das nt'• 

Disse o nobre pros1c\entê do cons~lho qtrn não mas iqglczas ern lula com os selv~gons d11. 
e o gov~rno responsnval por ess:1s despezf_lB Africa. Ainda ht1 pouco, essa homom vence ti 
desordenadas .que lev~rnm o Thesouro á pl'Oc~ru\ um:i quost:io do confianç.:i. por 2EI votoa, o a ini
eituaç!to. e1n riuo se ncha, mas Bi;ti :L el\rur\ra, prsnsa \ngle~a diJ>~o: 
porqno todas cas11s despeznJ> 11ahwam dil. CP.- <t O ministerio venoeti, 111as :i. roniori11o ó t.e1l, 
mau.. que não tem· ollo mais fo~a p:1r11 poder dirigh· 

O Sn.. DANTAS.· (ptesidetHe do cm•sellw) :- os destinos dcsto gro.!'-de paiz. > . 
Nf(o disse tal qual pcrdiio · dis>e-"<1Ve1·11a e O que tem occot'r1:lo i10 Brnnl ? O nobre 
c:i.mar~- Cl dei u ra~ão. ' 

0 
presidente do cons~lllo 1•ocolhc11 nm espolio de 

,, ,., e . l' - quem ? 
O ~n. "º~!ES DE ASTRO a coita a oxp 1c~tçlio ao D) um ven!lidl), quG Gr;". po.t'ento o.ffün d() 

S. Ex. e ,quer protestai· cont1·~ esta p:wte do S .. E7'., porqu(l vivora c~m 0 seu apoio, com.a 
1·esrons:1b~h-lado que S. Elt:. ::ttr1bn~ ti camara, sua dedicação, co:n 09 sous 9,forços. o nobro 
porque nrnguem ~a atr ovGr1a a d•l-01• qun a presidrnt() do congelho <\, pois, um venc\110, qnc 
mesma camal'.t (eiu a . menor part~ em !l 'Jmc- vem roco'lhul' 0 est>Olio da aiú dert·o~ll· (Apqia~ 
lhaiile e-ta .lo d() cous.ts. dos da mi noria.) 

O honrado pt·o~\dantc do con~ülho disse : l\hi11. '.lnal poclia ª''t' o. soluçüo da c1•iM ~ 
•Na ltig-htorrn sim, ·o gcivo1·no ó o unico res· Aci•nd1t11 o nobre pro11idente <l11 cons'lilo qrH1, 
ponsavol pelo descabbra d 1s financ;.as, porqu~ 6 si otn vutaçà9 de confb•iça. na cam~m do11 com
a.e t.. cto quem fai o 01·çamQ nto; nqiü 1H11), por~ mnns, a minietet•io de Ultdsloua roccià:~aso um 
quo o n11 ca1rn1n '1UO se iniciam :is tl-.·~p~~~s 9 ~ehcc.procllral'•S ''-b.n1 vult.os eecunc1.1ríos <lo seu 
~e concodom os recursos quu o ga-YM'no entendo i•artt<lo l'l\l't\ S""'·h-.•m os <lo"t;nos ela p:1!1·i~? 
llccess ... rioa. l-'01\!4~ S. Ex. quo o pU1•!a1u~Dtl1.dsmo dCl lli so 

Mus islo ú \ll\l c"ca.1·000. Qtt.~ndo foi qu~ a dirig-o pelns me11tu:\~ uormae por 11uo $9 dirige o 
maiol'ia da c!lm~rn 1·ecnaou ao goveruo ll!I rnct- pa.rlo.mont:uismo(\'nqui? 
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Não: o ministerlo Ntirava~se, ou dissolvia. a. ú ana. m~moria, n!lo jnos pontos capitaea, mas 
ce.mara.. 11.tó na palavra~, com que · enfeibve. aquelle 

-· -~-~a_in.as ___ duas_ unic11a SLluções rcguhres o novo ~·amalhe!_e_ do refol'mas, disse:-« por causa 
legitimas. .- - - - .. - .. _,, -- - . .. . . . . da~ ~uvidaa, escrevi,-idil;;,)-p111·a -qüe 1sso-fiquê __ ,,_ 

Mas, no Brnzil,.chamat•!\m-ae todos os hom<ins escripto:o. 
do partido liberal, aq11elles qu~ podiam empu- Mo.s o nobre minist~o sabe que, hllando na.· 
nhar o bastão de chefe, e todos jâ têm sido prc- camara, ninda que a oppoeiçilo nilo tenha a. 
eidentes do conselho, e, o.e qoe o não têm sido, nrt~ a.dmiravel da. tachygraphia, ai s.1las pa
e~tiio â espera da succe~são do nol.>re president~ lavras~ Clahindo de tão :i.lto, h"viam de chega.J." 
do con.~elho. (Ri.~o.) aos ouvidos de toda a opposição, e o nob~e mi-

Isto não e regular; esta. manaii'a. d~ estar a. nistro tem ba~tante probidad~ para. não ra
r0vesa1• os homens no poder, é i.ndieat' que, tirar nenhuma das · que houvesse enun-
n'oetc paiz, nã.o ª''ºos principios que conquia- ciado. . . 
tam oa cargos, mas a·s pessoas . · O nobre minis tro, porém, diz, :is vezes, o que 

o Sn •. DANTAs (presidante elo co1is3 Uio) :·- não quer, 11 o orador pede Ji~ença para recordal' 
Em the.i!e, y. E:i.:. tom ra.~ilo. um facto que vai lhe dar Jogar â nova. ordem de 

considerações. . 
O Sn. GorulJls DJI: C.<lSTRO peclo pnra que :liquo L~mbra-se de que,.-em uma. sessão do Clu.b · 

cvnsignada a d!lclar11çilo do nobre praaidente da. Re.forma, em. 1858 ou 1869,o nobre presidente 
do conselho. · do ci>nselho diân, com a autoridade que lhG 

Quem nlia conhGcQ a coragem do nobre pre- de.va a. chefb do seu partido e no meio da auen
siden te do cou~lbo 1 S. Ex. tem long,1 vida çffo que os sens do~ee oratorios conseguem ce.
parlnment!ll' o ·teve a fülicido.de dll conhecer pto.r, «o podar pessoal é a unica origem dos 
que não ia bem; por isso, l'esolven, com leal- no~sos males.» 
da.·.le que honra o seu carncter, decbr!l.r ao paiz Pergunta. o.o nobra presidente do conselho ei 
qua a ultima pai·ta de sua vid(~ seria. cousa- este p'ldar o.inda. exista? (Riso.) . 
grada à verdade. Comprehendo a delicadeza. da posição do no-

Maa, o nobre min1stro não 11.ch11 qu~ ó ver- bre presidente do conselho. Jã disse, e não so 
da.de 'lue, aem o respeito 11bsoluto e completo cansa.rã de i-epetir, que é 1•ealmente difficil ser 
~o.orçl\manto, não o:s:iste governo pal'lamentar, um rei constitucional. o or&for, comll tojos os 
pot•qtrn o dogma princi.pnl deslo governo con- co.uervadores, 1uio d monarchieta da vespel'a. 
si<te om aer o irupoat() votado po~ quem o pagn, Sustenta oasa fórma. do governo, porque ell11; é 
e a d~speza só 11utorizada por quem ropreaenta urna necessi Jade. . 
o~ cont1·i1Juint~111 o Sn. R.'>.TIBBONA;- Estamoa de accôrdo. 

Tnnto iato é n.ssim, quo o nobre e:s:-presidente 
do conse lho di•~e :-co reepoito ao orçamento O Sn. Oo~rEs OE CASTRO nllnca dissJ qua o 
nilo é simples questão du confia.o~" .., probi• nobre deputado era republi<1ano. 
d d · d li t fi Mas o nobt·e presidente. do conselho ha do 
a e, o ogma., porquo 6601 0 e 0 sya ~m:i. • poi•mitlir~lhe riue llte lem\Jre um:i. phrase, que 

carà filheado. • o not..ro mlni,t ro pensa. que 0 proje~to om não diri qUR descobriu n eoróa, porque 11.esta. 
<lieouae~lo salva no mimos a appar •ncia da le- situação muitc\11 vezes olla tem estado em. com
galidnde 1 E' p1·eci~o esquecer a ª'111 1lala, pa1•11. pleta. nud<'H: • 
nutrit• a r apernnça.itifundad:i. .d!) qtto a uoticil' O nobro presi<lonto do conselho, apertado 
d l t t pela logica. 1!0 fe~l'D do nobre deputado pelo 

astri. prorog~ç:lo e o orça.mnn o 11oe;o. rauspm• Rio de Janeiro, disse : "'não ha tal, não houvo 
om litu p~ucD tempo todo osto p~i~. aomelhaute impo8ição; elltre tnira e :i. corós 

O Sn. DAsui (p,·esicfenM cfo cons~llw) da hOlIVe um pacto. ,. 
um o.parte. Nunca se ou,·iu isLo em parlaman~o nenhum. 

O St\. GolfEB DE CASTRO ~·~cln·a que nifo (.A11~ia.dos.) , , • 
tem n fortunn do nobro prcs1denlo do con-. Mun~t1•0 1\lgum :und:i. otizou d tzer que ti• 
selho,de nãl) dlzer pt1.l:1Vras q110 do' q11eit•n; nha l'e:i.liz,ldo um pacto com a corua..· ... 
col'.lfügsa que tis vaze' 11iz mais do que deseja, [ O Sl\. DAN'l'Ae (2J1'esidcnl8 do c~nscU10): -
e o unico pczar <JllO tem ó osbr r.bus:i.nJo da Não foi assim. 
pac~oocia <lo quem o ouve (11iHitos 11<10 O SR. GoMl!S DE CASTRO affi1•1na ao Sr. pro· 
apoiado$), t~ndo <fo voltar a eatt\ declaração de -i~eo.to do eonselho que mto lho attribuo pala
s. Ex., que o aventurosa. vra quo não tenh11o sid•) p1•oforida por S. ·Ex., 

Nada. nega ao governo; apenr1s affirma que porque dai~ja nunc~ ma.is. ouvir do a~ pa.rla
a optmsição podb noga1• estes 1noios. do gover~ mont~u· esta v<i.nglor111 ~e d1zor: «.Commigo per
na, 'po1· duas razões: primoirõ>, 1iorquo o go- demo seu t~rq.po, daqui não ~ae palo.vra que 
vcrn0 não tem .o~çamento. pot•qno llt'la quiz; Cl, eu não queira. l> Pois si<hiu esLa. (Hilaridade.) 
Bt!Jlnnda, porque esta medida ô l:\rdia, chc- Si ·uv 1~1ise autoridada, pediria, l'espeitosa• 
ga depoi~ do tor-so oonsummalo ::i dictadura 0111 monte ao .nob1•0 p1'<)Sid1Jnte do coa~e~ho, 1ieonç11 
11rnt·H·ia de finanças. . P:•ra runtl-O.PD!' oo ttL. falta de ras~c1to, que todo 

()\)sorva \)lle o Sr. pres1c\ente do consolho c1d idao br,1zü·nro, 11.111d1t por mais ele1'a.uo que 
ê um dos ornamentos da. tl'ibuna (apoiados), e~toja, d(J ve ao Ch1Jfe do Estado. Alli, não estó. 
m"~ nem se mpre dei:s:a escnp:u• pn.l1LVl'a, que o bom'1m, 0st~ o prin~il,liO, e~ta o primaii'o r·~
liepoia n!ío Lenhn. n deplornr. ~ presant~nL? d<~sto. pa1z, o n1n!l'uem no Brt1z1l 

Lsmb1•a o que Hl deu com n npr c• sf'nt:iç11.r> do tt!?U o d1rolt1? de dizer: 4. Forcei a.corôa 11 co-
11eu progl'llmmn. Níío qt1erendo s. Ex. confiar lou1·11r comm1go t1m pacto. > (Apoiai.los.) 
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. ___ p ___ E!ª~ DANT.ls (p1·asid1?ntc do oonscll1oi -
. Eas:1 tr~dilcçno ó de·-v. ·E-:i:; ·· -·-·· - · --- - . - --· 

·O SR. Golr:rs n:;;: C.~sTno obsorva quo o nobro· 
p:roside l\Le d;1 conselb.o diss~ na canmra: 
.« _Fui ch~~ndo _a primeira. voz, não para org:i~ 
. uiza_r .m1111ater1,1, mas par:i. aer np!i.lpo.do eobre · 
ns dtffi.cul lados. " (Hila?'idadc-,) ·· · · 

O orador crô que falia. aaw malicia. (Hila~ 
i'iclar.k.) 

"'Fui eha.!llndo •\ saguni!a vez (disso S. lh.) 
o fiquei so1•pr~.11dido com n incumbondn de or• 
g:inizar 1uinisterio, " · 
· ·O or-ador. lernbr.\ á çamara o intorDsilO eom 
que S. Ex. 'quii indicar aos Srs. depuLnd<ls de 
a.1n\io:cs os fados que a Corua. insiatii-a • .i A Cor<la. 
m1<ndou 1iue e_u lizess~ governo : ou nilo podia. 
fazer go•:e•:•~o, p ,r ,111e aind<\ e:i:istom · a s tanta.~ 
lnco111p:H1l>tl11ia.dcs do anno paS.'l:ido,• di1111u s. fü: . . 
· A Corô:i. insistia, . .duas, . . quatro e maia 
Yez<1s ; o nob~e pro;identc do co11s ?lho r ec11aou 
duns, quatro e m:iis vei es. ~arccia quG S. i::x: 
tinha perJido a e~perauça de levar e~t:l Inrca 
a o {>Orto de s1h-nçiio. · 

S. E:t . recu.,i.m, ma.~ depois a C<>róa accedeu 
!\OS L(>~moe em qne S. E::s:. podia org1nizar mi
nisterio e S. Ei.: .• nceitou. Eis o pncto. 

Oru. si o no:,i-e presidente do conselho sti 
aeeitou a incurubancin. depois dG 1rnc!G ••• 

O SR. DA~TAs (presidmt11 elo conscllio):-
1\1.u tuo consenso. 

. . O Sn. Gol1Es 01>.: C;\sTn? di?. quo o nobro .vrosi· 
d .:nto do coua 11110, e, nl~m de parlamentar dia
llnct.,, jul'iscon,ulto, e sa.bo que o facto ~uppõo 
o ac.:órdo ~e 1lu:i.s ou mnis pe1rtcs. Portanto, o 
nobre prc!ldente do conselho hn do reconilocoi• 
que o orador, co:nquatúo nãét ao te11hn con' t- · 
grado_ directnmont·J :i V•,rdacle, ostã nnrra11do 
lleln11nte o quo so passou. Foi por isso, por 
08ll:is pnl11.vrlfll·de S. 1':~ ·· , qo.e o nubrc 1io1lUtado . 
pelo Rio uo J:i.neiro, illustre wostro do orador o 
u.tti :trror11Jo em chefa p3lo proaid-mto do "a· 
b inote _24 do Maio, tirou, como illaçlla do~H 
pa1"vr:ui, quo a coro 1 tinba mau if~st:ldo i<lêaB 
ú:~rca da aolt!ç:io <lo d i vorl!Oe problemas t}UO ao . 
:1.g_1la_m no pat1. . O nobre pro:iidentQ da conso
lhu estava rcahn«füt' em um11> si tuaçlto afl\ict: vn. 
Apostolo ds. vo1·,lade, cons;~i;1•11do a ellt\, co1n 
prot :ato Íll'llle de nuncn tu:us lhe dnr a• costas 
nil'. > podb 1•ecusa.r a illaç.to ti1•aclt1 polo nobre 
c\oput:do pelo Rio de J.\nciro; ina~ ta111boll\ n~o 
a po.liit. c1J11fo,sar. S. E:t., en tüo, fuo-iu da rliffi· 
culdtld~ por rna.noir!!. pitt01•oso(I,: ~_im~1l;u1do hy- · 
poth;iso• •. « Supponl1:1.m q uo a. idea vo1u ·do Ili- e 
oo. 11 :1ce1toi ; supponham que 11 idó:1 foi de cú 
~ hi acoit::w:tm; que mal ha 11isto ?» p~rgunLoll 
s. E:t. H :1 mn.L 

O Sn.. D.un•.\s (prc•siden !e do conselho):
Nouhu1u. 

O Sa, Go~m~ DE CAnno di•aordn ,:o s, Ex. o 
podo-lhe ;iuo o ou;:a cu1n licno•olen~il at<) ao 
lltn. 

Q 10.ndo 10 disse na c:-.niara q uo n w rõ:1 :ido
pbra •olui;_ilo f,, tl\I n.~ iuais grt\~o •i••o~l.i'lo quo 
15c:i ~em agitado no piuz, mn mcinb1·0 d :1 cn
mar:i. dis~o-« E' por i,so quo sou ftlnntico pola 
corô:i. .~ 

Poi11,. o or.11.Jor, 1non~rchista como qualquer 
-o.utro, .s 1 ao Pll<le~so convancor do quo a corõa 

t111ha pensamento, O(tinião, idãa sollre a solução 
daa g1·nvo~ q uo9li!o• que a:;itam o pniz, rnonar• 
chista. como ô, di1·b 11t10 (1._ corch estava. proca· · 
detido de modo il'1·egubr • 

.l:fa .u mn. u µica ma.neira, no humiBe conceito 
<lo orn<lor1 d:l conservar a corôa na região &e .. · 
r ona e inacccssivcl tia p:ü::tõas e ao1 interoases ; 
o pensamento sul>limtl do creador dl!sta fórma 
de govorno ô q110 a oorõa seja urna ·.Carça de 
resi~lcmcia C1s voze~. nunca uma. fo1·ç.\ do lm• 
pulsão. · 
.. o ·orador. ncre,iita . quê um 1·ei illustrado, oom 

longa expe rioncia. de 30 ou 40 anilos de gover~ 
uo, tnnlia id<!as, 'opiniões, desejo!! de lOvnr o 
pniz fi. pros;loriJa.d·J que ello sonha; mns, na 
fô rrna c:o govo~no qua nos rege, Oll ministros s;lo 
indicados p:1lo p1rb1nonto, s!lo chcfoo cios par
tido~ que na ca1n:i~ se dugladiam J.lOla p~sse do 
poder. . .. 

o nob~o presidente do . conselho era nat11ra.l· 
inenlo indic:ido pelo aen partido p~ r.i. resolver
estas grande> 'luestões. 

O nol>r~ presidente elo conselho tinha j~ pro
nunciado na cam n·a, de qu:l ó .ornamento, ou 
no governo do qn'l ffaera parte, pcn9a1nent.o 
al.;um q1m11t•) li reforma do elemenlo ~~rvil ou 
qua.nto á,, grandes qu11stões fiomnce iras ~ N~o. 

O Sn. DANTAS (p•'e$·dente do con.·elho):-So
bro A$ qttestões financeiras, sim. (Ha oi1tro1 
apartes.) · 

O Sn. GoltEs Ili!; C.tsmo nota. que o nobre 
pNaidont~ do consé'lho fe~ parto do g:1bi11eto 3 
_do As;osto, o t>rim('il'O qne chamou a. aUonçlo 
do p:u~ ~obro n. rcs oluçlio d_"qucllo. que~tito ; 
~a~ foi ent~o um th<'ma de crtticii. áquel~e gn
lJ1noto, agitar clle u111.11 qt1egtílo g1•11vl <Sima 
qt1·1ndo a na<:ii • 'lm poso ci;ta,·a . a bra~oe co01 
a 111::.ia t .-omonda luta. · 

A u1u aparto do Sr, Felicio <leis Srntoa, dizendo 
quo ~ra oss:i 11 occ:i.sião ma.i!j convenicuto, o 
ura<lor re11ponifo que tanto -1!$Sll occasiilo º''º ora 
convoni1mto •1ue o goveruo n:lo iniciou m~tliJ:11, 
D•i•J dcs·~nvoh·eu o s"u p11n;n.inonto, nncll\ fei. 
O ora-.!or acredita. quB u111 o~titdista · <ll'> orde1n 
do clt•!fe do gabin'!L'l 3 dct Agosto 1iào f.1 zin 
~·u oro agitar questõ1n pat•a a~ quace olle niio 
tiv~ss 13 pr ;•parada o. solução. 

O S11.. DA:sns (pre&identc do cmisel!io) :
Prep:iram a opinii!o. 

O S1t. Golrns D!: G.tsmo ncr0dita mais no 
j'.dzo dtl historia, que ha dG julgar, 1111. sun imw 
p :o i-ch\lida.:lo, so1mlht1ute impru1foncia •. SeL•ic. 
nquollo o mom,ento maÍ$ o.r.'"la. a.11u0lle om que · 
o g-01·<irno ~e via a br~çoa cum o in1mio-o e sknn
S'?iro qnn tinh~ re1•elndo urnn vito.lfdado qno . 
ning-110111 Sllspo1tava ; quando us f\nan ç .:s ·ca
hip,:11 em d·1scnl:lbro incrivol ; qu:lntlo o cambiG 
•' St:\\'a indic:mdn n. bn!lcntota do lhegouro : 
s~rhi 1111'1cllo o ü1omo1ü <> sohmno ·pnr:i l\srila.1· o 
p:iir., clividin11r> a nnçlo nm do11l\ grupo~ 'i O or.1-
ctor n :1n l\Cr o.litn <)U•i fosso cs<o o pcn~nmonto 
•ln chefe 110 gnbinote 3 do Ago-;to . 

!1In11, voltrindo no ponto cm quo cstnvn, não 
101•0 n niul quo o 110\lre prosiJentn uo consolbo 
ncdlo.~80 o s-over1\o. O 1uomeuLo ó difllcil; o 
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temporal .· está a Je.'18nca lolir-10, e pna. e1ta O SR. F!:L1c10 oos SANTos:.:._Ainda ó da lei . 
situaçl~ arriseala ó pMci~o um Palinuro de de 28 de. S!!tombro. 
braço forlc, do animo vigoroeo e de Ti•tas O Sa . . Gowi;:s DIC . CAsrao re1ponde a cstG 
largas e segaras. -· · - · aparte quo a foi de 28 do Setembro não a.uloriza. 
. Acredita o nobrJ presidente do conselho ter manurniesões sinão por meió de indemnização. 
os eleinentos precigoa p11ra reBolver esb enor;no Considerada sob as ralações do propriedade, 
qaostiio que se agita ba a.naoa 1 Cre o nobre esta g_uestão já tem hoje pouco intere1se ; como 
presidente do consolbo que a. ma.ioril!- que O. -e~prtedade 9lla. está qua.ei anniquil111da. N!o 
apoia actualmentc ha de conservar-se fiel a este to1 por obra da lei de 28 de·Sotombro, nem pelas 
programma 1 Por honra da camara, o orador· diz 1'le;Jid-1s do governo geral, quo tem sido teeLe
que nll:o ê possivGl que a~sim seja. · munba impotente e muda do tudo quanto tem 
·o Sn.. DANTAS (pre#dente do conselho): - füito o paiz. 

Não e2i por que . · · O Sa . DANTAS (pre$ídents ào conselho) :-E 
O · Sa.· GoM~B nE CASTllO vai dizer por que. quando o governo não qaer ser testemunha. im-

Acredita que a maioria. nio soslenta governos p'8sivel ê nccusado. . .. 
pelos nomes proprios que nelles figuram ; a. O · Sa. Go3!J:s oPJ CASTRO responde a este 
maioria, tio rica de hle11tos, Liio reeommen- aparte, mas, para concluir o seu pen91mento; 
davel pelo !«IU ~alento, aceita programmaa de diz q11e o anniqnilamento q~si d ' ssa proprie
principioa e n!io de homens. Q11er-idéa-s, quer dado é -reaullado f:i.tal, logico, irrecU-savol dl\s 
um& liandeira e não nomes proprios. leis provinciatllJ, que s uj eitaram a impormção 

Pois uem, continúa o orado~. ainda não houve de ·~scravos de uma. para outrn provinci& n onus 
na. c3mara. uma cri~C! promovida pala tent&tiv:i tal que impiirta o:1m probibiçãci. Desde quo a pro
de \'&110luçi!o _desta. queetiio . prieâadc se desorgnnizou, desceu de valor; 

O Sr. .Martinho . Campos retil'ou-ae por p~rd-.u de importancia, como objeeto do pro• 
simples questão de urgencil\, e tinha <iilo na priedade. Por cou;cquot\cia, a questão, por oa te 
camara, com franqueza que o orador ch:i.1uou de l :l'.io, ost,I. hoje com a resolução. J:i vciu onca
imprudente, que era eacr:wocrata da geromn, e minhada . O q~10 hojo resta é a questão de tra
que nilodaria nem um pnHo além da lei do 28 balho; é a questão economica. 
de Setembro. · · Mil~ o nobre presidente do cona~lho, coID 

A mRiori• a.poiou ease miniatorio, o; por· . oquello. ironia quo o ora.dor leme mnis do que 
tan~. e1·n e•a~. o prog1·a.mma quo Blla. quel'ia . a• blandiciaa .de S. E:1:., disae ha pouco que, 
Depois voiu o Sr. Viseondo do Paranagná, que quando o governo não quer 111r toatemunha 
reueci!o11 a. bandeirlL do m1mife,to de f8liD, muda o 1il0ncioe11 de füctog, o accu.am de pel'
ma1 qua na.tlu fez; cn.hiu por oulra q1111tian- turbndor. Nilo o accna:1111, não. 
cull'I. Surgiu em 1eguida o mini1terio La- O·nobro prll8i·lanta do conselho di'e8 no se. 
fayeUo, que di1so, no 1011 ?rogramml\,que o sou no.do e repetiu na ca.mara gue " 1ituaçilo do 
pen11:1manlo, no•ta rnator1a, or:i deeenvolvor o thesonro publico ê deploriwel n que era perfoi
prineipio <lll t 'i ele 28 dl\ Setomliro. tarnent1 exact.a. a deacripo;n:a feita polo 119u ~n-

. A maioria aooito11 º''' progr.mma, <lo que tecenor. . · · · 
dltu prova da maior valin na rH(IOala ao di1eu~1110 O si\. _DÀNTAB (prosidonlo cl~ conselho) :-
da coróa. Por · ullimo apra1enta-~G o nobr•i A mlldida· vem om :iuxilio. 
pr011ido11to elo couaelho, a untes tir. exbibiçllo Jo 0 811.. 0oMKS DI CASTM não eshl discutindo 
MOU progro.mma, e:itpedo teleirr0:111mH olt\oiaos medida~. mse em oee .. ailo·opportuna pedir:i Ji.: 
ooi prcait!ontc" de pro•incÍils , diJ•!ndo quo n. E · · 
ai\uaQil.o oouUlllll\Yll a m,;•1111U, quo houv·.•ra oon9a a S. x.para dizer o qua pensa n. reapcnto. 
11pen1U1 muda nça do 11111oaa, . O Sn. DAN?.\S (lirc!idcntc.da con aelho) : -

Or11, ~i o progra::un:i. lo.ao o 11101mo, oalava E pooo a V. Ex. que ill111tro o dobate. 
elaro"que o ·nobro proaident.o. do co11solho lliJO o Sa. Golln:e DR CA&T1\0 nunca illustron do
irâo croar difftculd:Ldo• no seio da maioria, que bllte1. Só do•~jn vivor bom comsigo, com 1ua 
oom.tantn dedicaçilo o apoia. Ma1 o pl'\lgl'l\111ma conscioncia. · 
nllo ê o mesmo, assevera o ora.dor. · Quando tom~ :L palavra, quando tem o. im- . 

A loi de28 de SelembrJ póde resumir-se em prudenci:>. (111to apoiados) de dirigir-ee 11 ca
duas pnlavras: declarou livre os nascitUl'OB e marn, á repre!lentaçffo nt\Cional, o vê que o 
reconh~cou a. propriedado, mnnd~ndo quG o ea.- nobríl pr~eidante •lo conselho não se incom
<:ravo fo1n libertado mediente indemnizaçll'.o. moda com 39 .. ~une obse1'V'ações, volto. para oaea 
A corôa ainda 01;0 anno podiu aos repraeen- muito tranquillo. Não creiit S. Ex. que haja 
tanta~ da nação quo desenvolvessem o ~yetemn homem Meto paiz, que hoja homem neste par-
daquella lei; e em boa logic.1, desenvolver um tido, tito explorado neala questão, que qaeira 
systern11 não ô enlrar em caminho qae elle fe· vincular os úeatinos da sua politica á que13tão 
chou, não ê inu•oduzir disposições que ess~ sys- dl\ cscr!\vicliio. (Apolcidos.) 

· 1eme. rcp~Uiu, que não quii S(!guir. · O partido que •ousasse tanto seria partido 
Portanto, a illus'ão não póde contianar. O no- condemnaclo ; mas o orador, neatn qu ~atlo, 

bre pre1idente do coneelb.o quer libertar !>B o&- 1 dirige-se especialmente 4quellee que tomnr~~ 
cravos maiores de 60 annO!l ; e neste c:1110 negn 1 •obre ·oa aeua hombrus a gl'Allde· ro1ponaau1h-
indemniaaçiio. O nobre presidente do consolbo dada do momonto. . . . • 
11,uer lnrga capitn~o, do sorte quo o fundo 1!011- J Qno.l a queetl!o qao se ng1~ no pau ma11 
ti11ado a 0$fa grande obra de caridade nacional momentoen eql1e maia devo preoccnpar .nquellea 
Ol"CSÇ& em proporçü'.o exlraordinaria . · que têm a reapon111bilidade do governo Y 

v. n. 19 
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.. _:H• a ·q uestiio financ9irA e . .e circ11msta11,.ias 
eeonomiclUI do trabalho que-BQlici.t.a..ui.a al\eo~ 
de todos oe eat.:dietae,e para os quaea o ora•tor, 
por . maig que procurf!; niio encontra solução 
prom ;>t.a e iintuadi:>ta. 

o Sa. D,Utl'AS (pi-e~idttnt~ do conulho):-
0 go11erno occupa~se da. queetllo · do .trabalho. 

O SR. Oo~n:s Dl'l CAsr11.o lomb1•4 qu9 o cambio 
já nilo é ca.ml>io, é a .banca.rola., que estâ ai
mulala, mas que jâ· oscao.cara aa suas fa.uce11 
par" traga.r o paiz. 

Dei:r.e 11111 pouco o nobre presidente do con• 
selho llJI emin1:nci1U1 do poder a. que foi ele
vado pelo favor imperial o p·~lo auxilio de a~n• 
a.ruigo~; venha conv:ver com a o;•posiçilo nas 
camsda3 i.oferiores, venha viver coui o povo ..• 

O Sa. DANTAs (pres 'deme do~onseiho):-
E' com quem Lenho vLvido. · 

O Sl\ . Go:.in Dit CAsTno •.. conhacer de perto 
ª' sua" n ecesBiJadoa, avlllia.r a aue.aituaçào, a 
Terá que o p<1bre C'mpreg:ido .pul>lico, ·que re
c~be 10\)$ · de ordena:lo, t~m apena~ de 11eu 
pan di~po: seaaoo~'\ e p~uaoe mil r6is ; 'ndo 
m.ais silo dôlfürença'J de caml>ios, • é ubaorviJo 
pelos imposto• a que eue· ealá sujeito. 

Ell i e ' tá :i \oear &. ·mill8~1a, e o nobre pre~. 
aid ·nte do conselho pó le fazer a propag1mda 
que quizer. Buquanto nll.o tiver om 1e11 ª "xilio 
• misoria, o für6. impunementa; m·111, quando a 
necos1idade gritar tn:iia do que a rullo, 'quando 
o cidu.dlo oacill11r ontrc o funealo dilemma ou d~ 
morrer inanilnndo ou de lançar Córa uma ord~rn 
de cou•a. que prodn:& o. au~ miseria, que lhe 
torna. tio am111go o pão dll. u.iatencia, o ora.d 1r 
ulo laTIL nad·\ pala monr.rchi:i., coino nada d:irú. 
pelo 11obro 11rea1d"n te .do connlho. 

E' preciao · qu•.• S. l·'.x. 1e con,·ot1QO. de quo <> 
govor110 nrlo 10 reco1Dmend11 1\ eatlmn da se111 
concid:i.dllo• iieh J<Jnowiniu;ao quo rec<?be da 
1ciencio. O povo. o pobre ca1npones, onmo o ora• 
dor. que, adiDirado de 1i m<l•mo, '\'0111 ouvir a 
(Ili.lavra mnt'JUlt& elo 11ot1rn pre1idente d~> con-
18lho: o roovo 1111'.o qu"r ,qa.hor dt1 rlenomineçio 
q 119 o governo ta1n ; ai oatd. sob a protocçlo de 
uma monarchia ou r.lr> uma repllbliea, do i;o
verllo do Doge ou de l.uig XIV; não quer ter 
unici.men\e t.· lran'l•1illida1h dQ momento, quer 
ter o 88ntimr>nlo da. t..·au1uillidnde, e eat ' aen-· 
\imento 1•1tt\ perdido : não h:i. mais governo, o 
governo eat tl. .lc>miUi. lo. 

quo aa chama 25 de Out.u.bro ; · mae pode &O 
nobre presidente do coo.selbo q_ue lho e~plique 
po~quo OJ fa119nJeiros Lloa municipioJ da pro·· 
vincía do Rio de J!\neiro, como ·d .~ outra• pt·o~ 
Yincias, congregam·Be par&:>. defeza aowm~m; 
arm:un uma policia para garanLia doe 11eus .di· 
reito11 (Apartea.) · 
· Qu~ndo o .cidadão - se arm11, o governo es~ 
dcaarmado . () nobre preaident~ do con1elllo nlo 
contesta o facto ; o• jornaee publicam d'iaria
m"nte 011 esta.tutos d1•1kas a~soeiações, e o ora-
dor·nllo Re all·eve a condamnal-&11. · · 

Aproveila o ensejo para di~er que, D& •ua 
proviucia, a idéa e111a11ci padora caminha $6111. 
obstaculos, aem feslu e .aem estrepito. A liber
·taçâo dos esc.uvo~ tom ume: marcha. uceodente; · 
mas na aua província entendeu-se que niio ae 
devia. levanta.r a propagand:i, que leva a ·eape
rn.nç:J. a.o · fraco sem poder garaattr-llle 'º 
dia proximo da liberdade~ seria um p~rigo. 

o Sa. DANTAS (presidenttJ do . ()OJUelho) :
E' o pó da c1nrada, niio a3susla. 

O Sll· Gol!E!I DI CAsTBo observa que o no
bre preailente do coo.~lho chama p0· da ell• 
t.rada. aquillo · qu& 9 uma !l>tn8"Çll con• tanta & 
viJa e â propricd11 le. (.-tp<>i1Jdos.) O• fazendei
ros; quê vivem s ep[\r&doa de todo o 1010, de to
d09 oa prnieres ola córte; ·qu:i vivem ligados ao 
tr:i.b.ilho para alimentar ag arca!< do th••aouro e 
f 1rnecer eulisidio ao nobre pre1id·' 11's do cont~e-
1 bo o a. todos "' outros funccionarios, f •alo ver
dadeit·amentG ameaçado~. 

O Sa. DAN'l'ÁS (pi·esid~Jlte do cottselho). -
R1le1 nlo téui melhor911 ainigoe do que o presi· 
donto do o~o.selho. (Ha out,·os aparl et.) . · 

O Sn. GoMU ng CASTRo·diz qo2 a macula dá 
escn.vidlo é tunica dll No.~su• gradadt\·{ p'.!Ue 
do C,•nt.a11ro; uur.11 á pr~ciso nrrancal-a llOll · 
poncr•, d 'I mudo que a al·~gri• do un11 11!0 
coincitli& com 111 la~ri1n11a dJ ou,ro,, .para q11e . 
.e possa e:uoar o bymno d>L l ibarda!lo cm toda 
e~ta. terra. da Am~rica. tão cantads.. tieloe poetll.B 
como pelOI ora1lor~s lii.J~raos, Í>Liend11 d "eappa.. · 
rocer toJo~ a< 1·iv;1lidiide11. 

Mi•a será. vrudante l<lviintar o•ta questão m> 
lllOID" l)IO em qlle e preci~ 0 1ernpreg'() dCJ mCJios 
heroicos "para ro~Laura.r a aituaçlo do the-
8 ) Uf0 'f 

O honra.elo presidente cio conaelho declara quo · 
é o molhor &migo da. ·la.Vt'adores. · · 

O Sa, DANTAB (presidente do conselho):-
0 melhor, não; nil:o têm lllelnor. O SK. DANTAS (p1·esidente d o cons,lflo) .: -

Niio apoiado. 
o SI\. Go:uta uv: CuTl\O desejari:i. estl\r en- O Sa. Souu C.1.11.v.1.Lao:-Espero que ino se 

gnnado e pocier ncompaahar• as .Jlluetles do nobre voriftquG. : 
pre11id ·nle do con•·c•lho.: mas S. Ex .. ·sabe que O Sl\. OoMn Dll: CAsTao diz quCJ. a d.aclara· 
ha · duaa "ªP' cica do ~eriuranç11. .: o. s ~gurança. ~ão egtn regiatrlld:i; dêrn o.T11 lor . que quiz~
de mo1neoto, que ô a qu11 te(ll ·o :paii, e o .•en- rem . 
titn'}nt!> d& segun.n·;a, quo e o qu ~ lhe (ai La. Dtzi11. que O· governo QStià dllmittido, e ·l!!Stll 
E' &'.1biifo que nenhum m:1I o lllil '!f\4;&; m·1s c8'e p1•opc1i~r\ nlio ·agr.1dou ao · nobrct presiclento 
bem -a1rtar ci pnssageiro, posquG o pras~nt · • ê do con&elho. · . 
nada ; o fut11ro, coac' lindo com o p•s~ado, 6 Ctbrtl U•n r .. cto ljllll h:i de.pronl-o. Em 1l111a 
tudo . ·Fulta o.o p,. jz o 11011.Limento de •cgurança. dos ciJ1doe J1\ -r1rovincia do k io ·de . .Janoi:o 
O cidadão nJo llore lita ' i uo 01toje. ll'm ga1•an• houvo 11m 11>•1H!linalo, e depoi1 clelle gra11:lo 
tido· com o governo que tem. (Apoi~cfoa e 1l60 nuruoro d o individuo• ar1·ombnr11m a .aadéa, ar. 
apo\cdos.J ra1tamw pa.t•a fil~a o cri111.inot0 11 o redux.iram r. 

O nl'ndc.~. embora adversa.rio, 4i goneroeo. j pedaço~. Qual .foi o. pimiçl'lo deetii f;\ cto 1 E: atl.o 
Não quer t llcordar .eaa p11.gin• de v.orgonha j t\ a J chegou ao po.oto da •e 111wlíc11r a lei de 
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Lynch, contando-1e eom·a. inditl'erell.Çtl do go;. g~m do nobre presidente do CODl~lbo. qua.noo 
veroo? .. ! foi, c1.1mo ch~fe de policia, ao l\lar.anhio. 

O .s~ . .. AN-tO!fto PtNTO :-Maa . n§a_ tors.m:os:\ ,Si &i~d_a. boj'l o 01'&dor se deav;1n ·ce·,dia!lt• 
abol1c1oni1tu.e ; t'uram· oa fazendeiros. j d:i.1. arnabdtdade• dB· &. füt. 1 quanto mata 111n• 

. . · . · pies eatuda.ut.e. S. Ex. agazjlhouo.o com · uaaa 
O Sa. Goxp n11: C~~o n4o 8!!-h accusando . bóndnd, que, de~de enlio, 0 . penhorou. Não 

e11te ou aquelle . E~tã citando fac~ll q~e pro- q 11or . rep••&ír que 0 abrJçav<l , porque 0 nobre 
Y~m que, desde- qu~ o ·governo nlt J. mapira con- preeidente <lo i:ons·ilb.o já f :1 z deiconfiilr do! 
1bnça ll naçil1>, está de facto demlthdo-. , 119Ua 11.braçol , diz-indo que abra.ça 0 ri•al par& 
V~tando a . ea11 t theoe,: o orador diz que ! e<tra.ogulal-o, segundo 0 pensamento qu·•· leu 

prec1~0 .qu i o !1-obra prea1denta do co,n•~lho de em uma da• IJl•is bellas ·parinlle de Shnke-
UlllB ed1çllo ma1a corr.1cra dos aell• d1acur~os ~ spiare. · 0 

do seu programma.. B': preei'iO r it ital'·da ca- O orador des~ja· concluir; e·, eomo jà -divagott 
mara eata q11Mtilo .de iotei:vençl1? da coroa., muito, quizera concloil' de mo•lo que não foaae 
que ~óde trazer per1gos mutto ma1ore• do que de to,Jo dAsl gradavel ao nobre pre!!idente do 
talve:& •e penp. · . · conselho. S. Ex. nl!o· póde ter a preien!llo de 

O Sa. DANTA.11 (p1·esidet'lt6 do co•Ue1ho) :- viYel' mui~ como cbefi! do gabi nete. O seu pro-
Eata in.\elrarnente ·retirada. grarnma foi, t·11Tes Dilo d'l propoeito, J' l'Ogl'am• 

o Sa. Souu CARl'.l.LHO ;-Elle DMo a trouJ:~; ma para m·1t&l·_O. Mas s. E:t. quiz connncer 
os oatro11 organbadores· de ministerio é que a. "° eleitor •108 mini1tr05 que, quando reouer.va o 
trouxel':i.m, Elle foi int.eira.inent!3 discl'eto. poliir , 1abia o que í1z i:1.. 

O O.Doo paalll\lo ditia S . Ex. , com a. fran
ó Sa. Gol!EB nm CAstao nllo l<!m inter11;aode q'ueia propria do llOU earacter, que. no catadC) 

pugnar 11ela discr~ão doe Srs. Sinimbú e Af· actul\l d.1 camara, ·aio conlav& com aquella 
fonao Celao. · · for9a d'e qne· o governo precisa,' par:i f:uer al• 

O Se.. DANTAS (pr.esidimte do conselho)-: guma con•:i. de bom; mus. eate nnno,Qm vist • das 
EllrJ• niiO· pi:ecisamde que eu tomo a rasponsabi- fnsistencia• de>· eleitor dos 111inistr011, o nobre 
lida la do .que,diseeram. preaid'ante dn coDs3lho aceitOu o poder e veiu ao 

O' Sii·. Gcnra os· eJASTRo diz que, si 11.,.0. ha ro.rlamBnlo· com o programma.a '1 ªº .o orador asa 
" tem r el'er:do. 

ama iro,ia no·11p3rte com que o honrou o nobre Parece, obse r va 0 oradot", qua 0 que 15e quer 
.ni,putado por Plltnnmbuco. • • é sond:1r a Oi•inilo, ·taot.o a~a'm qur~ e> Diarfo dl 

Voas :-Pela Par •hyba. Bi-1uil, qt1o se dietiogua pela. fran1uei11 colll 
o sl\·. G?MH DE Ck&Ta.o nota que Pernambu- que 'J6 pronuncia aobre lodaa a.a qucs~e. dieH 

CO· fez multi• mal 111u• de1ur que a. Parahyb·i que · essa parte do f'Nirramma nlo p~ei;.va de 
lh'o tomllsae (apo iad<Js). Do .a Pftrte· a: que. lltl uni bal:ln de· expe1•ianoi 111, Ora, ob~erva o ora
refere,.disqu~ não sabe como 0 , pode ·tirar· ac- dor, q11 .. ndn nnt boruern da· ax 1>11rieoch, •los ,._ 
cusaçõ 1 para. uns e defe&;i para..outros . c11rsoe do Diario do Bra :il, di,:-cTra'1quifü. 

zem•ae, o nobro presidonte do con11elbo foi 
O Sa. Souz.1. CA:B.V-ALeo :-Nlo· defendo 0 1 tnui'to fólit: not 01•ganiz.a~ilo do !16U governo i., 

ou,roa. . a oppoekllo pó le tl':ln 11uiUiia~<e. 
O Sn. Oomi:a Dl!: · Cumo observa. que· o~ ac- <> or.'1.dor n:lo qu ~r <li,.er que º ' nobre presi-

cusou e d11fcndeu sóoiente o Dobro pre1idento dente Jo con~e lb.11 , nilo podendo contar e · iu· o 
do cona~lho. nu:i:iliP d i algun• ·doa HU~ vi11inhoe, 18 servi111& 

o SI\. SouzA CARVAL1IO :-Ello nilo trouxll a n lo da cprnt.11• d•l ca11a, porqu~ esta e~pre .~ 
d nilo onb' em paii do parial-moed~ o dr1 n'k ·•l; 

opin.iló da coroa . MllH qu~al!o . o elemento ma~ do cnik·h de casa. o. Dia.·io do Bl"U:il, 
aervtl ; fJI 0111ro• o que fallal':\m n1'!to. . · que ~ -m-·acie · 1c1a. nest:;a .couua, di••e ao pau 

O S11. .. 0 ,1.N'l!MI (pl"e.ri'dente do cotu~iho.~ :-Eu C)llG nllo se ns~nsl!use. e A qu"atllo dos pretos 
po1·ém, osl.ou ~o govarno; e~ oppo•i<>llo ~nt ' !'· e b·rlilo de nperioncb.• ( ~iso . ) Si a uxpe
ae q11e 1inra num dé>"o rocah1r 10.lo. 81 esti- .riencia nllo rlel' bom re•u ltlldo, o caso t.omar! 
V.e.-e fór'a do· governo, terh l)Uvido lambem as outro rumo ;. ai der, a expor iencb vai ae e_,_ 
amab.li Jades dos nobrea d•putadllii. zen lo-in (1t1ln111 11ili-, o paiz não se agito.ri 

o· Sa. Oom:s DB C<1.sra.o re,ponde·quó o no- ainil'.i> q_u:in <lo mio houver ma is remc-'<lio. Con.; 
bro pr~11id~nt·> ,lo co:iselho ·nato p6fo roco·rrer n tin1111.r-a •- á no.s e:iperírnc1ae. Si o nobre preai• 
G!la. alle:raçi:io, C0'110 mei·• d() d !&al'mar a oppo- d ·m te do conselho eslà ne ,t ·1 dh;1o~içilo, ai levr. 
aiçU•>. pois· ·~uo S. Bx. e o g ,n•orao o o nrador o_n.rrojo nes ta qoBat:to ao ponto de consu llnr o 

· ó o fi :Qal. E sobre S. Ex. que <bve r .•eahir Cons !lho <le Eeta lo, p, ra. asclarccor o governo 
a. re~pei'tosus c~nsnrns dos meinbroe tlo parla- aobr.i pontos gru.viuimos, nã~ cogila.doa nº tn 
maüo. n11 lei d 1 ~8 do Setembro, nem por ne nhum doa 

O Ol'lllor entrou receiow nestB debate, Ainda propng,.ndiel38 d:i. ·.idêa ;·si o nobro. prr sid ·nte 
er" b"m 111oço quando teve 8. f.1rt11n·1 de • 1r do coneelho· eabe que e11t·' esperienc i" pó :e ser 
colle~ do nob~o · presiden ~~ do conselho, na porlgosa e fatal; si o nobre pr ·sittentedo conee
.ci: m .. r '·• _o, . q111<ndo estu~P.nt' .(Jes~a a eH11• lho.està pNcurandn nlg11 ma. ><abid~ honro~a,póda 
miuu,•.i e iu11tr.nJ.·1 o uobr' pre~iJeuto do con- de: x~ r o cBrgo quo oc11upa e que· eUe julgo11 o 
•elho. que clou :1~) p dz a :1gr11.:hvel notici:t de :mno paslll'do,. '"" Maio, 9upcrior As auaa fo1·~11s. 
tor dirigido, n 1 e' r o ira .ln• l ·tlru, na pri'· Si o nobr<i preoiclont~ do con~elbo tem e~ta con
muil'<la pat9I0011 ofo u111 ilh1•t1'e· m1Jaibl'tl 1la mino - v1cçtlo, por.1'1e orlo rende 11reito á ve rdada a 11ua 
1•i11) 1 teve a rorLU1111 do aor corilp11nhoiro da via· ·coaaagroo ~ua vida, por que vem fa•or i cainara 
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c.eate .pó.dido de ·.pror~gação de orçamento 1 Para 
que S. Ex . . nlo delli:a · esea forma -velha.. para 
aquelles estadistas que 11.inda não th·eram a für· 
tuna do ·esquecer o p~883do e conaagrar-ee á 
verdade 1 O nobre ,Presidente do conselho quer 
cahir . O mom1into e o m:iie prop~io . • , 

O Sa. Sotiu CAllVALHo :-Ello n:lo tem C!ste. 
voo'3cle; 

O Sa. Go:llEa 1>111 CASTM, proseguindo, diz 
que, si o nobre pr011idente do con~olho 9uer 
viver, preéi4a de inventar mai& um meio de illll• 
dir est:1 nação g enerou. que o tem cumulado 
do tantas <liatincções, tant:ia honras . . 

· O nohre presidente do conselho vem com a 
prorogaçio de um orçamento, feito p.!ra do:is 
annos; quando a situnçã'.o financeira jã era 
grave, 1naa n iio tanto 001110 actnalmente, O 
nobre pre3idente do conselho conta <1u~, no mo
mento em qU') o deficit assob~rba o ;isiz,em quo 
a banca-rot:\ o ameaça, .em que todos os ho
Tizonti?~ u acham c~rra.dos de nnvons que o 
obecurecem, o cm 11ue· os coraçüelil ruai~ ~elle
roeos de palriotas, ce hom~ns d1J provnda ex
periencia sentem-ee des11.nimados, o nobre pre
eid~nt<: do conselho enl·~nde que &; e.sphace!ir.n
do o orçamento,fa.zendo orçamento para. trea me• 
zes, reduzindo oa recureo~ deste lapso de telJll?'" 
que póde prolongar uma vida, Dilo inglor1a, 
mas penosa, uma vida. de sacrific ios i111prodll
ctivos , sem merito, porque não produz nada. 
Era melhor que o nobre presídante do cona~lho· 
se recolh89llto á vida privada, . e délllle agora. . o 
exemplo que d•:u, quando, e::i:amin~nclo a com~ 
po&i1iiio da camara, diBlle áo el•!itor dos minis
troa-~Eu nllo po11so; nlo encontro alli maiorfa>. 

O orador nio é dos mais en tbusiastae da. po
liticado Sr. conselheiro &raiva; mas hoje leu 
com a mu.ior 11.ttençllo o diac•nso que olle fez 
ao rei, quando o rei o cbamMn. para incum
bir-se da. suc:eaeúo do Sr. Lafayette : iiclioi! 
que 0ra realmente um homem que 4lompt'ew 
O:endfa e. responsabilidade do governo oru eitue.

. i;lo tiiu gr:we como esta. Elledl~s': 
e Senhlll'.- Os motivos qno impediram-mi) 

de aceitar o pode: o,m Março do ~nno ·pasaado, 
coGtinu:i.m e. $ubs1st1r : quero resolver 11 ttues

. .. tito do ekmento sPrvil, é prooiao uma rualoria 
do onde ea po.!18a tir,,r um nüniabrio homoge
neo : não eocont1•0 ea,a maiori11.,. 

Eia aqui :1 po.lavrl\ leal do Sr. con1mlbeiro 
S:1r11.iva. ; E' assim que um homem que oom
pr•)h~ride o dever e n posição do primairo mi
.nis tro do uma m•)na rchia. livre clova a·conaelhar 
no rei • . Elle não podia 1'ncoO:trar essG apoio na 
mi\iorb , porque infoli1.mente a divergencia ó 
p l'Ofund:> 'luanto ao que res,,0it11 este. qnest:io. 

O Sn. DAi>;u s (pr.:1id~1iM do cot1so/.ho) : -
Então 6 pt'UCÍBO prcparnr umn ad lioc. (lla. CJit~ 
tros a11111·1 e.•.) 

o St\". ÜO;l{ES . DJD CASTRO ujlo 01tá dizendo 
isto, poi·qnc, e1n nome da a~nin:·io, ,quê protond·o 
cobril" de gloria àquelle quo rl'nfüou a ele'ção 
11. ma(;, livro deste. lm pel'io, na:o podia f11ltar ao 
_resp~ito dovido áquolfo illustre e1tl\dist11.: ealtl 
expondo o reeultndo ola ei1pcri1mci11 de um bom 
cidudiio, Já. pr<)\IOU 11uJ o ~onselhelro Saraivn, 6 
·v oi'dado, ''ºmodo 1'1lpido, linhn ra1.ão quando 

diiia não podGI' arrnncar da camara. uma · lei a 
m_edida doueus deaejot. . · 

o Sa. DAsue (presidimte-d~~ 
Ah 1 .Esti botn;. cad:1 um tein o sen potlto do · 
vieta, elle e Gu. · 

O Sn. OoltH 1>1. CA&Tno dir â es tu1 ultimlta 
palavras, como termo 11.s suM con11idornç5os. 

Um escriptor di.sse um:i. vez : 
e A escravidão é a regilo da dôr eteru: ~ 
Outro atfirmava do se11 lado: e Vós a. quereis 

como ella é, o\l não n. quereis. ~ 
Não ha. meio termo, exclama o orador ; si se 

ent<?nder qaC! a lei. de 28 do Setembro não é 
bastante larira p:-.ra aatisfazar as a.mbiç&s doa 
phila.ntr,1PQ11, ei se quer coitstantemento traier 
esta questdo para o deh , te; levantando nuvens 
de incertczllB. não 11e mao terá por muito temJ><> 
~paz lllle tem siJo DO$•? .timbre, a nossa maior 
gloria. Não ô po11siv~l ler'mão suspensa eob~e 
este prol>foxna. ; nane& o resolvendo e o agi
tD.ndo semp~. (Apoiados rla minoria.) 

O 11obre p!'Osidcn te do co.nai!-lho dieae: e Nada 
de rec1u1.r; ca.minhar, mas não precipitar • • 

E' urn'- illnsão do nobre prosidente do con
~elho; S. Ex .. mt1.ia füterato do qne esta:
dista., a.pcizar de eua aftirmação, deixa.-sci arras
tar .pela palavra. sacrincando a. idéa, 

Rec1u.r, não; nlo ha. ning11em qne selem• 
bre de podir q ue l!Oja. revogada. a. lei -do 28 de 
Setembro (Clpoiados ela minoria); ainda do 
houve nm brazUeiro, tem havido e~ira.ngeiro, 
m81 não houve um bn.zileiro gne dei1:a11e de 
cobrir de flôr~• a memoria do illaatro Viacondt 
do Rio Branco, por ter tratado da libért11Çlo 
dos nascitul'()ll; ia&o é, 011 fructo• dos nmore1r 
d&.11 pobroa negru; ninguem ainda lembron .. e 
de voltar ao estado anterior a ena. lei, 
. Para. que recuar, portanto, si ningu&lll qu~r 

reeua.r Y · . 
O. Sa. DAliTAll (lmtsidonte do cotH11lho) : -

Então deve-se parar.'I · . . 
O Sa. Ociu:s u:e: CASTRO não diz que ae dev6 

para\'. 
O Sa. DANTAS (pl'osit:limte do consal/10) : -

Eu ó qae pergunto • 
O Sn. Oo~:ts 1>g CAsmo diz q11e a pergunta do 

Sr. pro.ídento do cooselho o de~an i1D&. Enllo . .. 
o qne tem feito o orador até 11go1•11., aem receiar 
cançar n r.ttençlo do. camaro., sinii'o prov11r que 
o propr:o minist.~rio passado entendia que se 
dovia continuar, mas no systema· da lei de 28 
de Setemb1·0? · 
··· Foi o que ae íez ; mas o noore presidon te do 
consolho não que1• isto, n hiu dess~ aysteina. 

O Sn. DANTAS (preside11te <lo cnnselho) : -
Fallo fMJ.ncnutonte; &'lio rlll!!B.e syslerna nlg o.ma 
cousa. Nilo quero illu<lir ll ningu~rn. 

O Sn. Gom:.s DE CAST!\O diria <1ue o Sr. ·pre
iii<hnte do conaelho n!o . tinha o dil·oito de o 
fazei:. 

O Sn. DAN1·As (p1·esidcnt~ do cons9l/10) : -
O poder legialativo tel-o-á.. 

O Sn. Oom:s :om C.t.~Tl\o oxcl11.rnou: oi'n o 
(>Oder legi!l!Mivo ! Pois, iii est :\ n.peo11s consi-
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detanfo o nobre preeidenta do conselho com re- é vesar as circumatanei~ em que 113 acha o 
laçilo ao miniaterio que fez e o programma que pa1i, é avaliar ea inconvenientes IJ.UO e1ta ou 
acaba de l'ecordar, e o nobre presidente do con~ s.quella rnedida. })Ode exercer na1 rendas publi· 
•elho-diz ema. ou-ab1u1clonei--ease aystemall-:t'· ·cu·;- no credito -do Estado. 

Oa homens polit.icos 110 prendem por uma. •o- · -Ora, aa eleições estilo A porta, e o Di~1río à11 · 
lidariedade de honra e de dautrina.s. O nabre Bra~u. que, em mat~ria de efoições, nilo póde 
presidente do c1>nselho foi agente muito leal, ser suspeito, dia'e ha po11coa dias eobr•) este 
coopere.dor daquolle ministerio; e por q11e o foi~ uaumpto: ' O eleitor ~ue fôr aboliciooillta ~ó 
Porque aceita.va-lhe 111.11 idéu, porqne entendia vota. e111 candidato &bohcionísta, o elaitor que 
que o sau intento .era patrfotico. Como é que o nilo fõr abolicionista só Tola no candidato que 
nobre president<! do conaelho depoia do dia 5 o não fôr IAmbem. • 
para cá vem dizer : cAb&ndonei ea~e eystenia, Julga que, si o Sr. presidente do conselho 
a.gora quero outro 1 • pre_sidir a. elOição, ella. ha de eer o mais livre 

Mas qual é o outro sysfema que adopta e> poesiyel, ha de ser liberrima. (Riso.) A camar11-
nobre preaide11t~ do conselho ' $. Ex. não futura vira, o governo apresentar!\ o seu pro
quer precipiLar, mas precipita., O nobre presi· gram1na. e 011 eleitos serilo competentes para re· 
dente do conselho declara Hberto11 011 e11oravos slilver esh magna questão. 
maiores de 60 annos eem indemnização. Em reaposta a um apart<:l de que préga a dis-

0 orador não· sabe 11i o p1•ocedimento qae solução, di= que o nobre presidente do e1>nselho 
alguns lavradores ~0cn . tido ate hoje merecia foi quem a prégou, q11ando na. camal"a se lho 
do Sr. presidente do conselho este tratamento. falloa nes1& se11tido. 
· Seja dito para honra de todo o paiz-eate m1>· Concluindo, dirá que, quando o nobre pr0si~ 
vimento tem sido ~ oepo11t11neo e tão lato qu() dente do conselho respondi& a uma observaçilo 
o go,·erno em se11a propl'ios documentos, quer do illustre deputa.do pelo 11° districto da pro
nos relatorios, quer cm discuraaa, atBriila.que o vincia do Rio de Janeiro, que di:&ia que S. Ex. 
resultado das manumissões pelo fundo de n"o baTia de conaeguir a votaç!o de.se -pro
emancipação é uma veTgonha. comparado com o jeeto, o nobre presidente do conselho declarou 
numero de manumisooe:; particulares. (.Apoia.- que tinha Oll meios conatitucionaes e h&via <le 
dos.) esgolal·os. 

Poa proprietario~ de e1cravo<;J qtte ião os Ora, quando se trata de deaaccótdo entre a · 
primeiroa qtte se rJese.pegam deet11 tristissiina camara do~ dep11lados e o ministerio, niio sabe 
propriedade, propriet~rios de esc:rllvos que le- quo haja oiU;ro meio constituci.onal a. que uin 
gam a liberdade, d0 um jacto, a 300, e. 400 homem de talento culto, como o nobre presi
escravos, pt'Oprleta1•ioe de escravos que aeei- dente do coneelho, poSJJa recorrer silli1o i dL.
ta.ram os onllS de alimentar a educar inge- solução. (Apoi11do1 .) 
n~os, qua!ldo e1piritos mui!o pensadores nu- O .orador não o. receia (muíta bem), acha 
trram du v1du e appreheQaoos .eobro a· sort0 que um governo pode usar de111 meio a o no lira 
delle!, merecem ser 1usim considerados polo presidente do consolho deve o fazer, ei puder 
nobro pre1identa do conselho' Uos quo entrega- contar com a confian9• da coróa, para uma 
ramos ingenuos m11iore:;: de 8annoa aind:i. ni(o medida deeto. ordem. Si nutre r. esperança de 
houve um só que viseo, _nilo dirl. 011 juros da que ha do presidir no pleit.o eleitoral com toda. 
indernnisaçlo i)romefüd11., mas a promeaH do i1enç'10 de espirito, de1de jt\ o íelicha, e dilS: 
1·ec:Gbel-a. - Venb& a dissoluç!lo. 

E' nutaa c:ondiçõe' que o n1>bre p1-eeidente (Mt1ito brJm: muilo brJm. o 01-a~or e fllli-
do cons~lho vai negar áa a.lllla.1> simples deesee citado poi· mt1itos s,.,. tlepiatadoa.) 
la.vraclores, que nilo conhec~m ai filagranu 
d:i. pofüicD., um oompromiaso do parlamento. A disousalo ftca adinda pala. hora., 

Julga o orador que o Sr. pl'esidGnte o dos- SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DtA 
culpara de ter tal ve~ adiantado nlguruaa conai· 
dara9~es, que s. Ex. n!lo pertlerf. oooaeilo de INTBl\PELL.\QÃO DO 81\. ANDl\ADll FIGllllil\A AO 81\· 
ta.zer' quando fór opportuno o 1110111ent.o. MtNIBTllQ DO IHP&lllO soDIU: A DE:SAMO.RTUAQÃ'.O 
(Riso.) E como S. Ex. ainda o ni.o advertiu DOi!I BEMI DAB ORDJ!N!l l\l!ILIGIOSA.9 
de e,ta1· invadindo a. hora desHnada à 21 J:1art0 .•• 

(Ef'ltra no recinto o Sr. miAistro ao inipariu 
O Sa. Pu:11IDENTE: - Jâ adverti o nobro 

depulado. O Sr. Andrade Flguelra pr~ 
O Sn. GoM:llS Dl!I OAsTM não ouviu e jú dahi c1irai.ra guarda~ brevid&da que, sabre ser pr9• 

ia. tirando motivo para suppor que S. Ex. cS• coito de arte, lhe ê exigida: pelo eebdo precnl'io 
ta.va mnito aatisf.:lito com a prophecfa que fi1z, de 11u11 saude e pelo desejo do ouvir outros ora· 
de quo o nobre presidente do conselho não póde dores, que ae possam ompenb11r neaLo deba.t~. 
ter apoio. nessa. questão. (Riso.) Pretendia discutir na resposta a falia. do 

o Sa. DANTAS (prosidc'lltc do con$elho) :- tbrono, nlio sómente oa o.<~to>l do ex-mini~tro do 
Havemos d~ ver. imperio, !obre que ver11.• a into. rpellaçiio, maa 

ainda. oukos de sua ruidoa11 administr<u;liio, 
O Sn. GC!MBS DE CASn.o diz que neste ter- que ·inaitara.m, comjueto fllndacnento, o clainor 

reno, si ha propoaito de promover a aoluc;ilo publico e. nllo puderam merecer a. eua appro• 
d~~te problema, nilo vê outl'a ainKo Pllta. vaçllo. Infelizmente, ees'\ especllloliva m:illo

P.e11,>ondondo n alguna apartes. absorva quo grou-se, 11orq11c, atei hoje, nlo teve :i fortuna 
o q!la 1nter0993 ci ia.bar o que ae dove fazer; da disculir a. reaposta o.o di~c:urso com que a 
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carcY:i. abriu a: pre1te11te· 1ea,lfo, ê ·ai11.la men08" cCJnverdo, rn11e·nioda· apr8'0á.,e· a" nia·ndi.r • 
tiiiil'ã;fõrtli'na- dcrvur noe-con .. lhoe.da...c.oró!\ o eatA l!õt te· u111 intern!lacio esp~ciallnente. tnct.t'
nobre ex-raini•tro di:>ii:np~rio. Foi, poie-i ol)r.i~- ·regalõ~de·t1·11t11.r~otll· o governo:.iinperiat_so~f!'. . 
gado a dirigir-;e :toaeu ;;acce111or, o· qual tear~ est•!l bae·J11 , . 

·vao. ta.gom de gua1'dllr no miniatcriu at:tual ~ O governo imperial qu'l hav·ia mandado· • 
tradiçJ:o do IPHlieterfo pa11ado; . do que i:;ual~ Roma uina· misiillo nn pessoa do s~ . . Barlo d• 
01ente f,,, ·purte; e poda, portanto, com a· vu11-..- E>enedo, 'iue· alli ei:11&bolá.r1< negociaçlfe11 iiua 
t11ge1n doconllecime11to1do11 11,•goeioa que·ca~ níi-1 forDm· aceitai ern todos e1s aeus hrmo., 
rem pel~ .8U(l propria p •11&", responder, até pot''lue er.•m' 111a.i~ amvlait e se· procurava fazer 
·certo· ponto, . paio• actoe de 11eu antece .• sor, d' por concordat11. aquillo '!ª"' p·.•lo1 eatyloe da 
que deve igut\lmente ter pl•!no co'lbecimento. 8'1ntaSe; c~tuma.va ser i'eito por· um bre"f&', . 
. A int·?rpellaçi?Q qu~ dirige e.o nobl'O ruini,stro .com a eimplea 1:. .. mdil.nça do 111iní1terio, deti da 

do inipetto vera\ aolire 11m t>Onto preci~ .. : mlio 10 Mgoeio, acolb.eu o interquncio e nuo.ca
c · Es~· o governo actnal diiipotilu a m:rnt ·r ·»- lbl! fallou· • ·•bro· aemelhnnte a~eumP.to . 
doe 01 actos 1•r.1tiea.doa pelo gabinete nnterior, · A:gora quando o · governo irn peri 11' 11~ di#'
com rdAç11.o :i. tle•artnortiz:i.çlo doe .bens daa or- . \lUnba, de11oil' de pu~ doa mai'l de i O·a nnoa; a· 
dens religiosas 't · E1tll. o· goYerno deliboradll a pôr em eucuçl.O :i. lei de 1870, S. Santidade
proseguir na e:o:ecação integral d11s · dí~poai,Ge• reclamou do ministro braz'leiro·e01 Roma que 
do reg laraen\o expedidD' para 01 execução· da· pedii~e ao governo brazileiro quiJ 1u9tS.1ie a 
lei de ia-TO ciue ordenou uquülla desawortiza- 'es:ecuçito !lo dGcreto, ai& qu6' vie9M o inter~ 
c;lo r • · · . nuncio j'1 nomeado, afim d'' ente11der-aa. com o 

Nilo póde, porem0 no desenvolvimento de•ta govel'lltJ so',re o mesmo objecto. O g11verno, 
interpeltação· limitlir-sl) a· ouvir a palavra do p0râm, aprenou-se em executar o decl"et·o, 
gov1ir110 para paulll't o seu voto de a11pronçifo d.:spret:atu\o a ti.udiencia.do inter1111ncio, cujli 
.ou reprovaçiio . Não· póde deisat" de aurnifesti1r- ccmpet()}lcia no :i9911111pto n:Io p0<lia ser posta 
se e. r »ap'!i lo deaaee acto~, de• prafllgB{ oq pl'li- e111 iiuvida, 
Yiam.,nte, nflm de qne préviamente o governo Na mmima. occ-isião diacutia ... ,o a coriveui.en
poesa. Mnhec"r ·atê onde· vai a •lia conde.scen. eia dest11 deaamorfria.;ão, e ainda com relaç.'to & 
ilcu~ia. a respeito do p~ocedi1I1ento que, porven.· eat~ a.ssumpto G' otador íoí do> poucos q11e d i&
tura, g_ueir:a· adoptar • cordarain do preeeito da· foi, porque eote-ndia e 

A let d e iõ de· Junho· do 1870 ordenou no entendJ·qu' , •i o•· co11ventas do B'razH ea1·eeem 
art. 8° que o· governo tTataBSo•de converter no corn·elfeito, Un>J· d·e ·a,,ppre11eilo e O<t l l'08 d11 re
prazo de 10 anno• os predio' ru,~icoil o uros.noe, fur111os profundae, oito era caso pRra• •Uppri
terr~noe e· es~rn.vos qa-e as ordune 1•ellgibH~ mil-os tortos· e, 10!1retudt1, 1up\)rimi1-Qq' por 
pcHuiliero, dispondo ao m~erno .tempo aa eitl'e- eet<'B . mei011· indirectoa e• perfldoe, priv:indo-os 
pçõo~ que deviam recahil" a·.1bre 11.lguna· deues _ dos bett.'I 1f1.1 qH carécem pal':l de, empenbar a 
bens, a naturen dos titulos qu•' dev.iaiu 110r &UI\ m:a~o. · . 
antreguea para representar o valor urna vez O muio l'tl!l'Ular '8ri• oatro :· rri11. docretr.r 
realizwdo, a ii!P.açilo da metllde·do imposta dil· imm9iliat1unente n auppl'llN!~ diwi ordnn11; •i 18. 
viuo p"la acquielçilo·c aulorizantlo O' govo,.n!l s oonhece•11'I · qu" bt>• inatituiç<'!e9. n!o poJiv.m 
e11abel1icer· o IJIQdo pratico de etf'c\uur "con• eeP m1u1Lidiu1 no l.raperio. 
vcraito no · re~ul;u11.03nta 'lt1o exped.h10· psra O or:..,lor ~dít\, por\an\o, <1U<i d'a<:eagem fran:· 
ex·1cuç:lo d11 Joi. · camente ;i verdn•te, e nilo uaa1m1m daquelle 

l) or&dor .foi dn1 pm1coa qlll'l votai·am: coatra. procl'dimento inairiioso 
ea~R \iapo<it;;i<l, E"'''ndi"· qne no ••ta.lo a1H11al Poadernl'a ninda o orador q11e ll a.ccuuçlo 
do adhantamento da• esp:ritoa era temtio de re· que. ae· fi1 da da ord~n~ exislen•H nilo <>ri· 
ver~11e e. l"gÍ91nQllo que o Brl\i\t: h11·dou dll Po1•· \ll'Ocedr!nt'-, pQl'q•re, 11i· algum·,,. dalllUI inr .. uz
tug 11 • J')l ,.eito do• b·na dai. corpnr.açllea de monte tinham nbt11.1~do. dein·ndo dAebarat&r 
miio lllOrta, e est11 -legiela.çllo funJara-111e e1u 010- HUM bon11. D11lrM 1e· \inham diatin!(u!do cotno a 
tivoa e~pecinel!, cuja .. mztlo de aer de1.1pp"re- dos Bonodicti11111 D111ainenaee, p~l;• boa ndmi• 
cor:1, ·o q111i o diL·eito·mud •rno·r e.ti.I\ que .. nllo ni~lrai:.l.o do 11011 pab·imonio. o 'lua! lltci havia; 
fo ,~e veda!ia o. to.laa OU'•S· asaoo:11~e a acqui- a111rmo11l •no· conaideravelmanla, Acr e.•ceDll\YI\· 
sição d,>s b"·ns de •.1ue elbs tirer•inm os pro1'eitoa, 11inda qu'O o poder civil nil" tinha o dir"ito de 
si be111 adiní11 '.1trassem e os perigoa, si, pela ingGrir ao no~,;r. 11dminiakac;:io, porque é da 
c0nt:'M'io. _mal os r~gee.sem. esaenci11. da propl'ieda :e qu0 o proprie~'l'io u~e 

· En•eadio. que, colll refação a· eofos· mesrn·i1 deli~ polo modo qtrG lho apraz: ô e •te o tonlo 
ccrpornçõ<!s a 4uBW o podet• civ 'l ~i oha per111it- dP. lei civil. Or;l, si AB ordens mllnuic1rntP.11·fazem 
tido a 11.c 1ui9içilo de 1JM1-. ~ra pr\1cieo gtlardn.r \'Oto d~ pobre~a e 1e c·• ridnde~ como •e pôde 
o r~speito d w ido á propried 11h . llll8im gnran- eltigii• dellus· que usem de aua propried •de como 
tida pel" proprio po<hr civil e , sobre tudo, tlÃ<.> usa o p11i de faroilia,. quo p!'ncurn augmon t~r·o 
entn.r cai um11 vin raaccfon·11·ia r!e alienações, 1M1trimonio par • seiis lilhos? Ells s na im R seu 
ll&tn a int .. rr"n~·íio do cltefe do pod r>r e1piriluill, mo lo. •!P.i:sa.ndo •1uo a pobreia 1·1 utiliae de i<Uas_ 
visto quo es•cs b'.'ns eom o cnn•etJtimento do rend~s, doi:1:ando as propriedado1dnnditla~ por 
proprin podei• dvil tinhnm· a~4uirido " nnt1trc- 1 a·~irr"gados que nlo· pagarn arre-11d,1rn ' nlo. -cloi
_lt" de b~n~ ecclesi:i 11ti~os. Entendfo o orado1· que xando. o~ prooioa na cõrt" occ11p1vfos por lt•mi~ 
o govà no <lo Rro.ail niíu p lldia pr~a~' odir· do lirls pobre• duranL • lll'~i:lot1, pa~and ' o mo•mo 
ouvir " S:inL ' Sé •. 'iatn q· e, M tentatiV:1 f'\its 1 ~1~1guol ·011 com l'geir.u aheraçrl ·•do 20 <>m 20 
em 1858 P"•re. ura nccórdo a aernelhn.nte 1·o~pei· a.nnns , \1J' ~1!0 legitimo da tm •pr'edn.do quo o 
to, a Santa Só.não &6 aeeitou em .principio a. poder civil nllo tom Ltil'oito do ce111unr, P.orque 
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JI de. 6"encia e índole . 0d9'lu ·Ordena ~er.cor.a ~rnP,!rio .de on.cogitar razõ9a qne, como o o~ador 
aridad1. · · · Ji cllMsl!, não unham procedeociaalg-u111&. 

·O Qrad~l'_a'llegaT.a,. por.ém,• que,ai --porve11.tur1> . - Q~lll, .. poia,-o. railo-ll<Jr-q11&·.nlo-füí-e111cut1tda-.. -· 
l>-podtlf c1ril er.. ·t110 ·e:d?n'e·a :110nto·de em- a. hn .em ·.ttio la11go ,periodo f S&gura1nenLe _por-

. fl1"6st:ir ás ordeoa · religi111M o• ·1eu1 intentot 9~e-o ~Hr.ao cornpenetroa-M de qae,. neu1 da 
fi.tc.i.es de ganv.ncia, de ambição, então lem· 181 hav.iaru -de v.1r •• vantagens com que se 
brava-lllr'I um meil) mai9 proprio: não era oalcalava, nem tam1Jem.o,procc1to-para se obter 
·cassar ·a propried.1cle a eatas ord 'lls, .,,. r~etr!• o d~!idur11tu111 da de~a.moNizaçilo era ieento da 
'bel~cl!r ·quanto a ellaa o -direito commuiu; era, p~rl8'o• e do inconvenient<l~ Bravoe. .. . 
. pelo con~rario, facuk:r-tbes a aequí•i~~ ·de Porianlo_, nota o orailor, o nobre êx-minilltro 
bens -~q~un como a ahen"çKo ; porque, .81 easa ilo 'imp~rio trinou de pôr em exec11ç·10 a lei• 
·admi1.111tr:1ção:nl0 foue boa, ella,c·1 biria em em• ma11 como o .fez i Si a inteltigencia q1le o JJobr~ 
baraço1, 01 credor~11 fariam -ir ·09 bena 6 praça., ~:s:-minbti•o· deu .à !lei 1alvava.·a •1'·galitla:ie do 

-e a e::ir.ecuçiio iePia ·1og1.r ·eegnndo 0 P"OCetl&O •regulamento,. '1'isto que 11. lei evi<.lant~tllBil&o 
·eommum. m'1rco11~ p11UO de ·rn an11os~ra que a·con- . 

. \•er.•ilo UV!!se ' Jogar; e isto no intuito manHee-
M1s o orador foi ,vencido, e a lei foi votadt.. : .to ile nlo ati:11r de ,10rprez11 .ao mercado uma 

'O.govet'no porem dei:s:o11 decorrer·o tempo dado! m::1na tl'o coaeideravel de b::ns co1uo· os daa 
. ,par:i. a elêcu~lo d .. \ .lei.. Quaes aa l'nzõee .dellll\ ; ord·)n-. roligioaa., si eeta intelligencia 111lvava. 
dernora.'1 ~ n~bro .e~-miní;tro do imperio em ; ·a'lcgalidade do P&gufomento., ella conclet:'ln3va 
·seu relator10.11:-..enlou duae: urna, foi n que·tilo i as <.lispoeiçõ<?a 80 mll!!mo T8l!'Ülamento . Si :is 

.. relig.iol!& q110 · P~rt_.1roou .11or algo na meHs :1s : ordena 1i11ll11.m, ~el<\ 111i, ·10 annos parll fu:irni:-::a 
·C!ODacienciaa do Sra2il ; Ol1 tra, foi a inercia du i desamortizaQão dos seus bens, este proeeno 
proerias C?rdena ii.s .quae• urn11o.loi an:erior. d•l: udo podia deixn do ser lento, ·gradual, mcdit:i
i&fo, hana .facultado.a .converdo de :1pus br!n!I Jo e f11i'6 de aceórdo 11ntre o go,·erno e aa mes.
•tlll. 11policea da divi.ia pulilica, rnu 11 ielo rce- mM ordene, inte1'e•eailo11 º"'bom resuhado desta 
:ponde 0°orador que a qu.eetlo.religio,,. oceupou · op~ração. (Apoiados.) Entretanto, o qué·fe:i:. 0 
~s e~pirit~ 11peona .por um .anno, e Vito não nobre ex-minielro do im1>erio .. no s&u reg:ila
;Jllstitiea1á 1111acção do governo d.urante oerca de mento, pergunt~1 o or11dar·f Pra.•~revr.u um i·ro· 
i2 anno<. J>or ou\rn latlo, o ~ilencio dae ordP.ns ce8!JO tio rap:do q1;e, m~&mo sem oppoairão doa 
.religioaae ezn. não ee_ 11pi;o.veilàMw da f ·cul laJe intereaeados, a de•~morfiaqlo não se f.1ria em 
que a lei d.e 1845 .lhe• dava, t:iin~m ·niio es.- 'f.O annos0 mas ondO meiee. 
pliea a inacçl1> do ~ov: •r110, que era ,\ln ints- Somem•se os praz111-ahi dl'!'lerminados·: 110 fl.m 

· J':&IUdo coma a. ordena ·eJll .fa:&~r -a con• de 00 ou 00 cliu e11t:1rá co:111umma10 Codo·o 
Hl'lào. Comprobcnde-ee ·que a.g o!'deu .. 11lío.ae . processo de deanpropri11.çlo, nlo aó nesta córte 
-1pre11a81Mmat'aser:a.conver1io que .!heerepu- : como em ·todoo1aiperio., · · 
gnava, por·entenderem .que .?t 118Us.bena 0deviam o sa. IW.on:t. menoa .a veiiila doa'bens • 
. &81' uma applicação mais •Ulil: .111aa o governo a 
.quem ·incum'>e e. elleouçila doe leia, .porque mo- -O Sa. :ANnRADli ·F-1611.mu. reepond6 que met· 
tl~o não ac~udiu -.pela neo1J9lo immedi 118 de. : mo a venda d09 benft, porqu9 a autorlzaçlo nlo 
let, .qua:nllio nlo ·el'li •tio urgon1e que não podia : podi& d~i::i:e.1· dG eer doda de1de que a anliaç!o 
eeperar .alguue dl.llJI pela .cha11a:la do inter• e•tiveHa concluid11. .Aquellae operações indi· 
oD.UllClio Já nomeado p~la Santa.Sé 1 O orador . '1JUdae no reg-ulamento .e a que 'lª''' referir-10 o 
-:nlo ·deaeobre 1•1nllo .uma raaio : o oqui.-.ioco·em ; nobre depuW.:!o .pelo ·Rio Gra11Je do Sul no !leu 
que e1l11n.. o gorerno, de que 8Ómente durao.&e j np·-. rte n'9 .er,1m orde n~daa a~não-cont .o fltn de 
10 annos po:!ia dar execução a lei de .i870.; · .e ·'er Jogar• ,-enda; ·o, 11 o gDv.er.no nlo .contelll· 
que, como esta e:itcauçlo 10 lhe nftlJ.:ura.vo. ·in- ' pori•ou om per111rbar • adrn :n!•lração al11i; or· 
-conveniente a muito• -l'Mp~itoa, Uuha em 1ua r.lena eetab1 · l~eQndo 1\~\:1 co1n1111tlllo para o ll!D 
mio.o .meio de deuar cacluo11r 11 .fai,.dei:ia11do de nvnliar.e ·ll)T:·niariar-om -!>~na, .con10 }10lll'"ª 
de pôl-a. em vigor n11quelle p!!no.. .Nlo .e ia&o o gorer~o dem~r~r a · 11otor1:uç:lo para n ve?da 
.unia aimplM .1uppo1içlo do. orador. Hn pouco ~ com uuuor preJuizo dai or.:en1, ~º'"º iiod~rm,o 
-l~ti um& conauha ·do Coo~clho de E~tado • . ,_ · gov1·:no demornr a promp\a al1e!111çi\o depo11 
S1.g.11o.d11 pelo Sr. pteeidénte do conaelho com de fe1~u. aa ?P~raçl)e<1 do 1nvent111•10 t . 
•Vllrioe doa 1en1 ,colleg ' '•opinando 11ue a le\ . Seria ~ncrnel o regulam•>nto do no)>re u.-IDl.· 
do '.1870 bavia.cadnoado,pelo 111oiiao·do1 iO annoa, n1stro, e1 nllo atl~at1usen1 a . 111a e1t 1~tenc111 OI) 
e qile o governo, findo eate .prazo ·não podiil documento~ offie1nes qne ,foram pubhcados 1 • •1 
.mai a reg.uhm1t!nta.r ~lei pa1·0. pól•:i ·em ,9i.:e- .oilo foa•e aueatado p elo JU•to ~J~mor pubhoo 
cuçtio. Assim opinaram ·nnanimemente os .seus que ae levantou_. O .nobre cx-m1n1.etr~ cc>nc~l
,comelheil"08 de estado: tre1 da .aecçto -de fa- oou ':Odas .•s leia, de!!d'! a oonat1tu1çilo 11te â 
zen.ta e ~reada.secção do impcrfo. o nobre ex- propr1a 1"1 9ue tralav11 de exocu~al' e ,para a 
D;1iniatro do imperio, poróm, en'tendeu .0 con• qual OXlfod1u rcgulament~. (Apoiados•) 
1rario: ·Pntandeu que .a foi não h:1 via caducado, · . A l"i de 1870.ord&nav" que n c\eti\mor\i2aç!l'.e> 
qoe o governo ainda podi11 r"gul~JDentnl·& e só tive•88 logar n o.período de !O anDOB; ore-

. pól-a em exec119lo ; e .na opinião do orador .. gulu.mcnto, por meio do qual .essa lei devia ser 
entendeu bem ·contra o ·Cuns::lho ·de Estndo e eu~111111ln, principiou por viol.1-a, mandando 
contr" o nobre p•e.ideote do oon•elho. M111 faz .. r a dianmortização immediata. Eu n°ces· 
dala'pp11.r8<)i& 11uim a raaão olBoial, porque a 111rio gradnnr , fazer o in,·entario,_ oom~oar pelos 
iiei tinha claiudo .. do 1&r neo1 ta.da, e Juhi a bens que menos íallr. -tiz('laem ds · ordens reli
aece1sidade que tove o nobre eit•winialro.do gioane, como oe beu1 rur.a.ca; era. neceseari~ 
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ouvit' 0.11 proviscm1a _de196• ordena, eeu• admi-
1li11t1·adol"&ll, para q 1..ii •a. procede1S1.i-á·desigos• 
çlo do1 bc.ins. u t. 11ua avalio.ção. 

Entretanto, o relJ'ulamento do nobl'G es-mi• 
nistro p1·i11cipiou pelo• pred~os url>an011, pre
cipitou. os acto~ d\\ desamortlzaçi1o, om nz de 
aego.ir o proces~ 1en.to q11.11 a Jei teve ein 
'\"Í.llta. . . 

O Sa. R.u1sBClN&.:-Q114' direito tinha o go
verno .aooro o i•endimonto dOll belllJ, antes da 
convenilo t · 

O Sll. A?toa.rns Frou1mu vai oc~upar-.110 
deah llonto. Procurarã ·ser breve, maa ·aam 
prejudicar o que tew a dizer, porque e. quealão 
é 1rr.e.ve. 

O Sa. RATil!IBONA:-V. Ex. ê muito capa:,; 
de disc11tír todas estas queatões. 

O SB.. Ar;oaADlli FtGUBU\A, proaeguindo, iliz 
que o nobre ex-ministro violou um~ foi im
portante que, aeja dito olll honra das ot•dens 
1·e1igiosa.s, foi aolicitacla pelo. piedade delta;. 
Violou a lei de 20 do Oútlll>ro de 1675, que, a 
pedido daa 01-den1 raligioaas, sutoriw11 o go
verno u. except11ar da dnaamortii:açilo os tel'
renos das fo.z:enJas que os conventos possuíam 
e que \inham de ser distribuidoa pelo!! escra• 
vo~ q11e as ordens tinham libertado. (Apoia
dos;) 

Entre all e:!c&pções que o Dobre ex-m1n1s-
. tro, em seu regul9.mento, eetab9Ceceu, no 

processo sumJDa.riseimo d:• desamortização, não 
vem inclllidn. esta excepçã,., que é capital e 
inU1re19a. proCundamente a uma importa.o.te 
massa da popula.çito, que.l a doo eecrnos li
bertos pela.a ordens religiosaa, e que concor
rem eo m·csm~ tempo para. a soluçlo de diftl
culdades, como seja arranjar collocação para 
grande numero de trab1dhador"' de1pedidos 
com. a lib~rdade. 

Qual a eoncessiio que o nobre ex-ministro 
far: por te~ refozido o prazo da deaamorti111çi1.01 

Cu•ta a cter, .m1s listá e1cripto. A maio1• 
concessão qt10 s. Ex. faz a.o remntflnto, foi a. 
do pr,130 do um a.uno, pctrtnittinJo o paga
mento de 50 °/o a vitt11. o oa outros 50 G/c por 
pt'estaçõas 1e1ne~tr11.,1. 

O Sn. M.w-Dvw.aLL:-Outra illegalidade. 
O SR • .t~NDll.ADlll FrauzmA dill: que o nobre 

. e:1.-mini•~1-o violou ainda. ns leis o. a propria 
con1tituiç.'l'.o, 9110, e~t·1beleoendo ;. independan· 
cb do poder Jlldiciario, creou cet•to rigor qlle 
16 º'ªe p(ldor poderia e:tl)rca1•, violou l'~IJraa 
que estavo.m doterminad11a nas leia do processo. 
(ttpoiadof}. 

Com referencia ú a.valbção· doa b~ns, S. Ex. 
deapr~ZOll :1 lei tre.diciont11, qu.~ mau.da tomar 
por b~so dR avnliação doa ·pc-odios urba11os o 
rencUmen.to da 20 annos, Q reduzir esta pr.1zo 
a.to nnnos, mostrando, Mm duvida, por esse 
modo, o favo·r com que olbava.- parii 113 ordena 
religio~aa, porquri is"o determinava aaeim a. 
1•ed11cçlo do valor do$ predios. 

O nobre ex-ministro violou a lei, quanto o.o 
p1•uc1Fao do :1rbitrs.mento. Muit.o longe do füzel' 
in:et·vir O! representa.nt~s das orden~ roligiosag 
junto.mente oorn o~ representtmt@a da fazenda 
no.cional, vfato como esla â intere11eda poltl 

eventual succestlo doa ben•1 S. Bx. ereoo uma 
coum1iedo, qu.e é uma. irrislo ( "!>Oiados ) em 
face das leie do proce•!O e da -noasa.lei consti
tuciollal ; creo11 uma oommiagilo qu.a tem o di~ 
rci&o ..Ze escolb.e1· um d'entrG qua.&ro arbitrai, 
nom011.r outro ell:i me.s!D1' e escolhe~, a 6611 
a.pra.1.imonto, um tercGíro. 

,\gsim, a a.v;iliaQilo .níio é faib por meio de 
l\rbltros, mas pela propria commissão que oa 
11omeia. 

O nobre ex-mín.iatro violou a lei, ea tabale
cendo uma hypotheca. tacha, que é l'Bpellid11o 
pela lei do 1854, qt.o org11.ni~ou o no~so re
gímen hypotheca.rio ; violou-a na pP.rte em. 
que dispoz que o paga.menta de 50 °/o, quo !a.ri. 
o arreme.tnnte da. gra\ldA proprieda1e. fieari. 
garantido com qsta hypothecii, ciue $. E:s;. in· 
trod112iu forçad&meat ·~ em nossa legislaçb 
hypotb.ecaria. (.4poiados.) Viol0t1 aind11 a lei. 
no tocante áe regras do procee•o ; IW sequei· 
tro d& propriedade; ao despejo dos predioa pol' 
inquilinos que estejam devendo :irrendnruen
tos; ao executivo peloe alug11eis. Sobe de 
pGnto esta violllçio, porque foi attingir um 
dos poderea constitllidos, o poder judicia.rio. 

O nobre e-x-minifltt•o creou um:i commiaslW 
a quem deu o poder do e.iopt1u.• prol"idencia• 
rigoro~~.. proviclenci1111 que Bilo exorbitantes 
da reg-ra. commum de direito, provid~mci u 
qu&, mesmo ordenadas pela 11.11toridade judi
ciaria, nifo deix11m de ser oclioaa~, e 1d podem 
eer executa.ias depoi~ de juatifl.cados oe qu~ai
to11 le.irae11. 

S. Ex. füi ainda int'eliz na n1>meaçilo de'8a 
eomllliaailo, porque, e111 vez do compol·a com 
um pc&11oal um que loma•aom parte os repre
senhntea das ordens religioal\s, como intcree
eado.;i, foi bueca.r c&se peuoal entre os altos 
empl'egadQS do theaouro e 01 da 11ua propria 
secretaria-. Da aecr~taria do 1ninisterio do illl• 
pario, S. E:t. tll'Ou um diroctol', deamcmtindo 
o seu recent11 decreto sobre accumulaç.õet doa 
funccionn.rioe publicoa. Es~ empregado, que. é 
aub·director, uslll.Ya eltOl'Cl)ndo o cnrgo d-adi
reclor, e con timi.11 ll aceumular o tr:1.balho dl\ 
commissão, nesim cotno nccumula 1erviçoa dif
ferentos outro emrrogo.do daquolla eoeretn.ria. 
s. Eit. mandou tomar 09 t1•ab1lho• desta c&
ma.r11, com violaçn:o maoiíe11t1 do 111111 decreto 
de Mcumnlaçl5u. . 

S. Ex. eacolheu 011tro11 cmprogadoa au~e
rioroe do thoso\1ro, füY.endo com qo.e elle11 se 
occupem de um trnba.lho quo es~a muito a.bai:1:0 
da d.ig1.1i dsd ~ ile au~ posiçlo o da el11vaçlfo d11 
cargo qU(l exorcem. Vivetn a per~'<lrrer v.s ruas 
como oflieiaes de justiça; irala.ndo d~ arreeadar 
rendimento~. fn.zer $equce~ros, despejar inqui
lint1s e c:11.etlut11.l-oii por alugueis. 

Nilo ha defesa pm&ivel parlL o regulamento 
que c1·eou &emelb.a.ut"e comrniss:io. (1lpaiados ,) 

·A faculdade~ que foi delegada ao govet•no, 
de regular o· llloio pra.lico da desll.m1.11·tizaç!Io, 
não. podia. ce1•ta.mente autoriiar · a. d\sposiçil:o a 
ql!e o ora.dor acaba de alludil'. -· · 

Aq_uelle meio pratico não podia. ve1·sar ainão 
sobre o modo de · veudll dos bens, de aecór.!o 
com as ordens, sabre o reo::ebimento do prod11• 
cio da desamortização, sobre a sua. convere~o 
cm tit11loa intra.nsferiveie da divida publica, 10-
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bl'l.i tudo, emflm, quanto respaitaS11e o m~io de 
eft'e~tuat·~e a desamortiza9lo; mas ó cl11ro que 
quaosquer_dilige11.cfae de ordem j udiciaria, .. pii.ra. 
eer fovada 11. oJfeito a m&.!lm& do,.a111orti:i;a.9ãv, 
não podiam ser pell) govorno realiza.J.M, 11inllo 
ordena.das pelo poler judicial•io, porque o go
verno nem por lei indi11 t~r a füculdiLde de des
.afot;al•as daqu1ilG p~der. 

E' assim que, si no proco~!o de <!111111.mortiza· 
·çio; uro seq11es~ro foss~ jul;,;-ado miccuari<), o 
11;obr~ ministro podaria incumbir a Utn:l a11t.o· 
rida.de a füc11l1b.d11 do requerat-o, ru:.1s niio po
dia dar a autorid.1do algurua a faculdade d~ or
dennl-o; o nobre mlni~tro poJeria sem duvida, 
seguin,fo 11~ tra.dicçõas da. nos.,>\ legi•l>içi\o,viato 
que a faz9ufla publica er11o r1~putada parte in
teressada, incu1nbir todo lll\e proceano ao pro
curador fise11l do tbesot1ro Oll a seus ag1mtea, 
poleri11o crear mesmo um& coromiesil() pau esse 
etfüito, mas. o que nã:o podia fs.zer, p·m:iue nem 
o corpn lsgislalivo podia. a. isso au~orizal-o, era. 
deeafü~ar o poder j u.licio.rio de u :na. faculdade 
que lhe e.\ immanenl$, como GHa de orcbnar o 
sequestro, O!l d.eB{lejoa do cu.ao.s e outra~ rigo• 
reado µroces110 ew1l. 

Mas o nobl'e iniaiatr.:> nífo ae limitou a e.ste 
aclo de viohu;:ão da indepondenoia do poder 
jndiciario e da Conatituiçll.o do lmperio ; foi 
além, parlurbou completamente eom seus re~ 
gulam·~nto11 ~IS relaçõe~ do torooiro$ para oom 
aa ordens, CUJOs bens ae tratava d:l de•amor
tizar. A lei otdelloU a des::i.mortizagã:o do• b9DS 
das ordens religioal!.11, maa não ordenou, não 
pod\I\ ordenar, que 19 dGsrespeila.ssem 011 CiJD· 
tratos q11e torceirOll houvessem celeb~ado com 
essas orclens, tendo por objeet.o os bens que aa 
vi\Q dee(\nl.orti:r.ar, O regulamento nlo contém 
lima pa.la.vra a samelhaute respeito ; pelo con·. 
trario, elle eo111idera o aeq uestro como au premo 
maio de decidlr to.1111 H quettlfo1, quer entre a1 
ordena e te1•cciros 1 quer entro ellas e o go• 
verno. 

A eonsequancia, prosegue o or11dor, toi que 
a famosa eommieslb eref!.da pelo ox-mi niatro 
encon trou~ae fogo oom esta. difficulde.de: a!· 
a-ans dos que haviam c11nttat:i.do. com 111 orJens 
tinham mesmo . diL'eito sobre os pfedios, em 
eltj~ rec1)natrucçllo e co111erva~o h&vir.m gasto 
grandes eapite.ea. Como podia s~hir-sa desta. 
dit!lcul lado"' eommiaailo, qt1e nlto tinha poderes 
lege.es paro. decidir a menor queistJQ au~citada 
por terceiros 1 Aquelles cldadlo11 uãO conheciam. 
011tto. rart~ conti•aeantq ainlo u11 orden11, nílo 
estavam ligados 1ior outros viAc ulo.g do direi to, 
si não os contratos, que hovinm celebrado;. 
portanto, não podilllll legalmente pagar o ar· 
re.ndamento dos predi® quo occupavam, •inílo 
aoa represeontantea daa ordena, aoll •eu• a.drni
nistraiores. 
· Po;, bam, esta t11.refa fui i11cumbida. ti com
mi111io, p1ua q110 ella fl.uaae coin q11') os loca
tarios s~ regulassem pelo a.rbitrio miniaterial, 
em ,.~z de ob11ervarem <:>B e.tua contractos; 
pg.ra q11e. em ve2 de prooedermn ns. aonfürmi• 

·da.de <lo direito ci.,.il, que m1111.da o 11rre12d11lario 
pagar o arrendamento pel<> conlro.clo por que 
. 1e obrigou, ae regeuem r.nlas p~lo bom querer 
da eontmi1sllo illventada polo nobre ex·mi· 

· 11.i•tro. 
v. u. 20 

. Na~ccu a du".ida., contiui.ia o orador, no e1~ii~ 
rito daq uel10~ c1rfadiio1. Povo 01·dei1·a, como o o 
povo-orn:ilefro,-~uencqíilz_c.umprfr -aloi · que 
Ib.e ord0nav1l pagar BO l admini1tt·ado1'DS . a1111 

ordons, nem quiz obedecer ' in~imaçãii feita 
pelo !\'overno para que pa:;aue â cJn:unhllio 
c~eeutwa.. Adoptolt o alvitre, .prudent), judi~ 
e10.~o, de reqaerer o de;1oaito de ae11s arre:n
dawentos. 

A eamar~ ~a~e, recorda. o ~1·ador, qu~ então 
o 11obre eJt-u11n1.~tro conseg1u11. do· seu .collcgg 
da. fa.:-:enda, a quem fez sentir que aquelb 11~ria 
o m-.i10 de burlaretn-sG as dispo~ições dictato• 
rines de S; E.s:., que ínaud1ssJ entr~gar à com
misaiio as quantia8. depos!ta~a~ ~tã lllO!JmO por 
m::mdido da 11utor1dade JUd1c1arta. Ao oraaor 
pe3a dizel-o, mas ó a yerdade que não pode oc
cultar: sentiu profündamente que o illu :lr& ju• 
riscon1ulto que o~cupava 11 pasto. da fazenda :iG 
vhaJ constrangitlo, por d ~vcres de sua 11o•i9'o 
de collagll, a. as.acchinar a g~ando de1propo11ito 
do Sr. ex~ministt·o do imperio, ma11Jando .-e .. 
tHuir 03 dcposilos a umo. 11utoridade di~rido
nerbnu1nlo creada, qua não fó,a aquella qu1J 
ordenara o mesmo deposito. 

O SR. l\LulTl.-;"Ho Col'iT.\.Gl!l~r:- Sito 011c1•upu• 
los de fórm:i.. 

O Sa. A1u11u.vic F10ul!lru. pergunta p11.r11. quo 
S9rYem 33 fdrme.s, Bi nio silo B glll"all(tll dQ ai
r&ito 1 Qu~atão de fôrma, excl~ma. o orador, :• 
fé das contratos, questilo de fórma a c:ompe• 
t·rncia elo poder judfoiario para orda11ar depo
sitas, a competencia exclusiva da aatol"idade 
judiciaria, que ordenou 88988 d8pcsitos, para 
mandar levantal-os ! 

:Mas, proaegue o orador, não foi eate o \IDico 
emhs.raço diante do qual tllve de p:rn1.r o nobre 
ex-ministro do imperio, S. Eit., n11 luta. que . 
lsya.ntara com ~erceiroa, aacuaadametlte, eorqua 
QB to1•eeiroa n~da. tinham com a. desa.mort1ução 
do. bens, S. E:r.., ne-•ee. luta q11e levianamente 
levanto11 contra. os cidadãos pe.cifieos alheios a 
aem.elhs.nte conflicto, t~ve aiadu do v~mcer 
outras re!is~snciae, e para isso emptegotl H 
armas que durante a sua 11dmini8trs.ç!lo provou 
serem as do se11 esp(lcial agra:lo : a11 armes da 
violfmcia. · 

Foi nssim, qlle, como algun~ cida·llfoe se obs\i• 
n11ssem em não desoccapar os pr.:•dlClll quo a 
commie;ião e".'ligia. que elles deftllccupa'!aom, e 
em pagar o a1'1'enda.m~nt<> âs ordene, Coi pH
ciso empregar oontrll elles o meio violento do 
de1pejo. 

Ora, este nlio podia ser ordenado ~enlfo [>Gla 
a11toridRd~ judiciaria. Então,S. Ei. determirlDu 
ao chefe de polic.ia, sem qu~ o :fizeeae por in· 
termndio do seu collega daj11ati~.t1, o qu&.l eu 
o unico ~ue tinha autorld11de pM'& entender-ao 
com aquelle mag'i>tr.ido, que des!Llojl!.!15& os 
inquilinos doa predios dll.8 ordena, que nA'o 
queriam pagat à commisslo ot arrendamGnloa. 

Parece im~rivel, mas este aviso foi put>lica.do 
na folha. oilleia.1 e o ora.dar o lê : 

e. Miniaterio dos Negoeio1 do lmperio.-Rio 
de Ja.neiro, 5 de Abril de 11384 • 

e lllcn. Sr.-Conatando qu~ 01 inquilino1 dOI 
predio• possuido1 pelas ordenB religioaa1 de 
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S. Bento, ~rmo, Santa Tht:ireza e No•ea Se-
- ·'i:i'lfór,.;-da ·· -Ajud~.~:Lae~u9'tl'.~<lo•,._na .roF1n& 

do decrato n. 9. l\94 de 22 de De1em bro-did8!!~; 
rllo incom,nodados pa~a pagamento Je alugueis 
e com tenta.tillas rk despejo por &gentes <la
quell3.11 ordena, h:>jlL V. S. de tomar aob euas 
vi~tae ellte fado, pNstando o ueces11ario aQ·· 
xilio aoa que sio V•xa. lo~ por c:11mprirem o que 
lhes ó imi•osto em virtude do citado decreto, e 
concedeu.lo oe meios que fororn rcquisi tado& 
pela. commi~slln incumbida da de~rnortiiaxiío 
pan. tornar-se e!focli va a entreg.~ dos pred1oe 
cajo~ inq<Jilinos •e l'"cus~rem •~ intimações 
determinadas pela mesma CQmmi•sili;J. 

e Deu~ gual'l9 o. V. S .-F•·(uieisc11 Antti,uts 
!•faci~l .:> ~ 

O nobre e1.-111inistro d:i. ju~t;~a disse. em 
o.parte, q ne foi ouvido •::>bra .. st~ acto , m11s o 
orador. não pôle .lei!>ar do çorrigi~ o aparte .te 
S. Ex. côm o a.viso qu·~ S. E:i. mesmo expediu 
ao chefe da policia da córte, •• 

o SR. PRISCO PARAl!o:- I~to aigniffoa que 
e11 tinha l'eeabido o n.vi~o, 

vas erigida• com faculilad~ judfoiu·ia; ai ha 
11.ma escola que rondenanava oa tribunaea admi~ 
nilStrativoa, até ineamo conati1uido, por 1 JÍ em 
e0nt0bcÍoSO, .é tlXac~a.menta a e•eola. .a que O 
nobre i'X·mini11tro pertence: a. escola liMl'lll. 
(Apoicttfos.) No poder, 1!Bt.l e~cola Noegou o se11 
programma. 

O orador disse que os &cios ~eriam íncrívei•, 
si não eonst assem de dados offieiaes. E' preciso, 
·portanto, que elles fiquem consignados noe 
a.11naea parlament:~res. . · 

Publicado no Dia rio O lficial, o aviso do nobre 
es.-minie!ro do imperio susci.tou p~r parle do 
no.lira ex-ministro lia juatiÇI' o se~uinle aviso, 
que npp1recc11 em data de 8 de Ab~il (lê): 

« Por aviso desLa data eommu11icou-1ne o mi
ni•tro do imperio haver recomm ·n~n!o .. 11 V. S. 
todo o auxilio li-O S3U alcance, afim de evita.r 
qualquar obsl11cul::i d. e:i.ecução ilo decreto 
n. Y.091, de 22 ,{e Dezembro de 1883, e para o 
que chamo !l attenção de V. s. • . 

O Sa. PR1sco PARAtzo ;- l\luito bem. 
Vozgs DA MrNOR.I.\ :-Oh ! Oh [ 

o Sn.. A~DJIAOE FroUElh,l ••• a:imndo que o o Sa. C.4.IL.~11:111.0 DA CUNHA ~-Muito mal! 
seu collegtl. Lill'ora o detembaraço d() dirign•-ee (Riso.) · 
a ess:1 autoridade sam aer por ~eu inLern1edio, . 
mas qne, $em embargo dis~P, lhe l'Ccornm~ln· o. Sa. Pa~sco PAll_At~o:-;Qucr1.a. qu~ repro-
davaque toma~llé em atten~io 0 cout~u:lo do d11z1eae o av1;0 <lo m1n1~ter10 do 1mper10 1 
aviso. Nad~ zn~is po~ilivo do que o nvis11 do O Sit. Axi>RADB: FmoEttU. diz que esttl. claro 
nobre ex- ministro daju.stiça, aceusando a faltll l que, ai o nobre ex~ministro tivesa i tom~do em 
do seu collega, confürencb ('.om o 9~n eollega ess!lo previden.-

0 SR. Pataco PARAtzo:- Eisa traducção íoi c~a, não. pr,;cisau eit.peiir o aviso que. expe-
dadn. por lã. d1u, devia ao contt'ar•o ter m~t11dail? darecta

mente aa ordens couahntes do aviso do seu 
O ~a~ ANollAt>B F1GUE!l\A quer salvar o nobre collega. Q•1ando mesmo houvesge necessidade 

e~-~rmstro de. u~n erro pai.mar, ele um. erro da um minislcrio transtnittir a 0111ro o teor do 
trivial. de adm1mst_ração. S~ S' Es:. tivesse aviso, o processo reg11tnr era dirigir-.•e o mi_ 
conh1c1rne~.to anterior do &VlSO do seu colle:;a, ni&Lro d•l imperio uo da juqtiça, re9~iaitan~ 
e.ra d~ seu 11g-oro~o dever pol!'dera1-..lhe qu~, não qua este ord~n:use ao chefe do pohc1:i taes 
tinh~ cornpet~ncm p1Lr;' 1;>r:ih.car o ~ct'? s1não t<tes dilif(enciu. Esta. era 11 praxe regular 8 
por 1ntorinnd10 do 11nnu1ter10 da Jl1Bt1ça ; e nii·J a que 0 nollro ex-ministro procure. bitroe 
assim haveria evita.do o grande eseandalo do duzir. 
aviso qu~ dirigi11 no ch~fe de polHa para que 
cumprisse a deliberação do se11 collega. 

O Ss.. PRI~oo PAll.AI?.o :-Depois d~ ter·me 
officia.do e dopoia cio te1•mos deliberado em con-
•elho; oi! aqui. · 

O Sn. ANDl\Abll Ftour.nu :-diz qne ~eria 
melhor que o nobre •111:-m i n ia tro da justiça oc
culLasse estns minudenciaa da \'ida do gabinete 
a que pert~neell. Fica-se agor.1 sabendo que 
naquelle g11bin!!tt> as n ormas llrlministra.tivas 
er11m til pouoo ohs4 rvadss, qu'l :ilé m~eml) em 
cons,,lbo d0 ministros se p1mba.m em discnes!o 
11 raaohiam uegoeios, em que se davam erros 
pa.lmarca desta ordem. (Apoiados da niif\oi·ia.) 

O Sn. Pa1soo P AMIZO :- Na escola. de V. 
E:r. 

ü 811.. ANllRA01: F1e;;u1unA :-responde que n!\ 
ueola do nobre 0~-ruillislro, por'lue foi S. Ex. 
quem redigiu o aviso. 

Pa.srna o orador, ouvindo o nobre el:-ministro 
fall"r om escola! Si ha e&cola, Mate pat7., que 
pregoll algum dia, com vigor que o me$mO 
orador a lmiro11 ri pot' veillll leva oecuiilo ele 
applaudir, contra as commiH!lea administrati-

O Se.. P11.r1co P AaA.uo :- E tomos procedea.
le• em con tr.ario. 

O Sa. ANDllADE FrGUllllR.A rosponde que sito 
maus precedetitea, não polem ser abouado3, 

O Sn, Pnuica PA11Atio: -tato 6 um11. quettilo 
de fórma, e, depois, foram observe.las toilas as 
fórmaa. 

O Sa. ANDRAD'IC FfGUErBA di1. qu') é, sei:n d!l• 
viia, um11. que~t!o i11significante diante doa 
altentiu:lo• q11e or.ieriavt1m o aviso do Minia
t~rio do lmpQl'io e que o nobre ex-ministro da 
justiça s11necio11av.. 

(Crii;am-sa muitos aparte$ gu~ in,erront-
pem· o crador.) . 

O Sn. Pa1!!s1on1T111:- Attençl!o ! Quem t.em 
a pahvra é o s,r. Andrade Figueira. 

O Sa. ANDRADE F1GUEJRA p~de ao unbre e:i
ministro que não se altere. E11aos acto~ dv seu 
e1:-eol1Aga, nos quncs S. Ex. collKborou, ·nJo 
t~m defezll ponivc:l. (Apoicidos dr:J miflariai.) 
Em um outro pa.fa, o nobre ·a::i:-mini•tro e o 11ea 
collegn. não est~riam ouvinlo e.~ora a inter• 
J.>ellaçilo, e~tariam 11. esta hora honrando o e&-
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cabello dos réoa em um pruceuo crimi11al. 
(Apoiado~ e nt!:> apoiados.) 

Esse• aetoe nem si quer têDl & jastiftcaçlo 
__ do_:regulamento-- extraordinario, c

0

ujais diapo
aições o o.ratlor aoulye&va ha pouco, porqu& 
•• •~melha11te peç1 oflicial oilo ' "' encoiu~ 
uma palavr01 queº" jn1tiliq11e. O nobre ex-mi
nietro, 1lepoi1 _de pór e111 e:r.eeuç4o eeitJ re
gulatneoto, proc<:Üeu. a.indl.· cum maior vio
lencia, porque ordenou tliligenciaa que o 
regulam-anto não C:>lll!agran, malldou proce
der a actoa que o rt1gulameoto não a.utoriza.,.a, 
estendeu os podel"-?8 da· eaa. commi6São, . que 
muito a p ropQIÜtadamente . foi quslificad& . dri 
cominW!ilo de •~lvução publica, 

· . E' allllÍ<n que o r egllhme n&o oio a.utori&o11, 
nem podia a u torizar, o .eeque.,tfO noe attend11-
me11,oa doe predio~ das orle os, Tiato quê, A lei 
aó &iaha mandado desamortiau a pl'Oprie.Jada 
dest~a b~ns ; que as apoiices fossem entre
guu ás orde ns para q11e recebessem os renli
mHtos res11lta.nte1 do pres.:o do• bens deaamor~ 
&izadoe.- · · 

Como. pois, o governo. aem o seu regula
inento oog-it&r de 11emelht.11te oapecie, ma11dou 
quo foss~m. se~uealrad08 oa bens das ordens. f 
(Âpoiadus .) · · . 

Em qua !lrti.go do mesmo rero.tameot() foi 
clad:i á com111i1 -lo l!tllla faC11ldade e:r.traoN.ill&l'ia 
·ele proceder a deeps~a.s, servinde-sa da l'olicia 
.ecreia qQS o cheie de policia pó& â11 orJ.en3 da 
me!iDla commillllão f 
· · O S11.. P1mco t'1t.11.Atzo :- Na'.o Coi preOÍl!IO o 
mprego da policia. · 

o 5R. A NDRADS' FlGUIWU. aftlrDla. que :i. po
licia secreta o di•farçlda &inda hoje e 1iosta 111 
ord.e11B da co1WDU.,ão para. do~pej_ar inqui-
llilW1. . 

O S11.. P11.111Co P.uu.czo:- N4o boun Ulll aó 
acto coercitivo. Nio é ayi.tn .qtte 11a aueusa. 
apneent~ros faca. 

() Sn. ANDnADI: F1001mu i'allo. diatttê da ci
dade do Rio de Janeiro, onde ~ conhecido, e 
ond~ a eua p11lavra será a catada, não obetl\nte 
a dec1;1l'"a.çlio do nobre Sr. ox•mia.istro da jus• 
tiça : (Muitos apoiatfo:r da miitoria .) 

O nobro ex;_miniatro que r aoi:oorrer·•e tal~ 
it taugenta de que o corpo policia~ nilo foi cba
mado pa~a oasas diligene ias·, e sim o corpo de 
urbanos; mli.s S . Ex. e1quoeo-se do& eleweu.toa 
de q11a dtspi!e à policia do RiO de J&Geiro, 
.qu.aea ~ B989fl polid ae disíarçacfus á pai5ana, 
que, po•tas pelo cllefu ele policia ãs ot'Jena· da 
commi!!llla do saln.C}lo publica , têm ~rturbado 
as dilige ncia• legaee, que os officiaea de j11a
tiça_ têm pro-:urndo nee~t&r, por m.a11d11do do 
juu rei1peclivo. (Apoia tos.) 

Q11aiido ·ô pl'llciso fa ,.er uma penhora ou um 
.daapejo, en1ram e1tes homena e ~-s pe rto.rll&m; 
·de manein 9.ue os mandado• j udiciaes CMlzaro 
ae ruas do Rto de Janeiro, sem taram podido 
16r executadoa a~ê hoje, porque t~m encon
trado aempt' li ·a eo11currij11çia dos • gent.es d'a 
paliei& disfarçada. 

· O Sa . PRtsco P ARAtzo : - Foram e1:ti1M1~. 
clesJa q.ue asaramiu 11. chedi.i. de. polici.r. d.r. cdt'to 
o Sr .. Ti&a-de. MAtlG4.. 

O SI\, ANoR.1.1>• · F1euz1u reaponde que 
foram doapedidO!I eaa~1, m1H chamados 011tros. 
( Apoiaclos.) 

O Sa. PalSCO PA.uuo :· - Nlo ·apoiado. 
O Sa. · AMDIUl>E F1GUEIM accl'?ecenta q ue 01 

capoelraa do Rio do Ja.n BiN, que aão em gra nde 
numero, estilo scrvin 10 como policiu secretai. 

O Sa. Pa1sco P All.&.tzo~- Pol' qu) ver~ t. 
O Sa. Al'l1>tu1>g F1GUB1a,1. di:& que peu yerba-

118Cret11, d:i. palicia. • • • · 
O 811,. Pataco l>Al!.A.1zo :- Não ap0iMfo. 
O Sa. AN01unE F1Gu1mu. • ; ••• peb verba 

de nrbanôa. ~njo c11rpo o governo não tratou d., 
completa.r e ~o cou~ario lratoll de deurmar. 

(T1·ocam-se 11it1itos apc:rtcis, o iSh'. p:re$ide'lltl 
~Iam<' attenç<to ptll'o o orador} . 

O orador pede ao Sr. presidente que rogue 
ao n obr11 e:s-mi11iatto da justiça 110 lombre de 
que o orador oce•lpa li.. trL~una. o está enfermo ; 
reoonheco a pusição aftlietiva em que ae 11cha 
S. Ex •.• • . 

·o Sa.. Pauco P ARA.tzo :-Nilo apai:ido . 
o ·sa. ANDRADE FlGUJ:lllA • •• CJU& commeneu 

erroa grave~, t!W meamo-cnmoa, co11Üa a 
Consl itoiçlo tlo·paiz, prestando apoio nos de.
proPoSi'8a ordenados pe!o aeu coll~ga ; mu 
.s. · E:!t. terâ occa~ilo de defender-. .t.'!aim 
como o ort.dor de ustental" a accuaaç:io, l}l?e 
m11ito 118 honra de e~ta.r formulando, porq 11~ ~• 
ttfllUa aempre de torn&.r-n . pat l'Ono do3 úireitos 
imiividtines do• 118ua compatr iotas , conculcado1 
arbitc-al'ia111ente, coino foram pelo ~ve\'n<>, eem 
neceairidad&. (Á [J"iadas # apat'te6 .} 

Nlo •~liãfeito C()JD. as iUe-galid•deir tt atte _n
tados pratica::loa em aea regulamento, o nobre 
e:s-iniDialro do iDJpario foi. alem. aa encuç.lo i 
s . &., Ili.o llÕQlenU iDYeJL\oo esaa novo pr4).. 
ee1191 "q"ll• o orador . acaba de alludir, como 
foi ate ~o den eepeho ferm.l. • dGsob.!di&Acil. 
maia -esplieila, coa,ta es act.o& ll>berarllOI de> 
poder jOOiciuio. . 

Cidadãoe aggrawa~ com .. delibençih 1 mi.
niateri8*&. _. eat~ j:Jgo de COllveato. paca. • 
coouniuão e da eornu1isd4 pata eia eou'o'entoe, 
anMQden.111:cleYer•ecorrel' MI reder judld:i.rio; .. 
aa 01·cie1111, por aea au.rno, doda que o r egula
mento foi p.ublics. !o. e nten:lerat11. bmbem. do 
seu direito recorror il.juelle poJ.er. para q.ue u 
manti11e11Se D~ po1n éJ.Oli bepa da auia proprle
dadei ; o poder judiciad o m aDleY& as. ordena 
11a po19e, v.or uma s~nten~. & qQ& o orador j• ••w ~ d~ a.iludir. qna.Je dillc.u.li11 • r e
íornta judiciaria 41Ue o nobre eit·minhl.ro da 
justiça fazi11> e mpenbo em en viar para.0 161111d• 

011traa aentenças foram proferidas em JXllÍ;. 
~ "' pooeulal'e6, muitas das qu&BS ords
nand1> liep<19ile de- a.ne~!arn~nto! nncidoe. 

EL•a, portt\nto, um ca11<> em qu-; o ~rno a n
tes de tu io devia. r~llectir m·.1•forMiente, por~ 
q11e ··do sd o 1ea res. ulameato não aiJtorinva 
varl&11 desa , r; ·deligenciu, como Pº Miºº mutto.8 
dellaa pal'tiam de tereei"°'• qu 111'0 eram re-
preae~tantes das ordens. . 

O Gato,11vament~, porém, o proposilo :llrtD.e • 
d.tlibeudo '1ull<l(lellar. u.a iim..U-. coiuti.tucio-
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· naes e gararitidor11os dos díreito•.individua9~, (oi 
tamaiilio,-q\f>:r:rlpmli• -vcze.:o, no moment:l do 
confticto, o gove rno retrocedeu . 

A e·uuar~ tem ~iencia plene. de que o gover
D\I Cotmàlrne nte desobedeceu ao preceito do po
del' jndiciario, contest()u 11.\é 11 cowpetencia dOlt 
juize'a para pronnnciarem sobre os casos em 
que ellea deoidir;1111; mandou que fossem 1111 
aua.e delibe1·:iç1lee desohedeci<lM, que os seques
tros por ellea or.l<> n<1doa nllo tivessem eft'eit.o e 
qne os deposit.oe fossem 11.nnllllados , entrega11-
do-ae :i a qo:1ntias :i.o &.<hninistrador d" comm's
são, que Coi logo nomeado, o q t1al ô empregado 
de alta crt;e~ol'ia, e qu~ t inha n o T~,~aouro de· 
veres mais .1mpo1·tantes q11e cumprn', do que 
este <le aud 1r n eervir do adminiat1•11.dor n troco 
de um;\ migalha de porcenta.g-!m. 

Maio e a círcumatancia de \er o actual míniall'O 
do' imperio aiJo n1e111brodaquelle gabinete, ba_... 
-tanm .. para. .~on:vencer o nobre d')putado o r. 
tG<loa de que o mini1teri0; qne··hoje préeide .a.oa .. 
negodoa publicas, não póde· repudiar a l'G9o -
pon!!'a.bilid'.tde neata questão e em todos oa 
outros -pont08 capita.~s {la politica e da admi
niatrs.ção do mini1terio tran1:i.cto. 
· · Entende o governo, !lo me,lllo mo<!lo qae 
S. Ex .. que quMsquel' que hajam sido :is du
vi lae ant&riores 6. lei de 28 de Junho de 1870 
ella ee acha. em pleun vigor e, portanto, o go.. 
~eruo tem a Ílireito e o dever de executal•&, 
Isto tambem foi r·~conb.ecido p~lo poder judi
cin.rio, na eent~nça que o nt>bre deputru:!o nea
t:\ camara decl:trou lumino!:1 e irrefu:avel. 

Diz c1ue l.'\l ó O· p.asado encar~o que onert\ 
hoj.1 os bonobros do aCtu.il Sr. nirni.etro do i1n
perii>; S, 811: . Rcha-ee di:lnt~ d:) · diftlculdlldes 
acc11muladaa pelo se11 anteces9ot. diante de um· 
regulamento evidant~mont • o:turbit:mte d:> au
toritllçiio que foi <la~a ao governo, di1<nto de 
ordens que exorbitam do proprio Ngalatn<mto 
j!\ exorb\t11.nte, diante de um seqne11tro q_uOJ n!lo 
telll ~azüo J e eer. j?Orqno 1n ordens religfo~aa 
ja.01aig s , nega mm ao ·preceito de dai: .a no
m~ltcl.atur& do!I bens que lhe foi pedila, porquB 
·estd. eonv~ncido de q\\e, si o governo cbalJlassB 
os representantes Jest(l.e ord<.ons p~ra :>fiel ei:e• 
QUgão da lei, elle~ 11áo se recusari11m a i$ao· 
como 11ão se recueal'am em oulr,1s ·opocas, em 
que o governo tem recorrido A sua prudeocia 
coneumnrndl\. A unba razio que poJiam oppór, 
seria.a nt!C~is,ida.de dn audíencin da. Sanb. Só ; 
mu o governo 11enhum11 diffic nldade teria em 
obter essa audiencia, porqoe a Santa Sé até j! 
tÍllha. nomeado um internuncio ; 

Si o govP.rno do Br11.zH m?o tem empenho em 
de1fei~<'nr a ~é Apoe10\ica, deafeitear n religião 
que º"' brazileirot profüSlla.ni .• e em dosreapeitar 
11 pi-opria~ orJens n qnem tunto~ serviços devo 
r. ~itt,ra~ure. p!\trir. •? a causa da ill8trucçilo p11• 
blte.'1. ; s t o goT~rno nem "º monott pôde urar 
[>arlirlo desta• ordens, reorganizando-as para 
etnpregal-'u c m trabalhos de c1<techeee : ai o 
governo entende que o braiileíro pód\l sei· 11.11to 
para todM n1 profi'esões, tiutno~ para a devoçlo 
e piedade<) mi~teres do chlustro, ·o 11obro 111i
nia\ro terd. a.goro. de úecidir-se entreª' medido.~ 
do seo antecauor que não podem Jehar de 
a~rreta.r, cmno ac~rrek\ran1, 1\ condemnação 
geral d 1 opioilio publica, e 1\ 11pinião aeonlA, 
que re11roTa t:iea aclô3, por violentoe a por uma 
circum~ta.ncia que ê ninda mais condemnadl' 
pelR sua porfeita inutilidade, (illuito bem • . 
Muito bem.) 

O Sn. B.z~ERRA. nz 11R~Ei:Es ~la orrlem): 
- Pe:iol e · obté m prorognçio por ntna ·hora p&r& 
conLinuaçllo. !leat& clebl\te . · 

O Sr. Franco de S.i rministró do 
imperin) nlfo vem responder ao discurso do 
nobre deputado interl'eUant.o em tod 1s "' sua~ 
partes ; limibl.r•se·à a reapond•!r á intGrpel- . 
laç!lo em lermos breYc1. O facto de ter sido o 
uovo .. minisl'! rio or!<llnieado por "Um dO!I m11is 
C'OD~picucit sustentadores do gabinete da \14 .de 

A divergoncia a~rA, portanto, t!lo 6ómente 
quanto o.o mo:io 11r~tico, que o gov~rna, a.uto. 
rizndo por :tquelli~ lei, estabelec<lu no regula-
mento de 22 de Dezembro do t883. · 

O nobrn. dep11tado, a. quem 1·e!<ponde, eonsi· 
dera este regulnmento exorbita.nt<J o violento 
em r<~lt>.çil:o uos diroitoe dne ordens raligio8ai; 
usurp3<fot• em relnção às attribuiçõe.~ do poder 
judieial; o. até contrario à lei q11 · ~ se tratava 
de execut&r. Discorda. o orador d:i opinião do 
nobre deputado. O r egulama nto n!o t), talvez, 
iaant~ do defoitoB; como producto do trabalho 
humano, está aujeito ll critica, conforme o jui
zo e o poneo de Tii.t:t de cada um. Na pal'tO 
capital, porém, n;lo otfünde nem os direito• 
das ordens nligioaaa, nem a.s Mtl'iblliçõea do. 
poder j11dicial. 
. O ponw primordial consiste em determinar o 

caracter d& 111aterio sobre que ver!!llru a .}oi 
de 28 do Junho de f870 o o regulamento de 22 
de Dezembro dtl 1883. 

E' iacontestttvel q,11~ JL llcçãe do poder judicial 
~ó póde ser appllca '~aos 111s1unpto.~ do direito 
privado e certamente a disposi~i'ío d .1 l"i de 28 
do JunhQ de i870 nã:o diz ro'lpeito a objoclo do 
direito privndo, mns aim t'efore-so :t um asaum• 
pto de ordem publica, a um~ qucstto que ínt~ 
resea ao Eatado. Nilo 1e Lrata de direi toa indi· 
viduaoa. 

Obj eda-10 quo 'º t1•&ta do direito de pro
priodadll, o qual, om regre., pt!rlenco BO direito 
civil. · 

Mas, a. .1iropriedade daa co1•por&ç1les de 
mio morta. em lo.l<>s 01 temp~• foi rogubda 
por dispo,;içiíes do direito pu'>hco. 

Por motivos de orJem publico, aempt·e e~tev• 
cita propriedade, no Brazil, a~si111 corao ·em · 
Porlui:al e om outros pnizc1 catholieo~, sujei"' 
a limitações, :\ int~r~ençilo dopo.ler pu!Jlico. 

A pruprietladc pócle inlores~11r ao dir•· ito tiri
Vt1do, ou podo i11 lere11ur ao dkeito publico : por 
eJCempk1, qui1ndo se trata d1t proprie !:ide do · 
Esta to. Cert11roente, níio dirã o noliro .!<!'Put&do 
que, pot• isso, o Estndo . póde ter. aemelhante 
direito,· devo n sua propriedaile rogular-ae pelas 
dia1iosi9õea do clir~ito ··ommu[ll. 

·Si··se trPta&Be.de 1,u:n ;1açumpto de direito pri· 
vaclo, o rPgimen desta. proprii:idaclo n«o deveria . 
eer alterado pelo poder legislativo e ntl'.o de
veria ter 11ido vote.da. a lei de 28 de Junho 
de 1870. 
Trnm~o. portnio, ele uma proprie-lade su

j~ita a modidç:ições, por motiYOI de ordem pll• 
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blica ; o, con~egointemente, o aasumplo é de 
direito p11\>lico. · · . 

Foi por i:tto, que a lei ·a que o orador JJtl iern 
refüi:ido deu, co•n a_ ~aior. amplitode, ao .go- 
verno a-faculdáde de dete1·wina.r o .modo pratico 
de SUa 81".EICUÇilo, O qua aerÍ11. d~81l000H:Hio, si 
se tralnuo rueruuento do·tlir<:ito pr ivKdo o de 
propriedade, poi11 a jurisdicçil:o e o pl\lce&KO re· 
laiivo• a esse direito j:i se aebavarn no diroito 
comm11111 . . · 

Pslo. zneam:i. natuteza especial do nBS•1mpto, 
!oi que a -lei a11\01·izou o govorno a cre:1r um 
procea10 de e~cap9âo. 
. Si esta dispo.~içr.o ~ lei d0 1870 ropreten \o. 
um·d~yio dos bons pr\n<lipiQI!, como dilllla D 

nobre dep11tado, ca.bê a 1wiucip11l reaponsabili
dnde 11.0 J)(trti.lo conservador, parti<!olarmnnte 
110 chefe do. minori:l llctu.11, que então occ11pa.va 
o cargo de ministro do iniperio . 

Podia o gover!la, no regula1ueuto quP. e-i:p!l
diu em virtuda d~ituella 1wt01•iza9ão, ler dd e-
8':tdo ao roder judiciario, pKrte da cowpetencfo 
que lhe fóra dada pela lei, como t .1wbem podia 
dei:iar de fozel-o, vi~lo que a mesUJa ·lai não es
la.br lecen aem~lhanle limitação. 

TratllVD.•Se de matei:ia puramente adminis· 
trati~, e o g ov"rno; pois, Podia incumbir todas 
as opélr11çõe• neccsllllrias pn!'i> 1\ conv~rslo 011 a 
funccion11rio~ administroth·oa ou a 011tt-os in
divid11os . 

A commies:to qua foi creada não }lertonce aQ 

numero d.1quellas que em todos oa ternpos 
mel'cceram aer condamae.daa pola opinião li-
beral. . · . 

Nilo ontr:1rA em discussão circuro·atuci:i.d11 
IObte cadn onu1 dll!l part~s d-' regulam ~nto de 
22 de Dc:r.embro, m:t• jqlg.\ dever dizer poucu 
palavras a respeito daa pri11cipa.c11 nguições 
que se fazem ./\ esse ~gulllmenlo. . •• 
· A'eerca dt\ consfüu1~io dl\ comm1~a:lo 1 Ja 
tliase o que lhe p:1receu euftioienle. 

Qu11.n10 á fulh d& garanti11s pnr!\ a~lva
gual'<far os dlrelto!l diu ordens · rcll g'i os.a.~, 
ob1~1·n que o nobro dcputndQ tnt<irpelbnte 
não l'eproduziu füilmente a disposi~il~ do 1•egu
lamento, porque oa avaliadOl'M nlo silo nornea-

liação in•ufficiente d06 beniJ da~ ordeaa l'eligio" 
Sll.B f E' obvio que por 8fll!ll modo, ditninuido o 
v_alor dos bens .que houv_oss~. -d.e !.e.l' _C9A.~~r=-. _ 
Ltdos -m1rapohces; o .Eilla<lo por suas propnllB 
mãoa ae prejudicaria. 

A providencia. da 1eq11oatro \em sido o mo
tivo principal do clamor a. que o n obre clepu

.lado .chamou publico, mns 9ue ·po.rLo p1· iricipal
mc.nlo dc.s .int,,r c1se• iUegitimo11, abrigados d. 
sombra. dr.s orden.~ religio~s. 
· Muillle veze~, n• dieputt\.~ humana.a perduram 

anicamen te por falta de dcfl11ição da.~ pnlavras. 
O q11e 4 agc1ueatro '' A priv.•çlío da poase e o 
depo•ito. do3 ben .. até o procoJirnento ulterior 
que haja do doler1Din~r a 1lpplicaçio que estes 
béna do vem ter, A npprehenaào dO!I biin11 j :i. se 
fazi,, administre.tív:Jmente tJem ter dado !ogllol' 
i. reelama).lo por p111·te do po:l~r judiciario, 
como usurpação das su:s e.ttrib1.1iç,ões. E' o que 
so p1·atica em mataria de canti·abando, em ma. 
terrn do g G.ra.nlia. do uude publie;i.. · -

No CilllQ p1·esente, trata-se de aµrehe nder Oi 
bens, para se cOM>J~uirorn os fina da lei, iato 
é, f:iz~r a doacr ipc;no, depois a ayiüiJJ.<;ão, e por 
ultimo o hasta publicfl.. . 

Ail1im, pois, a queJStilo do sequestro ó uma 
queaüio d:i nome. Não ae tr.ita de aoqu~atro ju
d'ci11.l, }>Orquo não se . ctíio aa cond~çõe• cm que 
ello ll ) f.10. l icito. . 

N:io se trata de litígio, nálo se cont~sta As 
ord •na religioaas·a posse legitiinl\ dos bens. 

E' conhocida. a historia d& conv~nlo do" bens 
<l•s or.leru1 roligios~l!I. Por lei de :18 do Setem
bro dei 1.845, pt1rruitdu-~e àl C',orporaçõos de 
milo morl& convert~r os sena ben~ em apolic&s 
d.ti diviJa publica. No lo11go csl'aço de tempo 
decorrido atê 1800, ari ord'3na roligiou• o.la 
coide.ram lle :iproveila.r a faculdade que lhee 
fôra concedid:1. Jolgou-ae então necea~ario com
pellil-as a realfaar ti. pennut~ . A principio 
houve a. idêa de crear nm imposto progrl)~ivo. 
de mo:lo quo o impuhD •lo in~er:'IJ~e u1 lc~l\~ae 
a couvorLer .os beu11 1>m apob cllll d~ d1v1d!l 
pub!ic&. 

N1ll !ll'llValeceu este e.lvitro, tn:tB foi apre1en• 
tadl\ uma ecnon1la pelo s~·. de1,11ta,\o Alenc&r 
Aradpo, ua qual ise determionva 11ue H uorpo
rrtçõe• de mio morlá far iam a cà n,•euílp dentro 
do pruo de cinco annoa, findo o q11al, ei e\la o.lo 
s" elfocluasae, o governo mlLDdaria vender OI 
b111111 em baa~o. 11ubHc:o. · 
. Ao pemi.e.lllento <.'Xi\fl\do naquella emendt. 
conforlllll•!e a. dispoaiQilo do regulamento cie 22 
de Dezt!rubro. · 

• dos, ·UUJ . · pels commiseão, ilscolbido dentre 
qQatro 11rbit1'01, ou(ro ai11da 1:ela. commissão, 
e mais ou~ro a apr:•sinienlo dcu1a. O wodo. da 
nomeac;llo e o aeguinte: um, é 11orne11do peb 
commi&Jilo, outro é sacolhido '(lOr ella dl!ntre os 
quatro que dBvem indiCJtr os r11pr01c.>nt:1nt&11 
das ordons rolig ioea• ; e o terceiro, 11qu&llo 
que tem d 1J decidir em c:• l!O de empate, ó tira
do, á sorte, ent1·0 dous deaignarlo~ p~h\ com-. ,. 11 Eat a regul111nento não desprezou o con~12r10 
mss~ .. o e outro& lantos que aque es rGprosen- uo~ repre!ontan tea dna ordens roligiosl\s, e foi, 
tAP~8 apre3e11t.im. d d d b d' · d lb · Reap!!ndendo 3 um apar~e em que 0 sr, An- em virtu 9 a eso e 1e11c1a e 11 , ~ue im~ 
drade Fig11eirl\ diz qoe-nlo ha JUii , é a com- poz-!le ~ . neceuidnde do utn meio coercitivo 11füo 
111ias i10 quem r ... i tudo-obs<Jrvn o 01•& Jor, que o de não fioar burlada a providenci.i~ q llQ· o poder 
10rteio ee verifica e1t1 pretlença.dos r,,pre 'lelll1tn· legi11llltivo adoptara: · ·· . 
t.ea das ordens religiosaa, e accreacenta quo S. Quando se discutiu esta queatiio, v:trios al
Ez. il'roga immerecida injuria noa ci tadlos vitres !o~am in:liendos paro aquelle fim. O il· 
que cont[:l!em a commias!io,. a,.qu~l :Ó pr!!siditla. luatre jurisconaultQ Sr. conHelheiro N11.buoo do 
por· uiu ex-deputado, <'~·nunietro de Estudo; Arn.ujo, do sautlosa memor:a, propor. quo a con
cidadão conspicuo, e pur todoe lia títulos rea.- varsio ae fize•se no pM~o de don~ annoa, 11 
peilavl'.ll . . que, no caao de não roaliiar-a~ dentro de11e 

Aiod" tnl\ia. perguni:i o orL\,lor, qu:1l poderiL\ tempo,IJa 'uoorporass!)m l\O~ prop1'iDI naoiol:lael!I 
ser o interease do Estado em promover 11 ava• ' OI ~ens daa orden~ religioa1tos. 
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O pensamento da emenda a. que já •e refe. 
. _. riu era a ven_d:i . ª!11 _b.asta. publica, ntlo por 

·c>rdemdo··po.ler JUd~c1ar10, ma.s do lfO•e~no. 
A$siru, o peD~ 11oento que sGmpi-8 11e nfani

festou no c1rpo lagislativ<.J, . era. que o governo 
praticasse todos essee actos sem int.ervenção do 
poder j11dici:lrio. · 

E111 r<Jgra, am. pode~ puhlico deve ler i s1u 
diapo•içi11 Lodos O. meiVIJ nece~urios para o 
cumprim~ntJ ,[os actos ews.n:tdD.sda an1 fogiLi
ma autorid.1d3 ~ 

O. aa.sumpto era adminütrativo; a in'.ciativa 
de &Ddo o proc)a;o pertencia ao gov~rno; e esle 
podia e devia ter todDS os meios de acção pau 
M• obedecido na execução d11. lei. . 

Eis por que o goTerno, no ?\!guiamento, esta
beleceu p11rii. a hypotboae; que se realizllu, de 
rehda.neia por p·M'le d:LS corporo.<;õ·1s, n appre· 
hen s:to don bons, Apenas teve por fim tornar 
po1111ivel a de.,eripç.tD, a avaliaçth e a veaJa, 

Como j:.l. di8'!e, pJderia o govetpo ter recor
rido ao podér ju lic i al em rehçiio a algum do~ 
actos do ptocemia, mas isto di loga.t a crearem-
116 embaraços e detn<mu, pelo passivei dea
accôrdo desse podei' qu •nto a necessidade reco-
11becida pela lei de 1870 ; e o~ factos provaram 
que a governá aodou bem avhada prevenindo 
lal incon.veriieote. 

As difficu1d!ldes que têm surgido, e que o 
orador reconbeoe serem muito lamentweis, 
provieram d.i. ral1Jtaoc:ia d1u orden8 religiosas, 
1nfelizmenle mal aconselhadas por illaatres ju
?iecoosultoi1,e bern a•aitn dii. indebita. illte1•far)ll· 
oia do poder judici11rio ein mat'!ri11o puramente 
administrativa. · 

O gove1·no deeeja muit.o sineePament.o remo
ver semelbantes embaraços, o ne~te intttito 
1uiará de toda a firmeza, DIU ao mesmo te111po, 
de toda. • I!lod~raç&i e at~ de benevo
lencia. 

Tendo-se muda.to o ministerfo, houvo come> 
que um ap1ziguamenlo do• animo•, usoroou 1\ 
es;>er&nça de que •~ja possivel encaminhar o~ 
negocios sam e!l9~s d·~ploravoi4 .lutas. Foi por 
i1t1 que jil. levo occ11silo da dizer na outra cn
m11t11, om oparle : e Devemos e~parar que tudo 
acabar& em paz. > 
. E' muito pos~ive1 q11a 11s or lenq religio~~s. 
mais bem acon9elbad .. q, l'econhe9\m <J.UG nila 
devem 11egar obedien.cia à autoridir.de do go
verno. 

Si ·ellae Mtlodispastas s. obdecer liquillo que 
o governo, no uBo l0gi1h110 dJ 1nur. auLoridado, 
tem determinado e de orll em diante determi
nar, tornar-se-.d. d1s11ec a,Bllrio o amprego de 
meios que dêm Iogar s. guei:ts.s. Noitas con
diçõ·~a, o governo estt\ di~poot1 a. Mt1ndor áa 
reclamações que Ih.~ forem pre~~ntes e a fazer 
as conccseões que julgar: ro~sivei11. 

Tem·se dito, e iato foi rep.~tido paio nobre 
depuladr;i iiüerpollanh, que da pllrte do gover
no houve escandalosa víolM;to de 11m. d~i:to, 
e que todas aa rendas d()B con •entm~ 1e aeh·.1m 
e11t-regll'm1 â discrição dt1 um •dministt"ador por 
elle nome~clo. 

No intnito de jmp9dit' que & autoridade do 
~rno ficaue lqd1bl'i• la, oot~ndo oa re11re.s3.n~ 
tanloe da1 ordena reHgios11'1 maudadoll dülf j1d
i:e~ para leva.nt1u· oa dllpositos feilo11 .110 the-

11onro, o ministerio. do imperio dirigiu•sB ao 
da fazen:l11, não pedindo que foas~m ·1eva~bd&a 
o entt'egtuis aQ alministr&dor 11omeaJo pelo go
V1Jrno as <1.llantias d3pDt1itadH, m«aque 3Ó pu· 
dJsaoai ellii.s ser res:ituids.s ao mem1C1 a·l•oi11ie
trs.dor, afim de torem o daslino qu.e 11 autocida. 
<le eomp~tente lhes ho:iver ds da!'. 

O que ae q11eria. et• qa.e os r&pre~entan\~ 
das or<hus religioaas co111iirnas1etn a racJblll'. 
as rend~s dos lJe11s ~ppretien1iJo8, níh di~ect.a.
m~nte dos inq <dliooo, ma1 oom o ch:cuito do de
pOlito no Tbosooro. 

Não SÍl c1tpedlu 07deiu para a en~rega. .te 
qua.ntias no aJminislt•aJor ; ellas eoulin11am 
d~poaitad:u no The:w11ro; porb.ulo, nio se deu. 
& viol~ãc:J arguida. 

Poi- pario do governo, nuntu houve o in!enlO 
de.•n iopropri:lr da ren !a. dos eociventoa, a qttr.1. 
i11contes~aT~1111 rmte lb~s perlenee ; mas, llp· 
preband ido3 U5 b :ins, a con~equencin era. trans
ferir-se a posse o a admi11isti-.i.~i0 d'eilea a.o 
'en~-arr<!gido d'eese servi~o. -

Não ter111inarâ. aam noblr o ainguhr contras
te dJ proced.iment.o da. nobre minoria. neala 
questão. 

DJde fl. abertQl'll. do parl11rn~nto, diecuündo 
os actos principaes da adminisll'ação pub.lic:i., a 
illutre opp:>1iç~. a reepc?ilG deate que maia 
vivo deb:lle h"VÍ!l a11aci1ado l2S imprene:i., ape
nas, por modo muito breve e incidenh, di:ise 
alguws.s palavra'!, 1em hvantar 11.e11h11.ma dis-
cnsslo especial ll desenvolvicla. · 

Logo, poréDJ, que ee organiiou. o actual ga
binete, quan lo os minialroi ain.fu nem ha.,iaa 
po:lido eo!lferenci1r a resp~ito dos negocios 
p ú bli~Dll, o nobre deputado, qua an tea se Hmi--
1ar-. a deí11nder, pe1o inodo a qae o orador 
alludiu, a •'.)11tença do illustre j11iJ1, 1eo. co-re· 
ligionario, a!lu11ueim.va. uma. interpella9l1> 1ob~ 
o aa~11I11p to, 
Qu~l será a. expfüaç!o, perg11nta o orador, 

entre '"quello prud~nlo ailencio e c~te açoda• 
mento dlJ i11terpelle.r o g;ibinct• quo acubau de 
con,til11ir-ao 1 

Deve era!:' qQê a e1:plieaç!o é muHC> bonroH 
para l'. nobre minoria . Ao orador duu ra.slles 
OCC<Jl'ffram : a primoira era qttB •a Lratavu. d• 
e'l'.ecntar t1ma lei cuja principal reepon1nbili• 
da le e gloria. cabe ao chafo. d" oppo•içllo n• 
camara~ a !Mlgundu. era '}U& se tratav,_ deat.& eon• 
llicto ltadioiona.I entra o poocr espirilnal e o 
p:>der civil, ptra o predomínio da.1 cou111.11 tem.
por,.~ ; e, ee11Jo a ini ntel:'rapta t~ad.i9'10 dtt 
DOIS!o p'}i:i .e d11qllelle de q•u~ proeedemos a ro
siatencia iis preteuções i11debita11 da autor!ds.da 
eeeleeiastica, a illuatre opr)()8içio, por não qua-o 
rer !\ugmontar ai diffbuidade3 do governo. e, 
deliberada a limitar os eeua mforços ao domíaio 
das questões em ci.ae pódil d11Ne " diYergenoia 
dOl!I pa.rtidos polit1co9. n~el• m•)fQ& '1 untlo. 
que interessa aae direito• do E,,tado, nlo q!Nria 
pílraNr mais fraca do q•M o partidCI lil!le!'7>l. 

Peide 11er qoe niio seja a. verdltdeira e~ta. 9'!:• 
ptieaçil?, que o orador éon1Jideta pla11a'.V"11l. e las 
bonra A H!ustl'e mlaona.. Si U!ho, porém, nllll 
é, pe·le-lhe que tenha a pacieum de agu.rdar
os acto11 do gabinete, No ena.o da não lhe p.1ó,._ 
eere111 aç1Jr•adotl, &lia led occaaiio de ce11Su
ral-03 com .everidil.de. e o g<>TVltO 1ct1liri 
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pre11su~o•o ao dobnte, 11upprindo as la.canas que 
ah pód •m deixar de exhtir no diacurso que o 
orador·cauclue, e no qual o se11 intuito foi ape. 
naa manifestar aa opinillea do governo neste 
aseumpto. O regimento da. c11.mara dava-lhe o 
direito de declarar simpl··s1ncrnte, em relereneia. 
i interpellação :- Por ora não julg<i conveni
ente o debate, O governo, porem, onlende•1, 
por deferencia ao nobre interpellante e d. ca
mara, e para não conservar suspens:L, darante 
mai9 tempo, a e1pectação publica, dever dar a~ 
decla.raçõe~ que acabam de 1:1er ouvidas. 

O Sr. Mac•l>o"'W'ell (pela oi·dem) : 
- Obsel'\'a que se trata de a~sumtJto import~n
\i.ssimo, quer 110b'o ponto d~ yist.a politico, quer 
attsnticndo-eo a opinião do nobre presidente do 
conselho sobre esta matoria, quer atte11:iendo-11e 
ao prooedimento do gabi11eto t~an•set:J, quer as 
decla.raçõe• dos diatinctos <>Btadist·t11 que foram 
consult:.doa a respGito da crise,q uer sob o ponto 
11~ vista. de11ta lacta d~ attribuiçõee en.trG poder 

·· es.ecutivo e o judicial'io. 
Por consequ~n 'Ía, não póde a. cnma.ra doixa.r 

adiado i11delinidamente este debate, sobretudo 
depois q uo o 11obre niinist~o do imperio acab~ 
de garantir que o procelimento do gabinete 
n<lste 8$fümplo e cxac·lannnte o·me~mo do ga
bin~te 24 da Maio. Os actos a que s~ referiu o 
nobre rninistro·do imperio não l!odem ser pau
tados de conformidade com as opiniões externa• 
das por S. Ex. ag-ora. mesmo. (Apoiado.t.) Esses 
actos, portanto, não pod~m ~er senão a fiel 
esec1n•ii.o do reguhme:1to de 22 de Dezembro. 

Nestas condiçõ9s apresentara u orador um 
requ~rimento à. delib~ração da caea. O re'lueri
mento é esle ; e.que a continua~ão desta rnt··r
'pollaç:Io sejll dnda para ordem do dia de amllnhil'., 
sem pre.iuizo da proi;ogaliva do orçB.mento. " 

O Sa.. PnE9IDENTI'::_... O re,r:·imenlo niio per
mitte eata eepecie d~ requerimen~s. 

O S1•. Bezerra de Menezes 
· (pela o 1-dem) nota q UA pela regimento, achan -
do-sn a seasão proro.<1;eda, .não ae pód•! requerer 
nova prorogação, eGnílo para o m?emo dia. (,1poi• 
1:1tlos e ni!o apoin.•los.) Pede, .Pois, ao Sr. pre
eilente que veja o regi1nento e· córt1i.uta duviJa. 

O Sa. P&EBIDBNTM lê o art. 104 do regi· 
menLo: 

cAntes do presidente começ11r "d!lr a or
dem do dia da aesa:io 9,1guinte, poder.\ qual
llºerdeput.ado p·•dir a prorog119<io da sessão para. 
ae ulLimar o negocio d~ que se estiv('lr trat'.\ndo, 
e o presidente consulta.d os d •pul:i.àos presen
tes, qnalquer que seja o sou numero, por meio 
de votação, in~.ependente de diacu:;siio, ai n. aes
sila devo s~r prorogad.1.> 

o Sr. Andrade Figuetrn. (pela 
orcl: mJ di:io quo o ai·tigo que 11Mba de i!er lido 
p~lo nobre presidente é relativo n prorogaç~o 
da si>saiio, m:\~ quo ha. oulroa 1•.rtigos do rel!'t
mento que p3rtnittem a qualquel' deputado 
requerer e a ma'oria. deliberar IJl)bre· ... ordem 
d{) dia da. aeHll'.O 11eg11inte. 

O reqaerimento cfo nobre deputado p<ilo Pari!. 
' neete sentido, isto é, S. Ex. pede que a 
c'ntinuaçllo desta. diacuBB!lo, que teria. de fic11r 

adiada para 01 aabbadoe, seJm dada para ordem 
do dia de amanhã, a~ m preJuizo de. proroS'!' tiva 
do orçamento. · . 

Este requerimento <i muito l~gdrnente feito• 
em virtude do regimento. Si a eBrnnra póde 
durante a aessiio iuterrompe1· a propria .ordem 
.do dia, por ti:u1.iorla dG ra:til.o, póde tle veaper& 
determinar que um aa~umpto dado seja incluido 
na ordem do dia iieguinte, · 

O Sa.BEIZBllRA. DE. MENll!zB!!I :-Ha. diapoeiçio 
expre$sa no regimento coatra isso. 

O Sa. Pa:m~IDENTB:-0 nobre deput"do na.
tnr:;.Jmente fünda-se na disposi~ão do · art. 101 
que passo a ler: 

•Si algum deputado quizer lembrar qualquer 
materia quejulgue conveni~ntepara entrar na 
ú..istribuição diaria dos tr11b11.lhos,podeTá fAzel-o: 
ou dirigindo-se em pa.rticu!ar ao pre$idente, ou 
requernnJo no fim da s'?s<ão ; e o presilente 
prestarit n. devida consideração â requisição do 
deputado. :1> 

A' vi<ta desse artigo, não tenho duvida em 
sujeita.r o re'lua~imento A deliberação da ca
mara. 

O Sr. Ignacio :M:artins (~la. 
oi·dem ) observ" que a proroga~ão da se••íío est& 
terminada. ToJa e qualquer discussão ó intem
pestiva.. (PYot~stDs da opposi'.ao.) 
·O Sr. presidente ~caba de ler um artigo do 

l'eg-iweuto, ~ viida do qual nii~ póde et1jeitar á 
deliberação da Cllsll .o reqaerllD.ento do nobre 
deputado. ( . .tpcn•tes.) 

O deputa.d .. , noe termos do nrl. 101, podertl. 
dirigir-sa particul•rmente ao pre~idente ou 
requerer, e o pre>idento o nOender:i.. Não de
poude, portanto, da delibera~ão da camara.. 
(Apoiatlos e p>"otesCo.1.) 

o nob1·0 deputado pelo Rio de J~oeiro ê par
lamentar 11nt1g-o e 11ão pódel consentir que •e 
faça innovação no regim~nt<>, para que um1 
interpellaçio Peja dada. para ordom dos trab"
lhoa em dias cooseleutivcs. (A11oiado$.) 

Si os nobres d~putados nito e•tlo aati~toitos 
com 11. re•poeta do governo, faç11m non in
ter pellnç1to 011 a pro\·e item a diacuHilo poli
tica que arna.nhll ter:I logar,. mH nllo eonli
nnem a prolongar cate debate pelo modo por que 
o desejam fu~r. (Ápartcs.) 

E' querer perturbA.r os trabalhos da camara. 
p11ra prolongar uma discussão, quando a proro
gaçlto eonce lida p:ln que eUa ti vease logar foi 
eogotada. (.4poia'1o~.) 

Confia. muito o orador noe conheohnenlo3 de 
S. Ex. e na sua. longa pl'atica do parla.-
m~nto. · 

Repete, porém, que o nobre deputado aca~ 
de ler uma dispo1i~iio expri;'~ do M~imento, 
em vista da qual 1111:0 póde s11Je1tar :i dehberaçlo 
da casa o requerirnP.nto do nobre deputado. 
(Protesto? do. t>ppo$t'ÇM.) •. 

Si o nobra ·deputado liveHe requerido que 
algum prnjP.cto entrasse na ord>.m doa tra~ 
)boi! e O presideiltA não O altend~BS!lt tent. 
rado pa.ra. no dia seguinte reclamar; maa, ea
gotads. o '1rorognção, não pódo f11z.n1• de ao,._ 
preia uma mnovação nas naeus p1·at1"1:a1 parla
mentares. 
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. Entend~ que o Sr. pre3ident" não póie aeei
tar oato re:1uerimento. (Apoia-1.01.) · 

o Sn. P1u::BIDll:'iTtt:-A. üterpelhça:o adiad3 
ú con<ídera hi requerimmto pa~a aer discutiilo 

· .oasabl>ado;;,. e tudo quo pôde iruporta·r inve1·-
11ã'o da ordem do dia ·ou urgencia, pôde ser ·vo· 
ta.do p!!h camat•a, maa nas .horas ordina.ria.s 
d~· sesalo. ( Apofodos. ) . 

E1u vi~ta, pois, du disposiç1h& do regimBnto, 
declaro adiada a diecussão e pa;;eo a d1LT a or-
dem do dia fie amanhã. · 

. A di~cusa.ito fica. a.'1ia(la pela. hora. 
O Sn.. P1u:s1DENTK dá. pata ama11bã · a se

guinte ordem do dia: 
. ContinUolç~o da 2• discu111:fo do projecto n. Hl, 

<le 1SS4. que pro1·nga a lai de .orçamento. 
ContinuaçãD ifa 2• di1eu111i.io elo projecto ele 

!orç:is de terra para i885-i836. 
2.a ~iacnssão do projecto o. t02, d e i883, f.l

vores á exposição agriLria. de S. Pau.lo. · 
2."' 1liscuas1fo do projceto o. 24' A, de i882, 

sobre locaçio d~ serviços. . · 
· i."' diacue;iio do prqjeelo n. 76, de 1883, sobre 
o re8ulamento p:i.r:i. locação do !Otviço dome;;. 
lieo. 

2.ª di!1Cus1l'lo do projP.eto u. 3~. de i883, rl'.!-
gulADlento do matatlo11ro. . 

Levanta-se a se93iio ás 5 i/2 horaa . 

s2ss:fo E~ 20 DE . lllNHO Dl: t884 

Pl'ssid~ncfo. do Sr. Mor.eira de Ba,.1·0J 

SU:\l!.IAUIO.-Lollura o •l'Pn>•·nçilo da ••l:l.-lXrt:•r .. n . 
l'io• 3/~ d'~ora, o Sr. S1h·lano llran.tiío .-PorOH:oro•.~ 
fl oquerlmcnto M Sr. ll•'"rr~ tio Menci o .. - onou oo 
Oll.-Conliuu~çilo J~ 2• Jlseu.,iio da )>roN>~alln. Dlt· 
eurso1 . do.< SN, D•11la1 (pruiJonlo Jo con•ul llo) o AI· · 
molJ~ Ko~uoiro. U1•quo1·lmunlo J• ontorrmmouto poui.to 
11010 St. llozorr~ ilo ~lo11oio1 . \'~l:ição .~ a11 prov3ção do 
pri>joc\O 00111 "0111e11J•. Anptova~lo •lo ro.111erill\\\\\lo do 
Sr. R n· D3rboa3 par• quo o 1iroj•clo culro logo em 3• 
dllc11$i:io, O Sr. Andr~.io Fi~11olrn.1J ola or•lo 1 M.-~· ilis• 
euu4o ~;\ 1•rorog~1 i 1· •· Di1cur•o do Sr. D1111uo E!lrnua 
To\uh·a. 

A's U horBB, feita a eb'lmad'l, a.cham•se pl'o• 
aeo.tu os Sra. : Moroin de Barros, LeopolJo 
Cunha, lhnon, Theophilo, Pompou, Vieira 
de Andrade, Augusto Fleury, Mourão, Pereira 
Cabrl1l, l~odrigucs Junior, Sil'l'iano Bro.D.Jllo, 
Barll:o da Estanei&, Montand1>0., Sa.l11stfailo, Sin· 
vai, Oon~alvos de Carva.lho, Lourenço <10 Albu
gaerque,Dfana.Zama, lgnacio .Ma.rtina, Alphêo 
Monjardim. Alfredo Chaves, Soares. Antonio de. 
Siqueira, Ribeiro do Mr. nezes, João Penido, 
Tal'quinie> de Se>uz11, Alcoforado, Alvos de 
Anujo, Olympfo V.alia llo, B !z1rra d•) MeM2ea, 
Mae-DowJll, Cruz, Felicio d~s S:inlos, Barão 
do Guo.hy, Jo~o ·c11.eto.no, J11venoio Alves, Gome~ 
do Caatro, M11111oei. Ca.1·los, ~facil'l!, Percitti, . E~
pindola, Silva. Mo.ia, Carneiro dlf. Cunhir., Joa· 
quim Ta.varo•, Contagem, Anl<>nio Pin~. Al
meida. ')liveha. e Abelardo do Brilo. (.t9J 

Com\)ar<1c0m, dripnis da chamida, os Sr!. : 
Priseo Paraizo, Rllisbona,Paula Souza, Elit..~ 
Morn&<J, Meton, Jo<;é M&rian110, Rodrig 11e'I Pe\• 
i:oto, Thomaz Pompeu, Coelho Cnmpos, Henri · 

que M<1r~ue~, Prado Piment~i, · Souza Q11eiroi 
Junior, Cruz Gonvei11.,Gamar80. Ama.1·0 Bezerra, 
Severíoo ltib~iro, Oen~roso Ma1·~uc3, B·arão da 
Villa da Barra, .. Fet•nan<le.~ ele Oliveira., Gomi
níano e BarãO do Ganind9. (2tJ 

A's H hor.i.g ·a 50 minuto~, achaucfo-se pro
. sent.!s 70 .Srs. dern1tado5, o S1" pre;;idente abre 
a !'C~~ão . . . 

Comparecem, depois do ab~rtl\ e. se~s:lo, os 
Srs.: Barão da. Leopol lin&. Escrag nollo T:i.unay, 
Passoe Miran hi., Gon~:i.lvll• F1m •eira, Fran
klin Daria, Vaz de Mello, Al\'llro c ,iroiaha, 
Souza Leão, Araujo Pinho •. Ferruira do Mou• 
ra., R '8'0 Barros, Felisberto, !lo lrig1,1es Lim., 
Carlos Affvnao, Peroira d:i. Silva. JIJefollllO de· 
Araujo, Coa~a. P into, Lacorda 'Verneck, Mo
raes ,lardim, F. Belisario, Almeida Nogaeir11o, 
Andrade Figueira., Uiys!IO!I Via.una, Adriano 
Pimentel, B1Jlhões, Ari!itídi?a Spinola, Pu.uli110 
rle S1uza, Manool Portella, Castello Branco, 
Tertuliano H1lnriques, Ruy Barbosa,. Duque
F.strada Toiiteira, Ma.rli\11 Francisco e Ri- ···· 
bas (3t), 

Faltam, com eau11a psrti~ipadil, os .Sr~.: Afl'on
eo Pen na, Co.ntilo, Fel"re1ra Vianna · e Ulhba 
Cintra (4), 

Faltam, sem causa participada, 01 Srs. : 
Afi'onso Cl!lsO Junior, Barão de Anadia, Barlo 
de Ara~agy, Martim Franc\teo Filho, Rodol· 
pho Dantas, Silva .M.<fra, Viann11o Vaz e Souza 
Carvalho (8). . 

E' lida o approva.:la a neta da ae311ão 11.nte
oedent~. 

o Sa . 1° S~au.&1uo d&i. con~a do aeguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Mini1terio. da Ju1ti9i, de iG clolle mei, 

lranamittindo. na. fórma d:1 requiaioito co111tanto 
do offieio n. 321 do 23 do Ago1to do anilo · 
pauado, cópfa du1 iníor1naçõe1 pre&tild'UI pelo 
pre1idente de. Pern111nt>u~o 1obro a opidemia do · 
lieribori . A quom f~z t\ roqnt1iç4o (o Sr. de• 
puta<lo l:foni•ique M1\rq1uu). 

Do 1enaclo, n. 4) , !1:1t.ad1 de honte111, eommu• 
nicando ~u, j' M a.'\nceio~ad:\ .a resoluç:to da 
nHombld.1 g~rd qu!l sutorm1 o go1·erno a coin-· 
}>utar no e.•IGulo ila antigui,ludo do Dr. 1'homaz 
Alves J.unior, lenlil dne cahiràe (lo 1° e 40 annoa 
da Escola Militar, o l !?mpo quo ollo dcmonsú-ar 
h~ver servido cotno eruprogado publico .- In
teirad11o . 

São lidos e approv~dos · oa seguintM 

PAl\gCllf\&11 

N. 29- t884 

Pag11 1111mto de congrms (fO parlre Norllerto dG 
Costa AtlUJyde · 

Aoo\nmisa&o de fa.ienda, 1.1uminando o re
quedmento em que o p~dro NorbarLo da Coita 
Atho.yde, vigario collado da fregu~zia do Senhor 
Bom Jeeus do Monto Verdo, em S. Fidolis, ria<!. · 
o pagamento da oongrua deade o 1\i1no de i8E!3 
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em· que foi norneaio, atê o altimo pagameoto 
quo se lhe deve, o precisando do 1;selaracimenl011 
para. poder resolver aemelbante pedido, Ô· de 
parecer 'lle ae ouça o goYorno, pelo re~pacti'o 
minister10, remettondo-•e-lhe a. dita petição 
co111 o documento a.nnexo. · · · 

Sala dn.s conunha5as .om 18 de Junho de · 
1884. -Th•n na .1 Pompeu <le Sousa Bra.:il .
CarlrJs VC1.:i:- de MsUo.-.4.bel~rdo ele Brito. 

N. 30-1864 

E strada de ft'l'>'o tk Mato GrojsO 40 Jittorai 

A commiseffo do fazenda, a quem foi pre
sente o projecto n. i4G de 1682, ap~esen~~tdo 
a esta augast~ camara pelo·s Sri, deputados 
Gonçalves da Carvalho e Aug11ato Flaury, reln
tivamanto ã coucessito · do dinrsos fuvorllll á. 
companhia que as propuzer a. coneLruir wna. 
vi& !errea em prolongamento de alguma das 
já exis tonles, q ue liguo a capital d& província 
de .Mato Grosa~ ao liuoral, e bem aB!lilll a 
e11labelecer immign.nLeii D\\!I torra.a que forem 
atrave~sadas pela mesma via ferroa, conside· 
r11.ndo o a ;surupto desso projeclo da cornpe
tencia. das co1ntnisFõe11 de comn>.orcio, induat-ria. 
e :irtes o colonillllçlo, é de parecer que 8Gja 
elle remetti.lo a essas colllluissües para omit-

. tirem sua opinião. · · 
Sala. Jaa cou11uiesi:íe!I em t8 de Junho de 

1884.-Thoma:: Pompe11 d tJ Sou;;a Bra::il.
.Áb11lardo d.e B,.ito. -V. de 11! e&lo. 

N. 3i-i81H 

·Licença ao s,., dt,P11tado Affor.so Pt1ina 

A · coramissllo dB constituição e poderBs, a 
quem foi · presente o reqt1eri1uento do Sr. de~ 
puta.do Affoneo Augusto Moreira Penua., pedin
i\o licença pnra a uaentar-so da cbrte por mnti vo 
de molestil1 , juls-ando razoavel o pedido, ê do 
parecer quiJ eo concd11 a liconça solicilad~. 

Snla. da.11 . commi~~s. 20 do Junho do ~884.
L. Rat isbona.-B e:er>'a de M tn1J::e1.- Prado 
PimMtc!. , · 

N. 32- iBB·t 
Pe115<10 a]) • ..tnna 1lf<:iria·da1 N e11es Dama1io 

A coui:ui~•UQ da p an.tles o ot'dena<loa e XI\• 
minou o roquori111euto GIU. q\HI D. Anna. M11ri\\ 
d 1111 No\'GB Da1nnzio, viuva do Dr. Jollo José Da· 
mázio, c ir urgil!o de divislo d:i armad4 nac!oA<tl, 
pede uma pon!lllo. 

NãJ sendo d:i. compctonci11 do corpo legisla~ 
tivo a concessà'.o do mercils pecuniaria~, à a 
coruinissiio do parecer que seja e~sa. peH~ão o 
o.~ documentos a ella annnos raineLlidos llD 
governo, pn.r11. lomal-n. na. d ovidn considera.çlo. 

Sala das co1nmissões em 17 ~Junho de f834. 
-Ildefo tt·so de A1·(rnjo.- 8il11ia110 Br1,01dao .. 
-1 osd M ciriaf\»o. 

Luiz Podreit'a de Me.ga.lhites Caeiro, iente ca
_ theclratieo da escola de marinha, pod~ lhe aeja 
contado para sua jubil&ção o tempo de · serviço 
elfoctivo.110 exercito, eom a.-, va111a.ge11s q\1e a. lei 
confere para o eft'cito da. reforma, ó do parecer 
q110 11e ouça o goterno p~lo l'J1pectivo .rninis
tel'io, envi•i:ido-~e·lhe p11ra isao a dh& peliç~ 
e os documentos n ·eua a1111eitos. · 

Sal~ õ.ns cominfaaões em .. 18 d~ Junho -.le i8S4. 
-Iidefonso de Araujo. - Sil"iano Br4ndao. 
- J O$C M a1~ian1to. 

N. 34-1884 

Licença. ao Dr, ·a1.iíll1erm~ Hcnr.'gne Theodo;·o 
Schit!/for,pro[essor do exter>wto do impe· 
riat cQUe!JiO de Pedro II. 

A . co1ntnissão de pen~ÕJ s e orJenn.dos ex,\- . 
ruioou o l'Oq uerimen t.:i em que o Dr. Guilherwo 
Henrique Theodoro Schieller, r rofo$sor de grego 
do e:xt9rll!ltO do imperial c_ollegio de Pedro l!, 
pe:le um a.uno de licença com t·Jdo9 os venci-
1uento11 parn Lr.i.tnr de suu. samlo, e ú da parecer 

. que se o:;ça. o ~overno, por intormcdio do 
Sr. ministro do imperio, . rromettendo-se-lho 
po.rll. is!lo 11, d'.l11o pol\çã.o e o doc\\menlo com q\\e 
se ncha iostruida . · 

Sala das collllllissões em 18 de Junho de 1884. 
- lldef<Jrt~o dt.Arnuja.-.Silvicino Brami<to • 
-Josti Mal'ian no, 

E' envfada .a meso. a seguinte 

DJllCt.AnAÇÃO PZ VOTO 

Declaro que, si ostivess!l presente na scs>!âo 
do hontom, teria vot:i.cb ·contra 11 eruend11 apre
santa.da 01u . nom'I da governo, 1·eduzindo a 
verba para o probngam~mto da e3tt·ildu. de forro 
D. Pejro 11. 

Sala das sessões em 20 de .Junb.o de 1884. 
-João Caetano. 

O Sr. Sllvlono Brandii.oi
S1•, . pre1idente, llOll forçado D. occupar po1• 111· 
guns momento• & l\ttent,:ão d11 co.uinra, h'.tlan·· · 
do de a1sumptoa do intoreesll iinmedia.to d~ 
provi11cía que tenho a. honra <le l'OJ>rosentar, 
principalmonte da pa1·b sul d~uaJ>tO\'incia. 
· V. E~. o :l camoril. d"vem rccor il.r-10 quo o 
nnbre doput6do pe lo i9'> di11tricto i!a m\nha pro• 
vi11cia apre~entou no S r. ox;.1ninistro dl\ .. g ri- . 
cultura uma nouvol iri.tõrpollitçlo, 1ra quiil· 
per~nnlavu. e.o govorno ><i i1re\cndia parnr no3 
1u111ioa concedidos ti.a industria11 nMi1onMs, o 
prlnoipalm~nte â industria do transportes ; 
ne1.,;a interptUe.çA'.o, om eujo d~•envolvtmento 
S. Ex. revelou o~ do~es da. 81la osclarocid11 in
teH\gencia e os recunos do seu invejavel ta • 
lento, o nobro deputado a1>resento11-ea princi· 
po.lmente como d6feneor dos inter essea do norte 
de Minns. · 

o sa.. F1i:r.rc10 Dl>S ·S11.11:TOs:- ·De toda & pro• . 
vincia. 

N. 33-1884 O Sn. Su.vrANO BRANDÃO:- O meu nob!'e 
Tempo de so~~iro do liciclia~ei Lúi.: Pecireii-a . e.migo e coll<1ga, o e..ct11"I Sr. ministro de 

de Maga.lhc?1 t Ca.stro eetrange:ros, ta.mbcm po~ differentea vezes oc-
cupou a tribuua, tra tando dG negocioa de inl8• 

A commis8llo do pensõos o ordcinndos,. tendo roasa do t1orle de Mittas, e devido principlll
exa.minado o requerimento em q11e o bach:1r ol mBnte !IOll euf~rços do S. E~. brovemoil.te sorli 

-v. u. 21 
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ulDa !'e.didade a deaobstrneçlo e consequente 
n~vege.çliD do rioS. Fre.ncheo. 

Tawbern o meu illu•tre comprovi.acia.no, de-
.. pntad, pelo 14• di11tricto Ja minb.a. · provinda, 

tem cha.mado a altençllo do governo para diver
sos negoeio5 attinentes aodíst<'icto que S. E::i:. 
digoamen te represenLa. o r1este de A!im1s. 

Nito póda, pois, cauiiar estranh•za. e 11.~m 
• d~spertar i-epaT0.1 9."e eu, que :;;ou o unico de

putadd do eul de I\11nae que tem pre5ta.do apoio 
-.os gabinete~ liberaes que ultimamente se têm 
aJuccedid.o no poder, venha tratllr de assumptos 

.. de tanto interesse para. aquella parte da 11ro
vincia, q ae mais direetamenta represento. 

Não ll'lu. entret tnto, nni11111do por BBntimentos 
do ba irri Bino ; deaej" o eu grandeciwento n pro11· 
perid11da d,1 minhi& provincia, sem fazer dis~ 
ti ncção entre intere!!llef! do norte e do anl de 
!Ainae. · 

Sou inteirament-i contrario A tada idea qtte 
tenhil por firu a divisão ou mutilação da. pro
vinde. de Minas (apoia-tos), e n. consequente 
diminuiçã;:i da sua importancia polltiea, sej~ 
sob pretexto d:\ formação de nova'i provinciaa, 
eeja princi;ialment~ sob 1;1retel(LO da annaxação 
d9 pe.rLe do 11eu t~,rrhol'lo a provincias limi-
\rophe•. (Apoiados.) · 

Entrel11nlo, é preciso cont'~asar qu~ a idea da 
divi>llo· de Minas ó aceib p01· muitos mineiros. 
senclo verdade que diver~aa tenta.tivas têm sido 
feilPe para levai-a a efl'aito, 

A' eonsidernção da camara dos Srs. depu
ta.dos têm sido pre1entes diversos projecto~, 
tendo por fim a fo~ma~ãJ de novas proviilciaa 
com territorioa da d1i Minas. 

E' asaim que. em 1654, o Sr. Fr~nciece> Octa
viano ,1e Almeida Rosa otfe1·ecett um projecto, 
no qual 11e conaignava. e. creação de uma pro
vincie., aomposta das ce>mnrcas do Sleuca.hy, 
Rio Verde a Tres Pontas e do mnnic1pio de 
Lav1'8.a; em t862, f,j olfürccido um outro 
projectó1 Lendo por fim a formaçl!J da p•·o· 
vil'lcia 1/IJ 1Jl inas do Sul, pr~jeclo aesigDado 
por 47 deputado~, n cuj~1 freute sa achavam 
011 trea. r'·~resent:lntes cio 1ml de MinR9, Drs. 
Evs1'i1to \ eign. Agoslinho Brêtns e Joaqllim 
Delfin • ; ~in 1868, o delmta.do Americe> Lobo 
Leit<'l Pereira npl'ssentou 111n projr,1cto, iendc 
por fii~ a C"ea.ção dR. p1''•vinr.ia dtJ Sa11ucahy. 
Poõtar :ormonte, o Sr. C1•.:z M"chndo ndvot?ou, 
cou1 ardor e euthusiasmo, e. Uêa dn formo.ção d:l 
prQvincia do Alto 8. F.ancisco. F<!litmen
te, D•!nhu111 desses projecbe teve ands.mento. 
(Apaiados.) 

Alem destas tent1J.tiva~, feitas no parlamento, 
diversas outras de caract~ 1· separati~ta se Lem 
verifica•lo na provlii<lia, ~eJ11. por moio d0 re~ 
presen!açuea d1 cama~es rnunicipaee, seja por 
maio do movimentos sedido~o~ que 1!0 têm_ ma
ni!Hado em di~nrsn• :iiaroohias 1!0 sul, qul.l, 
por v~zag, se 1 ern recusa. lo ao pngnm••nto ria 
impuetog devidos ti provincit1, sob prete~to de 
quo pnrl~nce a provinci11 d0 S. Pf\ufo o t·wri• 
torio situa lo na nmrgon1 esquorda. do rio Sa
pucnhy. 

Atn :11. ba po11eo llVAnlou•eo n1 provincia l\ 
trist.~ idon. de ae anno11:nr á província do Rio d!l 
olane1ro uma. pcrte ela. ninfn de Jfina<, ideia 
Talentotncnto combatil1l\ pelo Libei·cd Mineiro, 

jornal que se publica em 0111'0 Preto, e contrr. 
e. qual entende11 dever protestar na imprens• o 
illuetre deputado pelo 14" dietricto de minhr. 
provincia, o qual a.eonaelbo11 a~ orglo do seu 
partido ne• t11 capital que não désee 011r.110 a tio 
1nfelii1 lembran~a. 

Conforme die,e, soo inteiramente inf~neo a. 
toda idéa q1111 tenha po~ tim a divisão ou muti
lação. da província ae Minas. Entendo que a 
provlncia conLinue.rtl. o. eer grande e respeit~da, 
mantendo 11. sua integridade iel'l'i torial. .ga~ 
ranth 9nQ lha l'8Sla p11.ra se oppôr ao syste111a 
centrahzador que nos opprime; como se acb11. 
tem muito p~eo noa destinos do pab ;.dividida 
em pequenas provincias, pouca importancill 
politiea exercerá eada. uma daa aubciivil!Õea. 
(Apoiados,) 

Entrelanto, forca é reconhecer que ae di
v0rsas tentativo.a faita11 com o fim do se reduzir 
a e:denslo territorial da provinoia de Minas, B 
consequentemente a sua. import11noia. pofüica, 
slo indícios de male!i que convém estud11i-. 

O S&. F. B1tt.taA.1uo :-Siio indicias da pes
sima administra9ifo provincial. 

O SR. SILVUNO BRANDÃo:-Não apoiado, As 
uhimaa·admiuiatraçõea muito tàm Ídilo a bem 
da provincia, confürm3 terei occasião de 
mostrar. 

SenhoN3, quem percorrer o aul de Minas 11.
carA tristemente impressiona.lo da proetra.ção e 
abatimento que alli se no~:i.. (Apoiados.) 

Entretanto, é uma regiãoopuleutissima rela
tivamonh a riqueza• naturaea, e ó. p1•incipa.l
mente nota.rnl pela anienidad~ e sa.lubrldado do 
8eu clima, pele. fcrLilidado dos seus valle~· e 
uberdade das suaa mo11t11nhas. pela grandeza e 
im11ort11ncia. dos seus rios, pela ozcellenoia das 
aus fontes medicinaef!', que ri vali am ~-om as 
melhores do mundo ; a população e den"ª• activa 
e b.borio~, e ascende talvo?. a quinhentas mil 
almaa ; as terras siio propd1111 para todns a:i cul
t11ras, o alli cultiva-se com bastante desenvol
vimento o c"ré, a. canna do 1111aucar, o íumo e 
os cereae! ; sómente em 54 p~rochfa~ das 10' 
d • que ao ce>mpõ1 o sul dG Minas eitistern plan
hdo1 20 mill1õesde pés de café, Be/.\'undo da:ioa 
incoote<tsveis, pois que foram colbitlos pelo in• 
cinaavel e int~llig.ente iuineiro, que 11ind.1 lia 
po11co p~rcorreu o 1ul de l\Iina9, o nutor do 
«Almanak Sul Mineiro"> comi:uendador BernarJo 
S11.turni110 da Veiia. 

E'natur.:l que se p~rgunte :-qua.es llS·caueas 
productoras, q na e a 11s :.-:1zões explica.ti v;1 a dc:i 
tão triste estado <!e cousas W 

Sr. presidente,. forçoso ê confesa1r :-a_ ra
zão pi-in ~ ip:i.I est& no esquecimento, no aban
dono Gm que se tem aeh11do aquel\a rica região 
por piu•to do~ podares publico~. (Apaiados.) 

Não duvido q11e tenhn ho.vidD alguma bon. 
vontn·ie,mas inteiramente inf1:uclifera atê bo,je. 

Alli mio são nfodo. conhecidos os beneficio11 
· tn locomotiva, eese gran~le motor do pNgresso 
e d:i. civilia•çito; 1Llli nito existem meios 1·apidoa 
a e~onomicoe de transporte. 

E•1 nu~o con11t·1ntenl.ento di?;er-sa qu~ o aul 
de Mino.a não tem raziio de quei:l:i, vielo com.o 
jd. possua 11 e~tra.da do ferro do Rio Verde o o 
pequono r11m!ll volodo par:i. 01 Poços de Ca.lJ.1111. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 14:46+ Página4 de 34 

Sessão em 20 de Junho de 1884 163 

Senho1·e~, devo enunciar-me com a mBxima. 
franquezri :- a concesFão d~ estrada de ferro 
do R<o Verde, nas concliçõea em, gwe se feJ, 
foi o maior desscrviço que so podia fazor ao sul 
de l\lina.s, 

O Sn. PJ:llEtnA CABRAL : - Apoiado. 
O Sa. Or.YMPW VALLADÃO : - Nilo apoiado. 
O Sa. SILVIANO BRANDÃO: - E' uma eetrada. 

sem futuro, onerosíssima. para Oll cofre~ pu
blicos •••• 

o SR. PEaErll.A CARll.AL : - Apoiado. 
o sa:. ·SU,VI.l.NO BRANDÃO : - •••• e a ana 

conce$do, em ta.ee c:ondições, cnw ta.! traç11do, 

A estrada. d~ixa os centro> populolOI e 
as fontes medicinaes, e passa. por logarea 
despovoados .i pouco productore1. 

8' d ·atinada a s<:irvir mais es,Pecialmente os 
munici pio.~ de Pou,c-Alto, Chr1stina. Baepen
dy, Ayuru ica e Camp11nha, e bem assira, as 
importantes fontes rr.cdicinaee do Caxambú, do 
Lambary, do Cambuquir11 e outra' ; poill bem. 
não passa. por nenhuma das r1·feridas fontes,. 
que ficam della distantes de tr2s a dnco le
gu"e, e não p~~sa por nenhuma d:ls sédes do• 
referiJos municipio•, algumaa d11s quaes ficam 
dlllla em gran.le distancia, como a cide~e de 
Ayul'uoca, que fica distante cerca de. novo lc
guaa. 

E e por ca.usa desta estrada que se diz que 
o sul de Minas se a~ha sutBcie11temente 
dota1o ! E é alia ciue iwped., a re,.iizr.ção de 
011troe melhoram~nto.s instant3mente exigidos! 
Hei de pr0te ,te.r. 

lia de trazer conaoquencio.s fun "eta,. Blsta 
dizer que a construcção de cnda kilometro 
ficou pelo custo de 90 a iOO:OOO~, ~na.ndo â 
certo que, me•mo na província de Mi.na.e, !e 
tem f,.,jt;,i estradas, com igual bitola e em t~r
reno!l ~uae:. s~mel'la.ntea, ·pelo preço de 26 a 
30:0::10$ 0 kibmetro._(Apoiados.) O Sn. OLYMPIO V.~LLADÃO da umap •rte. 

O Sn.. F.&LIC!O DOll SAN'l'OB ·: -. Atô por O SR, S1LVIANO BP..ANDÃo :-Peço attenção do 
20!000$000. . nobre deputa.do ; des~e moJo, ou niio posso pro• 

seguir. 
O Sn. Otn1P10 V..1.LL,~n:í.o: - b~o é outra 

questão. 

O Sn. S1Lv1<1.Yo HRAND:io: - Jll. n!lo f11llo 
no abu•o in9.ualiflcavel que, segundo consta.-me 
foi comrnethdo, mandando·11e vir da Europa 
dormentes, que tiveram trano;porte gratuiLo na. 
eatrada ele forro D. Pedro li, para o le' to de 
uma estrRda em uma provincia, como ê Minas, 
rica de madeirai de toda a aorte, com o que 
de certo não ae favoreceu uma industria nae10-
n<1l (apoiados) ; é que a companhia, lendo em 
'fil~ a garantia de 7 °/o, o que desej tVa. er& 
d1111pendor todo o capital, e foi o que r.con
tecen. 

E nem Ee diga llue honve grand011 obr~11 de 
arle pa. ra justiflcali va de tllo grande dispendio ; 
u obras que maiore1 quantia• exigiam não 
passa.rllm das que 11 fb;er.1m na ierra da Man• 
~queira, onde foi const.ruido o tnnnel, prin-
01pel obra. dB at·te, e mu1~ mal foito, seg1111.do 
.. 1.o11 intbrmado. 

. Eaton coavoncido de que o E11tndo ha de fazer 
etfoctc\•a toda a g11r11at1a de j11ro1, poia quo, 
mesmo que a ostra.da produia alguma renda, 
ella toe acha tll> mal co111truida. segundo é 
opimillo gora\, q11e demandarli co1U1lante1 ro
psro!l, com o que muito 110 ha de de.pender. 
Sinto nllo ter tempo par.a. deeenvolver ests 
questão, como ella merece. 

O traçado desta estrada ó de1gr11ça:fo. 
O Sa. Or.TMPIO V.ALLAoil.o : - Nilo havia 

·outro. · 

O Sn. S1LvrAN-.1 B11.ANDÃ0:-E1sa eslrad~ n!o 
presta oa aerviçoa quo dell11 ee deviam esperar 
neru para a zona a q11e é deatiuaJa a servir. 

O Sa. PJ1Ja111n..i.. CABl'lAL:-Apoiado. 
.... O .. Sa •. OLYMPIO VALt.ADlo:- A não se fazer a 
estradl do Rio Verde, nenhum outro traçado 
podia sa.tlaf11Zer o aul de Minu. · 

O Sa. SlLTtANO Bl\ANDÃO :-Engana·~•· o 
nobre dnp11tlldo ; eu tr&tarei deMe ponto, qu é 
importante. 

OSR. F. BEu•A1110 :-Esla diseordi11 mos
tra a luta do intereea~s que ha na pro
vincia. (Ha outrosapartes.) 

O SR.. P&x<TDENTE :-Pe1p aos nobres depu
tado!i que deixum o ora for continuar. 

O Sn. S1LVIANO BRANDÃO : - Si. 1111S~ Gs~ 
trnda, nilo compensando os hci·ificios do The
souro, uio presta os. eerviços que d0Ha se 
d~via.m esperai· para a. zona. a que é mais 
direotM'.llenta d&stiaada a servir, 11111\to menos 
servira ao• munioi11ios que se a.cb.t1m·â. mar-· 
gem eaquerda do Sapu~a.hy, a!sim como a 
outros. 

E' assim que não podem procural•a., pela 
distancia em que della ao acharão, os pro
ductos de g'l'ande parte do municipio da Cbris
tin·i, do3 municípios da Itajubá, $. Jos8 do 
Para.izo. J 1gu11ry. Pouso Afogre, Ouro Fino, 
Caldas, Cabo Verde, l\.luz1mbinho, S. Sebas
tiio do Para.izo, Jacuhy e Paasoa, e bem auim 
°'do triangulc. mineiro e. do aul da provinc:ia 
de Goyat. . 

Parte deHea p1·o::h1ctos proc11raril. 1\ eah•llda 
Mogya.na, ou&r;\ pl\rte .proc11rariL a estrada do 
norte e outra. emOm a Pedro li. 

Ji:u dou tratol9 a imaginaçio para atinar coai 
a razio que •conselhou a prefer9ncia de um 
traça.1o · tllo infal i ~. tão prejudicial ao1 inteM 
re8see do sul de Mina.a. 

o sR.. OLYMPIO V.ALLAD:Í.0: -·Eu da.rei a 
razio. 

o sa. S1LvrANo l'IRANoXo:-Ve·se, roie, que 
oom a estrada de f.~rro do Rio Verde foram aa

.criflcadoa oe inter~esoa do aul de Minas, visto 
que é ea1a estrada o embaraço para. outl'QS 
melhoramentos, · 

Com .. 01 l6.i50: 000$ · despendidoa noe 170 kiM 
lometro' deslill. e1tra1fa se 11odiam conatrui:r 
todn• ªª eslradae de real utilidade p11.ra. o 11111 de 
minha. província.. (Apoiados.) 

Hoje o mal 01la feito, e o que eonvém é ver 
o remodio que po113a a.&tenuar oa ~eus eft'eito•, 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 30iU1/201 5 14:46 - Pêgina 5 ae 34 

164 sessão em 20 de .Tunho de 1884 

o eu não vejo outro ~iuão a construcçiio da 
estrada do vnllB do Sapucahy, oujo traçaio já 
devia ter · 1ído [!referido, como · mais natul'llol 
e um. 

O Sn. P1111U!l!RA CABRAL:- Apoiado . 
. O Stt. OLnw10 VALLAD1o:- Este projecto é 

que ê um erro. · 

o Sn". SIL\"l,lNO Bu:-mXo:- V. Es:. me res
pondera, m&s dei:xe-me proseguir. 

O Sa. 0Lnrp10 VALLAn'.í.o:- Não d:•rel mais 
apartes, uma vez que o incommodo. 

O Sn. S1LYIAN0 BRANo:\o :- Não me incom
moda, mae a hora a.dianto.-SG G .. eu .. dea~jO 
aproveitar o tempo. · 

· O Sa . J ; PBl'!too : - O nobre deputado eetil 
em completa · opposição com o seu collegu pelo 
ifo districlo <le Mina.e ; o ora:lor est:!. com a 
verdade. · 

O Sa.- S1LvrA:so Bll~r-1010:-0 S3pucaby ó 
muilo mais importante do quo o Rio VerJo, que 
é u1n dos seus tributo.rios; tem um curao dG 
34.0 kilometros, doa quaes 240 prc!tam-ise â na
vegaÇão, send;i verdad~ que os 100 kUometros 
que se acham entre o Pontal, barra. do Rio Vor
de com o Sapuca.by, e o Salto Grande, barra do 
811.pucahy com o Rio Grande, sio perfeita.mente 
navega.veia, e 140 kilometros ncima. do Pontal 
prestam-se d. navegação, medinnte a · deeob
etrucç.lo de pequena• c·achoeil':1s, que mesmo 
ac!ualincnt'l nilo imp?dem a navegação de bar
caç11s do calibre de 1 metro de calado com o car
r egamento ma:ximo de 8.000 kilogrammas. 

A população. tlo vallo do Sapucahy, auperfor 
a 200 .00() a lmas, e activo. e lab~riosa ; as terras 
são íortilissituoe, o. industria pastoril muito dee
envolvids., saneio sabido que, pel& grande ex
porbçllo de ~:lo vnccum, lanigero e aulno, 
aquelle vrille contribua P.OOeroaamente parr. o 
11liuteci111cnto ,ieata capit&l. · · 

Urua e <trada de ferro no valle do Sapucahy, 
com o de~onvolvimanto de ·270 kilometroe, e 
com n qual. •e despendesse a . qus.ntia. de 
S. 000:000$, · proJuziri11 com c~rteza. a Mnd:r. de 
10 º/o ; a garantia de 6 ºÍ• seria nominal. 
· Oom · olfeito, segundo dl\dos estati1qcoe os,. 

· · crupuloaamente colhidoa nae localidades, nu 
'racebedorias, otc., và-se que a. l'Cnda prav~vel 
de uma eatl'ada no valle do Sapncahy, liga.ndo
se á R io anel Minas e tm•minando nos Poços 
do C11ldu1, sorá a seguinte : 

E:r:ponaçdo 

Municipio da Christina •.•. 1. 500 tonel11daa 
. " · de Itajubá. ...... 2.500 " • do S. Joaó do Ptr / 

roizo .... ••.. 3.500 • ,. de Jag11ary •••• , 

" de Pou•o Aloijro 'f 4.000 • " de OurO-Fi no •• , 

" de Calda11 ....... ~ 
• de Call()..Verde • •• 2.500 • • do Muzambinho. 

Margem esquerda do baixo 

Nordeste d~ S. Paulo ....• -Sapucaby .•.•••••. ·•····! 
Triangulo mineiro., •.•.• ·• .. 
Sul de Goyaz ..••••••••••• 

6. 000 toneladas 

Tola.lda.exportn9ã:c ......... 20.000 " " 
Extênsão provavel da estrada· 270 kilomet. 
Percurso médio; • • • • • • . . • . 135 ,.. 
P1e9c> módio por tonela.do. 

(kilome tro). ,. •.•• , •.••.• i50 réia 
.• 

Donde: 

E:c;ool'taçflo 20.0001: X135X150 505:000$000 
Trnnsporte de passageiros.. . ... 50:000$000 
Gado, otc. • • • • • • • . • • . . .. . • • .. • tlB: 000$()()0 
Imponaçao {1/3 da exportação) ill8 :~000 

------
ºque d~ como somma ......... . 8H:000$000 
A deduzir p;ira o cW1teio 4 •/, de 

8.0.00:000$, capital necesaario 
p11r:i. a conetroc9ão da estrada 329:000$000 

Re11da liquida ••.•• · ••••• •...... 490:000$000 
oa 6 º/• do capital empregado. . 

· Vê-se, µois, que a. gnran~i~ de G 0j 0 scrli no-
minul, conforme eu dissa. · · 

As w.ntngens ~a estrada no valle de S:ipu
cahy aão intuitivas ; esu. estrada. irá levar o. 
animação e o progresso-para. uma l'iquia~ima 
regi.lo, ponda a capital do lrnperio em relação 
directa com na admiravei11 agaas doa Po~os de 
Caldas, e virâ livrnr o Rio Verdo do desag\re 
inevitavel que a espera. · 

Tornando 0!11 oonaideração tão ponderosas 
razões, a illuatM commiuão de commercio, in
Juetrio. e artee, composta dos Sra. Bo.rio do 
Guahy, F. Be!ilario e Felicio dos Santos, com 
:.. q uul po1· differentes vezes nos enton de1nos, eu 
e o meu nobre amigo deputndo pelo 11° dis
tl'icto de minha provincia, formulo11 um pro
jecto, no qual se fazia conce!lllllo ·de garantia 
do juros para a eatrad:i. do \·alie do S:ipucahy. 

E!!te projecto da commisaão foi por mim of• 
ferec ido como emunda a um outro que aqui ao 
achava cm 30. discuaão ; e, tendo m~recido a 
approvaçllo da eamara, foi remettido para o 
aeuado. · · · 

A respccth•à commioollc> do senado pediu in
formações ao governo não 1d sobro 08119 p~ 
jocto, como 110bro tOdo~ Oll outros qu~ lhe tinliam. · 
siclo pr~sentes, dispondo aobre materin do n:i.-
turez11. semelhante. · 

O governo informou que, â vi1ta do está.do 
financeiro do paiz, nli:o convinha. q uG ao ftzCls
s~m concassiles de ga.r:inUa do juros a nova11 . 
emprezas da estradas fQ ferro. 

Ein · vista disso, entrando em disc12ssiio ho. 
pouco no !!ena.do o proj.,cto, com parecer con
trario da cornmissiio, teve . de 11er rejGitado, 
usiin como o foram todos oa outl'Oll1 nté um em 

· quo uãó so pedi11. garantia. de ju,os. 
Sr. pre~idente, nito tonho rsziio da queia 

contra o nobro ox-ministro da a1rricultura, essCJ 
baliu ' c11ractor mo justaDM!nte ·apreciado pela 
p!'1vinola do Min11~ e pelo paiz (etpoiodof) e 
qu11 \&o dlgn11111onto 10 ho\lYG n~ ge11llo do• 
11ogooio1 1la paela a i.ou cargo (apo 'ados), 
pro1taudo 01 iuah1 relovan111 Hrri~. (Apoi•
do1.) 
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Eu teria alguma rado d0 queixa ai S. Ex. 
informa.ase desfavoravelmente só em relação á 
estrada. cio Sapucahy ; mas S. Ex., con•nltando 
interes.~es do ordem geral, informou deafa.,.o
ravelmente sobre toda.s as emproza9 do ettradu 
de forro que aolicitavam f11.voreii do Esta lo ; 
S. Ex. não foi infenso .âeslr&.da do Sapucahy, 
de cuja conveniencia e utilidadtJ não cogitou ; 
atlendeu sómente ao estaifo financeiro do paiz. 

Prevaleço-me do eneejo, Sr . prosideate, par•1 
por minha vez proUiitar contra a opiniiio de 
que o; provincia · de Minas t-?m onerado 011 co
fre11 geraea com ga.ra.ntfas ele juro~ a estradas 
de ferro. Não é ie1JO verdade. 
. A unica eetrada da provincia que tem garan

tia do Estado de 3 º/o e tianç:i dos 4 º/o gnran• 
tidos pela provincia, é a do füo Verde. 

o sa .. ANoaAt>» FIGu.&1a.\:-Não e 110 a do 
Rio Verdo. 

o 811.. SILVIANO BRANDÃO:-A de Pedro II é 
uma estrad.l ger11l, q uo. comquanto Sêja de 
nluita ~tiliàade ú proTincia de Minas, não pódo 
ler cousid•micla. miMira ; sei•ve a diversas p1•0-
vincias e é o tronco dn. viação fi;rrea do BUl do 
lmpcrio. (,ipartcs.) 

Es:istem, ó verdadr., os dous pequenos rama's 
YOtados para O<Jro Preto e Poços de O.ildas, 
com os quaos se argumenta conti·o. Minaa; mu 
nem construido~ e11ti~, e tão má vontade tenho 
aqui not~clo contrn elles, que não sei si sei· 
o-Mo. ·. 

Como disso, o principal favor feito pelo Ea
tado a Minas, em l'elação á viaçlo ferrea, ô a. 
eatrafa do R io Verde. 
· Entretanto, como é sabido, a estrada da Ba

hia a S. Franciaco j:i obrigou o Estado ào pa· 
gamento de maia de 26.000:000S, aó ·de gar1&n• 
tia d9 juros ; a doRecife a S. Fr:1nciaco jâ ob1·i· 
gou ao pagame11to de m11is de 3.000:000$000 ..• 

o Sa. ANDRADE F1c;ttnmu :.,-Maia de 8 mil 
contos. 

O Sn; SIL'Vf.\NO . BIL\NOÃl : - • · •• a. de San
tos a Juniiahl tem garanti& de juros de 7 ºI• 
1ob1•e o cnpit:i de vinte e trea nlil e tantos contO.: 
a do P11ram!. a Cu,.ilytla tem 7 °/o 1obre o capital 
de onze mil e tintos conto~ ; 8' de Caeequy a 
Urugu11yan110Q·uar&bim11 lt.aqil)" tem 6 •/o 1obr11 
o capital de iG.000:000$ ; A de Poi·lo Abgre :l 
front~ira do Rio Orande di> Sul tem 7 °/o sobre 
4.000:000$ : a da Pedro 1 tom 6 º/o, garantidos 
sobro 40.000:000.~. E 11mim muitas Olltl'all, quo 
seria lon$'o enumerar. · · 

A provuacia do Minas tern f'eilo as suas es
tradas com os ·saus p1·oprioa recm1•eos, sondo ver• 
dade que, conforme di~ Olll. seu role.torio o 
actual admini11Lrador daquolla provinoia, a dis
tribuic;io das garantias de juros não tem con
sultado os aeus intereaaes. 
- Sr. · presidente, a. a~aombléa proVincia.1 de 
minha província, considerando que .. estrada 
de fürro do valle do Sapuoaby era de incon• 
&e1t11.vel utilidade publica B de inn<iga.vel con
veniencia, e que era da 1ua competencia de-· 
er_etal-a, vieto que a 011trada devla começar e 
terminj\r em territorio . mineiro, depoill de 
longaa di1aua1lee, 0111 que a mataria foi am
plamen\e debatida, approvou um projecto, con-

cedendo gat'11ntia da juros de a •{a aobre o ca
pital de 8.000:000$ par.ia empreisa que tivease 

·de levar a elfeito :i estrada. 
BHta resoh1çlo da auelllblea provincial foi 

presente ao adminis~rador da província, qne 
denegou-lhe aancção pol' duas razões·: 

i.• Porque pondia da delibera(;iío do senado 
um projecto que ilispunha sobre m11oteria iden
tica. :i da que cogitava a re~olução, não con
vindo, portanto, privar a provincia de um favor 
que podia. 11&r-lbe feito pelos poderes gerail&; 

2.• 'Porque o C!Btado financeiro da província 
aconselhava prudencia na concessão de garan· 
ti:is ele juros a novas empre~~s de· estrada de 
ferro. 

Senhol"eS, não S?11 suspeito· ao actual preai- · 
dente da. minha. provincia., do qual aou sincero 
admirador e prezo-me muito de aer a1nigo pes• 
soai. · · · 

Pl"Bsto apoio fl'llnc·o e sincero ao Sr. Dr. An
tonio Gunc;alves Chaves, qne tem-se imposto á 
con\jdet·aç-ão e respeito dos s~u9 comprovin· 
cianos pela brilhante administração que tem 
feito dos negocios d:. eun prov.incia natal. 
<~1poiai:fo&.) . 

Bask"L dizer-se que as finanças da província 
acham-se .em pleno período de reconstituição e 
caminham para um foturo prospero, se.ado ve:r
dade que o ultimo e:i:ercicio 1lnanc~iro fe
chou-~e com .um saldo superior a 300:000$000. 
( .1poiados.) · 

E nilo hão de ser os jufaos infündados da irn
prenaa apaixonada e pnrtidaria que hão de d ell· 
morecer a importanc1a dos serviços presta.doe 
pelo diguo administrador. {Apoiados.) . . 

Entret:into, nilo estou de acc6rdo com o meu 
illul!ltra com11rovincfano quanto ás razões de 
nito !'.ancçilo d ;1 resol u 9fto . da asseaibléa pro
vincial, rele.tiva t\ e11trad11 de ferro do Sapu
cahy. 

Entendo que houve escrupulo exce•sÍ\'o por 
parte de S. Ex., q_ue r eceiou ·compro.metter as 
6nan9&9 da provinc1a; a estrada do que se trata 
por modo algum póde comprometter 1111 tiuan• 
çe.s de Minas; ao contrario, estou con-...encido 
de quo conlribuiri poderosa.mente pnra o au
gmento dal!I •11111 rendas, constituindo uma pG-
deroaa fonte do raceitu.. · 

O Sn.. P&n.Bta• CABl\AL :-Apoiado. · 
· O SR. Sn.vt.ANo BRA:solo:-Não tratarei da 

{ll'imeira :razão invocada p ela presidencia, isto 
e, o facto de pender da deliber11çio do senado 
um projecto que dispunha. aobre materi11o iden
tico â de qua cogitava a resolução provincial, 
porque essa raT.lio hoje desa.ppareceu, com A re
jeição, por pa.rte do senado, do projecto ema
nado deatr. came.ra ; toàavia eu podia diz.ar que 
e1111a razão. no meu modo de entender, nio .pa
receti-m.e muito pi•ocedente, viatQ como ai! aa
aembleas provinc1ne11, deede que nlo tranapo· 
nham a sua orbitA legt1l, silo inteiramente 
independentes· dos poclet·es g-eraes · (apoiados); 
a presidencin, porém, nll:o quiz precipitar as 
cou11M, prinndo & província da um benoflcio 
que . lhe podia 1er feito pelo Eatado ; toi este, 
segundo creio, o 1ie1111Amento do digno admi
nietrador. 
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~a 11~ ~ncçao,_ isto e, o estildo linau.ce1ro da ou quaa1 a.o v.ar. . · _ -
_ Toinarci e~ c?nsid~ ração a· segunh _raziio 1- O Sn .. S1LVIANO Bru.N»Ão =_-Eu disso ao par 

·provincui · · -- · : · · .. · - - O Sn, So.\REs :-As ultimas a polices emitti· 
- Sr. pr<nident9, devo dizer Cl!ll honra das ad- 1 dM pela província' _de Minas foram quaái 110 
miniatraçlSa• ultimas d~ minha proviocia, e com par; eu fui o comprador .para o Ba nco do 
ospedaliJ4de d:< do Dr;· Cha1•ee, . qM o C!l.3do Coznmercio. · 

_fi1ui.nceiro da minha provincia a{lhn.-so,a 'S"llndo O s s · · B - · ·· E ·" ·· 1· 
diz o uUfmo r.ilatorill di presid~ncia, peça. im- 1'.• lLYIANO nANDÃO :- na npo 1cea 
porttmtc a minuciosa, apre<olltllda n:• ultima eiio procurad:i$ polas companhias e pelos parti- · 

· d 1 · 1 cu lares. De corto q uo esta estado finance1ro da 
l'eamão a aseemb aa provincial, ern P euo pe- provicicia muito honra e tl',i.l gloria .11ara o dis~ 
ricd'J d ~ reconstituiçllo e C:lminha pMa um Lmcto .Dr. Chaves . (.1poi('t.dos.) -
íuturo prospero e feli7.. (Apoiados.) -

A di vid:i. j!rovincial o do tros mil e tanto.a Porétn, como diiia, ha pouco; em . mate ria de 
contos, 4o> quaofl 500:000$ constituem a di1·id1& garantia do juros a eet.radas de ferro, a provin-
11.uctuante, contrahida ·p_or· P-m·prestimo ·f•iito-a cill paga ao~ual.ne_nte : ojuro de 8 º/o das apoli
Cai:.'.t1 Econ~mic:1 d~ Ouro Preto para cobrit• o ces que em1lte ; ora, fazendo-se a · conta desse --
deflcit orç.'\mentRr;o d" f.880-183(, o dous mil juro, chega-so n.o 3Jgnrismo cle60:0003 annuaos. 
quinhentos e tanto; contos !valor nominal) con· De modo q11e tolo~ os annoa é o orÇarnento 
stituem_a divida fulldada, contrahida para ga.- provin'cial . sobr.ecn.rregado coni a quantia de 
:rantias de juro11 a 8$Çt'nd·1~ de t •rt•o . o~ juros 60:000$ p~re. o p:igaml'lnto de juros de 11polices, 
dea~e.$ dividM o.oham·se devidamente atten- cmi•ti !:is pela prvvincin, para· pago.monto das 
dido9 12oorç:unento provfoci:1l. ... garantia.s . . . . _ 

E' _ ver dlldo que, si lançarnios a vista p ir.i. Purom 60:000,~ pouco sobracarré.ga·m o orç.a-
o quadro do concessões -de garnntias do juro~ rnento provincid, poia, e::tamina.ndo-~e os 10 
e sub1•onçõos kilometricas votadas a.tê hoj~ ultimos exercícios financeiros da. província, no
P_el~ assc~bléa provincial, o e i.pirito monos ta-sa ama el~vnção média do i20a13):000-iUOO. 
t11111do e hmor:\lo fic11-rá. apavorado diante do Eumiuemos re.pidamente Oll e1ercicios do 
algarielll•, reulineute it.terrador que ahi so ultimo decenuio: · 
depara. 

Pai•ece.rd quo a provincia de l\fina.9 gaT&nte Eiercicio de 1873-1874..... :1.B14:000~00 
1 •/•do juros sobrG o capHal d.1 1711.000:000$ ! > - > 1874-1875 •.. · · 2.2M:OU0$000 
Ora, aenJo o juro dessa quant'a dolle mil e > > 1875-t8iô ..... 2.l21:000$1JOO 
tantos contos :innualtnent!, compr1 ~bende-s3 > > 1876-1877. · • · • 2;·175:000$000 
que aer iA absu rdo supp<>r-se que 11 prov:n· > > .1877-1878.. ..• 2.17G:Oll0$000 
ci(\ de l\liu11o•, cuj$ r,~ceita ó de tre ~ a qna- > > 1878-1870 •• " • 2.622!000::,-000 
tro rnil contos, pude~ pa..gar 12. 0:>0:000$ > ... > ' f.879-1880 ..... 2.570:0UU$000 
do ganntia.~ dejur.Ja a estradH de f\}rro. > > 1S'!O-i88l..... 3 .OiCJ:OOoSllOO 

> > · N Sl -!882. ... . 2.8t2:000$000 
Porém, consiJer11ndo que d ,squuenta e tan- > > i88~1883 . ,. , • 3.().(9:00~ 

tas cooccssõcs ele gar tnL.as de juros n. el!trada. 
de ferro, feitns pela auemblóa provincial, · 
wne.a ei1hi~a,m. e1n caducifa .la, outra• r..~am 
revo~11d1ls, ·outras sl(o r:aaniC::s·am·enLo ·irl'eai i
zavets, choga·s!l a esta concluaão:-a pl'ovin
c ia 1;a1·anto .iuro~ par:i. eatrl\das do forro aobN o 
capiLP:l de 25 a -30.000:0U0$00J, · 
· Ora, oejuroa da 2.,,0001000$.annu11lmente, a 

7 •/. ,chegam ao al~arierno · de 1.75\l :OOQ:I;. 
jPorom, c .>n •id ,rando que estas garantiM _do 
uroe "ão pnra estr<ldas de muito f11tt1ro, muito 

reprod!lctwn.s, como a Leopoldinn, n Pi~ape
tinga, a Alto ~oriaM, a Piâu, a União Mineira, 
11 Pít:mguy, ate., as qoaes não pndem pri>tluzir 
menol de 4 •/o, e abatendo·'!~ d~ :l.750:000·~ os 
4 •/ •• teremos que :i provineia te m de 1->o.ga.r 
a11nm1.lmante 750: 000$. En·tretanto a .provineia 
nito paga os 750 :000,~; coma é ~a.bido, omitte 
apohees. E, U•J VO dizor, o crooitD da pMvincia 
acha-~o tito bl)m tli'mll(lo, 'Ili~ t'lVO elll\ a gloria 
de lovnntti.~. 11ume :1to com 11 1ua g11ranti11, à3m 
lança o!l garantia do E -Uld.,, om um:1 pl't.ça da 
Eu_l'Ojla, oeapitl\l n aceHario pal'l\a eon1b'uc941> 
de umt. eittada de ferro em •~o tarritorio, a 
estrada de Pitanguy. 

Aa. suas apoiices tcim sido tomcida~ ao par ou 
qun.11l ao pr.r. 

O Sa. ANDRAllE F1Gr.r111mA :-A ultima emis· 
8 ii:o foi aba.is.a do p11.r . 

DiffeMnças 

.. . Pa.~l!o _mais 

460:000$000 

54:000~000 
- 1 ;000$000 
446:000$00() 

510:000$000 

237: 000.)000 -------
i, 7t7:00()$000 

PaN mono• 

!43:000$000 

52:000$000 

277:000$000 

472:000$000 

Subtrahiudo 472:000$ de f. . 717:000$, tamos 
uma mo tia de augmenla de receita. de . .• •• 
124:000$000. 

Assim, pois, 11i o orçamento provincial é 
todOll o~ annos 11obreet.rregatto com 60:000~ 
para paga oento de gttrs.ntia<J de juroa, nlo e 
ID9Do• eerto que a receita provincial apre •enta 
Ullll\ 111é:.lía de augmeu.to d) 120 11 i~:000$000; 

Ern l873 a. reeeita provincial era de • • -.. 
t.804:000$, 110 p açao que em i883 essa receita 
attinre o algarienio de 3.049:000$, leio é• em 
10 a.nnos a roceita pt'ovinciul quesi que dn· 
plicou. E quaea lllío as cauaaa pro.i11otoru de 
11111o tal re1ulto.do 'I 
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· As caun~ prineipaes ·do de du'llJ ordens : -
i•, bo& fise&li1m9ão e boa arrecadaçlo das rendas; 
2•, nagmento da prodacçilo . pelo deaenvolvi-
mento da~ viu ferre&,. . 

Senhores, c1•eio que Dilo haverá temeridade 
em affirmar que um terço úa renda provjneial 

-de Minas deixa de ser arreoadado, seja por 
fraudes e malversações de e111pr~gado11, sejR 
por desvios ·ou outra~ C'.ntBO.!~ o que é verdade é 
quo c~rcn de t.000:000$ (leinm d!! aer arreca
dado~. 

Aind?. assim . a · receita. t 0 m augmentailo, 
como vimos, o que, em grande parte, é devido · 
ao ielo e soiicitudo do intelligente ctiracto:r da 
far.en la provincial, major Serafim Franci~o 

· Gonçalvi?s, digno de elogio1 e de conaide
raçio . pGlos a~rviçoa prP.,:'ltado' á aua P.r~vincia 
(apuiado3) , e que m1ulo tem au:uluulo o 
illusli•e administrador da provinc!a. 

E1ta digno e zP.loso fnnccion::rio tem l&nçado 
mllo Je niodidaeque muiLo têmcontribuido para 
o desapparecimento da fraude e doa desvios doe 
dinh·•iros públicos. · · · · 

E' asairn que, tendo elle mand11do um empre
gado da fazP.uda examinar o fiacali11ar diverisu 
rect?bedorias o collectoria.s da provlncla, só
monte P.m duas recebe<lorius, na do · Picti e 
Paesa-Vinte, houvo um augmento de rend:l, 
sóme.nta em um !emestre, de 67 conto~ e tanto, 
co.lculando·sa o uugmenLo,du1';1nte todo o exer• 
cicio, em t35 contos e tanto, o que manifesta 
01 abnso.~ que a.lli se davam. 

Uma outra fraude qne procurou impedir o 
digno diracto1• da fu.zenda. provinci·•l foi a e~· 
guint··:-Dlrigi11-ee ao direct r da f·ienda pro
vincilll do Rio da faneiro, pedindo-lhe que lha 
l'lmOlt')~ee uma rela.ção tr-itne11tral do gado aolto 
procedente de Minas, e que tambem paga im· 
posto na provineh do Rio, com declara~tl'.l da 
receb, dorb. mineira, por onde houvor trans
itado, nome do expN·tador, num'lro de cabeç·1a e 
data do p11gamento da lo.ira, compromettendo·a~ 

·por · 1U:l vez 11 mandar igua.es rd:\9õos do gado 
exporta.do por Minas, tudo com o fim de ba.vet• 
bo:i fiacalis :ção e serem ovitadaa ª" Íl'~udea. 

Uma provilenci1u~clamad1, como do.muita 
import1rncia, pelo d_igno fünccionnio e o e~ta· 
bel··c!mcnt-0d 1 uma eHtaçlo fiscal &!)ui nacôrtt., 
medid!\ a utorizada pelo art. t5, § 4°, da lei 

· n~ '28'J2 da 1882: e88a H · ántol'iu. a presi· 
deaaia da província a collocn~, de accurdo com 
o ministro da agt"icultura, na estaçilo central 
da oatrnda de ferro D. Pedro 11, u•n empregado 
da diroc.:toria do fa?.enda da provincia, iooum· 
bido de !lec"l.i ear as notas de expe•liçíto de ge
ne roa . despacnadas para 11 provinc'a o guio.s de 
genero~ exporta.dos, que pol' alli transitarem. 

Niio sei ai· jA. foram attendidns a11 . reclamo.· 
çi!M füita• pelo presidenle de Mina-. e ~i jà 
ae acha. funccionanclo Nisa eelução fiscal ; 1i 
ain•la nl1o ~e acha fllnccionnndo, chnmo pua 
0110 assumpto a attençlto do Sr. mini<itro da 
agric11lt:rra, osporando qne S. Ex . attelida e 
ponha em .e~ecuçll.o uma me lida de t 1nto ~lcance 
não eó· p·1ra a boa flacaliuç!to, como para com· 
modidade dos expo.rtadoros, que poderão manda\' 
pagn1• nt1. r.ó1•te oa direitos a. que ostllo aujeitos, 
o que lh~& ó m~ie !acil. 

Eu lembro a conveniencia de se esh,belecer · 
na capital de S. Paulo uma. repartição fi11ca.l, 
identica :1. d:i. corte, pofa assim tice.ria qoaai 
que impossibilita la a f1,aude, 11endo verda.de 
que aão a có:'te e S. Paulo o~ dous centros con
sumidores principacs da província de. Minas. 
~ aesqmblóo. provincial da. minha. província 
prest&rá um grandCJ serviço, autoriza a lo a me• 
dida a que me refiro; uma. repar tição fiscal em 
S. Paulo, • . . 

Vê-36 pois, Sr. prP.sidente, que o augmento 
d:i. recoita da provinci11 é em grande parte de
vido á b:>a fiscál i9ação e boa. arrecadação d&·· 
1'9nd&, e que IUll medidas, postaq om pratica na 
administraçilo do Dr •. Chaves. têm produiido os 

·melhore a resultados. (.-ipoiados .) . . . .. .. 
Vejamoa a~ora 11 2~ razão, isto ó, o augruento 

da relida pelo augmento d11- producção, devidr. 
4 v'aç!Lo ferrea. . · 

E' sabido que em· 1873 n recaita· foi de 
i,804.:00M.; em t874 ee e~tab<Jlecea a pri
meira. linha ferrea subvencion ada pGla provincia 
e em 1883 n :renda provinc:al f:'oi 3.049:000$, 
isto é, em 10 nnnos qua.~i que duplicou. 

E' ea.f>ido quo toda a. zona., ~er\" ida actaal
mente pela estrada Le:>poldio~, fo i sempre 
muito fert il e proilnclora ; po:a bem, antes da 
01trada. d" ferro, aquella zona produzia a peaas 
35 a 40:000$ de renda provincial ; boje a. 111ea
ma zona produz de 300 a 400:000$ de renda 
provincial . (Apoiados.) 

O quo 8'; dá p~ra com a L eopol.l inJ., obSllr• 
va·se tarnb·Jm 01n relação ;i. o_u tL0:1s vias feri-ea.11. 
A 's linhas fel'rePS p~rtence, po1•1an:o, em 
gra.nde parte, o :1.ugm·•nto ela rend" provincial. 

ParecA-me, poi1, ler provado q •.ie, attonto o 
eatalo ftnance1ro _da província, houve escru
pulo um pouco excessivo por parto do digno 
administra lor, ne · ando sancção :!. r88olu<jão da 
ns~eml>léa p rovincial; estiero 14ue S , Ex. · mo
dificarâ a 11111 o r1inhio. A estrad'l de Sapucahy 
e~rn urn11 po:lerosissima font9 do renda par& a 
provinci~. . .... 

Sr . pre!idonte, da certo que aq con;;Íde rações 
que venho de prodli2ir teriam maia cabimento 
na discueetlo do orçamento da agricultura; 
entretanto, V."E:ot.é te~tetnunho de que illllere-· 
vi-me, t .. nto na 2ª como na 3•· d iacu<a4o d~He. 
orçamento, 1e1n . qua me <'oubeuo a "fez de 
falbr.-

Aqui tormino as minhas consideraçõe!', fa
zendo um appello Ma meus <lous amigo1 e com
provincianoe, que t-ão rlign11.menta f u :em p!irte 
do gabinete 6 de Junho. 

O Sn. SOAnEs :- Pl.'r ahi V . E:t. vui mal, 
porque, em nome do governo, foi que se apre
seu\ou ho1üeru a emenda r eduzindo n verba }>&ra 
o prolo·1g1u1lf'nto dA estrada de ferro D. Pe
dro U . 

O Sa. StLTIANo BR.\l'\DÃo : - Eu &sejav& 
tocar- ne1111e ponto ; a ordem de con11idetaçÕ611, 
pol'ém_. _em qq_e tiv~ d a entr~r ~os~iou-m0 dtilla. 
Peço aos _dous dignos ·mme1roa qu! Jane.em 
9u:is vistas benev .. tas p:u-a os negoc101 do in
terene do 11ul de Min:'.a, qu13 tom eitlo um en
geitado dos poderes publicos. 

O Sn. Mol'IT.l.NDON: - Á poiado. 
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O Sa. Stt.vIAND BRANDÃO: - Dirijo-me da
qut ao distinclo mineiro, que actua.lmentc acho.
se ai. frente doa destinos da aua 11rovincis. natal, 
e o exhorto :i que ponl1a em campo a sua. tP.CO· 
n.heci.ta influencia, o.fim de que seja. o sul de 
Minas dotll.do corn um melhoramento do tanta. 
lmportancio. ; ligue o seu nome lt esse melho• 
ramento, e assim prestar<I. um rel.e:v,intissimo 
serviço. â sua provrncia, 

Ffoalmen~e. faço urn ap;:ello o.os sentimento~ 
de patrioti!mo doa mambros da diatinl?.ta. asse111-
blcí11 pro\'incial mineira. , • 

O Sn.. SoA!tEs:-Por ani vai bom ; mas 
quanto aos mineiros que entram par-a o minia
terio. esquecem-se da. pro\·incia. · 

O SR. S1Lv1.1.r10 Bs.ANOÃo:- ... aesemhlcía, 
da qual já tive a honra de fazer pa.rte. Con· 
sult~m os digno~ membros da1uolla corporação 
o verdadeiro intaress~ da provincia, decretiin<lo 
a estrada de ferro do v.ille do Sapacahy, pois 
assim procedend<J liam desempenharão o man• 
dato que lhes foi confiado. · · 

T<!nho concluído. 
(JJJ11ito bem! 1H11ito bem. o oràclor e 

felicitado por dii:ersos Srs, deptHados.) 

O Sn.. BEn:l:\tU Dl!l Mti:NllzEE!, obtendo a pa
lavra pela orlem. requer a inverõão da. ordem 
do di!l. da seguinte seseiio, afim da discutir-se, 
d:ui 2 hol'as em diante, n. prorogativa do orça
mento. 

Consulladl!. a camara, decide peb affirmn
tiv11. 

ORDE~l DO DIA 

CONTl:SIJA A 2' DlSCL'SSÃO DA PUOROGATIYA DO 
01\ÇAMEN'l'O 

E' lid11, apoi&(la, entrn conjunctamanta em 
discussão 11 seguinte 

. Emencla. 

Sub!ltitua•Se o§ 2° do a1·t. 1• polo aag1linto: 
§ 2. • O minist1·0 e 8e~ret(l.rio d11 cst~do dos 

negocios d(l fll.21mdo. fica autoriudo para. omit
tir, no 1Mnciono.do perioJo, bilheLeg do Tha
aouro atê u eomma. das masm·is dàspez~s,. como 
unteeipaçl\u de recoita. 

Sala. dll.S commisaües, 2.0 d) Junho do tSB4. 
..... Antonio ele Siqueira.- ~ima1·0 Bc:ier•·a.
F(rtisbereo. - Pcrnii·a da Silva.- Ulysses 
Vianna.- I9nrJ.cia Jlfarti1u.- Ce;ar Zama. 

O Sr. Dantas (presidente do coiisi:
Zho) ( si_qiiaes de a1tenç.zo) : -Caba-me hoJ1, 
Sr. presidente, P inestima.vel honr a. dJ res
ponder ao illustrado roprosonlnnto do. p1•ovi11cis 
do Mar:i.nbão, que. toin a foi-tun :i. de cont:u 
de anta-mão, sempre que toma a palavra 
nesta recinto, com a altenção devida ao seu 
tD.len~o. à sua. eli:Jquencia e ó. disLinci;!'ío, com 
qu~ sempre se por•a como homem. político, 
ainda nns occaaíõeg em qus com mais vehe· 
meneia verbera O$ seus o.dversarios. 

O h onr.tdo deputa.do, rompendo o d3bala da 
prorogativa do orçamento, CO!lleçou dizendo 

acredit&r que o governo deseja, quer mel!imo 
quanto ante~,· a prorogativa. Asaim ê, Sr. 
presidente, o honrado deputndo fez justiça ao 
minhterio, interpratando deakl modo o eeu pon.
snwento. 

Achamo-no1 a. 20 de Junho;. Sem e!lto. lei 
ficg,rinmo$ etn um:i. situação completamente 
anormal, nlo podcri:imos, lirmn. los l)a~ dispo
sic;üoa fogaes, continuar e. cobrar oa impostos, 
a arrec11dar a renda publica. 
s~ndo (l.Ssim, a questão· assume u.m cara

cter do urgencia. tll, que níio rne arrecoid 
ri~ appelbr para o patriotismo da. caml\rP. dos 
Sra. deputados, convencido qu~ ella., como um 
só homem sam distincção de pat"tido$, armo o 
governo dos meios indispensa.v·~ia para cont1• 
nuar a. dirigir os negocio~ publicas. 

O Sn. A:;DRADE F1GV1i:m.1.: - V. .Ex. não 
careco dlsto.; jâ fez a dhtrib,1içilo dos· c1·edito1 
pell'ls p1•ovincias. 

O Sn.. DANT • .\s (pres.idents do coiisd1wJ:
O ministerio não d~clina. de ei toda e qtml
quer i·~spon•:Lhilidade, mas é pr0ciso ser justo 
trnro.ndo-se de um acto que niio ó 11eu. Pois 
havera quem, conscienciosa.mnnte, poes11 at· 
tribuir ao acLua.l gabineto qualquer vislu1nbra 
d3 culpa, por não Ler sido ainb v6tadD pelo 
parlamento o Ol'l}amcnto qu0 se discute 1 (Di
,,e;·sos apartes.) 

O Sn. Pni:st0E~TE:-Attençlto. 
O Sn. DANTAS (presiclente do con31,Zho) :
Qu11.eaq11cr que fossern os motivos e basta 

assignu.lar o facto da que cí material
mente impossivel obter tio poder legislativo, 
1Linda nieemo duplic::m:lo as su:ts sossõae, q_ue 
o oro:amento em diacnssão, quer na. .receita 
qner n:i. <lespsza publicn., sejo. e•lopte.uo pela 
camam G 11elo sanada a tempo de uomriçar a 
vigoornr a i• dci Julho proximo f.tturo. 

Si é t11>sim, flcai1 nr.sla aHarnativa : ou 
votar t\. prorogl\tiva n tem p:i de se expedi
rem a8 ord•ms para sua e:u1cuc;tto, ou . sob 
n vose 1 respon8ab1lidnde desarmnr o poder pt1· 
blko, deixando-o acm lei par.\ cobranÇ11. doa tri· 
buloa. (Apoiados o aparte•.) 

Est:1 ll ueatlo envolvci todo o systom:i. repro
~en t.lltivo. 

Não ha. mis1lo lllo import11.nte que se possa 
compiw:'r à qtie le1u o J!odC:r legislativo, d~ e.11··· 
torizo.r n cobrança elo mipoeto. 

Ba~rou a Halll\>den pa1•:t iinmortnliHr-•e, a. 
$UO. .JAtti'tude em defesa. de~le principio niA lngla· 
terra. 

(Ha clive1·sos apartes.) 
Vim, com o proposi to de circumscrever-me ao 

ass•rrnpto deixarida d~ tom;ir em coneideraçi1o 
os apartes, porque nem. sô m~ desvi1Lriam do 
fim a que me proponho,como coneumirbm muito 
tempq, que na hypothese é ludD. Mas direi 
scmp1•e que tambem no Brazil se roepili• 
tam as leis, o cm honrA de sinbos os par
tidos, é fo1·911 ponderar que toilos os governos 
que os têm rcpres~nta:lo ·no poder, hão feito o 
me>mo que o minísterlo actual para obter pro· 
rogaliva do or9~mento. 

Aquelles que mais se tom e:o;:tremu.do 111A op• 
posição o.o governo nunes füeram desta· ne• 
cessidade arma politic o.. 
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Por honro. do nOJllio parlamento m11oia de um Ou .o nosso sy81oma. é representativo ou nilo, 
exemplo 1e conta. em 9.1le 011 me.is e~trenuo~ Na primeira hypothese, é preciso que a eleiçt\o 
adver;;ario11 de um mimaterio, chegad> um mo- seja livre; é p1·eciso que a camara dos depu
mento de~te~, não 1•ec11sa.m seu voto a medidas lados reprea3nt~ a vontade nneional, por,1u.J, 
oomC> est.1., es9enciae.~ ávida ordinnria de todos eando ella. o. directoro. immediata da. politícli., 
OJ governos. dovendo do aau seio sahir o governo do paiz, ei 

Tenho porta.nto respondido nasta. parte li. per- a eleição não for livre, ·si níio representar a. 
gnnta do illustre dep11lado pelo Maranhão. · vmtta.do nacional, o eleitor d1nmini.~tros achar-

. O governo nilo quer, pe<lo, insta com a co.- se-ha embaraçado, e mau !!'rado ae11 ter& de 
mara para q11e lhe dê quanlo antes a proroga- exercer uma. prerogaUva q\~e o organismo p'ar
liva. O orçamento do. receit!i ahi ostá e me com- lamentar não lho reconhece. 
prometto a.,acompanb.:\r-lba, dia a dia, a. di~ O c;i1rn d1zhmoa, era igualmente dito, antes ou 
cassão, forne~ondo aos nobres deput11dos tC>- depois de nós, po1• homens muito competentes 
dos e quae$q::er esclareciment•)S que •iesejem e da escola c')n~~rvador~. O que nós, oa adeptos 
estejam ao me11 alcance. A proro~ath•a é il. ul- da responsabilidade minieterial em to1os og 
lima medida provisoria, cuja d11raçiío riôde actoe do poder mo:lerador, o atRrmav~.tnO$ ~em 
eer mais ou menos lll·evo, mui que em to'do caeo reservas, li. luz do dh, nlgu111as notabilidades 
nos põe ao alJrigo de uma infracçio conside- da escola. conserv,,d1>ra igaalment3 susten.ta
ra.vel no regímen constitucional. varo, lo.as entre cs~as como o Barão de Cotegipe. 

'(Ha tfü,ersos o.partes· e o Sr. pre$idciitc re- Salle' Torres Homem e outros norne~ conhecidos. 
clama o.ttençc1o.) Quem não ae recorda da.celebre carta d~ B:i.1·ão 

Davo, porém, fazet' um:~ r~aulva. Não live de Cotogipe ao Visconde do Rio Branco, tarmi
materialroenta tempo de coordenar as notas to- nando por aquellas . memoraveis pal.avras : 
madas hon.te.m, ·>uando ouvi o diecnrrn do n1>- AUah t! çrancle 6 Maf.Qmel J seu p1'opliet<1? 

., Quem não se rrcorda <lo roon11rucntal dis~ 
bre deputado pelo Ma.rauhao, por isso peço des- curso do Sr. Visconde de Inhomerim sobr~ n 
culpa ao nubre doputado pelas faltas em que eleiçrro directa, em que elle diziaque 0 Impera
incori•a, clor apezar r;ou, não ob>tante ser um wberarrn 

O Sa. GO)IEs DE CAsTao:-V. Ex. níto tem do •los ru:i.is dignos relo ~:u caracter,pC!la. sua illus
que pedir desculpa. Honrl\-mc com qualquer traçito n pelo l!Cll patriotismo, muitas vezes so 
resposta. via. obrig:i.ào a ez9rcer o poder ressoal, 
·O Sn. DANUs (prcsid~1lte do conseiho):- porque o direitJ politico cio voto era um direito 

O nobre dep1tto.do r;;iferiu's~ em seg-uidn a.o ui.arte 1 
poder pessoal ; e como S. E:t. ó um daquelle11 Assim, Sr. pr~sidcnte, sob este pon~o de vis
quo s1 dito ao estudo das noasae cousas, desde ta,o que eu antilo dirÍi• é o m~sm.oque sustenta • 
.,quellea t~mpos cm que nos encontrámos, em ria b1>je, si as circumatancias fosa~m idcnticaa, 
1858, n'uma. viage111 para o Maranhilo, for- Nem eu, nem e1sea conservadorea er;i.mos domi
hecau-me onaejg de vaticino.1• a S. E1.. o dia- n:i.dos de p1·ovençõ,s, roas pela. oon\'icçito dílo ver
tincto logar qu) occup11 entl"e o~ noasoa b.omens dad~ , e principalmente pelo desejo quo tinha
politicos .• (riso e apa.rtes). mos, 03 homens d (l :unboe cs partido3 1 do 

• , • o nobre deputo.tio, lido nos n egocios da aahir daquello est:atlo ele cousas. 
nossa µolitic11 e da política do mundo civilisado, 'Felizmente e com o esforço doe dous partidos 
recordou ama ch•c11metn.ncio. que me ci peculiar, a o conseguiu a grande roform:L da ·eleiçiio direc· 
11. d 1 baver ou n'uma solemnida.d.e, o. que tive tn, e nil:I} cessemos do honrar os q11e a. fizer11.m'. 
do comparecer, 11lluilido li. exist•mcit1 do pcid0r p:1raourig"r ao~ que nos ~uccederom a.iuiital-os. 
p~~a0al. · O 11rimairo rcsuila.do ó o quo nqui vemos. 

E' v.~r.lo.da, rofori-mo sem . reser1•as :~ es~e Dea:lo o começo do systema reprea~nt11tivo 
facto o não retiro o que ont!ío dia;:e. O que ó cnt1·0 nós, nunca. se vi11 camnra. tão livr~ment'l 
preci~o, porriru, li qw.e a~ minhas pahvras so- conelituida. como t>ste.. 
Ja.m 11xplicndae e dovid:1me11t~ cou1prehendidas. H·1 difficuMad1~s, ó C3rto; o eu me<mo ngora 
Gó:to, mercô de Dous, a v11nla.ge1n ,te nu11ca. me o.a estou sentindo, deste qua>i cquilibrio ele for
Mhar consLrangido diante do p~h na explica.- J ças dos dous p,wtidos que se comb:i tem ne•t'' re
çuo do meu procedimento paesndo ou pre1ente. cinlo, mas dahi tarubem hão de vir grandGs 
Espot•o que o urnemo me succedel'il q11:•.nto no vantagcna, .o peliL minh11 parte e<tou resolvido 
fllturo; emqnanto'me ·m«ntiver neste ponto, a· não a.rti-

A e:d~t<rneia. do 11odcr pesao:1 l no Br.uil, cuhr umn só palavra de queixa contra este 
r1u"l o do11uncitimos 011 tribuna e na. imprenu granfo reeult1tdo obtid1>, graças li reform!l da 
ondo eu lambem b~to.lhoi l1Jngo tempo, nascia eleiçiio direola excc11tt\ !:1 com n mais ampla li
da impura e viciosa fonte eluitoral. Diziamoe b1Jrdade [H:>lo gabinGte 28 Je Mni·ço,(Apoiados.) 
que, nuo havendo verdudc na eleiç!lo, niio podia Paizes como o. lnglatorra, cilada aqui to:los 
o paiz, niío podiam 9~ partidos comba.tentca se~ os dias .e muito bam cita.da, tem liào p1>.ler 
repre~entadoa de modo qu a 11 001•ó11, oaR evolu- peasoal. (H,i dil!crstJS apart~s.) .. 
ç!!es da politica, não tivesse m:\is do que .imitar Costumo ler 11 hh-toria, mas eonfl)B90 que a 
o exe,n plo que todos os dias noR estão do.ndo. a minlm oxp0rie11cia do longos nnnos mo vai 
lngl1lte1•ra, a Belgica e ullimaniente a ltalfa e pondo um pouco <le prevenção contra. ella; 
Otltros pair.es. O qne ncontecia era d~ ~ai 1>rdem. poi~ v0jo qM t\ historia mesma., o. que é 
qt1e n!i:o er:1mos ~ómentc os libarnes os q11e a.s. escripta. 11.qui d~bo.ho (l,\s nossa~ vistas, solJ 
signnlavo.mos, parn deplorar, º ' ta d!legro.ça do. o nosso testamunho, ci frequentemente in· 
nossa vii.a. polit1ca, vertida. Or; homens ai1o o~ moemos am to.Jos 

v. u. 22 
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os tempos e em todas as circuntst.:i.ncina : ora 
influidoa pelo amor, ora iielo odio, ora. peln.s 

. paix!l.Js, ora pelo~ interesse~ , oru. por pre~an
·coilo8 .o erros que tt1rvam a ra~õo o a Jll$hÇa ; · 
. . Mas, si na lnglilteri:a, todos aab3m que 

. força euormo e hegon a exercer o poder pes• 
so~l, e;overnan:lo franc:unente·, clescarnad&mon
te, a peiar dos Foic:, dos Pitt, dos Sberiua.u, do11 

· ..... · Barke e muitos 11utro~, cujos eafürços 83 bal"' 
davitm conLra oa :imigos do rei, lambem nesse 
mesmo paiz ae doram o.~ exemplo•· ma.ia olo
q 11ente11 e qu0 devem ser recorda.doa como .um 
ensinamento. Quem não sabe que o Duque de 
\Vellingtori, o Duque de ferro, e Sir Robert 
Peel, tl'&tando da gran .. !e rofor1na que teve 
como 11Gl1 primeiro 'heróe O'Connel, ·a; :emanoí
paçio doa catholicos, .,brigaram o rei a dar 
o seu nssentiruento. contra sua11 · erençaa maia 
profun laa 1. . 

O noore deputado pelo Maranhão tinha di
reito a ea ta rl!lsposta. porque prezo muito o 
conceito com que S. Ex, me honre.. 
o si.. Go~ES n'i cu1'no ·: ~Obrigadó. · 
O Sa. DAN'l'AS (presidente do cons.ell10): 

Eu precisan dai." a. razão do me11 procedimento 
de outr'or& e de hoje. Hoje, repito, não ha. .. ·. 

(Apartes.) 
• • • não póde haver. 
O Sa. F. BE:L1sAnro: -A prova. é V. Ex. 
O SR. DA:oi'l'As (p.P"esid1mte do consel1io} : -

Quero a e:i:plicação disso. 
O Sa. F. H!11.1s.uuo :-Nada tem .do relativo 

ao cat·&ehr de V. Ex. ; não sou capaz diMo ; 
refiro-me ás queet5es políticas. · . . 

O Sa. DANTAS (presidente elo conscl-hoJ :
Agradeço a V. Ex. a il:tplicação, que n em podia. 
aer outra ; ~is 1i ha qaem tenha. feito a aua 
oarreil'a pohtici.. no Brazil, com o aeu trabalho, 
com os 11eu1 esforços, com o suor d J 1eu roeto, 
aou ou . (M'"itos apoiados.) · 

. . "o SR .. ... RAn~BO;.;A :=...o ·que ·~uito' o honra. 
O S11.. D A.'ITAB (presicknto elo co111fUlo) : -

Nilo tenho feito corteiias com o chapGu de nin· 
guem. 

O SR . Al'(DRADl!l F1GUEU\A :-Mae com o seu 
chapeu tem feito muH&11. · 

O SR . DANTAS (pr~sidento· do· c·o·mallio):._. 
E' m eu direito; :poB1Jo faiel-o. (Riso.) 

Nunca fui aullco nem palaciano. Nilo aym
patbiso com os aulicos, nunca. participei da in
\iinidade do soberano. 

o Sa. ANDRADE FtGUEIUA :- o soberano ac
tu11l não tem privados •. 

O .Sn. DANTAS (presidente do conselho) :
Felizmente, neele ponto V. Ex. lbe fazj111tiça. 
O soberano i1 ilo tem camui1ha1. 

Todos sabem que,na lnglaterra, atô aa dnmas 
do pa90 se envolviam na .politica. Ninguem 
ignora as condições impostn.s, a e.,te re3peito, 
á coróa por Sir Robert Peel. Quanto a isto; n!lo 
conheço paiz mais desembaraçado o livre .do 
que o noeso. (Apoiado$ .) 

O Sa. ANI>l\AnE F1ouEmA:-N1o 6 livre só 
porqae nuo lem privados . 

O SR. DANTA.S (pres id ente do conselho):-Nlo 
ha eutre nós ingrígas 1ubalternaa, 

O Sa. ANDRADE FrouJ:rnA:-Nem póilo have~. 
O Sn. DANTAS (presidente do ci:iuolho):-Jd 

lê que é uma condição de bom oxito para o go- · 
ver no. livre . · 

O Sa. Ariol\Al>i:. FmuEmA:-E' um trambolho 
de 'nionos·. 

O Sn. DANTAS (presidente do conseZho):
Acha que ha outros 1 

o .sa." ANDRADE FIGUEIRA:-Sem duvida.. 

O Sa. DANT.\s (pi·esidentc do consell10):
Ya.mos arr;icl~l·O!I ; conte . commigo para . ess_e 
fim. 

Recolhi, diesa o nobre deputado pGlo Mara
nhiio, o espolio do yencido; acudi, quem foi 
o vencedod .. · · · · · 

Porque, Sr. presidente, coril.inúo a ·pen@ar 
qne houve vencido e vencedor no dia 3 de Ja
nho· : o · vencido foi a. opposição• o ven:cedor a · 
lll8ioril\ liberal. 

O SR. ANDRA.llE Frnu1:1aA:-Victor i111 que 
matou. 

O Sa. DAl'ITAS (p1·esidertto do conselho) :
Victoria que matou, victoriiA de Pyrrho, slo 
lagares commnns. A victoria tanto não ma.tou, 
que estii aqui. o minialerio de 6 de Junho. De 
onde llllhiu elle 1 

O :Sa. F. B111:LrsARlO :-E' o mesmo que .o · 
outro·T 

(H.a outro~ apartes.) 

O Sa. DANTA.S (presidente da conselho ):-
0 m i aisterio de 6 de Junho mant.ém,na easencia, 
os me1mo1 principiOll de governo que o 1e11 an
tecesaor. · 

Na. applicação dosaes principias, reaerVl\•Se 
o dil-eiro de proceder como lhG par ecer melhor. 
lApart.tis ~) . . ô . .d libe 1 . • .. 

Q11em · s overna o parti o ra , e n..., 
po•lJO ter outra linguagem. 

Pois ha um partido libernl para o Sr. La
fayette, outro para o Sr. Saraiva,· para o Sr. 
Sinirnbti, p:ira. o Sr. Alronao Celeo, para o Sr. 
Dantas t Nlo. 
. o SR.' ANDRADB . FlGU·ETRA : ...; A!lllim tem 

sido . 
O SR. DAN'l'A.s (presidente do consolho) : -

Eatà enganado. (Aparte$.) 
Na lnglate1·r:i, em questões importantes 011 

proprios minfatrce divergem n11 votação. 
o SR. ANDRADE ·FlGUIUaA:-Não GID questão 

de. proroga tivas. 
O Sa. DANTAS (pYuidcnt6 elo co1tselho) : -

Si isto se de.~11e no Briu:il, quafüicar•se-ia de 
g1·ande eacn.ndalo. · 

O Sa. At.MEIDA NOG·11:1RA.:-Os Srs. Sinim~ 
e A1fonso Coiso não podem apoiar a V. ·Ex. 

O Sa. DANTAS (p1·etid1nte do con1elho) ~
Espero que elles o digam ; emquanto não o fi
zerem, conta o ministerio com o seu importan&e 
e valia.a apoio. 
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O Sn • .Ax.1.no BEZERRA : -- Em que parlido 
ba unidade de pensamento 1 . . 

O Sa, ANDRAD!I: Ftou11:1aA: - Não ha neate 
e . é do que se trata. · · 

· O· Sa. •. DANTAS (pre.,idene6 do. co1uclho) :
Como estio exigentes ngora 1 Quando govar· . 

· nou o parlido conservador, o miniatorio S. Vi
.. cente·não teve ~e id<ias do ministerio 11.aboraby; 
o minist~rio Rio Brnnco niro teve a~ i~éas do 
minieterio S. Vicente; o mini~terio Ca::daa nllo 
t.ave as idé:is do ministel'io Rio Branco. · · 

. O Sa. AllAno BEn:RllA : - Elles já eello 
divididos nr. opposição. 

O Sn. ANDRA.011 FieuEin.1.:- Do que se trata 
agora ó d!l. unidade do partido liberal. . 

· o sa. DANTAS (presidente do conselho):
Espe1•0 que elle se mostre unido, neste momanto 
decisivo de ena vida poliLica, e m que ee 
trata da.e grandes questões a que ô chamado a 
resolrnr. 

l>izia eu, referindo-mo ao.nobre deputado pelo 
ldar11nbi10, porque ê a. S. Ex- que eu tenho 
a Cortuna de responder... . 

O Sa. A11Dl\AD:S F1Gu1:111..1: : - Respondendo 
sempre aoa nparles, apezar doa prote1toa que 
fez. 

O Sa. DAN"fA~ (Jll'Osidento do conselho:)
... que S. Ex. tem razio, quando ent~nde 
qne uma situação, por via de regl'a, deve sor 
representada por um só ministro.lnfeli~mente, 
isto quasi que só se tem dado na Inglaterra. 

O Sn- Ruy BAn.eozA : - A Inglaterra cualou 
: inuito a chegai' a este resultado. 

O Se.. DANTAS (presidente do conseiho):
Set'ia rer.lmento preferivel que 01 homens lllaia 
emine11te1, u1aia traquej~do11 no11 negocios, m&ia 
nctivos, 111:1is trabalhadores do um o outl"O par
tido fosaem os que formassem o~ ministerios cm 
ca.d:L 1ltuaçlo politic:\ . isto l5Ó na lngl1ttcrra 
ae lc>m dad1>; na ·B-.lgfo1 caminha-ao para eato 
ro11ultado ; na Itali&, como ee sabe, vlo-se fa
zcnclo rapido" e notaveia progreHoa, IIIBJI ninda 
.nilo se chegou a . esta porfei.ção do regimon 
parlamentar. Com n cnmara actual, têm gove r-
nado vario> presidentes do coneelho : Cairoli, 
Deprclis e ou troe. A BC1lgica. ô que neste p3r• 
ticula r tem progredido muito. J\.goi-a mesmo, 
logo quo l!e soube da quela da Frere Orban, 
poderi11m lodos affirrnar quo seu sucooasor seria 
Mnlon. . 

O Sa. F. BELtsAato t- E' o que acontece . 
no Brazil. 

O Sn.. DANTAS (pi·esidente do consell~o): -
Deve mos tral>all1ar para. iato, 

Os dous chef,is oppostos têrn-ae, deeto modo, 
ravevado no p~der. 

'A este rosultado· haveaiciiJ de ch'ega.r. 
Pouco eito 60 annos na vida de um povo e, 

eomo mui1aa vezasdisae, estando fóra do poder, 
SÓ· temoa c\e que no1 .. cl88V·i1necer do Caminho jt\ 
percorrido. 

O eapolio que recebi, 1>ortanto, não foi do um 
vencido, foi de u.m voncodor. Comprehondo 
que ao q uize111e quo elle foeae ter '8 mloe 
doa ven cidoa ; mas i!lllo seria umo, in.veraiio da 

ordem· natural das coue1s, & que eu não me 
poderia .prestar com meu con1elho, porque 
commotteria uma deslealdade. 

Nio podia dizer â corôa :-chamai o partido 
conservador -, riem nccreacentar : - dai·lhe 
immedi11tamente a diseolu~ã:o. 

M1As, Sr. pre~idente, eu não p;:id~ ria dar osae 
conselho, emqutlllto me restasse uma esperan911o 
do chegarmos 110 fiio. desta gloriosa jornacla 
legislativa, sem o recurso da dissolução: hei d~ 
empenhar tudo par,i chegai' ao re911lta.do que 
me propuz. Quando se me dcnaneces11e de todo 
a e11perança do npoio neccssario ao programm& 
a que o minieterio liga a sua sorte, então ' 
&cçiio fat:1l das . )oÍll constitucionaes caberia .. 
solução da difficuldàde. 

O Sn. F. BELtsARIO : -Jã n0s· têm promettido · 
tanlo a disaolu9iío,que a prom"3Sa não faz mai~ 
e~i~ · · · · · 

O SR . DANTAS ( p-esidente do consel/10) : 
Quem Callou em 'dia>oluçãG? Pelo contrario : da 
minha linguagem não ao· infere isto. 

o SR. ANDRADE F1Gu1an,\. :-Felizmente fal
ta apenas mez e m:eio de ees~ão e o gov~rno 
ninda nio tem as leis annuas. 

O Sn. DANTU (presidente do conselho):
Podia, accreacentou o honraJo deputado pelo 
M11rànhi10, o miniaterio pedir os orçamen
to~, declarando que diS1Jolveria a camara. 
. Pois, ai conto com a maio1·ü1., a i me acho 
muito bem na companhia dolla, si só tenho 
motivos para lhe aer agradecido, e tanto 
maie agradõcido quanto oeto apoio ó espon• 
taneo, quanto nlto me dirigi a nenhum doe 
amigos, que me eatlo apoian lo . •• 

O Sa. F. Bs.L1a.1.1úo :- Com um enthusiaa· 
mo! • • • 

O Sa. DAl'ITAll (presidents do cotuelho) :
leto de enthusiasmo é conforme o modo de on
ten ler-se. Contento-me com o apoio que estou 
te ndo (apoiados);· n:ro ambiciono . mais. Ao 
cnthusi&>1mo pr .. flro " re fie.do (apa1·tes)~ E stou 
muiw penhorado. Devo J izer ·mesmo que, ai 
nas paginaa da minlia vidtl politiea nlo t.iveue . 
de escrevor mais n:1da ainão a honra da con
fiança com q ne a oamara me e11tâ confundindo, 
c u e1~nria. eat1afeito ; n em aspiro a m:lior com
pcna:Lção para oe serviços q ue tenho prestado A· 
causa publica e ó. ce.us:1. liberal. 

O SR. AllA.Ro Bl!IZERllA : - E o mesmo en
.thuaiaamo é coaH que ee fübl'iea ad tu to»• 

O Sa. ZAMA :-Póde ficar certo de que a 
ciontinuaçã:o deete apoio eô depende de V, Ex. e 
de inu~ colfog•is. O nosso dever aqui é ·apoiar 
a quem bem gDve1•na. . 

O Sa . DAN'I.\11 (presidente elo conselho) :-
0 honrado deputa.do reforiu-se ao procedimento 
do actunl ministro da fazenda, quanto a03 cre
ditoa · e~traordine.rios; 

Jii. disae quanto e!'a bBslllnte p~ra provar que 
o honro.do rleputado pelo Rio de Janeiro não 
me pnrer.e de nccórdo com o seu collog:! pelo 
Maranhão, entre o~ qunes existem npenns os 
laço~ de solidariedade qtte prerideni entre si OI 
membro.> da ºPI>O&içilo • 
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. Mno; jri disee qne era impossfrel abrir mão excedam de 5.000:000$, não póde abril-03 
de~te rClcurao legal {o.ttendu. bem a. camara.); sinão depois do nono mez, sem ouvir a· secção 
qtlom mé fornece miiis um 11rguQlento é o . rqsp 3ctiva do conselho da º'tado, e quo nos 
lionrn:lo deputado pdo Mnanbão. s. Bit. re· C:1808 eiúrao1·Jinarios o niioi.atro não póio 

· feriu·so·á vastidão do paiz. à impo&.eibi!ida.:le de abril-os s inão nos termos do. lei de 1850, do .· 
r1rever bdaa 011 de11peze.e: eia o que explico."' na- ho11ndo Visconde de ltaboraby. 

·· · cessidade destes creditas·, da. · creação deste o Sn. ANDRADÉ Frau.EmA:- A ei:perlencia 
.reeu,i•s.o' .. .. . . . . .... . . . . . p~O'l"o. que. tudo ias o 11ã;o vali! . n11c!,'1 • . · · 

Si agora eu mo d~eae ·no tr.1ballio de · (\brfr' a 
tabolb B, onde estão incfoid!ls .ªª dospez;as O Sn. DANTAS (pruidente do con1eefio) :
de c&da m:inleterlo, qtte dncm ser s 11ppridll.ll O que ha da valar é o arbitr!o do ministro 1 A 

. por estes credites, os honrados deputados me camara. que resolva.. · 
dieponstl!iBm até de co111inun.r, porqtte ee O 811.. Armn.i.mc F1GUElRA : - O que ha de 
convenceriam diante d~ simples leitura. Não valer é tl responaabilid-.de perante o parla
h& ·ministro qa fazend'' • por mais competente mento. 
que •ej!l, acerC?ando-~e dos homcms maia ha- O Sn. DANTAS (presidente do consdh?;'.- . 
bilita:los do todas · :111 repartiçõ~a, qu13 poiSll. Sr. pre1idente, vo11 caminhando ·para o· fim da 
organiz(\r um orçaillento tão completo o tio miiiba resposla; deixei .mesmo pM"a o uUi1110 
previdente no que toca a .essas verbas com- logar a parte relatin no elemento servil. 
prehonclid,1s nos creditos supplementllres, or1p- Oi•imda questão, que3 tão enorme, que fixa 
mento cap:u de evitar cato. neceuid&<le (apoia- todas .(\8 attençõea, Por tod·i a parte ella 88 
·ao$ e nao apoia•jos ) . E' impo>aiveL.As deape- . f'~r.ia 11entir . . Vista e sentida. por .todos, domi · 
1.RS va riam infinitame nte. Não ha mini~tro nava 08 o~pfr.itos. E a imprenn diz ia : e Onde 
altllm qlle poa,a. ter essa previsão (apai' te do eat!i o governo 1 Todos têm tomado o s cn logar 
Sr. Andrad6 F'igucira.), e nenhum póde tor nea~ questilo, menos elle • .,, 
t~l preeumpçilo <lm um paiz tão vasto, tão 
pouco povo irlo, .om que as c1>mmunicMõos são ·O Sn. ANDRADE F1aUEll\A!"""'. Poi1.o governo 
tão dilli~ois p:ll"I\ nl~uns ponto a. Hoje, graças esteve sempre ã. testa. della. · 
ao telegrapho e ao vapor,jà noe communicamos O Sn. D..i..-.ua (presidente do con$.:ll10): -

. muito facilmente com quasi todaa as provinciaa Peço-lhe que me dei:r.e continuar . 
ào Impcrio; mae nem todas gozam daquelles 0 Sa. ANDRADE FrauEiaA. : - Sim, eenhor; 
l>anefiç ios, é impos~ivel tluo o governo ae p~ssa . d • d • · 

· · ·· h:ive r elo modo a p1·oven1r todos oa 088011, em mas não.pano · e1xar e 1c~er o mell pr,otelit1> 
ordem a di~penlltlr o!J cr<!ditos suµplemantares. quando ouço certas proposu;lle1. 

Mas o honrado deputado pGlo Rio do Jan~iro o Sa. DA.N'l'AB (p1'6fidcnttl do conselh1J) :
offerece um remedio, qtie decidida.ment~ 11..ea- Maa es.to11 dizendo a verdade ((lj>Oiado~); olla 
mara não póde deiur de rejeitEIL' in lin1ine. está calando n o nnirno de todoa. (Apoíarlos.) 
(ripo iados.) · O Sl\. ANonAt>~ FroUE[I\A: -Eu tambom a 

Rejeito ; 6 um conselho quo lhB dou, nílo digo. _ .. . . 
par;i. miro, porquo não hei do aer ministro sem-
pre,nã:o sei 1nesm.,até quando o aorei ! Sou notes· O Sa. S.en:ntso Rru.emo:- O gaverno con-
<lo tudo c idadiio, tomo interessa po1• eato. putria, servav.i.-so inerte. 
que é nos~a .. Nilo quererei. jámliis que OI c redi-.. . O Sn. DANl'AS ( p1·"sid1mte ele> .coasolho.) :
toa sejam ab ,~rtos "º arbitrio dest-~ ou d:iquollo Nilo iligo q110 o govorno foa~o iner~a. O govorno 
ministro, como que1· o nobre doput:tdo ; · quo mo precedeu nllo o foi, ma1 tudo tem 1\ •ua 

O . Sa • . ANDll.\Dlll . FrGUE!IV. : ~.Onde . viJ1 occ:1silo. (Apar1c1.J 
iasa 1 · · .. ·fü1ta i!ra o estado "d:ia cousu. quo.n:do fui cha· 

mado p:ir:\ orgnnii4l' o miniatorio o tomar n 
O Sn. DA:-õTAs (presid6ntc elo con1~ll,õ):- rcsiion~u.bilidacfo do poder, ao qullol erocu ran 

Esta .no eo11 dia.cuuo • . . . P.squivo.r·me. Pondul'ando o que s e <liz1 ~• na im-
0 Sn. ANonA"Dlli F mvzm.A: - Não, s.enho1· . pron,a, reftocti.t\ o!l commigo mesmo : 
O Sn. DANTAS (pf esidontc do conselho): - Re<1lmonto, n i m\Jrensn tem ro.zão . De ora 

Procuro sor leal; 0 nobro deput:ido disse: em diante, q11alquer que seja o governo, deve 
• N:•o h !lbilitomos a. admini.stroç;.11) com &aes to1• em parti!'ular attenção eete ass11ropto ; dei
creditos e:s: traordi11a.rios e supplementBres ; cbi- u l-o ootregue aoe perig-os da incorlo•n li com
xeruos qno M circumRl~.ncias S3 imponham, promalter todos os interessGs. (Apoiados e 
porque então o ministro tomiir!L sobro si'a 1•os- opa.!'t rs .) 
ponsabilidado . " · Ni!o comprehendo alvitro peior do que o dn 

Jd r .'s::ondi a o.•to topice do discurso do no- reveli& neste caso (apo iados) ; nin.:;ullm se 
bre délputà1!0 e aiionas accrcscentarci : 0 bon- pód'J furt:ir hoje a. encarar de frnnte este pro-
1·t1do deput~do polo Rio de Ji\noi.~o jnl g-11 que 0 bloma. (Jip<>ia!los e apal"tes . ) · 
con~rib u i nte cslà ma;s gt1rantido com a. re~- Son:lo 11aeim, considnrava. eu, o ministorio li· 
pon1abilida.dé unica.do um ministro, quo po- bera! que ao tenha. do formo.r, dev.1 tomar & ai 
der!\ onco!irir li verdade paro. n·mr de sowelbnnte esse empenho, par.l guilll" o movimento, pol'
nlvit1·c , n niio julg:i. que o contribuinlo ficar,\ que ae incet·t •zn1 dei;appareccrão, a hlén, pas
lll;ais l;El.l'n ntido com o que tomo~ na noasn lo· snn do pGlas proVBS do debate, traduzir-ae• :Í 
g1•ln1;n" linan~cirn, c~1110 seJatn: que o mini~tro J em soluções pratica.a o t1·11nquilli!.ndoras.(Apoia
nilo pódo nbr1r crcd1\(IS ~ut1 1.1lementaros que 1 dos o "pa1•tl)s.) 
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E 6 mister que o governo nil'.o 11e isolo da 
opinião publica G muito menoe daquelfa gran• 
.de parle de lia. que alguns encaralll com cert& 
deeconfianç,i, por -ontondorem que é infeno a 
classe da lavoura'. · . 

. O governo deve, ne.iita queetlo; querer !lu.e 

. todoa contribuam com 11. sua pedra para o ed1fi
cio.Si a quealllo interes~a.a todoa, ai ouço dizer; 
constantemente, inclusive o honrado deput.a.do 
polo Rio de Jaueif11.-.ninguem é maia elll&nei
pador do· que eu .• •.• 

O -SR. ÂNDB.ADB F1oi1111u : -Em termos. 

O SR. D.ANTAS. (presidente d11 comeZho) •••• 
ai a conquista tem 8ido tamanha, que todo ho-

- mem penaante nQ Brazil, dedo o mais elevado 
até 'o mais modesto, $e envergonho.ria de dizer 
que não quer a emancipação do elemento 1.1er,.iJ, 
continuava eu, no meu eoliloquit>, á uma quee.-
tici vencida. (Apnrts.t.) · · 

Si .é uma quesllro vencida, si o governo :não 
pódo resol\'el-a por ai, mas si o governo està 
incumbido de .zelar os negocios -pttblicos, do 
attender â opinião, de per~orutar-lhe os pen• 
samentos e levai-os ao seio d:i repr~aentaçlo 

. no.ciono.l, é claro que todo aquelle que boje 
formal." gabinete, faltarà ·a aeu devor, si 
não subin'.!tter o.o parlamento este pToblema, 
dizendo sobre elle qnal o seu modo de ver 
e esperando qa• camara11 a· sua sensata o do
flnitiva deliberação. (.4.poiados, diuersos apar
tes. O 81-. pruidente reclama auençtru.) 

A propaganda, Sr. pre11idente, tinha tido 
maior desenvolvimento; o. tal ponto, que jà se 
formava. um:i. reacçiio contra ella, dizendo-se 
que eitcedia as.rafas da legalidade. '(Apoiados, 
o[N!rles.) · 

Mae o que houve foi talvez excesso de enth.11-
ainemo, n:1o provavelmonte pensamento ou eya· 
lema de pe1•turbar a ordem ou violar o direito. 
(~lpoiatlos e apartes.) 

E porque uão havemos de consignar isto no3 
&nDaes 1 -Pó !e tlcar n~lles conaignado o faclo. 
·A paz publica, eu o espero, nilo aGru n c01 fave
mente perturlioda. E' ponto de holl1'1 para oe 
que tomum a poito cuidsr em rrimeiro logar 
<leete a.lto nogocio, assegurar a traoquillidada 
publico., que interessa o. todoa· pela neceseidade 
do desenlace g1·adual, rorl1lar, e 1trictamente 
legnl. 

Diiia o nobre deputndo pel" Mara nhlo:4: Q11e 
fazeie 1 Atacaes a proprie !ade' pondo em perigo 
as condic;õGa economica.s do palz, e si o voeao 
lJeneam~nto financeiro ó tirar o paiz dos em
baraços om . que se nch1, trnbalhais em sen· 
Lido invol'so do quQ dizeis quei·er.~ 

Não ha. tal,sonhore~. Sem pormenerea, porquo 
não po11so antecipar a diecusslro do projecto, 
aprov\lito ontrotant.o 11. occnsi:Ió para riizer, com 
toda a segu1·ança, que elle vos será sllbmet-
tido dentro em pouco. · 

(Rei diffei•colles apartes.) 
Jú. quo 11 imp1·onsa disae, n«o Mcultarei 

quo .o governo rosol,.eu ouvir na Bl'!cções 
de fazenda, j ustiça o itnperfo do cons9lho 
de e,ta .lo. Eetn m~rcndo o dio. 25 proidmo para 
a conferenciu n que t orei a honrn. do prewlir. 
Ouvirei ne opiniões do11 dignos servidores do 

Estado que compoem aquellu seeçlSe11, mas o 
governo h& de apresentar o projeéto,•le accórdo 
com ~ idéaa que tem manifeetado. E, feita 
eeta decla.raç:lo. pro1igo. · 

« Põe em perigo. as condiçfüa economicH do 
paiz, > diase o nobre deputado. · Em perigo 

·ficariam cllas e cada vez mais· aggravada$, si a 
que1tão fosso doa:imparada. ao a.caso. (Muito• · 
apartes.) · · · · - · .· · ·· · 

Niaguem sabe em que lei teria de viver. 
Ouvi a muitos proprietarios o seguinte: -
« Deem . o golpe completo, antea do que · deiicar 
a questão assim. Si nll.o querem e ncaminhai-a; 
ai llio querem dirigil-a pelas normas da lei, 
traDquillisando a todos. sert\ m,olhor que noa . 
abanâonem, que ·deil:em q ue cada um de nóe 
siga. . a sua. sorta. ; mas si somos parte da 
sociedade, ai com alia nos _havemos, si a ella 
pre.~tamos o concurso . do nosso es(o~o e do 
nosso trabalho, &i $0mOS a principal fonte 
de riqueza, o poder publico nlo tem dir<?i to de 
tll.ltar . . ao primeiro dos seus deveres, deixando 
que e>ta questão corra á mercê de ma1•0s e 
ventos. > (Muitos apoiados. ) Eis o meu pen
samento. 

O SR. ANDRADll Froui:mA.: - A que~tão vai 
sempre mnrcbando, e JlllU'.ChaDdo rapidamente. 

O Sn.. DANTAS (presidente do conselho):
Não desta modo. Qua.n lo pela primeira.. vez 
mo d:rigi a camara dos Srs. depQtarJos, resu
mi todo o me11 pensamento em onui. form!Jf&que 
pe90 licença para rep9tir, que d&va· a medida da 
prudenei.a, da reflexão e da firmeza com que pl'e• . 
tendo proceder. Disse enllio : «Nem recoar, 
uem parar, n <?m precipitar .• E' precil.IO <'ami· 
nbar. mas caminhar com segurança. E' \>re
ciso marcar- a linha que a prudencia tlll• 
pile e que a clvilisa9ilo 11.conaelha. · Eata linha 
ha de ser fixada pelo podot· loglslati vo, Di
ante delle, é que todOI! os b~11r.ileiros, Hm 
excepç!o doe mni!I ferver,llOs abolicioni11tas, 
ae hão . de curvar, do . m .. mo modo que no1 · 
curvamos todoe diante da lei de 2S J e Se. 
iembro, que foi umo. gril.ndo reformtt., ·digna 
de immortnlizar o 1011 autor, mas nllo aati~taa 
cornpletnniente o 119nthnento publico. r~1parte>1 • . 
Muito.t apoiados.) · 

Seja logico ou ni!o ; como nesta questlo n«o 
tenho da attond·er alimente aoa ·1otel'ell!Je11 -sob · 
um certo pauto de vista, direi francamente que 
a minha·opiaiilo 4i peremptoriamonte contraria 
á abolição inst.antanea. Dabi r eauhariam des
g raças, que tambem seriam inevi tavoie si dei· 
xaes9mos a questão sem a direcçiio quo o go. 
verno lhe quer dar. (ilíuito bem. ) 

O SR. F.11Ltcto DOS SAN:T011 :-Trar.er a ques
tão para aqui, jà ti um grande progr81180. 
(Apoiados. ) 

O Sn. ANDBADEI FxauEtRA :-0 que o governo 
está fazondo é at<i a propagaud~. · 

O Sa. SJCVERINO l\rnEIR!) : -A propagando. é 
um livre direito. (Ha muitos 01.1 tro1apar t8$.) 

O Sa. D .1NTAB (presidente do conselho) :
Não pos@o, t>Or associação de idêa., deixar 
de dar breve resposb ao honrn<lo deputado pelo 
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Maranhão, sobre juizo 11eu, em que .foi muito 
injusto. 

S. Ex. , por sua vez, q uiz ve1· ttl.mbem no 
procedimento do actual. presidenie do conselho 
um symptoma •.. como chamarei eu t.,. de 
enbservfoncie.1 ..• Nem por hypotlrnee o admit
to, porque nllo sou c11p:iz de pratical-!1. 

O Sa. Go11u:s n:m CABTRo:-1\fas eu disse isso 1 
o Sa. DiNl'A.B (presidente do Conselho):

NA'.o ; mas quer• ver como posso di1.er. De ... 
O Sa. LouRENQO DE ALBUQUERQUE :- Eitces-

aiva deferencia. · 
O Sa. DANU.s (p1·esidente elo conseU10): - •.• 

excessiva deferencia para com a Coroa, acei· 
tando p1·ogl.'amma que ella me impunha.. Não 
ha mBlor injustiça. 

Ji tfoha ·uma porta ~tÚ3 me fõrn aberfa · pelo 
noba·e deputado do Rio de Janeiro; eu, gue 
prézo a verdade, porque esLou ao se1·viço della; 
tinha e:1hida. 

A porta. é eRta : o honrado deputado pelo Rfo 
de Janeiro, tambem refe1•indo-sc i. mim; dia•e: 
-ao menos o Viscon:le do Rio Branco declarou 
que a idéa da lei de 28 de Setembro niío tinha 
sido aua, mas que, tendo-a adoptado,aesumia.-lho 
toda a responsabilidade. Eu, porém, faltarie. ~ 
verdade, ai dissesse o mesmo. 

Como posso dizer que a idea foi. do Impet•ador, 
si não foi 1 Seria indignid1do. Et•a en ine&paz 
de occupar este logar, si csti vesse dizendo cousa 
differente do que se pusou, 

O Sa. F. BELIZARio: - O programma é ·BÓ 
de um homem politico, quando elle tom sido 
aprcaentado ern. publico e 0 conhecido, 

O Sa. DA~TAs (presidente elo conselho): -
Mas ea o estou a.presentando. 

O Sa. F. B.KLtZA.IUO : - Dep»is. 
(Ha cmfros apcirtes.) · 
O Sn. DANTAS (pre.•idcntc tla conscllio): -

O partLlo liberal ó adticso li. ide1 da emanci
pação. ( .. lpaiados.) Fiz parto do miniato1•io de 
3 de Agosto, q 11e, l?ºr duas vozes, iueriu na 
fü.lla .:o throno esta ldóa. 

.. Na. proviClcia.d:1 .. Bahia (consintam os .. nobres 
deputados que falle na Bahia) fui prcaidonto, 
em·1uanto là o~~ive, da primeira 11ociedade libê1·
tadora que se fundou no Brazil. De uma vez só, 
sendo presid<>nte da provincia o Sr. 8Hva Nunes, 
distrlbniu elle 70 ou 80 carbs d~ libordade, 
pa.ssad:ts por aquelb aasocinçilo. · 

Mas, dizia eu, não. posso mcmtir. E' exacto 
qua fui ouvido pela Corôa sobre differentes 
questões. (<tpartes,) 

Si afllrmo e os senhores negam, que meio 
ha de apurar a verdade 1 

Opponho n affirrnativit. dos nobres deputados 
minha. palavra. 
O SR. ANDRADE F1GUY.ntA:-E opponho á ne

gativa de V, Ex. n affirrna.tiv11 de seus co-re
ligionarios, que foram ouviuos sobre a 
questão. 

O Sn. ZAMA: - O Sr. Andr~do Figueir~ 
D~RLo loge.1• diria uma cousa que nilo fosse real 1 

O Sn.. F. Bl!:t1unrn : - Nilo colloque a 
q ueatl'J no.se e terreno. 

o Sa. ANDRADBI FIGUEmA :- o nobro presi
dente do conselho declarou que .tiuha sido ou-
vido nessa questão, . . 

O Sn. DANTAS (pre~idente do. conselho) :
Não e•tou nega.ndo, Va<llos ler o que se rafera 
11 isto: tanto o qu<l foi dito por mim, como pelo 
Sr. Saraiva , e pelos outros conselheiros. 

Histo1•iaindo tudo qu1Lnto se .pMsou, dia.se 
(l1mdo) : ·· - · 

« No mesmo dia, cerca de msia-noite, nova
mente fni procurado pelo illuetre ex-prasidente 
do conselho, que, de ordem de Sua Ma.gestade 
o Imperador, convidou-me a comparoce1· no dia. 
immedie.to, ás iO horas da manhã, perante o 
me!mo Augusto . Senhor. Cumpridl pontua.l• 
mente. esta determina~ão, dignou-se Suo. Ma.
gesta.de declarar-me ha.·, er resolvido incum
bir-ma de organizar novo ministerio. Com a 
reve~cnci11 devida, apresentei a Saa J1rlagestade 
os m Jtivos qua em mim aceuavam para dccli
n:u• de tam~nha honra. Sua Magest;i.de insia
tiu uma e maia. ve~es, per~istindo Iam.bem eu 
em justificar a procedancia da minha. escnss.. ~ 

Attenda bem a camara palavra por palavra. 
(Conlinuando a ler): 

e Finalmento... > 

O Sn. ANDI\.ADE F1çu1mu. :- Disse muilo, 
mas não dhse tudo. 

O Sn. DA:sTAs (pl"esiticnte do conselho) : -
Disse o que devia; V. Eic. eabe que tenho de• 
veres a guardar. .. . . . 

O Sa. ANDl\ADlli FrGUEmA ;-D:sse basto.nto 
para. descobrir 11 Cor<la ; mas niio disse bnsta11te 
po.ra. que o paiz ti.casso ~a.bando porquo V, .Es. 
ae tecusava e aceitou afinal. 

O Sa. DANTA9 (p,.~1identd do cotulllho) : -
Dehe-rne br; V. E;x. vai onvir (fEJ: 

·e Finalmonto, digl\nndo-ae Sua. llfage.~t~do 
acolher o,; tarmo" . . 1> · · 

A'a 1•azões que eu 11pre1entava, S•ia 1\fir,. 
geata.Je re11>ondia exigindo oa mou1 1111·viço11, e 
declarando que, depois d:1~ into1·mnç!Sea colhi
dau, me con~iderava o. maia pro11rio para in-
·ci:unbir.:S~ desta: re·spooso.bilidade, · · 

Por minha parte, procurav~~ convencer a 
Coroa do qu·J ni'lo ars. e.asim ; que ou.tro po·leria 
melhor do que -ou deeernpenlíar l!IBia.. ~,1refa. 
Tal foi porém a iDBist.anch depois de mi
nha ra ~usa, que, dirigfodo-me ao chef<l do 
Estado, a quom todOB devemos os aorviçoa 
que de nó~ forem e:dgHos, quando lh'oa 
pudermos prestar, formulei em ultima an~lyse 
os termos nos quo.es, fazendo os maiores s3cri
fic:ios, me seria talvez passivei aceitnr &!J.llOlla. 
incumbencia. Estes l01·mo11 fot•amaceitoe. 

O Su. F. BPJ1.1s.1.n10:-Qua con~trangimeo.to 
V. Ex, fer. :.\ Coróa. 1 

O Sa.. DA:vr.1.e (presidercle elo •onsclho);
Deu-aa o acmkdci. o mutuo consanso. 

O Sn. ANul\AoE FiGUElRA dà um aparte. 
O SR. DANTAS (presidente do consell10):

Nii:o queira V. Ex. dnr u.esta expre<llllo o. signi-
11.caçilo j1tridica quo elln tem, mQs de-lhe a si
gnificação plllit1ca. que póda e deve ter. :Não 
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veiu 1nn tab ellião, não assigne i eseriptura, não 
houve fit'ma reconhecida, n;io ho11ve paga.manto 
dé sello e de direitos; 1na11 ho11ve sccõrJo entro 
a C~rôa. e o cidadão que neste momento se dirige 
á camara. Houve, }>Ortll.nto, da minha. parte 
eorte~a de 9ue po.ha, nos termos em que me 
subrnetter11 a. orJem da Corôa, contar com a s11a 

·:·.confiança., digo· mais, com tod:i a 8U:a confiança. 
O Se..· F·.- BEr.teAtuo:-En:tão· é uml\ cousà 

. especial f · • 
O Sn. DANTAS (presid1mta do conselho):

Nâ'.o sei; e~ta é a. verdade. O que quer milis que 
eu diga. f 

Mas, diz~m os nobres deputados, •o Sr. Sa-
1•aiva:_não acoitou: porque 1 > Os motivos eslíio 

·em seu discurso·; devemos respei"to.l-os, 
O Sr. Sar.i.iva entendeu, como eu, qne qual

quer governo que se constituísse, d~viA occu
pa.r-sé da questão do elem~nto servil. Esta no 
seu discurso. 

O Sa. F. Bl!:LlBAll.IO :-Mas el10 não conta'I'"& 
com-a eaniara. 

O Se.. DANTA8 (pr6sidente do conscU10):
Respeitemos os principios do Sr. Saraiva. Não 
é éllê iíb considerado pelos sanhoree, ti com 
muita justiça 1 C)mo querem agora recusnr-lb.e 
aquillo a que tem direito 1 

Os Srs. Sinimbú e Aft'o.Jnso Celso deram t:im
bem os 1eus motivos, em cuja. apreciação 
nlto posso entrar, não tenho o direito de füzel-o; 
hei do acoi ta.l-01 e reepeital-os ~ 

Ma•, o honrado deputado quiz descobrir om 
mini perspicacia e sagacidada, quo não tive. 

Di 'le S. Ex. : • Mas vó1, par11 vos livrardes 
dos apuros em qt10 ostivcates, fig-urastcs hy .. 
J>Olheuis pebs qu11es ora er~ po~11ivel que 11s 
ideas r~sl!lem de iniciativa. d:i. Corôa, ora ora 
possivol q11e fossem d1~ vo1a11, e de&t\I molo illu
aistu• a q uoat.lo. • 

Nito tur. M. Citei a opinillo de Glncl~tone, que 
é no meu eoncoito o chefe do tJ&rtido libel'Al 
no· mundo civili•ado; citei a op1nilo de·Scoth, 
radica.!, m0tknndo ~ue ambos auetentam que 
1 C~róo. tem nH idéa11 governo.mentae1 um&. 
partioi11ai;«o qne não pôde 1er recusada n 
um Bel' penHnte, a um ser intelligento e co
nhecedor doa nogocios. E a i91o acc1·e~cen
t.arai : GJ&,t•tone a Scoth nlo eatão sós, têm por 
ili a opinião do Ouizot, um dos luminares da 98• 
cola. doutrino.ria. a quo p()~tenco o nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro. 

Temos, P'Jis, r~rrosent11dil~ nossa. opinião tres 
escolas : a liber1\l, a rndica.l o a doutrinaria. ou 
conservadora, o todas concordes em que nilo ó 
possível .negar a Coró11 opinião, modo devorem 
certas qHeetõos. 

O minieterio pôde aceitar a opinião da Corôa.. 
e desde que <1ualquor entendB. que ·esta opinião 
é boa, que 11. realizaçl\o doasa idéa é oppor
tnna, agsume a reaponsabilidade delta; •i o 
J11inieterio nito està ·do acoõrdo oorn o que quer 
a Corôe., tanto 1\ca e•ta no eeu direito de reti• 
rar-lh.o a eonfl11n911., corno o ministario no de 
ptilir-lh1 & •ua demisslo, em termo• ra.peito
so•. Foi isto que f~z o minieterio 3 de Ago1to, 
de q_ut fiz pe.rta. Lova,nta.ndo-se uma questão d.e 

re1pon1a!Jilidade ministerid, o g11.binete deu 
a sua demislllio. 

O Sa. F. BELISAJ.Uo:-Foi um pretexto. 
O Sll .. DANTAS (presidGntc do con1elho):

Ni10 quero discutir a.gora este ponto do nossa 
historia, quo esta muito debatido. 

A camara · descul par-me-â por ter, no · des
empenllo do cargo que ocP.upo, ' "Í_do obrigado a 
toma1·-lb.e alguns momentos. Nilo posso· furtar • 
me o.-ested~ver: eate regimon é oda discusdo. 

Ha pouco~ dias á frente do governo, ao qual 
fui chamailo, quando já e~tavam adiantados os 
tr11balhos legislativos, sou obrigado a vir fre
qucntemmte & tribuna, para ex.pliaa!" á ram11ra 
o pensàlllBnto d<J governo· e a. su:. norma de 
proceder· sobre cada uma da~ que3fües qüe lhe 
cabe resolver. (Milito bem : muito õeuL) . 

O Sr. Alutoido. Nogueira. ob~er
va que no discurso notavel, mM imprudontisei
m11, que :i.caba. de pronunciar o nobre presidente 
do conselho, declarou S. Ex. que aolfoitava do 
·patriotismo dCi··parlamento n p~orogação do orça
mento como meio de evitar o governo um grande 
attentado co11stitucional. Mal cogitava. o nobre 
prasidente do con11elho qu~ com estas palavr:i~ 
pro:luzb terrivol libello contra o sen g,,binete. 
Esta no Diario Otfi.cial o corpo de dnlicto do 
attentado que S. Ex. di:i; nã~ querer praticar. 
Encontra na folha. official uma circular ti• The
sourarias de Fazenda, l'eglllando 11 distribuição 
de cre:lito1, de conformidatle com a lei do Ol"ÇB• 
monto Yigente, emqua.nto na:o fosse votada a. lei 
do orça111ento. 

Que autorização legal tom o governo para 
a!'l'ecadar impostos T Deisa modo incorre na 
pécha qua disse querer evitar. · 

Em 1824, uma Ca.mara. Municipal da pro
vinda da S •. f:"aulo, considerando o prqje• 
ew da. Const1tu1çilo, que lhe fora remettido, 
o;;.•ou o!forecar-lha alteraçõe1 4le alguma gra
dd11da. Entre on\l'aa pedill garantia ma.is eftl
caz para a fücultlade de doc1·etar. im11o<to1, 01-
tabe tecendo a clo.u sula, de que o cid11dão podia 
deixar de pagal-os, si não hon vossa lei que a n• 
wriias~e a cobranç:i.. Esta. declaraç:lo, aliás, 
podilL parecer ncuso.:la, por11110 e principio 
correnta d() qul) ao ~odor legisle.livo aómente 
compete a decretaC}llo <la lei de meios. Foi até 
desisa competeneia que aahiu o regimen par
lamentar. A dependencia. do governo da lei 
de meios fal·o retemper3.l'-M na opinião pu
blica, manifestada pelos repre!entaa.tes dire. 
c~B de. unçiío. E' assim que no ~gimen pa.r
la.mentar o pedido de prorogaçilo do orçamento 
dà ensejo :ia ampla Jebate parlamentar, por 
e~l' occuiii.o do oxnme de todoa os negocios • 
d e le.1tüima.r o eeu direHo de permanecer no 
pDder. 

E!;>.tretan.to o orador . nio quer prevalece l'-Sé 
da latituda deste debate para tratar dos muitCHI 
e variados ae3um ptos da política geral, limi
l-&ndo-se a in~i~tir aobre a.lguma.s ide11 tra.zidaa 
â di~cusslo pelo verbo demosthenico do illustre 
deputado pelo l\laranhlo, 1110 lhe tendo pare
cido satisíactorins •~ explicaçõe~ q\l8 deu o no-

. bre . presidente do conselho, Apresentando-se 
s. Ex. ú cam11ra. p11ra expor o seu p1'.0gramma 
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e explfoar a evolttçw) politica. que o levo11 ao " Sí é possível, estâ. feito ; ;;i não ó ímpossí~ 
.poler, declarou que fõra convidado pela . Col'óa. vol, far-se-á. > ·. . 
e <1ue o recusara. · uma e mais .VBtes. S.-E:s., Comquantoo ol'ador nlo posst. applicar essa 
porém, nàQ t11m ex11licado clara e ea.tiafa.ctori:l.· ~aspo11m :lO nobre min\~tl'o, par0M-lbe, P'>rém, 
mente oi m~tivos em que so firmoil a sua for. «1 ue, . si o seu pr<>gramma ntlo é impo3sivol, é 
:mal reousa. Nli'.1> diz, porque j ulgou-s·J i11c1>m• pelo men1>s muito diHlcil de $er t-ea.lnado a11te · 

.. pGtente em Ma.io e competente agora. Com este o p11.rb1n!lnto. 
prol!edimento, o nobre presidente do · conselho Com offeito, !!Í o nobre I'residenta '10 cons0-
collocou-so a.nte um dilenima de qüe uito póde .lho nilO estava.convencido de poder arcar com· 
~l\hit : ou os motivo~ oppal!ltos por S. Ex. para. as 1Hfficuldacl.es d~ c~m.sra, oomo e:::.plicar que 
recusar-:;o á org.mitm;lto do gn.bin~te eram S. Ex., de e~~irito tão sagaz, aceitass<l a 
proceden~e~. ou não eriun. Si er&m procedeute1 , · incumb~uoia de realiur t:io diilicil pro
por que motivo daixou-se vencer, o aceitou a g l'amma 7 
inct1mbencia 1 Si não cn1m prooedentes,porque Depoia das explícitas dec.farações de tree 
rec usou a incumbencia ·solicitada . do s·1u pa- çhe.fes Ubernes no senado, n eou a opinião pu• 
triotli;mo ! S. E:r.. re!lusou uma e m:..ía veies o blicn. conveoc i<la do qne n(lllhllm doUes julpve.· .. 
inai~tindo a Corôa outras tan'u ve.H8~ S .. E:r. . opportuna. a oecn.~ião de realiur a.qu(.llas idéaa. 

-por fim . aceitou llO.'lo termos que· propoz. E O SL·. Sa.ra.iv11., o mn.is proeminentl! chefe li
usim rell-líioií--"8 o fac to. · · · beral,julgou·SG impotente para. u.present:i.r-ae 

Apezat d'> respeito q11olhe merece a palavra na cama.ra cGlll 11111 progro.uun'.\ analogo o.o do 
do nobre présidento iio conselho, ~ontiu-ae o nobre presidente du oonselb.o. ·011 Sr11. Atfonso 
orador impressionado· p~la anomalia em qm3 .110 Celso e Sinimbâ declara1·a111 tambern q11e con
collocou S.Ex. aider.ivain · inopportuua a· im!llediata resoluçlo· 

Si era. o nobro pre~idenle do co11selho que doa nrtigos do prog1-amma 3coito pelo uobre 
recnu.va 4 Corôa quu insi~tia, nilo cabia o presicfonl~ do conselho, é rolativos ás graves 
S. Ex. formular os termo;; da a.ceitáçílo. 9uoatõea· quo S. Ex. apresonto~1. Fazendo 

Assim asse ponto, qtio é verJadeiro, pa rece J •stiça liquelbs illus1r11s parlamenta.rea, acre
i11 verosimil. Não sauom a camal'S e o pafa q uai dila o orador quo os Sn Alfonso C-elso e Si
fof a troca de idéa$ entre o eleitor do~ 111inis· nimbú nlo preaLarão o seu. apoio ao gabinete 
tros a o nobre pre~idonta do oon~elbo. . 11ch1~L Em alguma couu, porém, d ivo e•tar 

A Corôa aceitou ll09 termos aproe&n!'ados por S. Er. co111lado pal'a npresentar-se 4 camara do 
S. l'~r . Quaes 1 . modo · por que is& apresentou. As dilliculdl\tlea 

ReforÍll•S' o nobro pre~idente do conselho. ·ao irão crescendo, o quem sabe, si, apezal' das 
>1C111 programma. 0•1 ao modo da oxecu~i\o d:i cxterioritl11dea, Sl. Ex. Jó. nilo aente, como o 
incnmbc>ncia que aceiton ~ · . Spa~tano q11<! soCl'l'i~ o o.nunal IJ.Ue füo devorava 

O q 110 p~rece mais natut•al ú q 110 os termos . as entranlias, :\ discordia a roel' o aeio de sua 
h:ijam aldo apr~sontadoa lleb. Corõ:i, e livro• maioria 1 · 
mon.lo accHoe polo nobre,,Preaidenlo do con~e- Os sympto111as da fd<iza., com qúe o nobre 
lho. A pn11~nça do S, Ex. nos coasclhos dr. pre>idonte do conselho é apoialo pela comara, 
C<Jrõa ü o r6~ullado do accôl'do das idtiae. conioçam o revelar-e~ no silendo d:i maiol'ia 

DM l'evelllçüo~ alta monto lol<V:wei.s feitna no Juraut"' o sou noh1llifüsimo diaourso. Por iflllO, 
.s cna<lo p•:lo::1 illu• lres parla~nentares,0111incntes tr.izen.lo ao pa.rlamento o pNgramma iiupuri:il, 
oell<di,.l a.~, qué fombent Cor . 11.u · ·ou'Vido~, '1ev.ro- o o orador na.'lim .. não s~ .e.:r.primo por alluailo 
hentl,..se <1ue o nob.ro presideu~ do conselho, menos respeitou :1 C!urba, S. Ex;·contav.1 com 
ante'! dG co11•tituir gallin·!le, foi con~ultado a . o.l.iruma cou~a. A Cortia con11orvll-9e 111uilo lo· 
ro, pcito· doa cle~·ados aBSUID\)tos . q11c formam o gitlmamonto na e1phal'll constít;uoiono.l, quQndo, 
pro;rranuua lilinisterinl- Desse m9do esta S. E:t. procurando · interpretar a vontade nar.ional, 
l llvc-<tido, nJo de um manda:o iu1pemtivo, cb ·ima :1os so:1.s conselhos o esta ütta quo lhe 
~aa tlo um mandato conlracLual, n11o phras~ parecllo m()füor servir 1\ opiniiio. Hest;'.VO. ~ 
do S. Ex. · · · nobre pr.esidenfo do consell10 ncoit:i1• ou recu-

A e~oolha do pe~~oal elo gabinotc, idonoo s:i.r, obrig,11i.d1) a Coroa a r~cu·.;1 •. d.Íls•a dot11on• 
g_tianto 8. politica, mas não quanto da eapocia· etraçll.o, porqyo ª" o;ol\çií\\s d11. monarcbit\ slo 
hd11d ··s, pareco revGlnr <1ue no ospiríto do nobre il1teirnruenleunoratico.veios si n,10 ol\contr:1111 um 
preaid~nt.e do consr:lho nf(o aclúa o des3jo· ele n1inistr0 re~ponÊuwel, quo 69 encarrogno di\ sua 
obt•ir oal}oio da c:unara dos deputado.>. Mostm- ro:1lizoção. 
i>e for: o' com o a.poio daªº'ºª• ( l nonh111ua Nest:.& parte separa-se um p •uco o orador dns 
pteocc11pnção da c:iinn.1·:.. doi; d opuindo ' . dou t.rinas do sou Uhi.~tre me•lre, o nobre de· 

Ndo iicid~ 0 orador duvidar, p<llo conhed- putado pelo H 0 districto do Riu de Jnndro, q_ue 
dis~o tei• a Corôa praticado ums o:torbitancrn, 

mon to •1ue t 'm do elevatlo csractor rio nobre iniciando 11 i iléa qllB 0 nobM presi.lcnto do con· 
pre~i<l,.n tedo consolho, que ac<:il M~a S. Ilr. ~ • elho apre~nnto11 . 
mcl1 mu<!nci1.1 de or~ani7.lll' ga.binele, ~em e~ta.r A Coróll nlo pód() errai· pl'rque nll'o t tim meioe 
con\•nncido ''ª con,·enlen ~ilL do ~eu ti rOJ?'rll!nma !lo fü~~l·o, nllo l>óile realizar uma idóa si niio 
0 >1Üpor con<lemnnvolco111pl 1cenci11 . Puinl"- 1 · · · 1 · 
vinna coudoscondoucia mmi•lcrial do Sr. do "e. la m1n1slerrn t•e11pons:wo qno a que1rl\ roa

lii!\r. A gn.1·nntin do sy•t·~mn re1lresenh1tivo 
Cn!onno, 'l''º ari•:is tou lllll'11 . o nby.<mo n monar. esltl, portnnlo, nll. <iffic11cit\ d:\ 1·e11p·>nsa\>ilida1lo 
dun do Lmz X Vl. . dos 1ni nislro•. En(rotnn to, ai 011 netos tia Coril!\ 

Diúa Gs(e mini«lro a u 111 podido lln raính!\ 1 11r~cis un •ln reC11ron la do 111in i>1tro, <•Bto dopcm-
?lial'ia AntoniotliL: 1 de da ro;>rCllon taçllo naaion'", l'or11Ln1ln e•l.a por 
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eleição l egitima, est:l. g arantido o regimen 
eonstitucion:il, . ainda que te nha o poder mode
rador a Í:lculda'1o de di8q1JI ver a c:unarn dos 
deputados. E' n liberda:le e lei to ral a condição 
e11>e11cial 110 regiroen 1•cpre3en t:ltivo . · 
Pód~-11e bgitirnamente º ' parar e~sa liber• 

d1Lde do. M tunl gabine.e 1 Est,\ o orador col!o
cado entre ·as decli;.rações formao~ 1i'o nobre 
presidente do conselho. e o tiro~iuio de todiL sua. 
vida politic:i. de ox tretn3do pnrdJ·.1rio. O pro-

. tocollo lido por s. E;s:. â carnâl'a pareceu à mi
D.oria o celebre bilhete de L:• Chátre. 

Nesle inowento historico, i1 ue a travessn . o· 
paiz, dom gravjssimoe p1•oblemM preoc1:npa m 
a opinião publica ou, an tce, uma oa duns idb a 
intimamente unidas. Nilo se póde resolver um 
problema som ô outro. Infüliimonte não 5e 
póda 11>p'?r:Lr que este terrivel nó gordío, CJUI) 
tolhe o pr ogresao do p:iiz, pos,.._ eer corb1do 
pela' espada de Ale:t&ndre; é neceasa.rio que soj& 
pacien·emGnte desa : ado. P:ui~nt• :i , portanto, o 
orador a. considero.r ó prograrnma do g~binete 
no tocante . á. q ueo;tão - alludid11o. .. . 

. E:ti~tem dulls corr1mte' dtl opinião na Apre
c1aç:to e s11lu~!io 'do~ problema.~ que prcocéupam. 
a sociedade, a w h :ção radical, qúo "'6 inspira 
em se!ltimento poderoso, avivada pelo entbu
sfasmo q 11e ~o trlld1iz na procipitação ; e a cor
rente con~erTRdora · na sua mai~ elovadn acce-
pçlo. . . . 

Em to.lo• 05 povo~, aliiL~ , h:1. o embate dessas 
tendoncias , e delle t.;m rGsultnJo n» raíormas 
lJ ue honram a bistorin humo.na , 

A primeii•a tendenct& quo «e ,10110111iua com
muni~mo, soci11lismo, aboli Cioni~mo, 6 iil,pi
rad'.\ por um sentimento 1•cll.l, DJbro na o;;..~on-

. eia, mas precipitado na fórrua. A tendencir. 
con~ervador 1, que ~e mnnire~ta em todo~ o~ 
p11be~ como 11mn rnacçlto 11oco~sori& da opini1lo, 
proaura, eonce lendo o <J 110 ó po~~ivul, e;,itai>e
lecer umn 1rans1tcçât> ontre o principio ab;;o
luto o n contin gencil\ hnmann; Por toda n pule· 
·&. e!!Coln radkal, irnpres<ionnda por princi1\io~ 
vcrdodoiroq, 111oour't pl'acipi1ar o·i aconleci
mento1'. omr1unnto a o·,coln con~ervadol'll resi.ite, 
conto1up•1rii:1ndo. E•la é a vida social; e. luta 
entro o ab.~oluto o u· contingento, entro o ju~to . 

·8 o 11til'. ... 
Qunl o ~ Jo!l'i.~foç;lo po~iti v11 quo cons11.gl'01. 

.todo:i ~s pr.indplo• ~o d i~eito natu1·al 'I 
Assim, si o Briu1l · contetnpla com clesgoeto 

am aolfrimenlo q nc ·enche de 1ndignaçlo alguns 
coraçõ ~s nobro1, em outraa aociedades · pro
blemu existem que s:Io a dcrogaçio do prin · 
cipio absoluto do j usto, em homenagem t\ con
veniencia social. 

A pre?ccnp:.ição .do homem pub~ico não dGve 
ae man1fe.;<t11r pela Yerda:lo .1nlr1nseca de urn 
principio, m·•a pelas confü1genci111110cius, e 
pela consignação n11. lei do t udo quanto for 
pO!lllive} : nae con..liçõ es do paiz. . ·. 

O probl~m1, pol'tanto, niio póde . P.er encarado 
110 terreno da· pura abslrllcçil:o, mllB .no terreno 
prat.ico. Qucn.1 pód11 hoje e11stentar a legitimi-
dade da osera vidâo 1 · · · 
· O probl~m" , n flllG o or ;1dor ·$a tom referido, 
nllo pMe •er o~t11d:1do n " uotu:11idade, senllo 
em viRt:I d ·1ij circumstnncia~ p~rticultlres · em 
qu<J !!& acha o p ·iiz. 

v. n. 23 

O estado d"~ finança~ o o da p rod11cção obri~ 
gam :1 O-~tud~1l-o c1im o maiQ1• cril<irio e a 
m:iio1· r (l tle:i:ilo. - Dua> terç •11 partes d:is r en
d:is publicai provém <l • tl'abalho :igricofa , 
e, uinfa (1 unndo fosse p•.>$sivel ro~gat:ir a 
m uss1 enorme do.~ G'cr,~vos,·- si niio ;,;e cogi
fossem medid1.1s r1ue sub$tituiss~m o brnço, o 
legislador darb. prov,, d" mais fa tal cegueira e 
<lu mais uponcado p:ü1·iuthn10. Por is~o ap• 
plo.ude o or,1dor o nobre doput:1 do pi:1r Santa 
Cntharin:i., qu:indo rcclam:i m~lidas tendentea 
a chamar t r,1b:1 lba:l.oro; livree po.ra o pai?:: 

Ao passó que o orçamento-da dcspe~.a pouca 
.ou nenhuma margem offürece p ara ecor.omin.s, 
a. receita tcn !e n d ianinuir p eb .precípitaçíto 
da solução do problemM. • 

A precipit3~iio poderia trazer a revoL:ç.!io· 
social a r1uo não re<i-<tiria, talvez, o fragil 
m:ichinismo da nos5a fórma de c ovea•no. O go
verno mona rch ico consti tucion al, oft'erecendo 
mais ~arantias â<; lib~rdades publ ic 1s, não é 
en tretanto tão forte como as dr!lllocn.ciaa p ur &s 

. p11ra. comb;'lter as r~volnçõe~. 
Depois de•ta.s cons iderações, a que o obri· 

g n.rttm os apartes quo lhe foram dadoa, vol ta· o 
orador o. aprocia r o programma elo ga.l>inate. 

O gravíss imo pro\Jlew:1 do elemGnto servil, 
além do i11pectg fin::nceiro e econoDl.ico, o!fe· 
rece o que ·ae relacion:' com a segar .mça pu .. 
blica. · . . . · _ 

Não ô ndmiHivel que .um:1 popul~ção sem 
oduc:1ç.11:-J moral, que elo chof~e se ach · ~ em es
tado comple~1únentc divera? d:trtuelle em qao o 
havia ctJllocado. :; sua condiç.io mbcr•m!l, sej~ 
estimuhd:\ peloa moveis nobres do Lraualho e 
do esfor~ p:1t .1 a 11u:1 subeiatenci:1. . 

Encar ;1 ndo :• (iuestã::i 11ob o :•specto 1b convo-
. nienoi:1 pnblic:1, não pô:lo deixa r de reprovar o 
proc<:>dimanto quo têm tido :1s aocielad ''ª :tboli
cioniat:ia,. pondo <1m l"isco :i vid.1 doe cid.1diios, 
por m•,io de p 0rigosisBima prop~1 1p.ti.d:" c1uo é 
uo mc~mo teantio :1bolicioni<t:1 d.1 escr;ividlo, . 
d :L ordem e· da legalidade. Ein vez de esforça• 
rem-so pel:a emancip ·çâ'o dos o~cr;wo~, G•a.11 .. 
:1.soci:içõce o,(orç"m-M peb pro11:1g and.1, illu-.. 
<lindo em muitos c;11sos a phil:tntropiu. p:irLi· 
cufar, pois dilo ao fünd~ socinl 11.pplicaçiio Ltift'e• 
renta daqu~llt\ para que fo~nm doatlna :ia qu:1n• 
tia11 11ue o :rngment:tm, i1to é, o do1linum n 
m·anLer t1gonte1 d :1 propag cmdl1. 

·A propaganda t ende. · nlto· a vencer ag· rosi•· · 
tencio.4 moraes doB senhores de eecravos, por
que 68!!1\S re1i11toucias n«o existem, ma.3 a su
blevar paixõ~a, qae, embora nobilissimas, alo 
perigosas á ordem publica, na. sua expansão. 

No progrnmma apregent:ido p olo nob1·0 pre
sidente do ·conselho, entro algúmae ideas intom
pestivas, ha umn que ao ora-.lor pareco luminosa, 
e muito JM!:le coocor~r p:ir& a · soluçio do 
problema . Refere-se ó. libP.rta~lo p or meio do 
ltlcremento do fando de emane1paçlo e de ·um 
imposto generaliHdo. 

Esta i1le11, porém, 0 acompanhada do duas 
quo lhe são :intagouieas. ·A ·primeil'a consiste 
em lançar um imposto acceuorio sobre o 110-
nhor <!o <'!!cravo, conformo acaba de noliciar 
um orgão crilerioao de .. publiciJado. A 1e-
gunda, que mani-f'eatamente repugne. aos priJI-
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eipios da. constilEliçã() do lwperio, ô a d:i liber-
tação dos escravos m:iiore• de 60 anno•. · 

Este ultimo ~ lvitr~ , sobre ei;:ot"bitante Ó· t4m
bem revol11cion:irio. · Con11itior:l<lo na propria 
1ubst;1ncia., ·como fez o nobre cleputl\do pelo it• 

.dhtrfoto do Rio de Janeiro, apl'esantn .a <liflicul. 
· dado do dilemmn ew que o gove1·no se collocou. 
·si o valor dnquelle3 eacravo11 ô conaid<!rc.vel, n 
idéa impoi•tn ern perfoili& 05polisoão; no e:is~ 
con.tra1·io, ó iníqua;· p:11·que elles ee1•ão inc11pa-
11ea de trabalhar pará si. 

·Afim do obriar ll este inconveniente. cogita 
o go'ferno, segundo " nftirm:io;ão do jornal a 
que o orador já se r~reriu, ou do t:rear a.sylo11, 
.ou .de obrigar oa. senhores a sustentarem os li
bertos . . O prtmairo meio é irnpraticavel, om 
viat:. daq moa~o.s circumst.1.ociM financoiras, por 
1110.i.1 diminuta que ac•ja a b1e~ do · c.ilculo d11 
4e1pez:i . Sobre o· segando maio far:i apenaa uma 
conaid :iração. ImaginG-so urn propriebrio que 
apenas poásua cscr.ivos m:i.iores de 60 :innos, e 
que. niio te~a abastança alguma: libertados os 
C$cravos, e imposto o onu.s de que s9 cogita, 
inverter-se-hão °" papeis ; o scnhQr do csc1·~vo 
irA trabalhar para sustentai-o. 

O n obre presidente do conselho, adopbndo 
wn programma tlío cheio da difficuldades, 
augmantadaa ainda pslo dasenvolvimento ex
traordina.rio, que lho deu a serie de iJóaa, ex
postas 110 Jornat do Co1nmarcio, envolvo11~1e 
em uma verdadeira mcad11. 

Nlo acre:lita qut1 S. Ex. confie e:r.eluaiva
mente em ~ou prestig'o político . para vencer 
toda.i as rasistencias, apezar da incontaetavel 
auwridado q"le tom no p&1•tido libe1•11l. 

·Sem. embarge> dos prutoato11 reiteir11dos do 
Sr. preüdente do eo111elho, tudo induz a crer 
que S. E::r.. ae ~cha fortaloeido po!' al~uem quo, 
eom. iagistencia oxcepciona.I, collocou o nDbro 
ministro no pC>-•to cm <1uo pareco estar di~po3· 
to a mantel-o. E' po'lllivel que S . Ex. tenha do 
recorrer á. necessidade extrema de empregar 
• arma constitucional à · qae uma ve:r se ro.. 
feriu . ~ · 

Noata cuo, lamentA que o legislador nlo 
hou'fel3e cogitaio da pos1ibilidade, que, am 
relaçl1 a ae:oalh:into hypothea·~, eerfa provi
dencial de dissol'fer-ao p:1.rcialwente o parla-
mento. · 

Em taes condiçllea, S. Ex. não teriade ré
p~tirodito da intolerancia religiosa: e ?.latem e 
D11u11 sabera dis~inguir os Ee111 i. . A este dilo 
podei•iam o orador e 1eus colle gae replicar: 
•Venha. a diasolu~il'.i>: o paiz sabera conhecei• o~ 
11eu1.> 

O 8a. Bm:nmu. nB MBNl!lzEe (pela ortlom) 
requer e a cama conce:lo o encerramento da 
c'lilC.lJSS§o. 

Posto a votos o. art. 1•, é apprcvad~. 

Entro. cm discussão o ó Hiil debate appro
vado o arl. 2•, com a emenda oft'erecida. 

Pal!S& o projecto :1. sa· diecua8ito . 

O Sn. Ruv BAneou (peki ord11m) requer e 
a~ .. concede dÍllJlenaa de inter.alicio para quo 
o projecto entre unDJ.6'liatam11n.te em 3" dil
co1a&o . 

o Sr. Andrade Flguelrn., ob
te·n lo apalavre. peh orJom, diz que o requari- · 
mcmto apresentado pelo nobre deputAdo pela 
Bahia mlo vl)de apl'Dveitar na s~esll:o de lioje, 
porque ostiio finda > as quatro horM da se.~~&o 
ordi11:irfa. . 

Nilo 110 trata da proposta do governo, con
tendo 1i fi:ta\•!to da de•peza. o o orç:uuonto da 
·receita: trata-~o do um proji;cto iniciadi> pela . 
comroi<sã\J comp1tente, '()rojecto quo teve tre~ 

·discu5süe~ o quo não goY-11 do (a,.or regiinontal 
do proroz:ir a :;cs;:ào diaria por.mab uma hora; 
e .03 precedentes da. camal'a são ne•tG Mentid9. 

O SI\. PRBSIDEN'fl'l : - A nota 43 ao art. t56 
do .regim~nto diz o seguinte. (Lê.) 

. O Sn. ANDÍIADB FtGUl!:IRA. obserya que lioa• 
t eriortn"nla A ·ean decisiio houve no ·anno de 
i87:f. uma. r eforma do regimento, que rostl'in
giu essa f:iculd.ide de prorogar a sosaão, a 11hi .. 
ee consignou qu9 ilórnente :is ·proposta a do go
verno rebtivas ao orçamento rir ol'Ogassem a 
acs•iiO· por mi;is \1mn hora. . . . . 

Não se tra la dG orçamento, msa de uma 
resolução iniciada p~Ja · camara. Si porventura 
esta resolução devesse p1'.irognr n 11essi <.1 ató 5 
horas, uio careceria daa trea discussúes por que 
passou, teria come~.ado logo pela. 2• disl:ueeio, 
porqunnto ó expresso no regimento q i:o as pro
postas d() governo só. ten!iam 2ª o 3• discueailo. 

O Sn. PRJ:stoENT•: - A decisll'o dG presi-
1lentc, que hoje constitua proeadente e lei de. 
cas;t, é de 18'75, post')tiormcnle, por ·Canse•. 
quencia, qu~tro annos a ossa r eforma, 11 q ue o 
nobl'e deputado se referiu. 

O Sn. I\1.\c-DowRLt. dll. um npartG. 
Q·Sn. PRHID!:l(TB :-0 nobre tleputo.do eiltà 

fazendo uma confüsi!o, que n4? tem r .. ião. 
Hontem a prorogati"a entrou na t• .pM'te d11, 
ordem do dia e.tê is 2 t/2; 11 2• parto da ordem 
do dia era a interpellaçlo do Sr. deput11do 
Andrade Figueira no Sr. ministro do Imperio . 
A prorogativa n!Io po:lia, portanto, fazer com 
qne a seaa!o foua do cinco horas, porq110 es• 
tava comprehendide na i• parte d:i or.1em do 
dia.·· 

Vô, pois, o nobre dep'utado p,Jo Rio de Ja...: 
neiro, que o .9m' "'gula a m&teriar ó· o prece

. den~e do t87o, que constituo. lei d:1 cafl&, om
qunnlo não fôr roformadG de confo1•111idado com. 
o arl. i 71 do rogimen to. 

Tom e. p:i.lavra o Sr. Duque-Estra•la Toi· 
xeirP., · 

O Sr. Du:que-Estrado. Tei
xeira, colhido de sorpreza em di sc11~sa:o tão 
ardua. qual ó a da. prorogativa. propo~ta. A ca
mara. nl:o lhe 11ubmet.terll a; considorarllee ia
dispeu~avei8 pa.ra que o pai~ bem aquilate o 
aleanoe de i;;emelb.ante medida. · · · . 

Assigi:iala.rá a. l>racipitação com que se pre• 
tendoll que, elll uma só sGsSão, tivesse segun
da e torcoira dhcu~ a prorogativa· do 01'9&· 
mento. · · · · · 

Quasi "º arropande de h111,er toma.do a pa
laTra, po111ua o melhor 1I1eio d~ demon!ltrar o 
vicio de s)'!ltomas fune~lo.' é deisar q11.a elles 
ee dosGnhem com toda a sua fea:ld&do . Fõra 
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tnlvez melhor que a prorogativa tivesse sido a 
pecfülo do~ KClns leader11, poi~ a maioria hoje 

. tom m11.i~ d i um, discutida o votada pl'ecipita
damente. 

Pnra conhecer a fü.lta de rofta:i:lo com que 
medida~ da;ta ord~m são ap~esentadas pelo go
verno, bait3. altGnJ01· á. emenda, olforec1da a o1l-· 
tima hora, q UCl por si só mostL'e. a auaencia de 
omidado com quCl nllsta quudra. ~ rcdil!'&m 

. aincln .;~ mais graves propo~bs. 
No . d !bato d" prorogativa, toudCJ a opposi

~o eon~ervadora. desistido de . inter vir na i • 
discu,silo; o .isnbinele, em vez de ju~tificar a 
aua medida, viu-se forçado ao rodopio pJlit.ico, 
·pelo seu principal orgão. Collocado em tri; tis
sima po~ição politica, o Sr. presidente .do con
aelho levou a gyrnr vertiginos:iment'! cm torno 
de seu chawP.tlo programru;i, que v:i.i tomondo 
cada vez mais ame~u;a.don ela3ticidad3. S Ex. 
não proforiu Mnhuma. :J.>ªlo.vra sobre medidas 
que pud.~ssom tr:i.nq11ilhsar os aniroos sobre-
11al!;!J.dos p•las angu~tias fiuu.nceiras. 

Da prorogativa re;;ulta que perd11raní. a eir
colaçll.v fiduciaria, que a un.;; parece exagera.da, 
a outro~ deficiont" , ma~ que pnrll. todo~ to•n o 
ricio de nlio rspresenl!lr uma modiia normal; 
·quo contiuu:i.riío n~ tiondiçõe.> anomalas do T.he
souro, concorrendo no marcado cJm . o com• 
mareio e com a indU>tri;o, p~ra s11gar os capi
taes mal i noc1>ssarios à nossa acti v idade eco
nomic.:i; que protrahir·ae-ha o emprego fünesto 
do ga1·antia5, quo só têm s12rvido pnra e 8fll\
culaç003 par<icul1res e 5atisfação de vaida.des 
loc1e~. e que ~e tiram niio dos recursos proprios 
do p:ii1, maa do um cro<lito que . ce.da dia se 
cer(eia. mnis. Em summa, manter-se·ht1 o mal 
quo l1<1golla o no>so corpo economico. . 

A anomn.lin. do orçamentCJ biennal "ª' ser 
aggre.vada pela 11rorogath·a . Não 110 cOM llgra 
.no pr(\jocto nonhum!\ medida que, oo meuos, 
eirvt1 do rem~dio provisorio ; só se trata dCl rnan~ 
ter º" omB. As promeUida.~ economia. não 
têm algum refi(ll:O aUi . Pelo contrario, no§ 2" 
o governo pocliu aulora!M}!o pal'll continu•w a 
recorrer ~o c~edlto, o a ellleada da ultima 
hor11o 11ub-1tüuo ás or,~raçõe!I do c:-~dito a emi,,_ 
11ão de l>ilh~tes do 'I he •011ro, como antecip~c:ilo 

. de ren•I". l ><lo parece uma irrhlo. · Na o~soneia, 
a en1i"8iio de bilhe te!! niio é ,:inio uma opero.
çilo tle credito. Modiftcando-ae 11. redaooilo pri• 
mfüvn ,[o projeclo, mo~trou-ao quo o gowrno 

. nlo podo r~gularizar a8 fln:>nÇJ:11; nlo pódo 
· oon~oliiln.r • divido. ftuct1111nte, quo croseerà 

e:i:lr11.0Pdi n>i rh~mon te. 
'Quizera o or~tlm• que • illu.trada commisslo 

autor,~ uo projecto uplic11.sse por que mudo11 
de ido:is, nggravando o mal da nossa divida 
fl.u ctuanto . . 

Votada a 1;1rorog1üiva, nos termos propostos1 
os compromisso>· de> E stado, em vez: de sero.rn 
attenua'ins, t01•ão um al:i.1•g:i.mento fune~w . 
Quando ~e bou ver de lratar do Ol'ÇILlllOUto d ed· 
nitivo, ter-se-.ha do lutar com os embaraços pro-
venientes das autorizações do andimento dos 
·serviço3, coni o -qual SC).argumentará pir.ra sus
te11t11r q uo !>41ria UlQ erro parar no C1U11inho e11· 
cotdo. · .· 

A inconveniencia de votarom-11e, em uma 
prorogativa, medid.., t&o amplas, aóbe d_e ponto; 

tra.tando-.~e de um governo irrefiactido, cuju 
idéas sobresaltnm a opinião publica. 

A praça do Rio de Janeiro, com toda a c:tlma, 
mil.li com a mais louvavcl energia e nobre soli• 
citude, em reuoião solemne, mo>trou que lllo 
excepcion& .. as eircumstancias, e reclamou as 
incdida.s profonda> qmi exige o b11m publioo. O 

.,governo1 que tão solicito acode áa ei:iganeia1 
partidar111s, p11ra~o i11diffüre11to ao3 clamore.s 
dessa.. corporação raspeita.veL Não r.eaol'l'o a 
ruenOL' providencin; pdo contrario, a11 impru
donto.> palnvras rloJ miniistros, ª' medidas 10111.,. 
bradli.s pelo poder, ameaçam aggravar tama-
nhas ditliculdados. · · · 

o oratlor volta.rã ao delta.te: tooion a pala.vra 
simpl<:S!Ilenfa- para que não se coQsucnmnsse o 

. crima parlnmentar. da vot:iç:Io precipitadl\ de 
uma prorogativa. da natureza da de que so 
tra.ta, proterind;>-se todas as fórcna.s legisl&tivas. 

A discussão fica adia.da. pela hora. 
Vai a imprimir a seguinte reitacção : 

N. 12 A-188.t 

Despe.:a do Jlittisterio da Fa.s~da P""" o 
e:i:erclcio de 1884-1885 

1\E!)ACÇÃO DO Pl\OSlllCTO No i2 Dll f.88( 

Emendas appro'IJcidci.s pela c.:imara cloi d~ 
pueados, relcitit1as d P"OPll~ta do gousrrio, 
2ue fixa a despe::a do Ministerio da Fa,. 
.:cricla, para o ea:arcicio tle 1.884-1.885. 

Accrescente-se no Jogar competente : 
·A Aatem.blcia Gere.l decret.a : 
Ar~. L• O Ministro e Secretario de Est• 

dos Negocios da Faienda é autod1a.:lo a d~ 
pender no ·exercicio de 1884-188S com os ser
viços dl!signados nos p:i-ragrapho1 eeguilltel a 
qu:intiAde. ; ............... . $ 

A ~bar : 

l. Juros, nmort\i:içüo e ma.il 
deapezaa da divida eic
terna. (C9mo na pro-
poata,) ....... · ......... ' 13.372i503$)00 

2. JurOtl o amol'tiZ&çllo d0t 
e111presthnoii do l861J o 
187\1, (Como na pro-posta.)................ 6 .• 001 :825$0QO 

3. Juros ·o l\mc;rti&a9lo d:i 
divida intorno fundoda, 
(Como na pro\>oata).... 20.276:592$'000 

4,' .Juro11 e amorllzaçllo da. 
divida inscripta 11iuda 
nio fundada. (Como na 
proposta.) ••••.•. ,... 15:000$0()0 

5. Caiu de Amortiza9ã:o : 
incluidu. t' quantia. de 
13:000$000 para o filll 
de altera.r . a. escriptu-. 
raçio e tornar mais 
ra pido e seguro o 11or
viço das transferencias 
d~s opolices e do pagar 
monto de juros....... 7•;76'$009 

6. Emisslo, sub3tituição e 
r 8'8 g a t e do papel• 
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moed:i.. (Como na pro-
po•ta. ) •.•..•••. • . • , . 

. 7. ·Pen~ioni~hs. (Como na 
propo•ta.)., • •.•.•• " •• 

8, Apo~enta:los. (Como ne. 
·propo• t:i.. ) .......... . 

g, Empregado~ do repart:i
ções e lognres C3:dn
Ct0S; <foLiu:dd:i.nquan~ 
tfa de 800$, Erradfi
ca9iio que percebia. o 
actual dir~c lo1· da e,o;
tatistica úo lliiili<terio 
da. Fazenda , co.tno 
ch•'ÍB de o!ecção º"
tinctt\ 11-J The~uro Na-

. ·cional. ·., ..... . •· ...• 
tO; T h e s ou r o Nacional : 

ded11 iida do o~pe
d i.ente a q u a n ti a 
de 68$ ; e a~1gmen
tnda. a de 800$, 
ditferc nça entr., o vem· 

· cimento d e 7:200$ ; 
marC11do·p~1·a o dir.,ctor 
da e .>ta.tistica do l\linie· 
t eria d11 F<izeoda, 1:1 a. 
d iluiouição de 6:400$, 
aenrlo 4 :000$ pe t. oic ~ 
\incÇão de um logar 
ele 1° escriptur•trio do 
Tbesnuro Nacional, e 
2: 400$ , grntific~ção 
m:irca la para o chefo 
da COJlllUÍ8850 d·• G5ta-
fütica •.• : •••.•• , .• , 

U, Tbe,cournrias d~ fazenda: 
deduzida a quanti11 .10 
5 : S14$l00, resultante 
da~ ..t lforenç '"' no~ di
ver.~o.~ orçamento<, ele· 
vndn à i " cla:<'!O n 
The,.,,ur<1rb d~ Fnz~n· 
da da proTincilL de Mi· 
nas Gerne<:< e â i" cln.s-
110 1la i" orde1u n da 

. provi ncia do Pnr!\, • , • 
l2, · Juizo do • Feito.< da Fa

z e n d a : de luzi· la a 
. som1na do 10 :000$ ºm 
porcr)Dtsg-.}n< o Cll<ta.s . 

t3. Alfan,Jeg11<·: eliw11;l114 3" 
ordr.w o. Alf.111doga de 
Coruml>à • . , ....... . . . 

14, Recobclo1·ia~ : nugmen• 
tado 0 0111 100$ an nu ... 1-
m e nto o ordenlldo do 
adm inh (1•ador d a do 
R io do Janeiro, parn. 
execução da lei n. 2930 
do 31 de Outubro de 
1879, o deduziJa, no 
p erliclo p a r a oxpe

. dient~, a. -qllanti11. de 
12:911$879 ...••••••. 

l5. Mons de l't!n<ltta o colle
otorine : dedu7.ida · a 
110111m11 de 40:484$5921 

126:214$00'.I r . 
. i6 . 

·a11gmenta.da no pedido 
pa1•a porciintngoos •..• 

Cas:i. d• Moe lu : como nn. 
proposta quanto ~o al
gari~mo Lotai, mas sen
do o ven<'imento do :1° 
escripturario que di-

i.859 :957$735 . 

.. 1. 003: 5i5$i57 

rige a secção do con
tabilidade dividido em~ 
2:4.00$ de orJenado o 

• t : 200.S de g1·atific11ção. 
17. Admiuistraç;1o diaruan

tioa. (Co1110 na pro-
. posl:L ,) ............. . 

i8. Admini'4l'119ão e cu<teio 
da~ f:i.zcrnâa~. (Como na 

25:290$975 propo >ta.) .......... .. 
i9 . Typol!'r·•llllia . Nacional. 

(Como na. proposta.). 
20. Diario Olfic ai; dedo· 

zid:i a. importa.ncia de 
8:70'.2$-~9:l no uugmen
to pe1tido pa ra ~nlario~ 
e co:upra de papel. •• • 

21. Ajuda.:; de cu,;lo , (Como 
na vropo<ta .) ... • . •• • . 

22. Gratitlc:u;i\e.> · por servi-
90~ ton11lo1·:u·io.~ e e11:
t raordi na1•io~. (Como 
na i>rcipo;ta.)., • ••..•• 

23. Eventuaos. (Como na 
prop~~ta. ) ........... . 

24. Diffc rença~ de cambio. 
(Como 11a .pro1>o~ta).,. 

25. Juro~ divcir."o~: incluída 
669:374$666 a. q unntia de 250:000$ 

pl\ra juro~ da co11ta 
co: ronle com D Banco 
do ·Brazil ....... . ... . 

26. Juros 1!0 bilh.-tes doThe
souro. (Como na prcr 
i><>sta.) . ,' .. , .. . . • , ~ • . 

Z7. Commiuil•a o correta- · 
gcns . (Ccimo Ili\ pro-
poata.) • • , .... ••.• • .• 

28. Juros do cmpreetimo do · 
1 .007.:758$780 cofre de or11btlos ; de

d uzidos 200:000$ no 
pr~dido .. ,.,, .... .. . • • 

29. Ju1•cis do11 doposilos dr.11 
. U6:'325$000 oixas economicaa e 

4. 2i4: 128$926 

monto~ do •~ccorro ; 
augme.ntada no p a

. d ido a q u a n ti a de 
511794$U72 , •• , ••.•.. 

30. O b r e. B ; deduzindo-se 
40: 000$ no pBdido para 
rocon~trucçã:o do ar
m:1 iom n. 7, G 4:000$ 
na conservação dos OU• 

. troa armaienii. ~ ..... .. 
31. Exorcicios findos. (Como 

n11 proposta) • ... , .•• , 
32 • . .Adi~nlumeilto <la itarali,.; 

!71:~40 tia pr.1vi ncial de 2 •/. 
lia e1trad11S de forro da 
Bahia e Por nambuco. 
(Como na propa11ta.) .. 

i. 453:005$922 

{82:850$000 

13:2i4$&00 

7 : 654$000 

291:677$600 

138 :381$772 

50:000$000 · 

:1.2:000$000 

100: OOQ$0CO 

. 5. 142:911$772 

324: 179$627 

800:000$000 

60:000$000 

soo: 000$000 

908:936$610 

5!6:694$550 

600:000$000 ' 

450:000$000 
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33. Reposições e restitu.i .- · 
· ções. (Como na propo1-

ta. ) ..... ... ... ; .... , 110:000$000 
Art. 2. 0 (Como na proposta,) 
Art. 3.0 (Substi tu tivo:) O go-

. vorno fto:l autorizado : 
§ :t ,• (E' o al·t . 3o ela p1•opo1t11.) 
§ 2.0 (E' o :1rt. 4° d11. proposta.) Augmentan

do-M na ve1·ba « Girantia d,, j uros > n quantia 
de i26:360$ para a ea~ra.da. Mo~ryana ; r eduza.se 
.• 3.01JO:OUO$ o credito pedido para a e!itrsaa. 
da ferl'O de Porto Alegre â Uruguayana e a 
4. 000 :000$ o e rodi to destinado ao prolonga.
m·ento da e>lrada de feri•o D. Pedro II atê :.i ci· 
dade de S:tb.Hi e conslrucção do ramal dll 0 11ro 
Preto, di1.endo·i;e em vei de: 24.-244:7"..4$799 
-21. !J4\t:f365$326. 

§ 3.0 E' o governo autorizo.do a converter a 
porcantage1n do<; empregados d:i agencia do 
ga :o e o;; vaneimeato~ dog empregados da re
cebedor ia da.corte mn dous terçoo de ordenaclo 
e um terço de gr-.üifü:ação ~ 

Art: 4.o (Ad1ii:ivo.) Fica revogado o arl. i8 
da lei n. 3018 do 5 de Novembro de iSSO. 

Por dividas de eurcicio• úndl)3 ~e entend~m 
as que pr.)véin d3 de~pezas autorizadas em Joi, 
e q ue ·n:Io foram pagil'i! n os cxorcicio~ a que 

· pertenc0l11, oa por !·alt:i. do fundoE, ou porque 
os crcdore:> não solicitaram. o soll pas·amento 
eni toml_)o. 

Estas .Jivida•, depois d~ logaln1e11to llqniifa
d11.s o · proc()s~11®~, .se rito {'li&'~~ pela vorlm 
-Exercie!O.i finci<>s- do orçamento da despeza 
do ministerioda fazenda. 

Art. 5,0 ( Sub~titutivo.) A.os po~tadores de 
notas do tha •ouro que, 1ior nito terom sido re
colhida~ e s ulJ•ti tuida« dentro d°" prn1.-0:J mar
cado" pelo governo, d•Jiuram dij ter curse) 
leg1l, fic:i. salvo o direito de, ·mediante a .apre
sentaq:lo d:-.• mesma~ notus na~ ostllçõe~ tlscae.; 
conip11tontes, rectb~rem a importancin equi
valente. 

O dito direito pre-:creyorli no :tlm do pro.zo 
.de cirico anno•, a conmr do dia om quo houve1· 
. comoç~do o prazo UU\l'cado para o recolhi~ 

mento. 
Art. 0.0 (Como nri proj!O$l&. . ) 
Saltt das corumi~01iles ·e.iu 20 de.J1t11ho de 1884. 

TABELLA-A 

c!UlDITO etJPPLIUIEN'?AR 

· Leis n. 5S9 de 9 de Setembro de i850 e 
n . 2348 do 25 do Agosto de 1873. 

EXE1'0IC10 llE 1882-1883 

Ministerio tlo Imperio . . . -· . . . 

Decreto n. 8801 de 16 do Dozembl'O dG 1882. 
Art. Lo 

GO.-Soccorros publico$., ... .' . 4.()0:000$000 

TABELLA~B 

T.tti.U.\.~ DO. ORQA.)(E:-lTO PARA. AS QUAEB O GOVEllNO 
POD!ll\Á A.Dl\11\ Cl\l!iDIT03 81/PPLltM.EN:r.uu:s 

J:Iini1ts;·io d1' lmpdrio 

.Pre~idencia> de provinc::i.s : 
Pelas ajuda.s de cnsto aoa· presidentes. 
Soccorro.> publicas. 

.11fi11i1lerio da Justica 

Aj uda.s do custo : 
Ao.~ magistrados de 1• e 2"' entrancia . 
Conducção de prcsoule justiça. 

Mini1tc1•io de Eatrangcire>s 
Ajudl\s de cllsto. · · 
Estraordinarias no exterior . 

Jl:l i11istcrio da M a1;i nha 
Hosl.litaes : 
Pelo.9 medicamentos e utensis . 
Roformodos : 

· Pelo soldo do ofli.ciae~ e praças 1•cformadas . 

· Muniçõ6.; de bocca : 
Pelo su~tento de diet:ia das guarnições doa 

navios dn armada. 
Muoiçífae uavaee : 
Pelos caso~ .for~uita1 de avaria, naufrag io, 

alija.monto dll ol>jectoa :io ll1al' e outros ein.istroa 
semelhantes. 

F1·etea. 
EvontuMa: 

Por dilforença de cambio e coinmi1niles de . 
11&quea, tratamento de ?raças em porto11 es 
tr.1ngeil'Ofl, e em \>l'Dvincu1s onde n4o ha hos
pitua e. cnfer1uar1a1, e para. 1lea~za~ de 011.
torroa. 

M t'tabtt11•io dii Gue1•1·a 

Corpo de aau<lo e hoapi.taes : 
Peloa ro~dio:m1outo1, dietAI e utet1.1ia • 
PrtlQall de pret : 

Pelti1 grntillcaçiSes da voluntario" 6 enga
jado•, o pro1uio~ pl\ra og rn~llllOI. 

Etapaa: . 
P~lae que occorrGrern, a.lóm d& importanci .. 

con11gnada. . 
F11rdaC11ento : 
Pelas despct as, re•ultauws do àugmento de 

Pl'eÇO n:i materia prima. · 
· Despç~a dos cerpos e quar teis : 

Pelas ÍOl'ragens e ferragens . 
Cla~.~es inactivas : 

. Pela'l etap11s das praç&.« .invl'lidas f} soldo de 
oftl.ciae.~ e p raças reformadas . · 

Ajlldas de custo : . · 
P elas que se abonarem aos officiaes que via-

ja.m om commiss!Io do serviço. · · · · · 
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Fabriea.s · : 

Pela~ di etr.s, medica111entos, utensis e etll.• 
pas diarias ir. colonos. 

Diversas dcspez11S e evcntuaes : 
Pelo transporto do tropas. 

llfiniste~o da Agricultura 

llluminação publica. 

Garantia de ju_ros às estradas do ferro e aos 
engenhos centraes ; 

P elo que exceder ao d.,cretado. 
Correio· Geral. 

· ,Vinistcrio <la Fa,;cnda 

Jnros da divida intarna fllndad11. : 
. Pelos que 0ccorrer~m, no caso de ll:inda!'-sa 

pnrto da d[vida fluctu11.n\e, ou da . se {azarem 
operações de credito. · · · · 

J uros da div:da inscr ipta antes da omia.'lão 
das respectivas apolicos .: 

Pelos qUR forem rccl:imadoll além do alga~ 
rismo orçado. · 

Emfasii:o, substituição e resgate do papel· 
IllOoda: . 

Pelo feitio de notaa. 
Jai~o doa Feiloa da F'azenda: 

Pelo que faltar . parn pagamento da porcen~ 
&agem da divida. arrecadada. 

. Alf1Ltidegas, .recebedorias •. mesas de rendas e 
eollectorias : · 

Polo cxces~o de do,.poza sobre o credito con
cedido par~ a porcentagem dos émpregaJ.os. 

Difl'arenças de cambio : 

P elo que ftk preciso, atlm de realiiar•se" 
. . remessa elo fundo i p1u•a. o exterior e o paga.,. 

mento dos juro> e amorlizaçllo dos e111prestimos 
nacio111L<).!J de i868 e f879. 

Juros di v~1·sos o ditos dos bilhetes do tho
!ouro. 
· Polns isnportauci111 que forein precisas, além 

das coneignadas. · 

Commi11oe• e corretagana : · 

Pelo que pader 1er noce1B11rio, além da. som
ma concedida. 

Juros do empreatimo do cofre de orpbilo1 : 
Pelos que forem reclamados, si a sua impof"' 

. tancia ~;i::ceder á Jo credito votaclo. . . . 

Juros dos depositos di.s caixas ecoo.omioaa e 
. doa montes de soocorro 1 

P elos quo forem devidos, além do CJ'8dito 
votado. 

EYercicios findos : 

Pelas pen•õe1; aposentndorlaa, ordenados, 
soldos e outros venciinentoa marcadoa em 'lei. 

Reposições e reatit uições : 
Polos pagamoiitos ·recbmados, qutt.ndo a im

pol'tancia destes exceder d consignação. 

TABELLA-C 

Cl\let>ITOS J:SPJ!ClAU PARA 09 QUAl:ll o 90vmrut0 
. POOl'!l\,\ ll'AZJ!ll\ OPBl\Al}Õgs D.li CUDJTO 

Leis n. 2348 de 25 de Ag03to ·de 1873. art. 18. 
e n. 2792 de 20 de Outubro de ian. art. 20 . 

M-initttJrio do Imp1rio 

Leis ns. i904 e i905 do 17 de 
Outubro do 1870, e 2348 d.e 
25 de Agosto de 1873,art.20, 
paragrapho unico, n. 6 

Mediçlo . e tombo das tol"l"Cls 
· quo, nos termos dos contra.- · 

tos ma.trimoniacs, formam 
os patrimonios . e stabeleci
dos .para SuM Altezas ns 
Senhoras D. Isabel e o, Leo-
poldina e seus augustos es• 

. poso~ ........... , . ... ....... . t8:00Q$000 . . . . . . . 

M inistcrio da: Agricutura 

Lei n. 1953 de 17 de Julho de 
1871, ar~. 20, § 2" 

Prolongamen
·to da est:-'1-
da de ferro 
do Recife n 
S. Fra.n-
cisco,... .. 2.510:000$000 

Idem, idem da 
Bahia..... 2.319:672$000 

Lei n. 2397 de to do Setembro 
de 1873 

Con s tl'ucçlo 
da ~trada 
de ferro.de 
Porto Ale-
gre Á Urv.· 
gun.~ana •• , 

Idem idom do · 
Rio Grande 

. 11 Bagé .... 
Idem idem de . 

Bagê a Ca
eequy ••••• 

lde01 idem de 
Cacequy a 

Uruguayan& 

3.000:000$000 

t.223:774$725 

6:060$000 

·Lei n. 2450 de 24 ·de Setembro 
do . 1873 . 

4.829:67~ 

Gar1mtia de juros, nlo exce-o 
dentas do 7 °/o, âs comp~
nbias que constroem ou 
construirem Tias íerreas.. 7,307:235$101 

Lei n. · 2639 de 22 de Setembro 
de 1875 

Obras para o abastecimento 
d:agua â capital do lmpa. 
1'10 • .; • •••• ' •• 4... . ..... . . 88():.284f()OO 
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Lei n. 2670 do 20 de Outubro · 
de 1875. art. t8 

Prolongamento d3 estrada de 
. ·!erro D. Pedro U •• .- . • • ; . . oi.000:000~ 

· . Lei 11. 2687 de 6 de Novembro 
da 1875 o deareto n. 8357 
de 24 de Dezembro de i88i 

Garantia do juros ai compa
nhias que e stabelecerem 
engenhos cclitrae.i... . • . . . 600:000$000 

M it1i&terio da Fa.oet'l<la . . 

Leie 11. i837 dt1 27 de Sotem- · 
bro do 1870, artigo 
unico, e n. 2348 de 25 
de Agosto de 1873, art. 
7<>, paragrapbo unico, 
·:n. 4 

Fabrico das moedas de·nickel 
· e do bronze .". ...... . . · 20:000$000 

Le\ 11. 2348 de 25 de Agosto 
de 1873, . art. U, § 5°, 
n. 2 . 

Premio, nilq excedente dll 50$ 
por tonelad!l, aos con· 
structores de n11.yios no 
llllperio , ••• • .••• . • • • . 50: 000$000 ------

21. 944: 600$820 

Sala das commissões em 20 de Junho de 
lB84.-J. Ferreira de Moura.-Jo1c Via1u1a 
Va.=-, 
· O Sa. PallStDJ:NTll da para amanhS, 2t, a sl

·guinte ordem do dia : 

r.;'.' Apresentaçlo de projectoa, requerimentos e 
indioaçõos. 

Discussão dos requerimontos adiado~, segun• 
do & ordem do s ua apre3entação. . . . . 

2-- parta (ús 2 horas) 

Continuaoão da 3• discussão do projecto. n. 
i9, de 1884, qua· prorog'a a lei de orçamento. 

LeTanta.-se & sessiG. ás s:horas. 

DICCTJPJOAQ:\o 

Nas pal:i.nas , em que na. sessão de hontem 
justifiquei o requerimento para eer da.:io p!\ra 
ordem do dia de hoje e, continuaçllo da. diacua

. slo da interpellaçito do Sr. deputado Andrade 
Fjgneira., cumpre MctHl.car o segundo periodo, 
desta 1'órma : 

e Os actos a que se reíeriu o nobre ministro 
do .impedo nilo p odem deixar de ser pautados 
de conformidade com as opiniões externadl\s 
por S. Ei:. agora mesmo. Ess1n actos portanto 
nitç podera:o ser si não l\ fiel oxeouçllo do regu
lam.ente de 22 d1> Dei:ombro do ano.o p11.ssado. 

Sala das sesslSts, 20 de Junho de ·i884.-· 
ltlac·Do~u. ,. 

AOTA l:M 21 l>E JUNHO l>ll: i 884 

Pr,,sidencia do· Sr. Moreira de .Barros· 

A's U horne, feita. n cham:i.ila, (l.Cbam·se pre
sonte3 os Srs. : :Moreira d,1 Bsrro•, Leopoldo 
Cunh11., Basson, · Theophilo, C:i~tello Dranco, 
Vieira. de Andrade, Aristide:1 Spínola, Augusto 
.Ffaury, Juvencio Alvea, Gon~alv•:IJ do Carvalho, 
Manoel Carlo•, João Peni:lo, Joa.q uiai '.f:i. vn.ras, 
Ribeiro de Menezos, B:u."ao da Estancia, Adria
no Pimentel, Bei erra de Moaeze~ . Antonio 
Pinto, lgnacio Ma'rti ns, Alphêo Monjardim, 
Bulhõ~s. z~ma, Sinnl, Sa.lnstinno, E~cragnolle 
Taunay, Contagem, Silvbno Bran·lão, Moraes 
J::irdim, Souz1;1. Quefroz Junior, Espindolo, Ra
tiabona., Martim Francisco, Ulys~es Viann:i, 
Antonio de Siqueira e Amaro Bc:i:erra. (35) 

. Compareceiii, depois da ch9m~da, os Srs.: Ro
drigllf.ll Pei~oto, Montan:lon, Alyes .de Arl\ujo, 
Thomaz Pompeu, Almoida Oliveira, Viann_a 
V11z, Ferrail'll. da Moura, F1•anklin Doria, Paula 
So11z:a, Udefou$o de Araujo, José .Ma.rianno. 
Camir.rgo, Rodrigues Li1na, Ribas, Gmaroso 
Marquos, Rodrigues Junior , P risco Paraizo, 
Ruy llarb11sa, Felicio dos S&nlDB e CIU'los Af-
lonao . (20) . · 

Ao meio-die,, não tendo éomp:ir ec ido numero 
fogal, o Sr. presi:lelite declara ni o haver 
BOISICI. 

Faltam, com causa participada, os Sra: 
Ab~brJo de Brito, Atronso Penna, C~ntlo, 
Ferreira Vinnna, Ulhõ& Cintr .l, Pompeu e 
Paulino de Souz&. (7) 

Faltam, eem rut:uaa pi r tici!'ada,· 01 Sra : 
Araujo Pinho,Alfredo Chaves, Andrade Figueira, 
Almeida Noglleira, Alfonso Celso Junior, Al
coforado, Alvaro Caminha, Ba.rã' de Anadia, 
Barão do G11.11.hy1 Barão da L~opoldina, Barilo 
da Villa d& Barra, Barão do Araçagy, Bariío de. 
Canindó, C:irneiro d:i. Cunha, Coelho Campos, 
Cos\a Pinlo, Cruz, Cr1UJ Gouveia, Diana, Duque 
Ea&nr.·lti Tei~eira, Elias 111'.oraca, Fe rnandes de 
Oliveira, Fl'ancisco Belisario, Foliabct•to, Ge
miniauo, Gonça.lves Ferreir:i, Goince de Castt·o , 
Henrique Marques, Joio C&etano, Lourenço.da 
Albuquerque, · Lacerda WerMck, Meloa, M&
.noel PorieUa, Mariim Francisco Filho, Me.
ciel, Mac·Dowell, Mourão, Olympio Valladão, 
Pereira Cabl'al, Pereira da Silva , Prado Pi • 
mente!, Poretti, Passos Miranda, Rego Bar.l'O!I, 
Rodolpho Dln~11, Souza Le5o, Silva Maia, 
Silva Ma.fra, Solres, Souu Carvalho, Sovol'ino· 
Ribeiro, Tartuliano Henriques, Tarquinio de 
Souza. e Ve,z dG MellD. (54) 

O Sa. i• S.11:oasr.üuo da conta do seguinto 

EXPEDIENTB 

. Oftlcio do ministro da g-uern , d o H dG Junho 
corrente, transnii~tiudo o roq uarimento, devi
dr.mento informado,· ern qua o a lreres do 4• . b.a
talhão de infantaria Amancio Fro.nciaoo Joeá 
da Costa. pede di11p11n~n dG id&do P"~ª JJt.atri- · 
cular-se na Eecola Militar do Rio Grande do 
Sul.-A' commi11lo de marinha e guerra . 
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E' lide. e ''ai a imprimir pe.'t'& entnr na ordem 
dos triibalhos a. seguinte: 

UEDACÇÃCI 

N. :lll A-1884 

Redacçtto para <Ja discussáo do p1•ojecto 
,s.. • 19, da 1884, proroyando o orçamen
t.o para o i• tt'imestrc do excrcir:.jo de 
1884-1885. 

A aaaemblóa geral 1·e~l;)lVll : 

Al't. i. 0 As leis ns. 3140 e 3141 de 30 de 
Out.ubro de i882; que orçaram a rece':t!l. e fh:."
ram a despeza para os c::m.•cicioa de i882 -
1883 o 1883 - 1 tl84, continuarão em vigor no 
t~ trimestre Jo de 1884-1835, e111qu:1nto não 
forem p1·omulg:i.da8 as r espectiva;: leis dtJ or
çamento; sondo n;, dcspezas feitas propo1•eional• 
mente ao l.empo de sua duraçiío. 

§ i. 0 Dnr~nte o referido per\odl;) regulara a 
tabella de creditos espec:aes que acompanha ~ 
mesma bi n. 3141, ne. parw que se acha em 
vigor, e o governo pcd:mi despender, com a 
conae't'Yação e trafego da estrada. de fürro de 
Pau.lo Affonso, até 177 :000$, com a do Reaife 
ao S. Fr:lnci~oo (proll>ngamentoJ, utô 93:4.00,3, 
com a da Bahia ao S. Francisco (prolongamen" 
to}, até f50:300$, com a de Porto Alegre li 
Uruguayniia, até ·87:200$, com a eommissito 
dos estudos da eetrada de ferro D. Pe:l:ro I, 
atê 30;000$, com a garantia. de juros a pagar à 
companhia. da estrada de ferra da. Bahia ao 
S. Francisco, pela. conces~lto para construeçâ:o 
d1> raau1.l do Timbó, at0 50:000$000. 

§ 2.o O M.ini11tro e Secreto.rfo de .Estado dos 
Negocio~ da Fazenda fica autorizado para emil
th', no mencionado periodo, bilhetes do The-
8ouro até 11 somma dns me11mas desp~zas, como 
àntecipação de receita. 
: ArL 2.° Ficam TeYogadas as disposições em 
eontrarfo. . 

Sala das commissões em 21 de Junho de 188(. 
- Antonio de Siqueii·a.- Ignacio llfat'tins. 
- Be;ci·ra Ca11alcat1ti .-Ulysses Vianna.-
F. Pereira da .Sit1'a.- F. A. Maciei. 

O Sn. PRl!lg1omN'l'E dâ para 23 de Junb.o u. ee
guin te or.lem do db.: 

Continu11çllo da. 3• discu1111il:o da prorogativa· 
do orçamento. 

Continu~ç:io da. 2A discussão do projeato do 
força.e de terra. · 

2& disaussilo d.o erojecto n. H2, do 1883, sob1•e 
a expoiliçil'.o a.goraria de S. Paulo. . , 

2ª diseu~~iio do pr<>jado n. 241, dei8B2, rela
Hvo. â locação de serviços. 

f a d1scuesilo do prCijectó n. 76; de 1883 (regu
lamento para loca.çlla do serviço domestico,) 

2& discu~siio do projecto n. 35,de :(883 (1·cg11-
lamento do mat11dou1'0); . 

SBS$ÃO D;iç 23 D)!: JUNHO l>Ji; 1884 

P1·csidencia do Sr, illorcira de Barro$ 

S·--~f~ll.lr), - Loitura o apprnraç.ro da ~ela. - Eu~· 
»1r.?<11'&.- Occupam as 3/4 ilc hol':.i oa ::tu. ~fonlan~on 
a A11l>nlo Piu(a. O Sr. 1':rn11:1y j11;1iQea d~u' projoclá•. 
- 01'oall'. no º'"'·-Conl ínuação da. -au 1H~cu.;!lão 1tn. pro .. 
rogatin. Di•<urso do Sr. lgu~cio i\lutiu•. Approv"çito 
do c11~err:1n1c11to rc11ucri~o pelo 81'. Uc1.01·1·a. APl•l'OYll.• 
çilo do projc,,to. Conli 11 u •~iio 11 :> 2• di;cussilo do JltOjeelo 
de forças lle tol'ra.. Ví:-;enrs.o Uo 61'. So\'Orino s1Lhoil'o. 
O .Sr. Affouso Cc1'o Ju11lor re11uo1· o 0~10111 'l~• ••j• TO• 
ta11a, cum dispon~a de i11111rc8:.ão, a r1Jdt1.cçãu tfo •'rojcclo 
da rrorog:dir3. f)b_.-:DfT.l!rÔOJ do Sr~ Andral.lu 1"igu.olr.J. 
Emendas. Oh~cna.~·Uo:-1 do Sr. AtTonso Cobo Junior. O 8r. 
JJC'~l.lrra r~iJU01· e olJh·m o ouc:l!t'L"llnanLo <la Jhtuilslo. 
Approl"ação Ja rl!J:ir:çâo. R.cjoição das cmonJ.a5 do Sr. 
FJgocira. CoDLi11ttltf~11J~1U~~11 ~$ão 110 :\r"'. t 0 J:llol lia 
fof'Çu da ta1·ra. ,\ ppro,·aç:rta. Di :Jcuuio J.o nr~. 2'' ~ Di.s
cu''JG a.la Sr 4 A1ulra.Llo 1''ii;uoit·a.~ 

A'~ 11 hora!!, feHt>. a. chnmad11., acham-se prc· 
sentes os Sra.: More ir a .. de Ba1•ros, LJopóldo 
Cunha, Basson. Th opbilo, Vieir'1- do Andr11(le, 
Contagem, Barlio da Estancia, Montanoion, Ge
miniano, João Peni,fo, AlrnClida. Oliveira, Lou
renço d~ Albuquerque, Rod1·ig-uee Junior, Be
zer~s. de Menezes, Joaquim Tavares, Juvencio 
Alves, Zam:1,Thoma~ Pompeu, lgm1tio l\I.1rtins, 
Souza. Queiroz Junior, Ba.rã<> da L~oEolüina, 
.Manoel C11rlos, Al11heo Monjardi.m, Peretti, 
João Cacto.no, GonQalvG~ de Carv:1lho, Rod1•iguea 
Lim11o, Pereira Cab!'al, Mollrão, Antonio Pin
to, Augusto Fleu1·y, Rib ·iro de llfo uezea, José 
"Marianno, Ai·istides ~pinola, Rati sbona, Al
ves <lo Ara.ojo e Ferreil-11 Vianna. ( 37) 

Comparecem, depois da· chamada., os Srs.: Fe 
licio dos S1111toe, Meton, Coelho C:iwpoe, La· 
cerda 'Verneck, .Martim Fl'a.ncisco, SecragneHe 
Taunay, C1•\1Z Go,1vefa, Franklin Ooria, Rodri
gues Peixoto, Sinval,~o~re~, Sa.lu•tiano, Barão 
de Caninc'le, Antonio de Siqueira, BulMes, Far
r<lira de Moura, Ildefonso de Ar11ujo, Bllrã<> do 
Gunby, Vianna Vnz, Am1t.ro Bezerra, Prado 
Pimentel, Gomes de C~~tl'O, Diana., Paula. 
So\1!1:11., Ruy Marbosr., Adri11no Pimentel, Pi'iaco 
P11.ra.izo, Ribas, Gene1·0BO Mnrqu.es e I~odolpho 
Dantas. (30) 

A'a H horas e 50 minutos, acba.ndo·ae pre
sentes 67 Srs. d<lputados, o Sr. presidente abre 
a Maaão. 

Compnrecetn, depois de aberta a sessão, os 
Sra. : Moraes Jardim, Bn.riio da Villa da B11.rra, 
Carlos Aifonso, Souia Leão, Be.rli.o de Ana:Jia, 
Tarquinio de Souza, Carneiro da Cunha, Alv11o
ro Cuminha, Silviano Brandão, Andr~de Fi
gueira, Fernandes de Olivoire., Affünao Celso 
Junior. Henrique Marques, Feliabertc, Gong~l
ves Ferreira, l'ereit•;\ da Silva, Pa.nlino de Sou.,. 
?.!\, Rego Btirros, Manoel Portella, Ca:uargo, 
Alfredo Cb11vM, Araujo Pi.Ilho, Severino Ribei
ro, Ulysses Viann11, Souza.. Ca.rva.Iho o Ouque-
Eatrada -Tá~eira. (26) . . 

Fa.ltam,eom- . cansa. participada, os. Sra. : 
Abel'lrà.o de Brito, Affonso Penna, Cantão, 
-Pompeu, Co.stello Bl'o.uco. e.Ulbôa. Cintra.. (6J 

Faltam, sem causa. particiiiaia, os Sr3. :.Al
meida Ntlg11eirR, Alcoforado, Bariio de Arll9a.B'Y• 
Cruz, Costa Pinto, Espindofa, Elias Morl;lea, 
F~anoisco Bclisaria, !.fortim Francisco Filho, 

• Maciol, Mao-Dowell, Olympio Vnlladito, Pna-
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ID» Miranda, Silva Maia, Silva. Ma.ira, Tsriulia
no Henriqut!B e Vaz da M01JO. (17) 

S!ío lidas e approvadas as acla.~ da 9011.8io doa 
dias 20 e 21. • 

O Sa. t" SzcRETARIO cilf. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Represenbção da associação commorcia l do 
Rio de Janeiro, a respeito do elern<Jnto B<irvil e 
daaprovidencias que a maeml!o associação pede 
como indispena ~v~i~ na actualido.de.- A' com
miseão de justiça civil. 

Requerimentos: 
·Da c:l.m:ira municipal da. cidade ·de Parane.

guâ, pr,.,vincia do Para.na, pedindo isenção 
doa· impo•tos gero.ee p1u·~ ae loterbs concedi· 
da111 eel:L a~11embfoa l~ gisla.tiva da ID611D8 pro• 
vinc1a, r.m auxilio da construcção da um ce
miterio. - A's commisaões de orçamento e 
fa~eoda. 

Do depoailario publico da. cõrte, capitão Joa
quim Silverio de Az~v<>.clo PimAnt -1, pedindo 
indemnização das despezas qne fez no d~pueito 
publico com a alilllentaçiio de 44 escravos, re
meUido~ Por diversas varas de direito. -A'a 
eommiA9õe11 de justiça civil e orçamenti>. 

E' lido, poato em di1cu1alo a approvado o 
segainh1 

PAllJCClEB 

. N. 35-1884 

Licença ao l'laclíarel A11conio Tefa:efra Bel
fort .Rva:o, jui.: de direito de Itapic11r1'
mirim, no Maranhiro. 

A commislliLo da pensões e ordanadoa, Clxa.
minando o requedmanto em q11e o bacharel 
Antonio Teiieira Belfort Roxo, juiz de direito 
da emria.rc11 de Itapic11ru-mirim, na provincia 
do M11ra.nhão. peda um :inno de licença com 
ordenado para. tratnr de aua sauda onde lha 
oonvier, e de parecer que ee ouça o governo 
pelo raspecti vo mioiaterio. 

Sala d:t1$ commiasõ )S em ~O de Junho de 
t8B4. - Iidsfonao de Arat1jo. ~ Sifoiano 
Bl'tmdao. 

O Sr. Mon'ta.ndon. - Pedi 11. pa
lavra, Sr. p ·esid,Jnte, para Mctificar o que 
diHa o honr11do Sr. senarlor Correi11, no senado, 
sobre a.\guma.s autoridadee da cidade de Pa,
re.catu. 

Na pr ovincia de Ilfinas começa o quatriennio 
d<1a supplentes de juiz municipnl no di11. 20 r:le 
Março, e as nom~ações coetumrun ser feitas 
no mez de Janeit·o. 

Por informaQ(\ea e p1·opost.as, nilo sei de qn0m, 
o Sr. Dr. Antonio Gonçalves Chaves, presi
dente de Mina., nomeou eupplontes do idz 
municipal em primeiro lo~!l.r, o coronel D<1-
mingo• Pimentel d-~ Ulhôa; 0m s~gundo.logar, 
o Dr. Mello Franco o em terceiro lagar, o co
ronel Pinto da Fonseca. 

Os dous priineiros são liberaes e o terceiro é 
conserve.dor. 

V. II. 24 

Porólll, 1·econheceu-se e provou-se que 01 
dous príma·ros nome1do1 eram íncompativeis, 
e o president<l d' 11rovíncia julgou de nenhum 
effeito a sui.. nomeação, e a 27 de Fev;,reiro, 
muito antea do principio .do 11.uatriennío, no
meou p,.ra o primeiro loger o c1da.Hio Antonio 
Rodrigues Barbo:11a, que entrau em e~ercfoío a 
20 de Março do corrente anno, -

E' esta a ille:;ral da.da sappo~ta.. para a. qual 
chamou o Sr. NdsC>n,de Parac11ctti,a attaução 
do honr •do Sr. 11en11dor C<1t"reh, allegando que 
o pre;;•d .. nte da. provincia oommettP,ra uma 
infl'flcção da lei. Mas. o Sl'. Nelson díi" gíu-se 
ao Sr. senador Com1io., C()mO partidario apai· 
xonado. 

O Stt. SoAREa:- Não upoiado, é urn cida
dão muito reareitavel. 

O S:ii.. l\foNT.i.NDON : - O aer um pa.rtida!'io 
apai:!:onado não exclue a idêa de s~r utn homem 
respaitavel. E a prova. da sua. pais:ão está 
não •Ó na. accusação dirigila. ao presidente da 
proviocía ••• 

O Sa. Su:vu.No BnANDio.-Apoiado, 
O Sn.. MoNTA.NDOli ••• como no qualifio-itivo 

que deu ao primftiro nomeado, o Sr. Antonio 
Rodrigues Barboza, que qualificou de p~saoa 
a.b11ir;o :le toda a eipressito. · 

E' sobr1~t11do coura eate qualifieativo que 
p1tii a palavra, porqHe as pes~oa.w que conhe
cem o tenente Barboza. sabern que é um 
cidadão probo e que· nr.d:1 he que op~o! ~ ~e11 
caracter. E' por eet11 accuS!l«JãO 11 elle d1r1gtda 
que 1111 digo que o Sr. Nelson mo3trQu-,,G UJD 
politico apaixoe.ado, 

O SR. SOARES :-Não apoia.do, foi d~putado 
provincial a não mostrou nenhuma. paixito. 

o Sa.. MoNTANl>ON :-Elt pOHO gai-a.ntir a ca
mua: o juiz de direito Dr. Razande Costa, sendo 
libernl, não ee dei:ca influenciar pelo e~pirit.o 
de par~ido : é um juiz i-eoto e n<:lutro. 

O Sa. SPr110LA :-Apoiado, eu o conheço 
pes<o:ilmente. 

O Sa. SOARES : - Aqui, ta.111bem dou um 
apoiado a V, E:s:. 

O Sa. MoNTA.l'IDON :-Para m0Btr1L1· que o 
Sr. Nel<on foi el!\m d1L vordade. bas\a ler um 
trecho da sua reprosenl:lção, dizendo q\lA, •·,ndo 
nomeado o 3• supplenta d? juiz municip~l! o 
Sr. Cht•y>oetomo, este conunuott ~m exe1·c1c10, 
quando não e po.!eria fazer em vista da no
meação ultima. 

Pedindo a palavl'a., Sr. presidente, tive por 
:fiai fazei· lista recfüicaçilo, para não d !Íxar 
aquelles am'll"os, llem hi:nbem o p1•esirleute da 
provincia, debr.ixo do \llila accusação. 

O Sr. An-tonio Pin.-to :-Esta an~ 
g1Pta. crLmara não leval':i. u mal que ou venha 
pedir t1oo g-ov•~l'no µrovidench1a, no scnlido ela 
se,.ew. os jni7.<>S garantid0s no exC'rcicio d~ sues 
nttribuiç!ioa, 110 modo a o:x.ocute.rem a lei <laeaa-

. somtm1.rhrn1ento. . 
De~de o p1·incipio cleatn sas~il.o se t êm afira:.. 

sen~·1do n••sta augusta. cama1•a 1•epres •ntaçllas 
dOll f'lZandeiros d11 provincia do Rio <i<i Ja.n"Íl'O, 
e outras, peJimlo no governo gul'l\ntia de vi~a 
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e propriedade contr..i. 011 abolicionistlis que rlízem art. 4° § 7° da lei de 28 de Setembro de t871, 
e~r doeot\leir~H, turbwentoa, etc. ; nntretanto que prohib ~ a sepal'a~ão doa conjugea. 
11té hoj e. nli'> vi profa<lo lllJl facto, eiqu~r, de Houve quem c i taa3e o artigo ao j11iz e, como 
terem os :t bolicionist:.s tira lo a viJa a ulguem, não . fosse a Uendido, appella par:L s. Ex • . o 
nern a1tentado, contra a propriefarle, o que nllo presidente da. provincb.• · .. 
IQ pô.le diz:~ r a resreiw dos propriebri11ll de A vhta disto, ó olaro o evidente que 011 escla-
escra.v~ > . ·· vagiatn.e ou liberte.dores não querem nel!l 

o sa. JosJ:i l\IA.tuANNO :".'"""Apoiado; mesmo o int~iro cumprimento Ja lei de 28 de 
Setembro," quA, com tanto enthusiaamo, chamam ·· 

· O Sa. AllTollto P1NT0 :-Aq11i bem p ~rto da em aeu au:r.ílio pa.ra evitar qualquer outra · 
c6rte, M ea.pital <la l'rovincíado Rio de .JDuoil'O, raforcna. (Apartes.) 
em Nictbervy, foi Jc1111cata-lo, horrívelm~nt9 Daate modo, ficou íóra da e:s.&cução o marido, 

. de8'lcatado, por acena.~ de verd"r.leiro canib&li11· separando-se porta.nto 0 caaal. 
mo,. o a~tual juii uo direill> Dr. Coelho Cintt.\ 0 Sa. J . PEN IDO : _Pó le ser falso. 
p ?lo ·moth-o de t?r manutenido rlous c11cra vo11 em 
aua.-liber.\a te. . . o sa. ANTONIO P1:-1:ro : - Ora! Pode 1er 

Por esta .r_'!zã ),.om granda num~ro de capan- que Deus nfio exista! A qu~atiD .ó.qua dou-ae 
gu armados tom:• rão do po:ler J:i. juati~a o 3 ditos a adjudic·1çlfo occaltando-se o n1>me do· marido 
e11cr;ivJs, para ti-:>nsportd-oa par;: cmtra cow~r- para. ·H clar fogar ·a este e~11ndalo. ·E~pel'ú 
ca fô ,,_ d 1 juris.1icçio daquelle juiz, e ·de pn~~· que o nobre presidente d<i · COtt6elbo, que 11e 
gem por c:isa rlo j ni7., füi ella apedrejada, declarou aqui tão adia.ntado n9•tas idéas, · uão 
qucbi:a-das as vi.iraç, s, o todos O& attentr.dos se ha de ,{ei:!:ar pu!l:l.r irnpnne eato allentado, e 
commeltl}ram. (Sensaçl!o). · ha de t"m"r !léri~e pron lencins com relação ao 

Ora, Sr, presid~nte; crc>io'l11e nã'>se pó:le ir· de•acato qne l!Qtfrou o jai11: dq dirdto de·Ni-
. rogar nos abolieionista~ seu1'!lhanlM iiltent=•doe·; ctheroy. O qnq ó precfao é que a lei de 28 de 
ent~.~tnnto todos os dias os jornae~ ·attribuem s·~t&mbro não eeja falseada· na ena e"tc.:u.çlo. 
iguaea d~s :c :1tos :i.os f ts~ndeiro11,e âquell·~s que, (A.paiado$) . . 
pa~E\ lhe~ ,-ar~m ª3'ra.Javei~, proc~d'm por mo- Ap~oveito a. opportanidade, Sr. presidente: 
.do tão reprovado. · · para fazer uma simples decltLraçlfo que me e 

Sr. presidente, a lei de 2S dq Setembi:a peaaod em relação A quoalito do elemf)ll\o 
nunca foi e nem tem sido respcita1a regular'= aervil. 
roente; ainda. ag~ra se faz uma praç11 e adjudi- Consto11 · me hoje que 11111 meu illustro ool• 
caçito do escravos eeparando~se 0 mariJo da lGga da depula~llo cearense n.ftirrnat•a qu111 ê11 
mulher: fui llO termo de S. Josó ([•?. L9oniua. o outro coneervador do CearJ eatanmuJ paa
Occ111tou-se o nome do marido de um11 <'scr.iva eado~ para a. maioria, por Í!ll!o que o nobre pre .. 
que ia ser ,·endUa pa1•a pag11mento de um sidenle do cone<llho era abolicionisla . · 
credor da corte. . DlllllB1\1CNTBI! Sns. DEPUTADO• LlBD.AU : -

P oço providénciaa aD nobre ministro da Seria muito bem recebido. 
justiça, par:i q ue estes escandalos 11 3 nlo repi- 0 Sa. ANTONIO PtNTO: _Mas n«o ô exaclo . 
tam e a lei ~ej .~ e11.mprida fiehnen&o. Creio qao 
neste caso estou no · 1.errono da le -.;-alidad~ . Eu qu9 a 911im •ej:i ; nâo estou paasado para. n 
nle füllo neste ponto corno 11.bolicioni~ta; füllo maiorb • 

. como emancipa':lor. E:r.ijo que se campra a lei O Sn . JosE' l'tlAaiAirno ·: - Mas ha muito 
d~ 28 de Se~mbro. · . · tempo que V . E:ic·. esld. divorciado. do 11811.' pal'-

0 gove rno dev.t tornar medidM energic111 tido . · 
para que n ilo se rcpit'l esLe abueo, imrnoral o O Sn. ANTONIO Pnrr<>: - Não apoiado. Nill> 
escandllloso. (.4.11oiadQ$,J · a~tou divorc!ado do !Mil parlido. Nlo pre-

0 Sr •• Joh PBNlDo:-Nt'lo e abueo, 15 um ciso pat.onb de ningoem p:1ra s~r conservador; 
crime, s i V. Ex. o provar. h~l de ~el-o emq11a11to q!1izer e como quizor, e 

o SI\ . ANTO!Cto p1~o~-EsU. ·a'lui num jorw mng11llrn me llód!l dar hções em que~liJ~• d• 
nal, . o Fluminense de 23 de Maio ultimo. principioa e do c\outl"in3s. ·M·•a ô prccil!O que a 
Es~as cousas não gQ invant11 m. (Lê:) ca.w11r& oorop«eh.,nda bem qual ó a minha nLLl• 

Ludi n'1•11t:i. q11o'!tlo. DMde t882, coineço d?ata 
« S. Jo.•11 do Leonissa.-0 Dr. H~nrique Ri- le1ri11le.t11rn, que ma manifeatei a ~ui por e•tu 

Ca.1•Jo 0'1\~lly, morado~ n:i. cõrm, prom••vendo idéllB, e n4o 'em g'l't\Ve deSlg'OSto do meu partido; 
uma . a.cl}ãD dê eobra.nça, pelo juiio m1111ici11al po~t11nto a minha po1içã:o não póde aer duvl• 
dll4to termo, contra. Samuel Alves Armu la, mo- do•I!.· ( Apoi'nrlo.~.) 
rador nesta. froguezia, penhorou oito Cl11cr11voa, Não apoio rlogdo ,já o nobro pr»1iJonte do oon~ 
entra O$ qm1.<lg os de nomGs Albino e Maria, aelho, em prim~iro Jogar porque ainda iilo Yi 

.. .. eaaados, e no msnJalo expedido para a avn- em discussão a reforma. 
liaçilo, foi su pp1·imido o eacravo Albino; conti- Sou da· escol!\ de s. Thomé - vêr para 
nuando a exec 11ç!lo dos meamo9 escravos, foram crêr ....; . Umu. ' ' ez, parem, qae o nobre pre1i· 
ainda penhorados mah doua por niio chegar.-•m d·rnte do con~elho atire para o tapet1 desta casa 
·o~ eet'3 pai"~ pa~11mento ela divid~ ; não P>On:to· a dL~cus•ão ,1es.s!\ reforma_, fica ent~ndido. e o 
~1n~11 contem:)la !.> o eacravo AlbmD, foralll n~- meo partido o sabe, que o govnrno poderio 
J.U,d1ca."loe "º crr"\doi-, que o~ entregou a Antonio eoatar nesta questilo nlMJ aô C">m os recursos da
P1tn do Cnako, . fazendeiro na írogaezia do minha trace. Vo"t, s~não tatnboll", c··1m o meu voto, 
Mo~t~ Verde, llr.an lo a1Sini separado o eacrnvo 1 ( .lpniado.•. ) Por !'.'mqunnto nio: e~IDu em et• 
Alb1110 do sua. rnulhe~. conl.ra. a. di~poaiçilo do poeta tiva. Sei que o pri>jecto do que MI trata 6 
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inaufllciente, e sobre e!le hei de, opportuna
mente, emiltir as minh•8 o;>iniões ; mas o quo 
assevero ó que, dosde o mQmento oui •1ue S, Ex. 
a.pro-;ont11r o proj2cto, ou o au"!:ilbrei. 

Não aorfa mnito rligno do mim, nem c?e'1'0ria 
·merecer o menor conceita da cama.l·a. 11i, depois 
do me ter m:mifesta.do AIJOlicioaista desdo 1882, 
quando eu era aqui o unico, a. pedra. de cacan
dalo dos negreiros, viesse hoje t•enegar as 
minha~ convicções e as eloquent~s manir0s
taçõas de minha. pl'ovinda.. Pr,firo mesmo não 
ser reoleit.o, anniquilar-rno em palitica, a ir dG 
encontro aos lll~US sentimentoa B ás iddas de 
mioha.·provincia. Respúto muito o meu p·1rtido, 
a. quom o paiz deve muitos serviços, :1cho qi1e 
elfo me1·ece tudo, mas mio o sac~ilicio d>M! mi
nbaa convieçõeB, que vabm mais do qae eu 
mesmo: valem uma reputação. (Apoia-los.) Por
tanto fique certa. minha província, o fiquem 
certos oa meus amigos o inimigos, fiqu~m sa
bendo tod()S que não lenho pot1ição duvidosa 
f apoiado), e :>.inda meHno que esse se.crifi<:'.o 
m.e fosse oitigitlo pelo hornem a quem dGvo tudo, 
a quem devo u. 1uinha. entrad., na. e •rreira. poli
\ica e nesta cam~ra, o illustre Rarão de lbia.
pabe, elle não só niie> oxigil'.• i!ilD de n1im, PJlis 
que e honr~1do e gonoross, como seria o primeiro 
a. fortal~eer e amparar os ·meus 1entlmanto1. 
f Apoiados. ) 

O SR. [o::-i.1.c10 M,lRTINs:-Todo o Cear4 eetli 
com V. E:t. (Apoiados.) 

O Sa. A11o-..oi;10 P1NTO :- Por~nto, de boja cm 
diante, awinha poa:çiio, a'. ja não est:1va. para. 
algn~m, fica dollnida.. Não sou 11.bolicionista 
deaor.Jeiro, não q~tera m~is cio que aquillo qt1e 
se dn:i. füzor ; não quero deaorganiz11r o tra
balho do paiZ' ~ nilG BGa n bolic ioni s ta •Ó u ente 
por vuidade, pal'.t merecer appli.usoa: queroac
cominodar os m.ea11 a0 nti111Jntos com o bem eat."lr 
de ·tolos; mu noite ponto não r.e:lo nem uma 
linha, nem a:na pal11ovra. (,\fuilo be11h) 

Aprov~ito tambem a oppoN11nidade para. 
cham,;r a attençl!o elo nobre miniat1-o daju~tiça 
para o procedimento altamente criminoso !la. 
policia dll córte. Em uma da' seastlae paHa.da11, 
pedi urgencia a e11ta ct1~ara para denunciar a 
Tiolenda que tinb:. 1ido feih a urn diirtribuidar 
0tt vendedor d<> jornal R1pu1:licano,lafelizmen
•e nilo pôdA fallar neaH occ1nillo. 

0 Sn. lli:rU1ao:1A:-O·fucto já foi. explicado 
no aenado. 

O SR. Al(Toimi PtNTO:~-Ni.o b·~- aquelle. 
.esp!ica~o. Nóa devemo .. aelat> com todo o 
t1li.iri,:01 e etúdad.o a. litierd&Jê eh im1,1r~n.sa. 
uate paiz, õ<lmo & ~Ili~ aegar. gar-J·aba doa 
ao1Mo11 direitos e rl se11:UAella. de nos_, liuer
da.des. 

Consenti~ que a. policia e;;teja f111:endo inn
sões no direito privndo, violencina sem fundo.
mea..to, é o ma.i or d.e: todos os anan:~aiio11,. a m:i-is 

. leviana. de toda.a as condea~endancias, ( Apola-
d,,s .) . .. 

{I Sa. RA'l"rsno~At- Nilo ha patz ern que 
h&ju. mais liberdade d'e impMUS(\, 

O Sn.. ANro.Z!lro. P~:ro·: - F<1i pre&0· J. 
Volla1·t, dqtribuidoi-: <lo Bepttb.Uce&no, rouban.-

do-lhe os agentes da . polfoiD. .{00 llumeros do 
jorn.11. 

E' um C'etrangeiro. Roqitereu ha1Jeas-~01·pus, 
foi-lho neg11do e di:da.-!le que estava preso para 
sor <!aportado. Re11uereu cópia do decreto da 
depor~ação, q uo não ê aeg1•ecto de j li&tiça, e teve 
o despacho do qu(l nfo havia tal decreto; en• 
tPetanto continua. praeo .· 

Quo o fim daq1ielh pri~iia foi prohibíl' a ven· 
da do jornal ; Ye·se !'bramente por,1110junto 
a.o senador do i:npet•io o Sr. Uchu:i. Cav:1Lan&e 
deu-se a prisão d<l um menor q tfo di. tririu ia. o 
mesmo jornal. 

Para estes f ;ct.oa chamo a e.ll~nção do ~ctual 
Sr. miniatro da justiça., pare\ que não se repro
clu:tam aomelhe.ntes se ·nas que JepOQlll coillr& 
o nosso estado de civilisnção. 

Satisfeito o· meu d~sejo, peco desculpa ao 
Mbre depuhdo a quem de cel'to modo me referi 
com relação aos me..1s sentimentos e.bolicionis
lae : niio vo l a ser in li fferente á izljusta 11 pre
ciaçoo de 8. Ex. (M' i~ito bem ; mui!~ bem.) 

O Sr. Eecrp,gnolle Ta.u
nay; - As condi~õe~ econouiicas ein qlle 
no1 acha.moa,. Sr. pras•dente, não 11odem 1er 
peiores e ca ln. vez m:iL tendem a aggravnr-se. 
(Apoíaclos.) . 

Acredito que é de bom conselho cuidar jâ em 
to.los o ·; mei!l!J 'l"ª posslUU traze~ !Xlodific,:ç1Sesa 
esle l 1 ment.e.vel estado de cousna, 

Uma da~ medidas a meu ver é corrigir um 
doa m~us h :bitos quo. se tem intro1u2ido na 
noisn. sociedn.:le, que se tem inoc .lado n.1 orga
nização bu.zileira, gr11ça.s a intlu encia rlirccta 
e ma.lofica do governo. Retiro-me ao jo:;o da 
loteria. (,lpoiador.) · 

O commercio inteiro ha m11ito tempo quo 
reclama. providencias tendentes a cerce\r eita 
origem do grandes males e do de~P.quilibrio que 
se mt1nifeila ein tofas as Cai:s:a~ Economic.'!.s do 
lmµerio, quanuo se approximain as épocas àas 
gra.n-lea loterfoe. (.4.poiados .) 
· Benjamfn Franklin, aenhore1, costumava 

dizer qno era enveuen~dor Wd.>a11uollo que pro
cura.ae convencer o proximo- tle qn1t b.a. outro 
meio de fazer fortuna, alám do tre.bD.lho . 

O partida libQral, tendo dCTda grande e:oi:p:m<:lo 
ao <.letest11velj 1go 1b lot~ri:i., tomo11 o caracter 
de enveneu·1dm.· do espirí\o publico. (Ap~i·tes.) 

O SR. BicnRRA Dl!l MQIEZU. :-· Ond8' 11eho11 
quo e. o p•rtido liberd f 

O Sn. ÁNDl\AOl!! Ftatl:litRA: - TGm or'!a;úi
zado novoa planoa dan<.lo maior elastcno ao 
jggo, 

O Sa. Eaca.tGlfoLLlll TAuirAT:- Depoi'ir da 
a9condo d'O pL\rtido li'bera:l, o· jogo d'a loteria 
tem tido e·M1•e nda ama extensão· perigoai1!ii>. 
mn.Aquolle:<1tn"-'moe qne, porvez~s, ae h11vf11m 
prommciad'o· contra a~ loterías' ch~ando a·o· 
poder, d~ram mafor ofaatcrfo no jogo·, C! d'e!JJ'a 
então apparet:eram ea1es planoir mo·\etruoBOll 
qae- perluTb11m, polaa eeducçõ~s fidlazes, a. 
econotuitt. do~ pobre•, suscitam as mtls paixõa·• 
1t•ii.nefofm11.n.1. aa. ruas dest.a.· ca:p~t:tl em um. ver· 
gon ho110 merca.do, cujo e;Bp~\o, corre:•:ªª'º' ~o
licita91le11- do11am fa.zer- pulear de 1nd!gne.çlo 
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e ·,.a:uune todo · coraçilo de bOm b1;azileiro. 
(Apnia·lo~ .) . . · · . · 

Um oeonomlsta irnporta.nte di:tia. que.o ho
mem rancor11so dr,Te desejar ao eeu inimigo 
. que ganhe uma vnz na loterí11. on na rule\a. . 

O partido libara.l, nesta e~pecie. portou-se 
como inimigo l'..lncuro~o do povo brazi
leiro, 

O Sn. Bl!i!ERRA DB MmN:mns: -Felfamente 
ó povo . ·brazileilo sabe • biinoda da a<lminill
tração. 

o Sn. ESCRAG!'IOLLll TAVNAY :- .Felizmente 
elle con1ii>ce a biataria das loterias . 

P. ·ço, portanto, aos. nobt'os deputadot qne m<i 
au:dliem para ac3barmos com e~'ª p~rnicio
Bil!!!imo systema de lev:rntar dinheiro. Resulta 
d'ahi vr=j uho para o Eatildo, porque a loteria. 
alter;•, a pouco e pou~o, m:ie prof11ndamente, 
a indolo i& nação, infundindo-lhe idéaa perní
ciO!laS 8 h:i bitos ootestavei s. 

Secnpre !amontei que ae quizeaa'l commemoc 
raro facto mais grandioso do. vida. deste paiz, 
a anEt. indepen.lencfa social 0 . p?litica\, por meio 
do um3 gr,md~ loteria, que abriu a porta a 
ou,rl'S em via de execL1ção, e cada qual mais 
tel'rivelment11 enganador&. · 

o sa. B·:1ze:aM 1>i!: MEN11:us:-Qu<>m íoohou 
a port.1 não foram oa conservadores, for&m oa 
liberae.. · · · 

O Sa. SOAau:-Continúa aborta. 
o Sa. EBOR.lGNOLLB TAUN.AY:-Peço por i$lo 

o eoneul'l!o de todos os ladoe da camara para o 
1i:g.1inte projecto que von ªllruentar. ( Mi&lto 
km). (Lê.) . 

Sei perfeitam9nto que iéto vai produdr :uma 
diminui~l!.o . da receita ; m'M . devemo~ pro~ 
curar l!UPt>rir a falta por . meio• m .i1 l\one,tos 
(apoiado.<) o ·con8entaneos eo1n 01 gr:i.nde11 e 
1olido~ principioe .da eciencia eoonomica. 

o Sa. B EZ!tl\l\,\ DIC lilaNJttlES:- J' te111.oa lei 
acaba11do coiu a fote ri&, · 

O Sn. EscRAG~oLL• TAuN,\Y: -Ainda, Sr. 
preai lente, ~111 · anençAo a oon11equencir.1 de 
alg~m ai 'anco, Jul;:? dovor apre-entar outro · 

. proJeclo p:u'" tucihtar a. tra.n.formaçi\o <la 
irra111le propri11da..Lo , isentando de q1111.lqu8l' 
imposto a. tran!<mi~o de terrenos de lavoura 
de iOO hectores de ao perficie parti. b!tiito. E~ta 
medida n~ póde deU.a1· d •> aja la.r ri 11ol
. verlllot1 o grand•1 problema. d& transformação do 
trabalho, modificando o e~tado da propriedade 
entre nóe, . 

Ao te .. mina1• cut11a breve~ onnqi.l1raçt5ea, St. 
pl'8$id~nte, peçe> & V. Ex. que con•ulie o co111. e 
della obtrmba. que o projecto relativo â expoai· 
çio 11gri<:ola •la S. Paulo &<'j11. na proxima sellSllo 
collooarfa no primeiro Jogar d a .t• j,arte da ordem 
do <füt.. E' proj<'c\o qu" nl'> ter& diecu11eão, não 

·· levanta debEt.te, e interessa. & questlto a que lii;o 
maior importanl\i& ejulgn dever mer&ea1· da .e&

. marn. toda a. ~uenção : -a questão de immi
gração. 

O 811.. Pa:r:•ro!lN'l'B .: - A orclem do dia G 
. (>l'ganizaih polo r ·resid•mto. o l'l'njecto li.que o 
. nobre deputado. ae refere j:i foi incluido n& 

ordem pelo Sr. f• vi<ie-pre~identG, :no dia. 6lll 
que, por minha auseneia, pMaldíu a 1e1slo. . 

E' lido, a~iado e remet.&ido da COIIllllÍl8l5el 
de juatiça civil e orçamen\o o aegumte · . 

PllOJl:CTO 

N. 2t-i884 

l &enç<to' de itnpoito de tra.nsmiuao pa:ra 01 
· · tcnenos de. lavoura: 

A &seemblóa. geral re110lva : 
.Art. i .• Ficam ia~ntos de q11al1uer ·imjio11t0 

de transmisaiio os terranos .le lavoura de iOO 
hectares de a'' perB.cio para bnh:o. 

Art. 2.• RevogalM as d1sposiçl!es em con-
trario. · · · 

Sala dai eeasõea,. 19 de Junho de 188t.
E sc1·agnoll6 Taun <1y. 

E' Ígua!menllJ lido, apoiado e ramettido ' 
commissiio de constituição e podel'88 o •~guinte 

Pl\0J11:cro 

N. 22-1884 

Proliibir4o d4 lote1·ia1 

A aaaembléa geral resolve : 
Art. l.0 De ido Janeiro de 1885 em diante 

ftca te1·minanlemonte prohibitl11 a e:lt~a.cçio 
de toda e qua.lqaer lotet·1a na capital o provm-
ciu do lmpedo. . 

Art. 2.0 São revogada" as diaposiçiíea em 
contTario. · 

S11la dali IM!B•ões, 13 de Janho de 1884.-
Escragraolla Tawnay. · 

O Sa. Pnmato1:n1: :-"- Devo, antee de dar a · 
·p,.lavra ao~ Sra. deputndos inacr·iptos, trazer ao 
conbecim<Jnto da C1Lma1•a. a d~liberaçlo quo to
mei a reapo ito deste projt~ctO e que fui o meio 
qllP. tive do corrigir uma inadvertencia minh&· 
e da . csmara; 

O &rt, i4i do regimanto determina 9ue, p&H 
a 3ª di1cu '"º· eor4 o projecto reinettiílo á Nlt
pocLiva commiaaão com a1 eruenda11 appr oTadt.1, 
para o redig<r .te novo conforme o vencido • 

Foi, entl',.tanto, npprovado um requerimento 
par" que 11 3• dioQoeaão da 1>roro;:-ativa. ae A
aea~o no mesmo di:t em que ella tin ha· sido &p• 
provadll em 2'>. Ea1e r equerimento foi votado e, 
de acoôrdo oom ell4; ab·riu-u 11 3• di~c ,iaslo • 

PlLra sa.na.r até certo ponto ~stu falta, enten
di-me com a nobre commiasilo de orçamento, 
cifim de ·que · re~igisae o projeoto, visto ter 
li discuBollo do continuar conío1·me o art , j76. 
· O trabalho d" commielliio foi puulicado no 
Dicwio 0/flcial . 

ORDEM DO DIA 

CONTINU.t.QÃO DA 3a DlBCUSl:Í.O DA Pl\oll.OQATI'fA 

O Sr. "13'nacio Msrt.ln1!11- Sr • 
presidentP., ai nito .fos10 a neeesaid ·de que 
tenho deju11tificar o meu voto 11.a re$oluçioqua 
•~ discute, .eu o dnrio. silancioeo, porque eorn
prehendo quanto ó urgenw q"'e e111e projeeto 
1e toma l3i até ao tlm do corrontc mez. · 
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. A c:imara me11mo mosttoujó. ·q11e e est& a'ºª 
intenç:lo. A i• disenssilo foi encerre.d11. 11em 
fa~~r:nhwn deputado tive11ae pedido e. pa-

. E,to acto da camara merece todo o P.logio .e 
louvor, por-111.e mo•~ra · qmaotu 08 repreaen· 
tantca da nação deaejam que o gove~·no nio 
ae veju forçado a exercer uma dicta.<lura lina.11-
ceira. . . · · •· _. 

Sei, Sr • .,presidente, que os eatyloa ~coneen
tem, que .o regimento pertnhte e que< V. Ex. 
tem r~oavehnente tol•ira.do, na9 d~acusaõca 
como eslus, o de batepofüico. 

"·, O sa. Pn&stósNTJC. : -De1colpe•me V. E:ii: ~ : 
na 2• di11cuúio; ·ó o q_uo diz a nota 43 do 
art. 156 Jo r~gimonto. (U}: . . 

• Em i9 de Junho de i8i5 d~cidin o prosi.,. 
clente que as resoluções prorogando a [ei do 
orÇDm•:nto &ives59m tre.s di1c11s.<l$ea, disculin· 
do-ee, poróm, pol1tioa geral na 2• discu11são. > 

O Sa. lGNA.C10 MAR'l'ms : - Conheço a. di~
posi9ãa que V, Ex. acaba .de ler, 111as é elle. 
uma ~implee ~chão do 1>reeidente de então, e 
eu entendia que, ~ndo V. Ei. con~entido que 
o omdor que .1119 prec~deo discoti<ae poliL1ca 
get•al, não m'o tolheria, . entendia. me.is <'{ll.O 
cumpriria V. ~:t. o regimeulo conforme elle é. 

O r!'gimento, nu verdade, probibe e. .liacusalo 
de pufüica. geral em qu&lquet' diec:ue~ib de 
orçamento, Salvo a 2• do orçam·,nto do imperio; 
mas, na ctiBC\188~0 dos orçamentos doa diversOS 
miniaterios, e permittida a diaeuaalo de po
füica rda.ti va á pasta de cujoa negocios 11e 
'&rata. · 

· or .... em uma resol1Jçilo prorogatin tr•~·ae 
doa O?'.Çawentos de toJog oa miniatêtios, por
tanto, ni·• 86 póde tolher a dieeusaoto da pohti~ 
de todos elles, o que conatiLue a polit~ca geral. 
(Cottt~1lat;l!o .do S1·. Altdracl·J FigtA~u·a ,) 

Não. me prevalecendo d"Jate direito qne 01 
e11tyloa dlo e.os orudorH, nlo poa~o c:o•ntudo 
deixar de dirigir..:me ao nubra pra1ident"' do 
con~elbo, para. a 1egurar a S. E:r.. que o aeu 
antigo compaubeiro de combates, naqucJJtia 
bella.a lut:11. que . 11qui tivemos no~ tempo.• do 
governo de noasot advorao.rios, que a.quello 
1eu antigo 10ld:1do· qui:J c11m11ria 1ampre com 
promptid.Xo e prazer na ordens de S. Bs.. , 
quo er11, como é, ·um doa 11011101 .mais emi• 
.Dentei cheft>s, continúll a ·1er do S, Es. o 
meamo admirador, o pre~ta ao minilterio por 
S, Ex.. organiudo o 1eu apoio, que, ai nlo· 
vale por ser fnco, Y&le pe!la sino1riilade e 
franqueza coin que é pre11t.do. · · · 

O Sa. DANTÀS (presldetHe do conselho):-
v.ie muito. (Apoiatto1.) . 
·o Sn. Ias.1.c10 MAllTJNS:- Quando o'nobra 

pre1idoutG do conaelho, o anno pa1111a.do, cha
ma lo p1:la Corôa p~•r• organizar miniaterio, 
exi1uiu~o dessa reepons~1bilid11de, ea fui da• 
queilea que não · puderam concordar com S. Et. 
.D&9 razões apresentadas ; com aqueUta liber• 
dade a que o riobre Sr. pre1idnntia do conselho 
me du direito pela bon !ade e p •la amlzr.de com· 
que me doetingue, tive occ eião de dizer pe.t· 
aoalm1mte a s. Ex. que eu nchavo. que o ae11 
procêdimento.eximindo-1e do poder, o anno pas
sado, nlto \inha sido oorreclo. · (ApoiatJ01,) 

Sendo HllÍID cornprehende o nobre preai
den te do conselho a intima satisíaçllo que unti 
veildG-o agora organi~ar winiaterio. 

- Qu•·m, como o. no~re presidente do con.,elho, 
aoube erguer na. sua ·heroica provincia, á casta 
de tantos o tão irnmen1aa sacrir!c os; A c111t& de 
.tanta dedic:áçílo (apo iarlos J, lir;;-11or, a~nlo foT
lllar, um parti•io forte,.unido e grande, que 
c,e.u11ava in:reja aos ae.ue co.religion11;ri<u poli- . 
tlcos du ~o ~raa provincias ,.io lmperto, que· im.-
ponb.a adrn1ra.çlo e respeato . a. sena proprios 
a.dv.P.real'ios, não podia, Sr. presirlent~, receial' 
opposiçlo por parte d .i CO•_rel.gionariqs eeu1, 
a •Dilas º l>parece•ae no pod·•l' ·; eeria prec~ 
<iue, depo11 da preseoça·-le _S . Ex. noe conae
lboe da coróa, .VIG:laem factos que . pudell8elll 
alienar as 1y111patb.ie11 que S. Eit. colll ju11tiça 
gosa·no par1.;do lib"ral. Foi oata a razão por que 
e11&~11di que, por mais forL&a q11a fosaem os mcr 
livos que S. Ex. tiveBBe, parecu1-me que o oobre 

- preoai~ente do. c~nselbo não · d .:Ti:i, . não podia, 
não tinha o d1retto de recusar o poder nas co11,
dições em que o fez o anno pa•eaJo. · 

Agora folgo quo S.Ex. te oba aceita:lo o poder, 
e por ease eoc.,eeao felici ·o, nilo tanto t. · 
S. _ Ex. como o pal·t ido liberal e o nosso paiz., 
(Apoiarfos.J · · 

O nobre pr·'•idente do con1P.lbo, amaelrado 
estac.liata, pert'e1to conhecedor da aciencia do 
gorerno, daquillo que ao chama poliLiça, foi 
feliz na· formaçlio de eeu pl'Ogr:·• mrnt.. 

SenhorH, não 1otl. daquellos. i11contenta.
veia que querem que nn progrununa do governo 
ee inclua tudo q11& oon11titu.e um proçamma de 
partido: adi lereoç.:' é grande. o governo tem 
o dever e1pech•l de convergil' i ntelligentomente 
para CArtoa e deter111in&dos ponto• a attençlo 
doe repre1onta.nlea d1A naoão ; o governo tem. o . 
daver de conhecer, da~ i<leae q ui! constituem o 
piogram•ua do l•&rtido, a4uella1 que maU. ur
gente111Gnte recla1nam e:t•icução e procurar 
realilal.·a~ : é isto .que dl!Ve constituir pro
gl'alllma de mn governo, quo é muito m~ü re- · 
1tricto do que o programmt: de um p~tido. 
que deve con\cr em •i todM a~ idô111 e a1pi
raçõ1i. deeso 1J1esmo partido• re.li:za Tli• em 
futuro mai1 ou menos proximo. 

O progr&Ulma ·de ulll gove ·no, dia Co9'6, u 
sua obra 1obro a 10bor1nill, e ê eom;>leto, 11 
compraheulo a im1ierio1a nace•sidao.le Je au.; 
ginentat moralm~nt~ o poder ntóoional, preser
vando o promoTendo oe intere ses do eatado e 
o ~em 11tar d<?s quG vivem ao abrigo da comti· 
tu19ão e dade1s. • · 

O nobre pr aidente do conselho achou 
diante .de· •i. quê1tõos graviHimaa : dua1 so
bretudo que pr-:occupatn todo1 os eapiritol 
que. p onaam neat~ lmperio. S • . Ex. enfrentou 
&BBas ~~eet~11. .fez ·, 11elba o pro?rtu:nma do 
seu. n11n.1ster10 : a q~elitM ilnanceira e a ,9ues
ta:o do elemento servil, o Ileu programma é pois 
comp~eto. · . 

9uém se inter0811& p~l& sorte do no.sao 
p1uz, quem procura es1udar aa. nossa~ coull8.s, 
fica por v~zee receioso ante o Htudo dn1 nossas 
quealõee fü1ancaira1, e ulln 'póJe portanto dei• 
iar de honrar o governo que sincer&mente 
len~a rol0lvel·a1. 
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O outro ponto é o elemento serv:J, qu~ ·tem poeiÇ~ dctinifa ante. eaaa que1tão momont011a . 
lraaido o.gibtla a opinião em todo esto lrnpal'io do elemento. servil, que já agitwa a nossa so
(apQlado do Sr. Dantas), e que pa.reco um v~lclo ciel11.lle e quo não era m~ls um<l l{ll83t1o de 
quo pi'ill1110.~, aem poJermo;i · praver os etr0itos parti<lo, porém um raovimei:ito •ocial ; então eu 
qoe pOde traier a sua eoll1çãó, aggr:iva.da já di1;ia de•t& tribuna q11• nil'.o ·oru. poissivel 
tanto mais, porque os go,·ern!lll não tê01 que- me.is oppoi" barreiras ao 1110,·imonto que . se 
ritl., · encaminhar as opiniõe~ que se :nanifcs· . agitava, e que ao governo cumpria enca.mi
&am. . . • . nha1• a questão, para evitai· o mal .que nos 

O nobre pre~idGnte do conselho, quanto â. aa:e,.çava, ·ou . p:ira ao · menos minorai-o, e 
quosl.lo financeira p1iti11, pll:ra o ae11.syste.na. enunciei algu1no.~ idéas, <las que o nobro pre.,. 
da rcstricLa ~conomia. do.a dinheiros publicos, e eidenlo do conselho procura agora rcAlizar. 
da •~vera fisc:i.lisaQ:iO. S. E_x, o no'.,re pres:den.~e . do c-0n~elho nao 

o SR:. DANTAS (preaide,.te tlo conselho):- pód0 ser tido como alJoliciouiata: 'S. Ex. ó. como 
Em amo. cornples:idade d~ providencias, sendo todo o bom bra:11il ~i1•0-01Mncipadoi•.. . , 
uma dellas êue. · O S.R. DANT.&1 (piYJ;-idéTUe ·clcJ cons1lho): 

O SR. fGN.lcto.M.i.RTISS :--Mae paraessesya- -Apoindo . · · 
tema fin11.nceiro,.partiti S. Ex. dci.,11ci~ pontos, e O S1L lGNACIO MARTINS •. .'. prJcura onca
usim $ . Ex. continuou exact1U1ento 11. politica minha1• a queetllo p:ira que delis nilo \'enha 
do minist~rio seu antec; .s11:Jr, que foi um dos resultar a de~gra9a .para. o nosao paü. Sei 
miitist·irica maia oconomicos quo temos tido. qu:1nto é ent'aJonha a lcHura perte11cente á 

O SI\. DANTAS ( p.·esidente elo o.ons~IT•CI) :- c11.m:i.ra; mas peço nos nobres depuL11do11 a bon-
Apoi.ndo. .da ie d& d11aculpa.rem-me, ai o feço, pol"que 

preciso nnLes de Ludo juetifica1· a . mi11hr. co-
o Sa. lGNACIO MARTl!fS :-Já tive occui«o d~ betencia ante o gabinete actual. · . 

declt.rar nesta camar:i que nós a.inda nilo tive- Na 908940 du 20 de ·Abril tle ·:t832, dizia 
moa min!eter!o mais economicio do qye o elo 24 
de maio (apoiados ela 1naio.-ia;,e ai mo fosse li- eu ( 1.ê) : · · 
eito destacar uin Domo, eu citaria.o 110 meu dia- 4\ O Sr, lgna.cio Jlarfoas: -A posiç!Õ que 
tincto palricio que ta.nto eoube ele•ar-110 no oocup11mo1 no parbunenti ·nos ó rnuit.o ltonl'QP, 
conceito publico. o na <?atima doa nos11011 com- 8'SBa honr11o traz-noa, porém, deveres às vei:aa 
provinciunoe, pel• rigide.i: do se11 caracter : bem rigorosos de que .não nos podemos exilQir. 
refiro-mo ao nobre ex-min!atro da agricullura.. Não compreltGndo ~omo e> parliimeoto póde 
(Apoiados.) · . · · deixar de iuanitosbr-se ~obre e. maii incaQ-

·Peço a V, Ex. manilar vir 0 3 A.m1a1a de t882 descente q11e1tlo da actu11.lidade, n do 1?le111ento 
~rim•ira seB&iio, Abril G J\lnho. (E' satis- servil; neuhum 1leputado tem o <!ireito de fugir 
feito.) . · della. (Apoiados;) Entro ne1ta qaH1tl10 ü• 

Sr. preeiclen le, na oblc uriJ&de de minha viela morata.men to,· ·com rec~io, mas lll!Dl 1uepai91D 
politica. tenho zelado a~mprn a coherencin alg111111, pois.o flOUCO q1111 po.vuo, aquillo que 
que devo mo.nler e DlGl'Cê do D1111a, ainda uma. con11titue o \ll!queno pa1ri100nio dos meua filhos, 
liô ve:& ntio ncllai-me em conLrddicçilo 00 meu dugrao:1dam~n&s ô qua&i tudo nessa pro1,..ic-

·~cefünento premeut~ com t.quillo qlle· tenllo dade ~ preo:iria quanto infeliz ; n«o pOBaD, 
fcli&o n.o pasaado. portaato, 11r averbàdo de euapeito. · . 

• St. pre1idontc, ud1 oe r&J.'l'e••ntan&Ga da 
O SR. Escn.tG.NoLLJC TAIJIUY : - J\poi11Jo: nação, temos o dover. de noa empeuhar coa 

V. Et. nllo tem 1ido devldnmGnle apreoiado pelo lod:a.M a1 fürçaa para que. e11.& queatlo nio se 
p1.rt\clo líberal • · 1•e1olva por um golpe violento e ropentino; 

O Sn. loNACIO l\fAaTIMI: - Tonho 1ido mai~ entre nó~ t1tilo •e dando a11 metmo• taotOll q_a.• 
elo qtiG met'~. e muito mai1 do que V. Rt .· preco·l«ram A l'ltincoito da. eecravi•llo nol Ea
ilupl'Õ'. Não tenho ~ pnrtido li~ra.l 11o monor tudo!!-Unidoa; cu.mp1•e-no>, portanto. tomar me
qu11u, o a •lle d<1VO trn!llen•D. grahd4o. (Apoia· didaa pn?.\ q11e a eoluç«i! nlo seja dada do 
dos da maiol'itJ,) . mesmo w.od!); ti aq11-ella. gr1Ade naçlo pôde 

o Sa •. B•ZERl\A DB Ml!lNXZlla :- O n11.rtido é suppottsr o gQlpe, o . Bl'azil ouo resi•tirá 1111 
dõe Dr 11ctu"lidade.. ( Apoíacle1s.) · . 

uma cousa, os man 8 dQ Olttl'a, o. p.rtido e Nos Eatados-Uni.dQll o- go..:e,no procuz:ou a 
V· Ex. não tem que •e quei~ar. principio abafar a U.<la. da abolição, chegando 

O. .sa. lGNActo MA.11.Tt:U.:.,.,..Nein do DiT•guem. at<i u la11çar um imposto ma.~or do q_ua o valor 
O. Sa. Escll.AGNOLLB: TAUNAY: - V. Ex-. ~ do el!cravo sobre o senhor que o libertuse. 

&lif.s ingrato commigo: me reepolldeu tão mal. Mu fora.rn-BG formando reun!õe~, mesii14g$, e a 
(Ri so.) . . imp~ensa por tol a n parto ftl t &IJr.i~ando o o:fa- · 

o Sa. C.\nNsino DA Cuiou ~ _ Nlo corres- fendendo D. idóa, que om Bi ó hnrnanilariam~.o:te 
pond·eu: 4 fineza. · eeduclort1 , e o resuHado foi. o que nós eabemoa, 

a deagr''? de wuitO!l ci<ladllo• e i. horriv: l gue,.. 
O Sa , B .11:u:nnA oi;: MENEZIR :...:. O nobre de. ra intoshna. · 

pulado nt'lo gostll. de llca.r ctevendo favores.. e .!l, sol11.çlo imraod l:I t&. ele ala quesllfo 11erta n.a 
. O Sl\. loNA.010 M,u1..T1Na:.- So\l in()apaz do o.cl1ua.liJ~1d,e um mal cura.ordin11rio o de funu• 
. re•pondo~ m.&1 a.o. niib.re depllbdo. S(., p~osi- tns co.nnq uoneias. .. ( <\.poiados . ) 

dente, ha mais de 9,oua annoa~em iàa2, eu e :Mas.. niOba. brazileito.qus. nilo aeja e<D11.n~ 
pedia 110 ministerio de e ntlb que to111&sse um& oipa.dol,' (· m-.ãto.~ apoiatlos J , ni.n:ru.om. de1ejt. 
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ver perpetuado no 11o~so r•&iz o triste fac.to da 
escravi~ão. (Apoiados.) 

e Nós ntlo podemo~ dispensar jâ o trabalho 
ea~ra vo, aem primeiro t.er-~e cui lt1do d a tr .. n•• 
içl'J pari o tr11.bllh() livro; ma1 t1'mb1m o go
verno nllo póJ1) :fleir mudo e riuedo em frente 
de um" tão momentosa. qua.nto \l&rigoea quea
tao, precha fe ~er nl~uma C<.'"U, ·ao menos p:wa 
sati,faz<>r a "nciedado publica. (Apoiados.) 

e A idén jâ u nianifostou e tem-ar. desenvol
vido.d' tal modo que é impo3sivel eontel·a ; a 
resht~ncia agora seria. ma.is rerigo1a do que,. 
todo. . 

e Sr. prcei:iente, eu não sou abolicionista, 
mal eou. emancipador, COtllO slo todos.os brazi· 
le iros ; a e:i:.tincção immedia. ta ·da eec ra v idão, 
nas. netuaos cirenmslanriirui, trarh> a d~sgrap 
geral, e. com esta. desgr;iça, terriveis males A 
nos1a p::i.tria (apoiados) ;. mas serei feliz si 
ainda puder ver no futuro re301Yida esta gra:ide 
quoytão, aem prejuiso dos po•suidoree de es• 
crnvos e ·som aba.lo ou commoção no paiz. 
(Apolmlos .) Pnra ist'.l ti preci•o que alguma 
cousa se füç11. desde jA, que se adaptem :•lgurnos 
medida$, ainda que indirecta~. (<1poiados e 
apartes.) 

e Sr. p~o1i lente, posso ser p~los intoleran• 
te~ accusad:1 de. iriconvenienle, tocando nesta 
questHo, mas fallo convencido de que adv.ogo o 
dafündo os intereeses dos proprios senhores de 
g~cravo1, e principalmente O!ll11t11re1119s de meu 
paii. (Apqfodos.) 

cO illustre Sr.· eonselheit'O·Saraiva, no seu 
relatorio, lembra a reversão para o fundo de 
ema.ncipaciio da~1as qua.ntia.s que eatão deposi~ 
talas no Tb.esouro, para u. educaoito do~ inge
nuos, e sem applicaçlo, quantias que foram 
distre.hidas do mesmo funJó de emancipa• 

çl~.Qualqu~r medida destas indirectaa, julgo 
a~r de pruden"ia e de nlta convonieneia to• 
mar-a3 do'lde jll., afim de, dirigindo-se a ques
t!lo, evitar-se que a iléu. se dewaire ·e que o 
choq•re sPja tcrrivel. (.1poi•dos.)" 

e Porque ontrenô1 ha de o estrangeiro poder 
comprar e vender escre.voa, q11anda em sun. 
patrin ello nllo oa pó le possuir t (,tpoiado1 ) 

e E' "ma modi la indli·~eta, ma~ que de 
11lg11m molo nti,farà $ opinillo q11e ao runi-
fe~ta. ' 

e Por q11e, pG1' 9ll:81Dplo, nllo 10 prohlba a 
tran•mi•<lo <la eacravog por h~r •nc;11 a her
deiro' q11e ntro •eja.m neceuario1 ~ (.tpviadvs ; 
muito bem.) 

e. O Sr. Frantisco Soc:lrd :-Quer limitt.r .a 
propriedad ~. . 

e O Sr. lgKrJ.cio llla1•tins 1-Nlo, limite.da 
jâ foi e!la. pela lei de 28 de Setembro e por todo11 
as lei< que se refet'f.lm a e11ea especie de pl'Oprie· 
dadtt, que é u·mii propriedade e:tcGpi:iional. 

e O 81·, Felicio doa Sa~tos :-Mae nós. não 
podemos prohibir que o e11trangeiro pos1na ee
oravos. 

e O Sr-. Ignaclo Martins .·-Mas· podemo11 
pl'ohibir que o oetl'angoiro o~ poaaa ndquirir 
a•agora em diante, salvo ai Côr cua·Jo com con• 
j11ge br1t?.iloira, e o eMcravo lhe pr~vier de ho· 
rança neces111.ria, 

. . . 
e Qilal 6 o prejui2o q11e re~ttltàr:i ai mna lei 

prohibír i. tranarníeslo da prop~fodad3 escrava 
por herança, só admittindo quando .se tratar de 
h!lrdeiro neoe~sario 1 

e O q11a prací~ii.inos einfim é que qualquer 
Mto, ~ue qu1Llq11er m&dida eej!l. tom .. da polo 
corpo hg;i~lalivo, c1u11 mostre que esta questlo 
não lhe e ÍD(füfer~nte, a que procura salvar o 
paiz da. Lerrivel cab.etrophe de que eat:i amea
ça.do. 

e O Sr. Francisco Sorlrd :- Não é tanto 
aasi~. 

. e O Sr. lgr111cfo Martir.s :-Sr. pr~aidente, 
o partido libere.1 a.inda desta vez ae retira.ta do 
poder dei:ta ndo nas nossas collecçõea a lei de 

.10 de Junho d~ 1835 T · 
e A lei de iO de Junho de 1835 é um\!. lei 

barba~a. é \lln!l nodoa de sanguo na nossa Je
gislai;l11o. (,lpniarlos .) Para. o j11lgamento doe 
nihifütas 8. Rus~ia ni'lo tem uma le i tão cruel 
como e~ta. (Apoiados.) 

"' Peh1 lei de iO de junho não s permittidó 
no pobro escravo, no seu julgamento, o.Ilegal' 
circumstenciasjust.iflcaiivM e nem ao menos 
o\rcumsbncias a.tten1111.n tes ; essa lei !!Ó adrnitta 
o facto e a.g circumstanciaa aggrava.ntes, e o 
p~na que impõo ó a pena. de morte, sem recurar> 
algum. .· · . 

O Sr. Basson:- Silo conaequenciaB de. eew 
cra.vidito, 

D .81•, Fm11cisco 8odr-r!:- E' uma lei de. 
exeepç!lo, como ha muitos. · 

O Sr. Igncicirl Mai·titu: - Mas esta eJ.· 
ce?çll'o ô por dam~is grave e e1.cessiva, é ni-
1mament~ injusta.. '(.~poia!los.) > 

Sr. presidente, quem ha. mais •le doai anno1 
pediit ao sav•·rno qualquer p!'Ojecto ou medida 
que encaminbars~e n qu.estllo para evitare[ll-!IQ 
os males de que no~ v1amo1 ama'.1çado1, m01tra. 
a ~ua oobereneia sustentando e apobndo o mi• 
ni1terio 6 de fonho quB outra cou~a nAo quer 
senll:o evitar que eala questlo tifo nionieDCOH 
venha a dar um res11b~do quo 10Ja f11to.l ao 
no1eo pah. (:1paia<los .) · · 

O qua 1 ede o nobre presidente do oonselflo 1 
Pede um impo•to·gel'l\l que nilo PÓ reel\ia Robre 
aquolte•. '{ue tôm uiada a lnfelidd~de de. ]l-01• 
11uir e~cravol, como 1obl'<! todo1 em geral : é 
mai1 q110 ju1to e~to impo•to, poi• a qt1HtAo a 
todoi intereau, todas devem ooneorNlr para 
11ua ~ulu9ilo, ( Apoiado1 .) 

O Sa. Esc1u.aNor.r.ia TA.UN.to.T : - V. Ex. 
ma9tro11 a e 111.1 cohoronofo. Mas a do Sr. minil
tl'O da j11stiça 1 ••• 

"o Sn. IGNACIO 1'fAl!.TtN9:-E11 lembrar.,iao 
nobre proaiden:e do consolho e. necessM.i.de que 
tomo~, embora depois <ie começada a disc11a-to 
do projecto, Mcessidade que me parece inde
clinavel, itual a de uma nova matricula de e1w 
cravo!, Nilo t~mos dado1 1mfBcientea para llOw 

nhe~er qual o numero de escrR.voa 4ae 
exialG no pa.i11 o muito tn!!DOS que valor 1•epre-
aentam. (Apoiado1.) · 

Nessa nov11o 11111.tricula poderd 110 doelarar o 
valor do escravo, sendo eate valor ou d11do pelo 
s~nhor, como ma paraee m11i11 rnzoavel, 011 de 
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accôrdo com 01 ch11fes d:it repartiçõ&a 11aciieg, 
ou por meio de avali11çíl:o, ou por qu .. lquor outro 
moao. . 

O SR. PnzstDl!:NTlll:-Dero d d11tarat' ao nobre 
deputado qu.o e•La discuado nlo te.til logar na 
proroga.tiva d\l que se trata. 

O SR. [mnc10· . 1.lfan.Ttl!lll~- Em. Tí~ta; da ob
eervo.ção do nobre preaidente da camara, que 
eu. cumpro eomo si fórà ·uma ord,,,m, deisu.rei 
eetao; considera~ões para outra Occ&51ião, e pa.<iiso 
adiante. · · 

f'r , presiil <>nle, nos governos como o nos~o 
nenhuma :1ttrib11içio mais importl\Ilte tem o 
p9.rlam~nt0 do que a decretação da de<Jpe:i:a e a 
fb;açto da. reo<iita, e por essa razão a nossa 
Cons tituição s.'lbiamente e.stab~leceu quP. an
nualmente seria füi:&da a despeH e orçada ·a 
receita. 

E' d1wer do parlamento ·a do govemo pro-. 
ourar eempre diminui!' os impoetoa, de m:1neira 
que o a11.crífido füito pelos cida.'11011 11<ijn o 
menor po'6ivel. 

Si foa'J ,· poiJ.•ivel que OB orçamentos s 1 fi
aeaaem semestralmente, trimensalmente mesmo 
a ConatituiçillJ o. ta~ia estabelecido, porque quan
to maia proximo fôr o ei:ercicio, te.nto melhor 
será o orç:iUJooto, porque mais se conhecerão 
u necossid&.dee publicas, mais ftac:tli~dae serão 
ae de•p?.za.9, e mai$ bem or91di. sarll a -racoitn. 
(Ap_oiadc•s:.) 

Na nossa vida p1l'lament11r 26 prorog&ti\'as 
tem 1ido pádida.~ a concadidn1. 

Ei:n 18·~9 a primeira foi conc11rda nlto colDO 
prorogativa, m~a mandando vigorar o orça
mento d·i . um .anno para.. MlllO e meio, muda.n
dando-se u .im o. nosso anilo financeiro da 1 da 
janeil'o parai de Julho. 

Contin11arnen\e 110 tem pedidO até hoje pro
rogati vaa. No <loi:ninio coneervador prorogv.ti
vas fon.m .co1lC'1diclu, e tambem · no domiuio 
liber•I; torne.ndo-13 me.ia ealiontes que uma re-
1olu9!10 prvrogllndo um orçamento jà pt'oroga
do, foi por d11es vezes prorogAda. vindo as1im a 
[llorem dou• enrcicioe 6.nancoil'Oll regidoa por 
prorogaçí:íee de prorog11çGe1, de 1871- f873 e 

. l874. 
Nllio quero lanç"r l()bre o partido conserv&· 

dor OU !IObM O libera] a CU}(ll\ deatea ÍaCtDI, 
porque d!! t1.1do isto o qu nó• colligunoa· é q11e 
18 o tempo dae '!e ~Si!el da Ca1111ra que jt\ era 
insutflcientg naquells época nilo póde serconsi .. 
derado sufficiente hoje (muitos apoitldo.•) ; os 
11.0SSOB trabalhoq <;(I mullipiica.ram pot lal modo 
que a Caru111•• nlo pó:!e durante 4 me~ea ti-atar 
de r )formRs, e 11e tn.ntúl oulros impo1•t11.ntos, 
a.<;isUm\)tos e fazer o orçamento e.nnualmento. 
(Apoiad9s. ) 

O Sa. SoAtll!!3:-O tempo aendo bem r.pro-
veitado cbeg1wa. . 

O Sa. 1GNAOIO MARTIN9 :-Nem procede o 
argumento de que o tempo bem aproveitado 
chogaria. 

O Stt. So.i.llii:": - Falia-se demaia. 
O Sa. loNA(llo MARTINS:- Nilo ha t "l: 1111 

cli1cuaaõe11 11q11i . 111to &ll'o tio ampla!! como o 
nobre dcpu111do di1, e um parlamenlo em quo 

ha o encnrr11rnento não 11e pdle 11ccus1r de ser 
eateril porqtte falla·ae demai1. (,lpo·a-1.01.) · 

E', port .. nto,evident~ que 01 quatro ineic1 de 
.:1es~ aio in1afficientes ,'. (a1>0 iado11> e a seaalo 
annual ein vez de dutar quatro uieze·, já devia 
eer ,,,, eeia, o quo nãó alteraria o nos•o e1tiido 
financeiro, por'l uo o subai dio é p·,ir:. cada u.na 
sessão, quer seJG de quatro, quer de lieia me
zee. 

Tenho constantemente vota.do contra todas a1 
prorogativas do orçamento. 

O SP.. DANTAS (p>-esíd~nte ·do 1:onselho) : 
M11s 11s cfrciimstancia~ hqje silo muito esp11· 
ciaeil. 
. o S11. klNAOIO MARTU'lS : - E ei· o nobre 

preeiJente do coneelho, .apezo.r · do apoio que · 
pre.~to no seu. rnin ·stario; ap'lzar ds. ~stima qlta 
a S • . E:ii:. voto, apeze.r·da gr:i.nde confiança. q1te 
te!iho em S. Eit., ·vie~ae pedir uma prorogat1va 
om ouira11 circum1tancíam, eu.lh"a peg:iri:i., mn1 
actnalmente não o posso fazer, p•)rque S. E:t. 
catá ba H1 d'ú no poder e nenhuma rasponsa· 
bilidada tem da íalte. do orçamento. (.lpoictclos 
e apart11s .) 

Si o miniaterio pllsMdo, ao qual prestei o 
mau apoio, tives~e pedido a jil'oro,~ativa do 01·
çamento, eu tel'· lba-hia negado. Nego o meu 
voto ne9tOB casos. por dous motivos ou com dous 
fln1: t-. para far.ar com que o governo se ea· 
fQrce, afinl dl! con~Gguir o .orçam .. nto a tempo, 
dur11nte o praio regular; cm 2~ lo~ !U', p:lra 
f1.zer S11liente qu.o o tempo nos ê inaufficien.te 
a\é para • diseua$ãO e voLação das , J ,is an-. 
nuas. 

Ma1, disse o nobre tleputado que eu deTo 
continuar n ser cober"nta. Soa coh«rente lliror"A 
como o tl"lnho sido em todos o~ actoa ela minhr. 
vida publica, e, -p:-.rr. convence~ o nobre depu
taJo do 9ue eontintlo a ser coherente, leroi o 
que aqut di~se. n:i ee, llão <le 2 de Junho de t882, 
que.ndo o niini'>terio 2i de J'nneiro veiu. . pedir 
a prorogativa do orçamento f lB): 

.,. Voto contrr. \\ resoh1çlo, como 1em1m1 te
nho votado; m~s, a. qualqt1er outl'o governo que 
iiirora .•a org:iniaa<se o nlo eetivos•e · naa con· 
dlçtie • do l\c~ual, e •iO"Se pe lir a prorog11tiVt. 
do orr:amt1nto, a11 nlo llBfl'nr1r. o meu voto.• 

P l!rgunto a~ora ao nobre deput1Ldo e l ci!.
mara.: nAo e~Lâ o minisL~rio 6 de J 1mho ll9.9 
coo Uçile,;i que eu tlgura.va W Eu níto podia Pl"W~r 
na•11iella occa.•ilo <)li~ . llG organiuria, do111 
e.nno• deveis, um ruinisterio q ue 119.e ncontr 1qse, 
como o actual, na naces;idade de pedir, tbl'Ç<>
l!t\11Jente, prorogr.tiva, 

P~rtanto, seg11ndo a minbl\ dílclal'nçlo de 
então, ainda que fo!':~é um miní~t~rio cGnRer. 
VRdor , · ne,t11s condições, e t1 lhe daria o meu . 
vo\O . (Apoiados .) · 

Sr. presidente , o meu fim principal, Tindo ti. 
tribuna, foi arredar de mim ,e. pecli.a de inco
herente. 

Eu vi11. mais de um amigo chPgar-110 a mim 
e dizor 1ne quo lendo eu voto.do !'l&mpro cont ra . 
ns proroBnlivas do orçam11nto nlo pi>"ia h1~e 
a~m in~oherencie. approvat• e9ta . Creio ·que 
felizrnenle mo justifiquei (apo!aclos), nllo. 16 
co.cn as pala.vras bojo pronuncie.das, lllN prin-
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cipal111enta com o que aqui dine em 1882 e que 1 Diz ·qae a proviilcia do Rio Granie do Sul 
acubo de ler. (;lpo:'ados.) foi sempre c:oneiderada. fóra da legalidade, 
Eut~ndo que ô u1·g.ente, urgentiuim3 a vo- consider«da. ÍdU.io e pto?r1edade de um ho

tl\çf10 de$·ar~aolui;ào, para que antes .do fim do mem. 
mez, ella ~ejl\ J11i do p~iz ; não qti~ro, pois, o . O ora1lor er11o b~m moço; :itlroa-18 de luta,1, 
ne1n devo tou1a.- ma.ia tempo ri cam"r11, e por não recuanJo .diante dos aacrificio~. da fort11na 
isso aqui turruino as pouc1u . observaçlles que o. do sangue, diante do• 11acr1ficioa do que ha 
Hllha a. fazer. ("lluito bem, iri.uito b8m.) . de ma.ia caro para ó coração humano. . 

o 811.. Bl!liEnnA DE MIN:E1.Ea (poia ordom): . O o~a:Jor não teve nem se~uer um confor~o 
- Pei; 1 a V, Ex. qirn cous1Jlte á camara ao. do part1do.conse~va.dor, o 11po10 com quG podia 
bre o encerramento da diacussa:o. c?n~a,r p1u•11 COllhnuar na lata e entretanto i:;oir• 

tanua no se11 po11to de conaery11odor, po11co tm• 
Approva.do o encerr:i.mento, ê a~optalfo o pro- portanJo-ae com a inditfcJrença por um l~do e 

jecto e enviado á com:uia;ão t.le reda.cção. . com a .cri111i11osa c11mplicidllde dos homens do 
sen partido, quando a aua provincia e,.. adjudi~ 

COllnNUAQÃO DA DISCUSSÃO DO l'!\ÓIECTO I>E cada ' inf111ench1. de um homem, impo•Uo-ee à 
PIX.\QÃO DE Fonç.1.s DB raau. mMma provinci11. tod:\ ordem de ncrificioa. 

Não era, portanto, hoje, que ·o orador havia 
'de fner um OQOlprilllento de saudade á pbaluge 
conservadora paf& 11tirar-se aos braços do par
tido liberal; não era hoje, quando ·yê o Sr. con
selheiro Dantas de braço dado com o St'. eonlG
lheiro Oaspar l'rtarti111, que o orador se atiraria · 
nos brnçoe do Sr. · preaidente do conselho, 

O SI- . Severinu Ribeiro come
ÇI\ pedindo d ·aculp1' da, ant~ d a entrar na 
&preoiação dos negocios que cor~e111 pela paa· 
ta da 8"1erra, fa.zer co11aide1·açõe1 <le orde.u 
ge1•al, u. que ê. impellido pela po~ição e•pecial 
em que ee ncha . collocado, quer .como cou-

. eervador dedicado, quor como abolioionifl,11 . 
Nlo de hoje. 1uas,do longa dah, o 01•a.tor -

tem-se pronunciado aomprll com a. maior ela· 
reza e fran,1uei~. . · . 

Sob1•e . esae iursumpto, que llt1 actualid11da 
domina. os i:spil'itoa verdadeir:imente patriotas, · 
apreeenta-ae um gabinete roanitestando l\B 
1>ut1s idêas, t~nto sobre outro• pro!.>laruu que 

. ae impo0m ao eo;pirit'• dos politicos brazileiroi, 
coiuo ainda mais sobro a questão do elemento 
servil. 

Q11e1• isto dizer, observa o orador, . qt1e a 
opinh1o naciono.1 venceu, quo o brilhl) dtt. idóa 
c .. 1·cou o throno o dominou o coração doa ver 
dadeiroa pa.trbta~, tendo o governo, ao m~nos, 
a coragem de tom"'r 11 ai essa opinião o de 
vir sujeitai-a li deliberação do parlamento. 

· Antes de tuJ.o. porem, v i> nas b 'nCl dna con· 
aervaoor 11, ondll se sent:un 111 brilhantea ph;1-
1~nge• oaa q ua.es o or,1dor tem sempre occupndo 
o m 1i e humilde logar ; vê que uma impr~s~ão 
d.~~~grad 1vc l, t~tD causado o s~u 1aodo de pro
nunoi ir -se :i. respeito; e quiç:l. juiz9s por agora 
1ne11os op(lortunos e CClnvenien,•is· têm sido fei
to» ROb.-Q a eu11. polira indiviclu,.lid1de. 

Vê, por ou~ro l 1do, a maioti:\ liberal, tendo 
talvez e 'p ' r •nçu, ou :int~a, j:l. affirmando com 
sog11r~nça que lem a seu lado o voto do unico 
cona~rmdor rcpr~aenLante do Rio Grando do 
Sul, e mRie ainda., o grupo pequeno, inM forte, 
do b1't11lba.o ulivHoioriista que lho pede coho· 
reacuL, 

P1•ocur11ri, poi5, explic~r-so convenienlo· 
ruente, dQ modo qull continue, como nt á hoj.1 
tem sido irnmpre, a @ua. viela 1>11blic:i, sem du· 
vida.s sobro n aua posição, que ha d~ ser, como 
tem si1lo até aqui, clara e p1aitiv'l • 

O orador "'ntrou nas lutna politicae, sem pedir 
alvo.1·á do licença quer a conservadores •1uer a 

. lilJo~au, O s·rn pas!IBdO róde ser eqt.1dAdo : ó 
um pa9mdo· de lutas e !mcrifl:cioa, impos\ns p•!lo 
83U amor o 1ledi~ç:lo :l cau"A pu h!ic '• pouco lh~ 
import11.n·:lo·a g aori•a de e xt~rmi nio movida }l01' 
u os· o, por outros do s0na adverearios poli· 
t icoe. 

v. n. 25 

c:ujoa &braços au!locam. . 
O orador procurara j u.stifiear a. aua propos\çlo, 

de~truir as duvidaa que porvent,1ra tenhAm sur• 
gido no ospirito de S'UB amigoa, duvidaa que 
iinportari~m uma inju~tiça, porque diriam rea
peito ll·:1uelle IJ.Ue até hoje pou.ie aubir, aban• 
danando o p1rhdo conservador, na unic11 pro
vincia 011de elle tem sido conaLantemente de .... 
rot..do. 

·Quanto ao ministerio liberal, o orador dh'll, 
francamente enthusiaeta da id.cia. abolicioniata., 
jli uma· vez declarou que, diante do um gabi· 
neto que fizes11e deS8a idéa seu programma, 
!J.UB mostra.11Se sinceridade no desejo de r e.
lizol-1, faria abat.racçiio ch9 aua'I opinii5G9 poli• 
ticas e terit1 a daquelle11 que lhe d&ran1 ·0 voto . 

Por omC\uanto, está na espoctative.. e dirà 
que o mi otsterio é francamente abolicioni•t•t 
porq1;e,embora ~e tivhlfo ·aeuido daqoelhu IJ'os 
phner1 : nem retrl)(!edsi·, 11em parai', ttem 
p1·ec1'pit<w, elfo envoh·eu no aeu 'jlrogl'&mmD a 
ideia caiiit.al; iato ó: o não reapeito &o direito de 
proprbdade, arguml.lnto a que ee apeg:im todos 
nquollo1 que c •mb 1te111 a idea. da a.boliçlo. 

Nestaa con liçilea, olle é, t•ara o orndor, 
C1•auc11monto. 11lioliciotfr"tn• e 11i nlo d' todoa 01 
paaios, é porquo roca\11. dinnto dai manif01taçlle1 
r t!accioo11ri119 quo &gor& ae fazem, d porque 
s:ibe porfiitu.mento q11e nlo pdda o.ct11D1111lint1 
conto.1· º"m elementos n1ce;;aario1 para a reali
z:ição totnl lfo auu idôu. 

Em lt\es circum,tancil\s, deve consultar os ho
mens experimentados, 08 chefes palitico1, . para 
con1 ae ,111 conealhoa.ha.hilitar·~e a. dar pai10 nlail 
'ªll'uro e mai~ firme no c11111lnbo q\l8 tem· a •e• 
~mr ua camlr11: mas, urna veii que o mlni1ter io 
e franc11ment0 abolicionista, deva o orador, o.n• 
te11 de tudo, npoial-o eincora.manta. · · 

Soj11-lh0 p~rmittido exemplificar e o fai com o 
Sr. conselheiro Martinhe> Campos, que, ape:ur 
de t11r tO<l"s as sua~ armas preparsdae 1•ara fal !)t' 
~11errn de rnort'l ao abolictonismo, apoia o mi
nieterio e com o Sr. pre~iden te da camara e al
guns di, 13ua amigoa. cuj3e idêa.s 11ão aslâa co
nhecidas no.~la q ueaUlo e .11ãõ. têm 1ociuer uma 



Câ'nara dos Depttados - Impresso em 30/0112015 14:47- Página 11 de 20 

. ' 
!94 SesSão em 23 de Jl.tnho de 1884 

· D&lavn d~ hostilídild& para. um gabinnte que Feita! estll.8 conaidoraçõetr, quG julgou in• 
ilesfrltlda fr.:111camento o programrnr. e.bolicío- di .. peasavoi.11 pnra q1:e o.~ se11s 11m;gos o adv~r· 
nista. s11rios {'OMam j •ilgal-o ('Oriveniente1nonte, on· 

O quG dth•e o orador pensar · de sP.molh~nto tra na apro~iaçiQ·d3 11lgtunas questiies rolati
e~tado · Je cousaa 1 E' ainMro ·o gabinste 1· Si o v:i.t 1101 nesocioe quo corren1 pelo ministorio do. 
é, ou e1ea pleiaie illu~tre do cidadãos dietincto' guorrn. · 
atirou-se nos brnÇQs da id~a abolieiCtnieta., e o · D~sdo j:l. declara no honra.fo Sr. minhtro, 
orador Bó terir. um bravo a. dirigir-lhe ; ou entilo <fUe ea~à Je pleno accckdo COlll a. quns! t.otali-
uma palavra dalic:ula Bscapou inti1ilnmentn, de dado dtll idóaA q11ll emiUiu. · 
modo quG Ó!! .seus e~pirito.:i tr11nquillis:1ram-a<J, S. Ex. tru.tott das ob1·ag . milit:i.l'es · d:i. BDll 
na esperança de que n!lda ge pudeMe fazer, P"r proYiricia ·o neese 1 onlo n&do; maie adiautou, 
ot.l, a respeito da questão do elemento sorvi!. alóru dCI q uo vem consign:i.do no relatorio do . 
· Nouaa eondi9óes, não pôdl) o orndor. por em· 1 s0u nntece~eor. l!:' nm f,,cto irreg nlA1•ieeiruo o · 

quanto, rlizer 11.0 gabi.nete : « vôs te.ndes o 1u9u mo.io por que Blio di>t1·ibuidoa os creditoe pata 
apoio. > Ea;ierà o momento aol1ltnno do c;inibute, esango:;ras. · 
e, si o Sr. presidente do conselhr:i fór sincero e f.:ssae otira•, que · são orçadas em qaa ntia 
leal, ei o eeu progr•mma nã~ ô· mnis nm Pn- certo. o doterinin>1.da, 11iio têm verba suffi· 
godo atiràdo d opinião publica, decb.ra a S. Ex. ciente parn. ser iniciadas e t erminadas.; quasi. 
que ea1â com elle n11. questão do elemento ff<?m~1re esea dtstribui~ilo se faz de ao.:õ1·do cum 
aervil. · 11 vorul\ vott\cln g9ralmenb. · · 

Ao·orador pouco importa ser sacrifico.do por Po1· fim, o tir~j.idicado o o lhe~ouro, que faz 
una e ootro11. Fará como o cidi<dilo rom~no. q!le. degp-~r.4" coro obr.ls, que poderia ter por muito 
beijr.va llS miios do asa11ssino de Sfü filho, oom- l m~nos. 
tanto qoe lhe re~t1tuie·<o . o ·c~davo!' ; p:>acn lhB A prorosito do obras militaros na sui pro
importa o eeu 8!1.crit\cio. beijará as mios dos seus vincia; ··mbra o. orador o qut\rtel em con
sacrifteadores, contando com o que a patria 11tr11cção, na cid··de do . Rio l'•r ,lo. Dep.)ie da 
tem de !anhar e cem que n nbolição se torne, c:1ust1·uc«;ito da eelr:i.Ja de forro .ao Jacuhy, 
neste pa· z, umt\ l'ealidad•! e faça com q•·o rc• pertleu 3q11~lla cicl11.,{o a am• importa~ci :i. .de 
eonquietemoe a noua. verdadeira autonomia no ponto estrJ te~ico. mudando-se 09 pontos ínter
cant1•0 daa n11çlle1 eivilisodas. medÍllrios, que si!J aproveit~dos par~ !ei>osilois 

Nlo pód.;i esquecer-se de Pl.!l'umu con$idi>J'A· 1h artigo~ 1>~llieos, para. a Ca.clloeira. e o Ja-
çtles em co'otesta9íl:o ao seu iUu•tra atnigo de~ cuhy. · · . · 
putado p·üo l\la.t-anhão, quo to:11011 em cons\da- A dirninuiçio da1 gro.tificaç\'lu, que i·ecebiam 
raçlo um -pal'to qll '• ditta aotes. h~VÍll o om lor c;s $n.g-onhoit·oM militaras em commtssão na pro
dirigido a propos'ito da. descobel'l& quo se fez .no vincia, 1u1o foi .justa. E9sas olflciaea aâo obri
parlarnento, de qile a uoróll 1e havia intromet- gados p!!lo 11eu serviço ~ emprehonder vil\gena 
tido directamente na qlle!l.ào da 11ct11alid~de, de muitas legu11s e não devem, ne m podem 
íazenJ1 peao noeapiritodo presidente do coneo- f1zel-as ll 1>1111. cu!ltn.. Entende o or;1dor que 
lbo, de modo que elh a tomasse para !leu ·pro- seria d~ j11s1iça re.~tituh·-lhes e~sas gra~ifi-
gramma. c11çõo11. · 

Nilo co9l•1in'\ atir~r em cq.aos b 1>s proi'~B 'çõeg ~i o nobra minist l'o d:L guerra . pretonde 
irroJlectidaa. Di~igiu da banclldl!. em que se con~trah• na pt•ovincia mai~ mn quarlel. de1·e 
senta um entliu•iastico 11pµlauso il corôa o d:i. l\tten ler S . g,.. pll'I\ o Cncequy, ondo con
trib11ria o rep1t0: - bravo ao monarcha, qul) ,.cl'gem du"~ linhas de G~tr:\:fas de f 1rl'o estra
-veiu .ao eneon\ro da opiniií.e> dn a~u pntl r t11dc1l~, o, con~idernnclo esse ponto1 s. Eg, 
bravo o.CI ministro qu~. conco~ lo.ndo coro ell:1, nlio d !1'8 e<cr1ecer •. <o do 11n1a idéa j i avontada, 
aceitou-a o f<>r. delfa 11m progra1nnn 1' -i•a im- " dl\ íun hlção da uma coloni;l no ljuhy. E~~e 
por-se li. coneidero.çlo do~ · aeua concidad:tos e rio ó naveg11vol 11to ao mito de ·Ria11ó, cerca d11 
ao julgamento daquellea quo con<;füncm o unico um. o. lei?oa cfü•t·1 nto do Pasao, ele onclo parte 
poder competente! um·.• oslrll.d ii. fr:mea q•1e ·s orve a S . Nicolâo, 

O orador n~o ô daqul)lles q11c ac·~itan1 css.'\ S. Luiz, S. ~ou~nço o out,ros ponloa que 
doutrina proclllmada por uns o outros, ·o foeti- for~ll~ uma hnll:i. d'J fron te tra que dova 11ar 
g~da. tacnbem cruehnente por uns e outros: 3 pro,,eg·1dn . . . 
doutdna dQ poder pes~Qal. Ja o anno pil~aado, o or:i.dot• ttiv~ on.~ojo de 

p · d reclnmar do nobt·e l\Ii11 i ~t1•0 de estrnngeiro·~ . 1\ 
. aN o ora. or. nunc~ hou~e, nffo h11, 11om attençào .do govr. r~o imperial p;11•:i o pagamento 

P<?de .havor ~odet pess~al ~~nt~ 0 da nosu. Co -<- das rêclat111\1,;Õe '.ili. rccouhe~.i.fas pelos prt>j ,, izo11 
11t1.t u1çilo', porque ? rei. 1!~ :> • . ? absohllamente csu•:iàos tu\ iuvaaii<J 1,ar:igu~ysi. . I11abte de novo 
re .ponaa1ol por su.u1 ~~m1oe. " d~sde ·l~" .oJJ:u n~SS'll l'•cl&mllçüo B espera que 0 S I'. ministro 
alo h~molog~d~a po~ .e •!i m1n1strl?3.• es.e:i to- da l?U Cl"l'll intervenln com o SOlt colleg1i de es-. 

. ma1111m•ued111tarnen.e a l'espona •llll1daJe. t rangnir 06 para quo e~s > p:tgarn~ulo 83 ef-
Si por1·é11tnra· :i. opiniiio p·:ulicn tom sida tecl •m. 

ml'itu 1·01.68 d<!SViaila pela iníluoncio. df! um Pass·1nilo a trall\r do9 commnndos de fron
pOlle~ o~lranho, nil:l ó ,lello menoa n l'&Mpon, n.- . l~irn. , l ·mli1•11. o ora ior qt.11~ o 110\we ex-tninistro 
LiJiJftd", )'oró111 01la tl<!Y1! ct1hir &ob:·e a·.(11ellBa da ,::u·'rtl\ '!GmiUi11 o g uoe1·a l Ju•tinii.no Sl\l>ino 
qun, 110 • 1l1ir do podor, Be G9q111wer11m do• chi. Ho~ha,do CJOcnman:lo !11 fronteira de U1·ug11ya
com11roml1•0• 1•1•110", tomnilo• p~r:in ~ o 11 11nçiio, 1111, uomca.ndo pnl'a substituil.o um fü~endeiro 
do• . •~111 progr11rnma1 Jo•<mvolvido$ Jal'B'll· do ltaq11i, officil\l bonor:i.rio tio ll!.G!'c'Ílo e chete 
1D1nlo o do ~c;L, paH11do. frl\nço do p3rtido libornl na provincia , -Ae in-
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formaçt!os qne te\•e sobre e•so !ldo do governo, 
<li~iam qns o gen°r:al kocha eu partíd:.i'io, sa
bando 11oli:is que o S'.HJ parti•lo ei·a o liberal, a 
qM fôra amigo do gene'1•d í)sol'io. Não era 
pd\itico, e eutrctauto o sub$tituiram 11or um 
oUloia! bonorario que, alóm de grwar o thesou
ro com a iwpo1•tancia dos \·enci mentoa da. 
sua patente, que tem de perceber, p:etcriu offi~ 
ciaes s~periores do exercito, que pocli:un·ller 
nomeados. 

O mllsmo occorrllli na fronteira da S. Boz:ja, 
cujo commando foi dado a outro official da. 
guarda nacional. 

Sem fazer calpa. ao Sr. ministro da g-uerra, 
a i•espeLLando as inten~õea doe seus antecesso
res, enten le to :la via o ora. lor que os inte· 
ro~ses ela [!ravineis o d.iquellns fronteiras fo· 
r:i.m sacrificados. 

O col'~ncl graduado Lima, como po.rtid~rio 
docidido que é, não es!:i em condições de ües
empenb,tr com a precis~ isenção o.e funcções 
do com mando. 

Temi o oraclol' occasião de volti1.r a este de
bate, e ontão consider:u•:i mnis detidamente ns 
questfüs qite so 1•Gferem 1t reo1•gsniio.ção do 
eJteroit-:>, digno do occupar a po~ição :1. quo se\ls 
seniço~ dão iacontestavel dir1)ito. -

O exorcito tem sido accus~do, ntê da trib11na 
da. camllra, d~ indisciplin:ido, insuborclin:ido. 
Si o • x~rcito, poréw, moor.~ce cens·1r11s, .serão 
ellu s mo.is oabi ias no~ hocncn~ politicos, que 
fazem do espirita \)!~rtidario, dos serviços par
tidM•ios, titulo~ de hnbilitaçiJes o:n todP .~ as 
class~s. 

Si o exercito ê culpado hojG, o tom sido_ pel:l. 
frouxidão o. que o governo o 1•ccluziu, tornnn
dcr-u ia~kumento eleHoral. 

E' a·~im que os officit\es r1ua m~stram inde· 
pend1mcia d" car.tcter no:!I n.ct•.s de sua vida 
pablic~ o mWbr, el'o cnstignd•>s , e os q11e so 
torno.m insti•umcnto! nt\9 mitos do governo são 
ologfado11 o pt'Omovidos. 

O llllll11 pus~11d.J,te1•e o orador de füzor graves 
occn~1tç'Jea a.o brigad~iro lzidoro l<'craandea da 
Ollveii•a, citando innumero!I factos <J•Ze o noru
pl'Dm~itom. Provou s;ir ell~ partida.rio e:rnl
tti.Jo, odiado pelo povo e, IR.nt:J. que vive rodeado 
de Ct\pang"•· Accroicel'ltnr;i mais um facto: 
tendo um cido.dii.o por dle p1'ª'º• e~b prete:<:to 
de de'iertor, pQdi<lo e ob~ido da. rel>1.ção man
dado ..to hctllea~-i:o·1m~, dearesp0itou o m:m:l11odo 
o com insiatenc'.a. Repon11,biliaado por i;ao, 
dcfendeu-•e cmu ra?.Ü~11 frivol"e. 

Essa officiol niio deve ser "Ili comervndo, a 
bem dn ordom publica nnquello. :·ronteh•a, 

F:mmdo essaa ncctNtçõe~, o oracloi· portl~1·:, 
t"h·ez o s~u tetnpo o o S''ll t1•,1balho, 111:1s IDl'Ã 
cumprido o aon daver, d•!'xíl.udo ao gove1•no a• 
~onseqt1enci~s que dos fa~t.os npout~<los pude
rem provi!·. 

l-b pom~o tempo, deu-se om Por: o Alogt•e um 
facto quo p1·~occupon todos os cspiritos dl\·1udh 
Cllpitl\l, 

R~f<:lrC-51'! ti que~tão !ui vida entro n compn
nhi~ hyd1·nulico. o :i. fomilh Tdles,-i1ues\íto 
civil. Os Elnimos C'.'ttlltllmm-a1 tt bl T•onto, que 
houve inte1·veoç.'fo dei. fo:ça o dt.1 chefe de po
licia. 

Ntio indaga o orador qual .dl\s duu Pllrles 
tinh~ raiiio, n"Dl sobe si a familia Telle3 ó 
!iburul ou conservadol.".1, ma3 sabe qua essa fa
mJia mandou sat(l filhos p~r:i. a guer-r11. úo Pa-
r~~g-u ·1y. . 

Os m~mlm'a da familia Tolles tinham o di
reito qua· a lei prGsta e. tofo~ 01 cidadãos. O 
governo não tinha o dil'eito· de involv~r-ae nas 
11t1as qu1ntõcs com a. companhia hy !raulica; 
cntret:<nto, intcrveiu, mandii.ndo prender os 
mCJmbros dl\ f.troilfo Tell1n, que ortim milito.res, 
o dep~rtal-os. · 
Cbogado~ d côrto, foram distribuidos por dif· 

ferentes cO!'pos rias provinci.a.~. 
. DesoJ•, ontretant<J, o orador que o nobre 
ministrol da gue1·ra procad;\. perleib.rnente e · 
merei;a os appl m'los do pai~. Trniando estes· 
factos rio conh,~cimento do pnrlam~nto, dá . 
occn• aa ao nobre mini~tro de mostrBr qu(J 
os . seus actoe estão de acçõrd•J com as idêas que 
p1·ega.. 

Coocluindo, obs~TVa o or.a<lor qttG tomou a. 
pnla.vra \>Bra. · explic.1r a. ~ua posição na c11.ma
ra e \IB-ra. t~at~r, ainda que de passagem, de 
assutnptos da a'1ministração da. guerra., qua 
interessam à sua. provincia. ~ confia em ~lle, 
todo, que con h.ecem a sua. vida publica, o Jlll• 
garão cidadão firme pelas 11uas conviee}Ões, ain~ 
do. qu~ o nfü> distingam pelo talento e pela illus
tração. 

O Sr. A:fl"ou!!lo Celso Junior 
(pela ~rdem):- Att,ndrando il urgeaaia da 
mataria e llO facb de que nenhuma alt.,ração 
foi füitt\ no projacto que prorogi\ o ori:e.m!lnto 
p:.1ra o primeiro trimestl'J do e'ltercicio d.; 183-i 
a i885, a onmmiBSão do rodacçio jà. elaborou 
seu pa rec or a rea peito. 

Envhn lo-o ü rneaii., requeiro a V. Ex. que 
s' di.i,rne de con<ultar a casa si permh~e não 
só disp 13n so. d~ i mj)t'e ssiío, como q ua o refal'i
do pat·eccr en.ti·f.l 101mediatamente em discus
ailo. 

Consnlt~d:i. a c11n ~ob1•;i o 1·eq11erimento do 
St'. Affons) Coiso Junior, d<:!cide pela atlirma
tiva. 

E' portanlo lii\a e post11. etn di•cu11s1to a s~-
guinte: · 

llc'dacçlla fii\al do pl'ojccto "• 1.9 A, de 1.884. 
p1·01·or;r.mdo. o oi•çamento para o 1.• ti•ime1-
t1·e do exerciaio de :J884-f885, 

A 11.»embléa gez•til NSrilvo : 
Art. f.o A~ fois ns. 3t4!J e 3141 elo 30 de 

Onlubro de lti8~. ql1e orc;ar11.1n 1\ roc:eita 0 fh::a-· 
ram !\ d 0sp~zii p11.ra os oxàclcio~ de 1882-
1883 a 188:.J-18R4, continuarão em vigor- no to 
lrimestl'e do de 1884-1885, omq\1a.nto nãl forem 
promulgadas as res ectims leia do orç11meJ1to ; 
so11do iu ilc11pe7.·1s fei :as p1·oporcionalmen~ 110 
t.~mpo <le ~ut• dt1mção, 

§ t. o Dúr"nb o rof·•ri,lo pet·iodo regulal'd a 
ti1belh d·' creditos ospeciR~ qu(l ncooupaoba a 
mesma lei n, 3i41, na pnrt•\ que ~aaohnem 
vigor, e o g,wc1•110 pod01'â 'tf<Jsl"ender, com a 
con~<~r vaçüo a trllf~go d11 ealrad•t de ferro d8 
Po.ulo Atfünao, até 177:000$, com 11. <lo RecH'a 
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ao s. FL"a.ncisco (prolongamento), até 98:.oo$, 
com a d~ Bahh ao S . Francisco {prolonga4 

mantCJ)., at6 150:300~, com 11 cfo Porto Ale~1·e 4 
Urugus yana, atô 87 :200$, com a .cow1tuesão 
dOI e >tudoeda e11tr:da.de ferro D. Pedro}, até · 
30;000$, com a g •nntia de jlll'Oll n PllJ?'·' r li 
cDm;>nnhia da . estrada de Cerro da l3ah111 ~o 
s. Franciaco •. pela co~ca :eito P?ro. constrncçao 
do r11mal do T1mb:>, ato 50:000~000. 

cido envolvo incoh3rOacia., COntrad.iCÇÕtlS OU 
a.baurdoa . 

§ 2,a O m\uietro e secrela.r~o de E alado ~os 
nogocloa d1 f!z3nd:i fica . autor1z_a.do para em1t
"tir, no me11c1onado pe1·1odo •. btlhet >s do The· 
souro a tô & 11om1na das l'll&$?Dn!I d~spo2111, como 
aut~cipação de r ecoih. · . . 

Â1't. 2.0 Ficam ·revogadas as disposições 
em contrario. 

S~lll dM commi&BÕll!I, em 23 de . fonho de 
!884. - Affo1110 Cel.~o Junior.-Vianna Vaz . 
-Fd~·radA MoW'a. 

Post:l em di1euesio, tem 11. palavra. o Sr. An
drade Figueira. 

O Sr. Andrade Figueira. eonte 
profuncluJDcnle ter l!eces..,ídade de offü~~er al
gui.aae observações ll redac~o. q_ue ~1caba de 
aer lida, e ainte, por ver :1 11npacienc1s. da <:a
mara em votar a me111na redacçi'ío ; mae não lhe 
·é pouiVPl preteriJ·&!I, porque intereSSalll il. M• 
gularidade d011 trabalhos d11 c:imara e p iderão 
mesmo iipwveitar â prompta adopç.i!O da re!07 
luçlo prorogutiva do orçamento, visto que e 
poasivel que · ee corrijam · as incoherenc1 • e 

. ab!urdos que nella ~e not1m, evitsnd<>-ee q11e 
seja devolv ida P.eb outra. ~amara, a fim do a\. 
teu.ler-ia a ta.es incoh rencias~ 

'Não tem, porém, a menor respone.abilid~~e 
pela ligeira de1JJora que a redaeção v.111 ter, nao 
aó porq11e não etnbaraço11:por fórma e.lgumt1 que 
o J11iniat~rio paaudo e a m"1ioria. vot .. 1eaem no 
anno findo, como lhes cumpria, a le: do 01•ça
mento, qne dev~a. começar no dia t de. Julho 
pro1iX110, como ainda porqtJe não lho deixaram 
usar dll t>alavl'!' em 3• diacuaaio . deste . pro-
jeeto; . 

Obaerva que o Sr. pre11donte, · l.\O doelara.r 
que eniraVc\ om 3~ diec uasllo A 1•c•·1foç:\o 1tro
rogaliva do or~amento, accre«c:&nlou que. pari\ 
corrigir o defeito de tor sido poaio na uhilua 
·~~ão ·· ern 3• diacmesllo o p-oj ''elo sem q•10 li
vo11o 'ido & commiesllo l'"epeeti"" p 1rl\ redigil-o 
de ae · órdo com o vencido, loma.ra. 1\ deliberação 
de mandar imprimir e&ttt. reaoluçiio, afim de que 
continuasse lluje a 3~.di8CU68iO . . 

Corn ell'eito, 11i n 3• disc:ns•l o si\ pôde como
ç1u dapois d~ red giio. o projec ~o como ~e vo~
ceu em 2• d iecusdo, e clarCJ que aó h·1;e .Podia 
inici11r·ee a 3-, e o encerra.monto não podia ter 
logar a1 o nito em outra ~esaão ~epois de. tei· 
P!-llSado pelo1 turno& q11e o regimento ex1go. 

Pretendia notar as incohereMiM o a\:lurdos 
gue vo.i observar, rsi lbe tiveese cabido a pa

.. 'la.Yra, e a.s11im não ha~eria e' ta demora <fUO 
~ para o orador um grande eacriAcio, cotno ê 
grande a impaciencio. pnra a maior;i:i. . . . 

Declara q11e o art, 150 do r egimento per• 
JDitte que, nllo IÓmente sA ft~au1 observagõea 
aobl'O a. rGlacqilo.quO.ndo ella. n ão està do accc)r. 
dO . C(lm O "reacido; maa ainda quando O YGD• 

A clausuln final do art. i~, de tei·mina. ( lê. ) 
e Art. {,o A~ fois DS· 3140 e 314! de 31?,de 

Outubro de i88'2, q110 orçaram a receita e · 
fixara!ll a do•p~u para os exercieios de 188:!-
1883 o i 8tl:i-i8Bi, continiinrito em ·vig ol' no · 
to trimcs\r~ do ele 188\-18850 emquantu nll:o 
forem promulgadas 111 re<p<i':tivas l ,j, d~ or~a- .. 
ment.o; aendo a1 ·doa pena Cell:is proporc1onal
me11te ao tempo do sua dttrnção.• 

E~ta ultima clausula ci a bsurda.; nllo é p<Js• 
sivol fu i c1•em-P1.0 de,pczas d6 u m exercicio pro
porciona.1m·mte aos dias delle clecorridos: 

o S11.. DUQUE Estn.An.l TEIXEtnA:- Apoiado, 

O SR. AMDllADlC FIGUEIRA, nlfo preciu f.izer 
.11 d~mons\r;1çito, porque est il feita e r.,conbe
cids. pelo COl'PO legi.•lutivo. 

Em j871), por .iniciat iva do 80 n:ido, COllV~r· 
·tou•sCI em principio o que hu.via siJ.o urn ardil 
d:; sH uaçílo li beru 1. 

O minleler io liberal, subindo A.O po ler nm h 
neiro de t8i '3, achou . j .;. pa.rts do exercício de
corrido o, para de;;ai:reditar o:s seus e.n\eco~'IOre11., 
.entendeu dever calcular a despez3 feita . no 
primeiro .8 ·m~~trG d~co!'rido o.fitn de pubhcar 
com o.l:l~ .le que aa verb11s do orçamento ee.tavam 
gaitas a;-1·e"b1mt11da.~. •'Omo onti!Q s e diz:n, por· 
qul)..; do11pezas eft'ectuad •a alê ent~o. ex:·a• 
dilLlll em mai1 de metade as ve~bas dos ere.i1to3 
abertos P'H" lei do orçaruen_io. . 

Dabi veiu o famoso 11reco1\o do. proporctona
l :dede ·da rec·i~ do temp<t tfeoorrido; mas o 
sena.Jo, uma vez que o mioist'lrio de eul'lo era. 
o responsu.vel desb invenç.~o. entendeu daver 
tr:iduzir em lei, que foi a aUuJid:Ã resoJuçllo do 
anno de t 879. 
. Po>\eriOl'mento, a OXJ)')ti~ncia 1lemon11trou 
que era aba urdo f01Zer despens d~ um oxet'c.ieio 
proporcional1nente aoa dia;i quo f,J!!S··ui. decor-
rendo, nMo sóouento· pol'q110 ha d-)spez>111 que se 
faxem uma vez I'º~ todo o ex<Jrci.-io,_ <'Orno sej;•m 
enc()rnmendas para divereoe minia:erio~. 1uag 
t&mhem aupprim ntoa que, por conveniencia 
dn fazon !n public,., ·93 fa~o·~ e Jll i.vuhadosqu.ª':1• 
tias, mllit:trs ve:ces no pi·uu·,1ro 1uoz 110 excrc1c10 
\)n.r ... wdo r lle. "D••poi~;reconhec1rn a <>xper iencia 
tamb1~m q11<.> o~a impnsll'.v"'l füzl)r " eac1·ipl11ra
Q<lo da con labilid:t.c!o pul:>lic1, estab leci h poi· 
nauaa l i•, com a'regul~i·idsde desejavel, neese. 

. proporcionalidade. 
I>abi veiu que, em 18~0, reconh<>ceu-se que o 

principio da pro:-or ionnlida le era ub~t .rdo, e 
•iue condnh:1 e•lahel cer uni principio mais 
conforme a contabilidade publi ca, isto ê. que_ 
no eXCl'CÍCÍCJ ein que vi~ora11.110 qu •lq1,er r oeo-; 
l uç'io prorogntiu. fO!'Bo eilo reg do pela. lei 
d··finit iv~ tio orç:imonto, _salvo nn parto em f]UG 
a res~luçiio ti~osso introdu7.ido i.lguwn. moditl• . 
coçilo. · 
· 6 Sn. PnEStotNTI ol>llorva no orador ql\e o 
obsurJo, a. cp10 se refure, j a foz p:i.rt"J d11. nosaa 
legi~li19ào . . . 
. o Sl\. ANDIIA"oi; . F 1oo:i::raA rnspnnõe q11a ó 

nb;urdo. porque ~lei 11etual conuemnt1 o quo 
at1ui se votou : a loi aclual mane!,,. quo em vez 
do ea coneidel'ar proporoiona.lmenta no tempo 
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decorrido, ª':' mando nttendcr ás despezas, so
gundo a~ le1ado oTç~mento. 

Neste eeutido, vai in&nd.o.r uma emendt1., para 
que ae 5Upprimr:un as palavras alludi las. 

Nota, porém, que não ó este iníoliz1aente o 
unico r~paro que tem a fater, porque o para
grapho 2° con1ôm duas incohorenci<is nota
vei~. (Lê): 

cO miaistl'o e secretaL'ÍO tle Estado dJa nego
cio& .Ja fuen1fa füia atitoriz~do pnra en\ittir, 
no meni?ionado periodo, bilh~teB do Thesouro, 
até á. 11otnma das m~smas dospczaa, cocno ante
cipaçâo <le receita. " 

Hn. duas imoheroncias : n primeirn e qur?, 
sendo a ·roa.olução proro.:-ativa do o.r,:amerito, 
por t1·es· mezei, a füculilad~ pa1·:i. en1iLtir bilhe· 
tes do thoso1iro não póJe refe~ir-~o senã • à 
r1unrta J):u·te da. ºsomm·1 total doa bilhet··111 c1uo o 
governo pÕlle emit1ir, ·durant~ o anno fin1J.ncei
ro. Asdin, si pela lei definitiYB o govornc> fór 
autoriza !o" emitti1• a impurtancfo. de rn. 000 
cootOi om bilh ,wa do th.c60.:11'0, por nntecipti.-. 
çii:o de receit:i., como tem sido nos 11nno9 llnt'l· 
l'ior~~. n. proro~ativa nãc:1 póde dar no 1<ovor110 
•una ti.c11ld de illimit::d,, pari!. emittir bilhetes 
do th.esonro 11eniio até a quarta. parte. 

O SI\. ZA:.tA : - foto aubentondil·Se. 
O Sn. ANnnAni>: FtGtiEtnA di~ que islo nlO ~e 

póde subenlGnàer, porque a llUloriz 'Ção es â 
dado. para emittfr seCJ. Limitação. I!:' e ·rio que 
o orador combateu o principio da p~oporciona
li.iade d:i.~ de•pezas com 1•el 1çit1 ao tempo de~ 
corriJo; mas, quanto aos recursos, a que<Lão ó 
outra: é preciso havei' uma liinitaçilo que a lei 
nil.o cont~m. 

A segundo. incohorencin, que o orador not\\ 
nesse pitragrapbo, â atê c~ntro.dicçlto palpava! 
entre o a1·t. 10 e o§ 2.0 
· No art. 70, di:z-se 11uo continn:ml. em vigor 

a loi qne orçou a r1Jcai~a, ~. po1• eomrnquencia, 
o governo fica. ha\iilit&do, durante o tr1•nestre, 
a a:·r,,cad11.r o pl'Oducto d!le rendaa publicas, nito 
admente mi im ·O•tll!l, com.1 todos os outri>s ren
dimentos Jo patrimonio naeion..J. S~ndo Ms:m, 
e cl11.ro qoo o governo vni ter paru..f.ze~ füce :i. 
es~:is despoza• 11 importancia tot'.ll :os imp~>to& 
votad1>e por lei, e, portanto, o goi·erno aó pMe 
$<lr auto1·iz:i. lo para fazer opernçÕI)! de C!'edito 
par ern·s·ão ele ~ilh·~tefl decorri'º"• no ca90 d<l 
ser insulficiont1 a renda. ordinaria, Entrotnnto, 
a resolução nlto conéóm e~ta. cl:111s11l:i., isto ci, ri 
governo, 'l·a.lq•JSr que 11e,ia a impnrtancia da 
ren,la or.linaria, fic,t aut.01•haclo n Íll7.P.I' n emis• 
são da bilb~t ·s para. as despozas ordinariaa. 

O govel'llO pócl •, pO!'tanto, deixar de appli
cal-os ih de11pezn.s ord nu.rias, o que não é 
~e~11rnmente a inlençilo UI\ co.m'1.r~, qt10 n•1o 
rófe f'ac:11:tnr 90 ftOVOl'DO fozpr O\leraçôe~ do 
~l eJiLoe, scnlto na insuffi:iencin. da ren<la, 

o Sn. ANTOto;U tll!l S!QUF,ll\A.:- b~o esU no 
es;1i1•ito d·\ lei. 

O St\. AllDl\Ml;;; FtGUJmn ro~po11d0 ·quo não 
ê~tl\, po•áni na. l<>U<'11, ~ in~bto ero. rnos~rar a 
oontra.rlic1r10 CJ.llO ha ontN o ar~. to o o§ 2,0 

Ainda o oraiol" •ch.1 CJ.Ue o § 2° tem outro 
defoito da redacçilo 1 e vem a aer nas pblnt•~ 

-as minha.e despez~s-em ve;r; de. for111ula. 
usual ..-. despezas aulorizsda.s. 

Si - a~ mintlas d~spezas - se ref.3rem D.e 
tle•pczaa autm•izaJas nos ·§§ anleriorei, isto é, 
tanto ordin•ria~ como dos c1·edito~ ee,.eciaes, o 
Ot".1 .OI' nào VG iacouvaniente algum 6W conti• 
nu"r a consall"ro.r- 'ª o. anesma phrase - d1u• 
pews o.utori:t.ada~ - at~ aqui ns •da. 

Porém. ede. mudança de ph.r .. 1m:1:ogia parece 
indicar que houve mudança de 11en-a1llento, 
isto é, restringir B$ operaçlie~ unicamente 
para a• deBj>ezll8 exlraordinarias do§ 1.0 

O Sn. Ar11o~no Dli: StQOEtnA:- lsao era u111 
nbaurdo. 

O Sa. ANoR,\DE F1aUETM. reaponde que, Bill 
vez dCl ser ab~urdo, er.1 pdo contrario muito 
r;tzoavel, que a ro~oluçãci contil·e1-10 auJ,:o.ri
zação pai•a o go11;erno fazer despeias orditiariu1 
co111 recurso1 or,hn:i.rio~ e d"sp~iaa oxtraordi
narias com recur~os extraordinHios. O go
verno vai ter, para. occorrer â• d.~spezas or,!i
nt\ria3, o produclo dos impostos. E' po•SÍ\"OL 
li!lle acamar" não tivesse era vista dar autori
.r.açlio ao goverao par:i. fizer ope1·a~'õea de cre
dito scnlio no een\ido de limi\>'l-a áa dssp 11.aa 
cxtre.ordi n a1·ias . de que \ra.to. o § 1°, i~to é : o.• 
de·i>~zaa da tabello. e. 

Rea,ondenJo a u:u aporte do Sr. Antonio da 
Siqueira, o orn<lor in5i<te em liq·<irlar este 
ponto, porqt10 não ha ch1re::e. no vencido. 

O§ 1° 1·efere·ae a duae ordens de despezH: 
na. i • po.rte refere- ~e o. d.ispezaa com 03 cre· 
dilos etipedaes que acompanha.111 a mesma Jei ; 
1•1n 20 Jogar refüt•e.se u~ despetaa com oa ser· 
viços não co11te111pb.uos na to.bella. que o rueamo 
srtigo menciona, p,rcin ª" f1. parte, eem da· 
vid11 alguma, estão · autori~ad,1a aa despezaa 
cotn os cro:litoa Ja l11bella. (J. 

Por coasequencia, as suas observaçõea têm 
to~a a proced~ncia. 

Não e·1be o orador, ei a reda~çilo da prorogo.. 
thn Mlenrle a m1t1·a ne~esaidndo q1w rPpULll ur• 
gen·e paro o thesouro, e san.o qu·• não esteja. 
presente algum membro do ministarin, para sa.· 
tisf~zera curi ~idada do orad,w. A ler do or
çamênto pro1'0g:1da, entro ae mcu'dade• q110 dtl; 
110 gove1·00, iuc1uea. Bê!l:ttinte <a. de con<olidu1• 
a div:da tluclul\n e. ,. Si ~ re11;iluçilc:1 proroga• 
tiva fosie ~oncebidn Pm termos. pu1·.os e aím
ples. nrmnrh o governo d ·ssa. {.Lculdncl 1 parn 
12qa1llo q"e o e:.~rcicio acturil pudssse ls1rir 
a.o ex~rdcio f tul'o. A dil•i1\:t ffuct11noti ó s11-
periu1• 11 50 mil contos, " o Ol'adur não sabe si 
ato no fim do a~orcccio ella t13r:\ reducçdo, 
Acreditn 11ue nilo. 

A duvid~ d.i orador á o. seguinte·: « n«o ten~o 
a 1•ea ,luçiio prorilgativa d ido um·• auctoritu<:«o 
p1t1·' .o si1n l1•s, m:1.s cmu ns restricções que ao 
conlom no§ 2•, r.oio.o pod~rd o s·oro1·no us:u· 
dc•em tncultlado 1 • 

N:io dnndo umn f9culclndo ampla, j11lir1r-,·o·il 
o govul'nD nrmado 1loa meios m:ico•~l}r!oN pa1·a 
(•1.er q11alq11~r o;iol'llçâo, (jU •li~ circums·anc'a1 
t1c~m!l~lhem, afim de ccnaolida1· o. divido. t111-
oluante 'I Na opiniilo <lo 01•1\dor, noa tet•mos da 
prorogntiva, o governo não 1~m t.1! fac. Ida.de. 
Qu.aegqu&r qua 1eJam. aa eitcum1t11noi111, a 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 30/0112015 14:47- Página 15 de 20 

t98 sêssllo em 23 tle Junho de 1884 

reatricç.a'o do § 2° é l\ ncso.çâ'o do uml\ facul
dade ampla. 

O auumpto ó grAve, O· niio póde pa.ss:ir d :s-
perMbido. . 

Si entendc:rern quo a re•olução d:i e!!la foc11!
dade, & 1·e~~ricção do§ 2 • ó inutil, T•OT>.JU) o !!'O• 
verno, além d~ fo.rul<l:1de da emittir bilhnte8 do 
&heeouro 'por anteeipaçio de r ec•:ita, tel':i essa 
out.ra. Antecipnçüo de receita · entend!l-se por 
bHhBtes que o governo emitte por conb .da 
receita. do OX<.'J'Cicio e~g11Ín te, m:is que rlcwem 
ser re$1ptadoa no exercido em que n emissão 
teve logar. V<?r-se-lla forçado a reaga t:ir os bi-

. lhet?a que emittiu p.or :intecipação iie receita; 
m'.l11, como o governo · nll'.o tem meios. ncontece 
qu", &l·in1do d& faculdade de fnie1· nov:> s emis
!Ões .por r.onta. do cxercicio futuro, fará ~m 
Julb.o uma para remir a omis•iío.anterior. Esta 
e a m:1rch:1 da administraçrro, o niio riôde ser 
outr1, emquanto a situaç:to financeira fór ~ 
lllG~1na; e, sendo assim, o go\'orno ,·iir·ee-ha em 
difficuld(\de;. . 

Niio sobe o orador qual o pen54monto da 
mn.:ori:I votando esta redacção. . 

Na redacção qoe .sC! discute, d:1-a3 ao governo 
& faculd.1de ampl.1, de emiuir nos l ree metes, 
b;lhe•.es do tbe:iouro .atô li eomma d :~ deapeMe 
autoriz idas como ant~cip'• çtto d ri rec•Jita. O 
orador . não 1abc como Sl' poM,. at1toriza1• <~mis
sito de bilhetes por ante'cip:ição de recdla em 
trimestre , No exercic'o, concetie que so possa 
fazer, po1• que ha 12 moz·~9, durnnt~ os 9ua'!s 
o govet•no · tem prRm para reformar og htulos 
que emiLtir. e.quanto maia l:i.rgo o pr11zo.melhor 
p:•ra. o tbeso11ro, porque não ·pagará juro do 
juro e pódo ·obter melhora da t:txa ; maa no 
perio-lo de troe me7.e~, o govorno nllo pó le fu'!r 
aon:\o um(\ omisSllo, nllo pôde rcformnr os tí
tulos ; 1ujoitu·.~e·h:.i d tax:\ do merc:i.·ll', narla 
poderá rnelborur em co·111oq.i0nci 1 da mu
d11nc;a quo oe ncoo.t'.3...imentoa pouam trazer. 
Pu<l~rá. emiUir, mas não resgatar•, n.o mo•mo 
trirue1tre ~m que fiztH' a e1nia >lto, e Rilo so póJe 
chamar 011tn ern1sa,io t1por nntecip:1çiio do re
ceita•. Não ó possivel scindir o oxercicio om 
trin1eslrH, · · 

O SI\, ANTONIO· DZ SIQU!i:ll\A:- Esla rnzilo 
prova <lo 1uais, 

das oncomm1Jnd~; obedece 8. um praio; qno 
qua11i •empre se v~nce nlórn do trimestre, e o· 
pa;amento por força .de eon't rutos é s empre 
foilo 'no fim do s .. mcstre. Ne>tas condições. era 
miia logico com o pensam•:nto rcstricto do § 2• 
~ttpp;•imil' d11 r e •oluçil-J prorog ;\tiv.i d faculdlldo 
que se dá 110 governo de fa:.ier operações de 
credito. · 

R·~spondendo ::i. 111n nparte, declara que Fão 
contr11dicçl>e; que' o orudor encontra, a maio
ria julgara como entender: .m'' ª o orador pro
c11r11 sah·ar .a sua o· a rc1<pon1abilids.de d:1. 
cu.m11ra, porqu'J o orador receia q11G e•la resolu
ção proro~attva venha d !volvida do senado, com 
as em1nd:is que indica. · · 

Ao órador cabe o dever de resalvar & rligui-
dade da, calllara. . . 

O .Sn. · ANTOll'IO Pll SJQUEll\A: - A proprocio
nalidade q uc V. ·E:i:. condenmou, veiu de la, na 
outra lai. 

o Sn. ANDRADIC FIGUEIRA re ,ponde qu~. o 
(iue veiu do ló., füi a lei do 18)0, que confomnou 
:i. proporcionalidade, 

O Sn'. A:-.-ro:-11:> DE SrQOE!tÚ. :-A anterior, :i. 
da proporcioualidad~; veh1 d·J 16.. 

O Sn. AirnnADJl Fuwr.1RA. diz q \10 foi cren· 
ç~o do pria1eiro ruini~t .rio lib~ ral de 1878, no 
intuü•J do 1>rej udic.<t.I' oq ~eus adversa rió>, ma11 
a~ circumst•ncias ulteriore<> eondomnat•o.m~n·a 
e o senado fvi docil a.? en~inamento da expe
rieoci:l 1 corrigindo na lei de 18~0 um erro que 
nà•) era ~OL1, que rra da sitirn9ito, a q• 1nl, para 
prl'j ::d car º' ·~011-'l ndver~orios, fez &>la gl'ando 
inv~nçilu cio proporcic>n~lidnde d.1 de 'p or.as. 

O orad\)r püa termo ti~ sua> t•b>ervaçl!e;o, em 
q1rn suacita e giJ\.g duvidll$. A cama.rt. MsolvarA 
o qttl! <mtender: quanto ao orad::ir, C".lnviria sup• 
primir a cl.u11rnh finül Ju art; to, e , om relação 
ao art. 2>, retirar u. nulori zaQ.io parr. q•lB89q1:er 
opo1·açüo• do cr• rlit,~a, o. caso 1\ eam:u•a onteo.· 
du~~e q~:e n:io, fúl'a nielho-r que a N~tricta-a 
e:s.c ·pç1iu do bilhde9 tfo thosour1>- · se t•odi
gi·.~" 11m termo> q11e limitn• •em e <~a ll <1tol'iznçilo 
a 4.00tl:000$, rh .rant~ o triu1e ·Me, nflm de 'er~m 
npplic~do ; a dc:is1>czns :r.ntol'ÍXódM. ( :\l w'to b~1Ji.) 

Süo lidas, Apo'. al!\~ o 11osta11 em di, cuqsllo 
co1tj 11ntr.n1onlo eo111 a r~d.icçfo, 111 seguintes 

Emendas O Sn. A11õonA1>11 Fmu1:1RA.- responde que 
prova. contrr1 11 einissilo <lo bilhetel!I . em t.ros 
mr.zol!I, Acredita que a ro7.oluç!Xo flcnria escoi-
mnda destos defeito~, si por~·entura fos,0 re· Supprim11-1m no, o.ri. f.•, as palavru «sendo 
cu•nda no governo a faculdale de'fnzor ope1•:r.- . bBd~ep~zns, etc. " · 
çõ~e do ~rcditr., durante tro, me1.os. T1•11l:i.-sc No §2° o.ccro.sccntcm·sQ :1. pnla1•1•:1-omittir-, 
do pritoei ro tdm~-tl'<l do o:rnroicio. E' o pe· l\B sc•gui:itlJ ~ : 
l'iodo ern riuo o gove1•no ·não Clll'CCG de rcc11rsos « ALÓ d so:nma de 4.000:000 oaccl;.cece'ntom·sc 
exti·aordiunrios para ra1.e1· d,~spozua. 115 p ll\VL\lS «até á i;ownul das. m~~mns d~spe-

0 SI\. ANTOXIO DE S iQUE!It.\ :- Vem om meu za11" po1· estas: « parn occorror às dosp~z:1s 11u-
. nuxilio. · tori~uJ1u. > · · · · · · · · 

O Sn. AimnAo:i: F1aUEtn.\ dit que, n esse pQ• Snb d·1a sessõos, 23 d~ Junho lio 1884.-
riodo, é e~actntuonle quundo ó mnio,. a nr roc•- Ant.fradc Figueira . · 

· dnçllo ilo im110~ los, porquo-coincicle com a mniur ·- ·· · 
ilnµorl:1;1:io e eltpor tnção. Sendo as•im, o ~o- O S1•. Alronso Ccleo Ju11.io1·: 
vP.1·no, com n t'<•nda. erdinnrio. do Ll'ime3tre, -O nobt•o de r 11 t11do pelo Rio <l 1 Junai ro uc~b:1 
fica1•in n1•ruado.com os recura~' 11ocees:1rios pai•;\ 1 de produzir o bollo discurso <t"º nilo tov occl\
fnio·1· despczaa, que, no~ primoiros in~ze3 do sião d'l p1·oferh• na. discus,;ão do. proro~ativ:\ do 
exercicio, nun~11 Bilo nvultadu, O pagamento orçamento . Foi um diacurEo, por u11m dizer; 
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posth umo, em reh1~.(lo ao debato em · q no te1·ia 
cabim•mto. Si n c:,m·•ra deve felicitar-se, CIJln 
Cl!se facto, por ter ddo llnsojo de aÍ!ldi\ ti ma ve~ 
admirar os recu1·sos d°' s; Ex., nii.o póde, por 
outro l11do,d·dx11rdll contristar•S<l, \JOI' ver ainJa 
uma vez olvid:i.das a1 p1·11xes re.c,"1mentMs por 
aquelles que maia alto ª ']UÍ. se proclamam seus 
de fene(.lrea. 

Nilo acompanharei, e nem pelo regimento 
posso fazel-o, a S. E:!:. em todos o.~ vontoa de 
sua argumentação; limita.r-:ne-hci a mai• uma 
vez defender a cornmiss'io de redaeção contra as 
arguições de S. Ex;, mostrando quo nenhuma 
razão llie assist~ nas o)lservaçõcis·c1 uo acabou de 
fazer. 

E' pMciso {1ue não olvidemos o disposto no 
l\L't. 150, lembr.1do pelo nobra deputo.lo. A com
nlissii.o de red:ic:çâo não t•Hn oumi a1tribt1iç<io 
senão o de dar a devida fórma ~,o vencido. 

Or:\, na. hypothese presente, S. Ex. não 
demonst.rou, nriw poderi~ demon~lra~ 'Jué a 
comrnissão se afastasse da dispo~içãD reglmnn
tal; por con•eguiute não tinbam ra~ão de mer 
as obse1•vações suas. 

O r.igimento; na verdadci, estatue que; qu:indo 
h!!ija incobarencb, llbsurdo ou contradicção, se 
possa abrir novo deb:,te aobro a mate ria.. Poderia 
ca.b~r a hypoth~se si :i. diecua:;ão da proroga
tiva thesse t!du log11r em 11eseõ2s 11ntedor:· s ; 
mas hoje mesmo elb. ent1-ou em discussão e 
S. Ex. teve, pois, occ:aeião dei apresentar suas 

· em~ndo.e. 

O S11.. ANonAnE F1Gui;;11u:-Rstava cottl a 
palaYra 1 mas a discussão foi encm•rada. 

O Sn. AFFONsO C1tuo Ju:-;;tol\ : - Poderia 
· mandal·as â meu indepen.tentemente do cm
cerramento. 

O SR. ANl)RAl)Jll F1au.ii1n..1. : - Não as podia 
apresen~ar sem justifical-&s, 

Ó Sa. Ar.Fo1rno CELSO Ju;srnn: ..:_A rome~s~ 
de emendas n mesci m1o ê prejudica.d-. po1· urn 
requerimento de encer1•nmento. 

As emand.ts, alêm disso, de rnoclo algum sll'.o d~ 
rodacc;ào. liastan:io 1\. ~imple>1 leit,1ra deU«~ para 
evi.feocial-o; refororu·ae todu ao e•pirito da· 
quillo que e carnara votou, · 

Ne~ta quoatão, a Mmmi~são de -red:icç:lo não 
fo?. mai ~ do q UG R11ei ~n~r o que lbo foi forne
cido pola (•ommissão dtl orçam0nto; pois, níio 
tonlo havido ~ltoriiç:io no projoct?, entendeu 
que nenhu1na re lacc;:lo lhe convinha mo.is do 
que a d~ quo1n o olu.bo1·um: 

Por consequencia., nenhuma raião ossistc no 
nobre d •putado nas nccusaçãea que foz â com
mi.<são de relacçã•), sob~etud; na rea1es'~ das 
e1uendas com quo tinali•ou o seu diecu1•so. 

Supµonbo que, c:mn ailas brevissimna paln
vrM, t~nho justificad.i pnrfoilaniente o m~tl 
proocdimon to, não me demor:tndo a discutit• 
Qutra2 proposiçõo~ do nobre Ll•1pt1to.do, por11uo 
11ão des11io ,fo mo !o nanh 11111 incori·er na pP.chn 
do quei•or for~1'1.r o i;pve rno a s·o.vernar sem le· 
gal.dade. (Jl11ito l11J1n,) 

O Sn. BE~ERRA. DE M&NllZES re quer, e a c~
mara con~en<e, o oncerrama11lo d:\ disoussilo, 

E' approvada a rer!acqà:o, sendo l'ojeito.d:1s as 
emondtJ.s do Sr. Andrade Figueira. 

Conlimia a discussão do art. 1°, relativo ao 
.projeclo do lixa,ão de forças de terra. 

o sn. ílEnmn.t DE llle:l'\"EZEll, obt•fodo a Pll• 
l~\"ra pela ord~m, t·equ!lr o encerramento da 
discussão. 

Consultada 11 cainara, d 8cidca p~b affirmatira 
e d approvado o art. i •. 

Eutr:i. em disc:ussií.o o nrt. 2o 

O S1•. And:rade Figueira não 
púd.e deixar do ll'lmprimenta1• o nobre re• 
pt•e;;ent:inte da provinci11 da Min'.ls p-·la. sua 
ascenção ao elavu.dó cargo de ministro da g11er• 
ra. S, E~. vem continut1r n tt·udicçiio, iniciada 
nos i1Himos anno5, de serem cliu.mado~ para 
essa rep 1 rt'ç1lo oxaclamenh .o; rcipr~sc•ntante~ 
d11 provincia q11e menos e3pirit() militar tem 
1·eveJauo. 

O Sa. Fi::t.1cro po11 SasTos: - Não apoiado; 
não 6 de mata mouro.,. 

O Sn. ANollAI>E FtGtlElRA encberga nesta 
fü.cto o symptoma de uma politica sagaz, que 
con~i<te em wilitaris'.lr uma provincia que ató 
boje não sa tem diRtingttido polo sen e'pirito 
mililar, cbnmando-se para minb-tro d,, guerra 
e fümiliarisando-se nas arte~ da guar1•a o' 1·e
pr'osnntantes doi seus pa.aificog filhos. O nobre 
ministro ô o terceiro d·, suo. provinoia que, dot· 
raut1~ a presente ieghlatura, occ:1pa a pasta dD 
ministerio da guetr<1.. 

O orador não sabo si a administração da 
gu~rra terii ganho com esse systema, é uma 
questão por examinar: ve quo atà hoje o sys
kllla uão tem, ao m~nos, produzido o effoito de 
tornar rnnis oxequivel nu prDvincia de Minas, 
assim como no g•)r11l do lmperio, a lei para. o 
nlistaruanto dos cidadãos n ne ftlefras do exer
cito. 

O Sn. C.\Nnll)O bB OLIVElnA ( minislro da 
gue1·1·a ):-Vai ser o meu empenho. 

O Sn. A:mRADE FmOEIM d;z P.lro lho constar 
até hoje qt1e a dalicnçcio dos illust('09 mineiroa 
quo têm o~ct1pa.do a. paeb da glHll"l'o. tenh11 con
seguido u:1turaliznr na. sua pro~·incia a. lei a 
qne a.llude. . 

Folga, porém, da qne o protesto partida da 
bane.ida do. illustro deputnção mineiro, e o pro
t~sto, que fa;,: o nobre ministr(.l da guerrll, de 
que vu.1 ser o sElu empenha vencer n rosisten• 
cin do sous patt•ioios com reh1çiiJ 11 eala lei, 
augu1•em do p1.1i:.1 nova era. 

O Sa. CANDIDO DE ÚLIYJllll\A (mini.Hro d11 
gu.Jrra1 :-Jâ. o.~pcdi. u1n11o circulnr muito ter• 
minante, its presidenc'is.s da pt•ovincias. 

O SR. J. PENnio·:-N:to 811i porque tanta 
má vontada [)ara a provincia de Minas. 

O Sn. A.Notu1>11: Frnu11mA responrlo que oate 
a[Hrte é cons~t1uanciu. de jui,oa tomoral'ica. 

O 01•ndor syrripathisa gro.nde:nente com a 
proviucia da l\liu.19 pela resist~ncfa qHG ella 
tem oppo!!!tO ó. exeouç~o d1.1 loi do :•lis\11.monto, 
1·esi~teuch qno lha· merece elogio; o quando 
ha pouco allucliu 110 plano do chamRrem-se fi• 
lhos desta provincill. rul.\':L tninislros 'lllo guerl'll 
não f,,z m11is do qno accerrtt11u· este sentimento. 
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Os ant~cedr-ntns do~ mineiros, a cujo nume"o 
pe1·tence o nobre ministro, lhe suggerem esta 
pergun ta :.o que pensa S. Ex:. a reap eito da 
lei v .. tada cow tant1s cl:fficulda l ' s, e cuja exe
cução t em sido adiada até hGj 'l em todo o Impe
rio e es,>ec:atm~nte naquella província? 

O Sn. CANDIDO DE ÜLTVEIUA (m;nistro da 
guerra) : - Acho-a excellente; entendo que 
deve ser executada. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA pergunta o que 
pens i S . Ex. sobre as condiçõEls de exequibi
lidade que ena-possa ter no lmperio . 

o St1. CANDIDJ DE OLIVEIRA (ministro da. 
guerra):-· Não vejo difficuldade nenhuma de 
execução. 

O SR. ANDRADE FrGUEmA diz que é este o 
ponto capital. Pó:le-se acei ta r em these a 
tb.eo;·ia da lei, a scibedoria do systerna por ella 
preferido, sem comt11do conc.ordar nas suas 
condições de p·aticabilidade. 
Reco~da-se de qne em uma · das sessões ul

timas o nobre ministro da guerra já ac:litou a 
lei como pra. ticavel, mas acrndi ta que com isto 
S. Ex. faz urna accnsação a seus anteces,or.·s, 
que apeZtr dos melhor,es desejos, não t<i\m po
dido pol-a em execução, não obstante haver sido 
v·otada ha tanto3 a rinos. 

O nobre ex-ministro da guerra, que actual
mentG occapa a pasta do iru ·iel"io, disse na 
camara não h a muitos dias, que, etr) razão do 
pessoal de. que se compõe as juntas do alista
mento, não tinha siJo pci s ivel CL1rn:Jrir a lei. 

A r ,1:i;ão dad :~ ó a de ser charn·-ido para com
por as junta:.i o parocho, que não tem sub;ti
tuto que si1·va em s •rns imped mentos , e não 
tem rn i~mo de.'nj1J de prest:u-se ao serviço. 

Discorda profundamen to desb modo de pen
sar, porque a composiçiia d 1 pessoal cham ado 
jPla lei paN as juntas do alistamento, está de 
accórdo com o e$pirito conciliaJor da mesma 
lei. 

O legislador, po!'q110 reconhece a n ~g1ção 
para o serviço militar que di~tingue em gerd 
a índole da 1· opulação brazileira, e sob1·etud 1 

da po pulação do interior do Imp erio, pPncu1·ou 
co ,nba tel-a, i n trnd u1 indo nas j 1t n tas exactamente 
o eleme11lo mai' pac·fico eh p1pnlação. O ele
m~nto militcir no int ·Pior se1·a ,ufiiciente po:· si 
só para to rnar impossivel a execução da lei, pois 
irá su,citnr em gran mais elevado as re .>is
tencias coahecida;. 

Esta lei veiu contrariar evident'lmente os 
habitoi . d.> nossa população, e sóment3 pela 
acção do;; te.upos perfeitamente calmos e po
derá conseguit• romper com taGs resistencias. 

luf •lizmqote tern-se pet•dido os tempos de 
paz, decorriJos desde que ella foi promulgad:~-, 
sem se empregarem os m-iios irirl ispensavBi' a 
obtenção ,Jaqueile escopo, ele modo que nos dias 
ditliceis de LHiia g u, r1·a que sobr twie r, não es
tando formada<; os haJ:>itoR da pop ·:lat;ão. o go
ve :no ver-se-ha na cuntinge nci11. d :~ preteri1· a 
legi slação CL' 0 ada rn ~entemen : e, para r ~correr 
ao m3io antigu do recentamento afi<n de sup
prir as vagas que se d •rem nu exerci lo. 

Em circ .. unstancias extraordinarias o orador 
não vê como o governo poderâ preencher .a dif-

fennç:i elos i3.000 hom 0 ns para 30.000 ho
mens, a não ser por meio do recrutamento. 
Mas não é Hómente em circum>tancías extraJr
dinaria< que o governo se vera forçado a lançar 
mão deste recurs J extremo. 

O governo t ~m sopllismado a lei n a parte 
em que trata dos volunt:1rios, porque tem em
pregado meios coercitivos par.> obt 3r t9. es vo
luntario:;. 

Foi assim que a policia este anno, >ippre
henlendo 'nas ruas da cida le indivíduos que 
se lhe afiguravam capoeiras, conforme a lin
guagem recebida, e não aq 11elles que realm 3nte 
o eI"am, cons ·>gu ÍLl acantoal-os em prisõ ' S qii
lit lt"es, condemn 11-os a um 1 dieta qae só teve 
termo com uma decla ração e:i:lorquida de que 
prnferiam asienta1· praça no ex0 rcito a morrer 
de fJme e sede. Eis os meios de q <1e o go
vel'no lançou mão par,1 obt·'r volun brios. 

O orador perguntou ao ex-ministro da_guerra 
si o govr;rno, reconh 1cendo esses cidadãos 
como.voluntarios lhes pag tva as grat"ficações 
d0vidas, e S. Ex . te,·girve1·sou, respond'.ndo que 
não tinham ainda recebido as gratificaçõ.~s, mas . 
que as receberiam em tempo, o q 11e é a con
fissão mais cla ra do abuso do guv@ruo na ob
tenção daquelles intitulados· voluntarios. Si 
eram voluntar ios no rigor do t•; rmo, ·o governo 
erit obI"igado a dar-lhes a gratificação marcada 
na 1 ' i : si não o eram, o gov•wno não póde 
pagal-a, como prometteu o nobre ex-ministro 
da guerrn. 

Entrntanto elles acham-se nas fileiras do 
exer0ito na qualidade d3 voluntarios,- quando 
não são senão recrntados e com a maxima vio
lencia de que se tem usado. 

O orador desejwia, porém, que osta intit11lada 
situação li beral fosse mais franca em .SJUS pro· 
cess.os, pL1zess3 abaixo a mascara com q oe se 
cobre para augariar popular idade sob o falso 
nome de libaraliimo, viobntan<lo a liberdade 
d'"-> ciladão até áquelle ponto e violando as leis 
até ao ponto de domorar a gI"atifica}d:o a ci
dadã1> voluntarios . A a,1ministração publica 
deve s ?r mais séria em seus processos, assim 
corno em sua linguagem. 

Fóra m::tis honroso que o governo viess1 à 
camara confe·;sar que, e$tando em. pleno vigor 
a lei de recr ut ·imen~o, elte se achou na con
tingencia de lan çar mão d quelle meio para 
c::implretar os qu 1dr0s do exe1·ci to, i'lto é, viu-se 
forçado a mandar prend·er ci~adãos perturba
dores <la ord •m publica e fazei-os assentar pra
ço como recrutados . Esta era a ver ladeira lin
guagem da verdade, digna dos poderes publi· 
cose qne mais consultava as ·conveniencias da 
nação, porque, si com effeito a policia el a. córte 
se achou desarmada cleantecla turbulencra., o ex
pedi~nte do recrutamento era mais ef!icai: para 
corrigir os perturbador,)s da ordem. Mas esta 
intitalada administração libernl será antes ca
paz de dei x,1 r perigar a 01·dem publica e a se
g1trança do Impqrio, do que do ter a nobre co
ragem de r .;correr ao meio e:i:t.remo do recru
tamento ; e este fact-1 por si só seI"ia sufficiente 
p-1ra at:cusow o seu nota vel descuilo ern não ter 
procurado Rupprir aquellas faltas pelo meio que 
a lei lhe offerecia, . 
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O art. 2° do !Jrqjecto designa o premio que 1 do recrntamento, porque, s; se pude!' te!' 
. se deve_ dar aos v,oluntarios; ~as, si o gover~o soldados. gratuit~3, como o recrutamento t ·m 
tem mews .'le ob,er volun~ar10s a quem JMO dado e pode dar, e preferivel este systema em
paga prermo, paea que o artigo? quanto a. nova lei 11ão procluzit- tocJ03 03 resul-

0 01·ador vai pt'opor a sua subc;titL1ição ; e tados. 
continue o governo neste systema de rec~·utar 
com o doce nome ele voluntarios c·icladàos que 
vão servir nas fileiras. Querendo, porem, pag,:r 
a gratificação, o orado1· P·3rgunta ao nobre mi
nistro da gL1errn si e>. Ex. acha que poderá 
com,as quotas .votadas, obter volnntarios que 
sigam a carreira das armao;. 

O orador acredita que não ; e para formular 
este juizo não se apoia em factos por si obs 0 r
vados, mas ·nos propri.os conceitos do poder le
g·islativo. Por meio de vol11ntarios nunca SG 
completou o contingente militar, e, si este anno 
se consGguiu tnl resul a !o, foi isto clevidJ a 
duas causas ; fa ó recrutamento forçado a que 
o orador jà alludiu ; 2a os m0ios artificiaes de 
que o governo tem lançacl, mão para obte:· vo
luntarias, que não o são mais do que aquelles. 

Refere-se á incumbencia da:la a officiaes mi
lifares e ate a paisanos PFa, nas differentcs 
províncias, mediante o systema de gratificação, 

. obterem voluntarios. · 

O SR. CANOIDO _DE OLIVEIRA (ministro da 
_qiierra) :- Eu já suspendi a or !em, ou antes 
o meu ant<0 cessor a havia suspencl:do, e ou 
rniterei essa decisão. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA declara que igno
rava essa circumstancia. O que via pelo con
trario no relatorio é que esses recruta<lores 
continuavam a funccionar; e, corno subsiste a 
lei que aúl.oriza a gratificai-os com certa quan
tia. por voluntarias, ia considerar esse meio de 
obter volun tari1 s. 

Annuncia ao nobre ministro que si as>im o 
foz deve perder a e•pcrança de obter volun
tarios. O oralcr rtão teria a lembrança de 
inventar esses recrutadorns 'gratificad is, mas, 
desde que estavam creados e fonccionavam com 
resultado prntico, obtPndo voluntarios para o 
exercito, acabai· com elles é perde<' a esperança 
dG obter cidadãos para o serviço militai· unica
mente pela influencia da quota d0 400$ mar
cada no art. 2. o 

Esta quantia é mui insignifican.te, e, dividida 
em tres ou quatl'O prestações, não attr.ahfra vo
luntarios, quando s3 nota entre nós repugnan
cia quasi invrncivel para o s'•rviÇo d s armas ; 
e tanto mais insigmficanLe é que· no § 3° se 
exigG um conto de réis do ci Jadão que se qui
zer eximir do serviço militar. Si o pensam,,nto 
do legisla,lor, admittindo a remissão do serviç'J 
militar por uma contribuição pecuhiaria, foi 
formar uma caixa para obter voluntarios, 86 

sommas para um G otü1•0 fim devem guardaL' 
entre si cGrta proporção. O orador não qúer que 
se de como premio aos volnntarios a quantia 
que se exige pDra a remissão, porque G'ta crm
tribuição pecunia!'ia, rec hin.do nas pesso ;-s 
ricaB, tende a est1belecer a igu:ilclade cntrG os 
cidad1Ios, de modo que uns pague;n com di
nheiro o s·1crificio qu'l outros fazem por servi
ços pessoaGs; mas é ind·sp.en,avel que se ob
servG a proporção in .licada. Isto, porém, deve 
ser no caso do governo não quGrer lançar mão 

V. II. 26 

O SR. CANDIDD DE OurnmA (ministre da 
guerra):-.lá vê que a falta dG volnntarios não 
sGrá muito sensivel. 

O Su._ ~NDRADE FIGUEIRA observa que, ~i o 
nobre mm1strn pretench continuar, como o go
verno passado, a proce:lel' com violencia para 
preencher as Lleirns do exercito, eleve ao monos 
ter o mer;to rh fr.1nqueza. Em vez de dizer 
que O éxercito bL'azileirn [)()la prÍmGil'a V()Z p;·e
encheu-se com voluntarios, venha S. Ex .. dizGr 
quG continnou o syst<Jma ele meios violentos 
p1·~1 !icados pelo chefe de policia da côrte, que 
continúa o recrntamento. 

O SR. CANDIDO DE ÜLIVEIRA (ministro da 
_querra)·-Não e violento; ainda é legal. 

o SR. ANDRADE FIGUE!HA diz que é legal, 
mas não deixa de ser violento, como a prisão 
por dividas e outras rne:lidas que a lei au
toriza . 

O SR .. CANDIDo DE ÚL!VE!RA (ministro ela 
guerra):- O que é violento, é contra o di
reito. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA re'largue que 
contra o direito é aquillo que é exorbitante e 
illegal, mas o recrutamentJ, embora legal, é 
violento. Quando a lei cond0mna á morte um 
róo, não de.i xa de autorizar um acto de violencia. 

O SR. ÜANDIDO DE ÜLrvEIRA (min'stro da 
guerra) : - A lei não ordena violencias. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA sust'•nta que S. Ex 
esta enganado, e, proBeguindo, pon lera que o 
§ 1° rrunla q1ie os voluntai>ios perceberão, em 
quanto fo~cm praças de pret, mais uma gratifi
caçãci, igual a metade do so)do de p:·imeü·a pra
ça. Pergnn!a ao noure ministro como con,idera 
esses inculcados voluntarias, que foram lJCllo 
chefl de policia obrigados a sentar praça, aos 
quae.s o ;-overno não pagou a grntificação de 
que tr'l.ta o artigo segundo. No § 1° o legislador 
gccem'lou mais o favor concedi .o aos volunta
rias. E~tG favor não é de somenos irnportancia. 
Deseja o orador sabei· si mandarú o governo 
abonar mai.-i essa gratificação aos in.culcados 
capoeiras que foram pelo chefe de policia da 
côrte recolhidos á Casa de Corroeção como per
turbadores da or '.Gm pulJlica, riue romperam em 
desordrrn afim de procurar ar e vida, e foram 
re

0

colhiclos a enxovia militar, e obrigados a 
sen tar·praça. 

O SR. CONTAGEM.:- Si. vão servindo bem, 
devem receber. 

o ·SR. ANDRADE FIGUEIRA po11Jera que, si o 
governo, corJsiderando volnntarios os in!ivi
cluos de que se t1·at~,manda1· pagar-l~1es as gra
tificagõ0s. praticará um acto contrar10 ao ;:ilano 
polici:il em rehção aos chamados capoeiras. 

O orador não cornpartG a 2nt,ipathia da poli
cia contra ess'1 classe ele individuas. 

Si as leis i;ão insL1fficientes, o parlamento, 
que se reune todos os annos e não tem outro 
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ilm eiullo mdhoraL· 11 s leis · e:sistente1 e fazer 
novas confornie :is exigoncia" do pa.iz, proverá. 
11 nocossiJade como fôr a~erta..!o. 

Nad:. so tem dito a. este reap 0 ito. Nos t•ob
torios d<> mia is tt•rio d • ju! ti9a,sobret11do do :18i8 
parR e&, o orador não vê sinlo, · vo7.H em córo, 
que a lei act11al é 1ufficie11te parn. m~mter u. 
ordem e a. segur.1nç.l publica,· qtte os meios 
coercitirns da loi d·J 3 de Deiombro for.ira con· 
demua.dos . · 

Este peu1mmon 10 do gover no nlfo combina 
coni o proce.Linien to dos se~u1 do)Pgado~, aob~o~ 
tudo com o do actunl chef'l de policia. d~ córte, 
que fez r~colher á csea do corL'ccção g1•:mde 
n t1mero de indlviduos sem culpa. formada, nrbi
Lrariedad·i que as leis nctuao~ nào..1 ndmhtom . 
Si o govor110 e utende n · q•:e estes neto~ ol".im 
indispensaYais, o rnoio regular era p?dir no · 
poder lcgidativ,) medi:l:is :1dcquaJe.a; mas nlio 
o foz: procurou sopl1ismn1• a. lei, ompr~gnndo, 
na s ua linguagem officbl, a hypO\•ri~ia da. 
fórlli:i , e:s:llt:inJo coJitinno.mente o~ princi ;1ios 
ilo 11m:i. lei m;iis lib ~r;i\ do.que coni,-i~;rh1 vam º' 
nossos coaturn~s, tn3s, n:i pratica, c•)nculcnn do 
as ·~arantins re:i'3~ q11~ .a 1" L da ao cida1füo. 

· O § 2° conced<l noe q uo . forem e •cu ~oe d" 
aerviça das colo11ias do Estado um pmzo dJ 
terro.a de i08 .'êJOO metros quadra.do~. 

· O prim3iro roi'1rp que este arlig.> suggere é 
aa.ber a quem se refora ell.i. O§ :l0 t rat:i de vo
luntarios ; o art. 2°, em ~e: 1 pdncipio, n•aim 
como o§ to roteram-ae a. vobnt1lrio1 e engaj:1~ 
dos. Pergnot.i o ore.for :-E.;te artigo r1JC11re-:;e 
ás duas chssei do l'Olunl" l'iOtJ o 1111gajada1 oa 
un 'cawente a vol•int:irios 1 . 

Não é isto indilfercntn.porquo ae trata de 11ma 
co11ce1•«0 import 1nto, C•>tno d a do terr .1~ cm 
mna colonL\ do Estl\do : com·óm ~nlior o. •11:om 
11e t'.17. esta coneo~.;;ilo. 

() Sa. l\l:>nu:s J.rnnm :- 01 engaja110. ... do 
"t:1mbam vohmto.rfoa ; h•go o nrt'go . ~e reforo 
tao>bam 1 elfo.<. 

O Sn. ANnn.\nl: F1ou1Í:1n.\ nr.riidoco muit(I n 
infor1111ç!lo <\HO acabi\ de pro~·tDr-lno t • nulit•e 
doput:ido q •.10 é 111ilit:u• o, por coD'i '~11uenc · a, 
oompetouto nr. m:1tori11; 111aa r.cro:litn •1uo o pdn
ci11io do nobro <le pulod:. 11110 ó \'artd~m'1nto 
Uo.<::to; i11to é, pó lo ha.,. ar ongnju1 o que .mio te-
nha. siJo voluata.rio. · . 

O Sa. C.\Sl>ID:l ll'OLtVEll\A (inini.<tro da 
guerra) :-De'd!l q uo se engaja m aão vol:m
to.rio:!. · 

O Sn. A:-.onADf. FruU.l!:lrtA concln~ quo o arti
go pt•ccisa !Dr m:ds explicito, desde quo D!!!Jl 
to:lo engajado ó pra.•;• \'Ol11nt11fr1 , ccmf>rme a 
sign lficaçiio que tem o~s11. . palavra no exercito, . 
ll:i linguagom e na pratica da ndmin:stra~iio 
mililnr. 

O orador do3~jarin que o nobre ministro dis
seue, Yi, lo quo nos i•el ' Lorio~ dos a nteceffsores 
ele S. Ex. não eac; ;ntr.1 olcmontos de infü1•111a
ç\hs, quaes . ~8 colonias ~o Es:alo ond:i o go
,·erno Lem fe ito e•sas concessi:>·'ll , qual :i àre1 
de torra i que tem sido concedida atê hoje, 
quae:i os indivi luo1 que se nch11m ahi esLab3-
l GCidos, ou o qu~ tilm ellee f.:ito dessas terras, si 
nell~s nlío se P.slabclece1•am. Cada. uma de~taB 
quoa~i!oa 6 in1po1·lao.te. 

Pergunto &O .Dobre ministro ~i e1~e9 voiunta
rios do Hctual chef• do policia larnbein viio go
z;tt' Ja concoa,110 d ) torrai.<, acabado o temi'º de 
serviço. Pondora que os denomin .. dos capoeiras 
podem niio ollllll' curados doe haliiloa de mane.; 
jar 11.rmns brancas,e aesim, em vez de fund 1r-1e 
uma colonia do homens pacificoa P. 1rab:ilh:ido
re1, eon tituii·-ee.á uma col0ni:I de assassinos. 

N:to u\ie poi•qu11, · lendo o governo coloni&s 
militares ew t.ou:is as provincias do Imperio, 
n:lo II111n1a pa.ra ella~ ell!l&s praças, ro38 pura a1 
coloaias do Estado, qu~ al •áa j á não exi3tem, 
por•}U!) o E111ado ornancipou todas ª' cofo-
nia~. · 

Em r~spost:i n um· npnrte, di:i; o orador que 
ba di f!ereuça en tr a :iquella9 e eataa : aamlo q11e 
as primeir:is eslllo sujeitas a um regimon e1p3-
cfal militar. · 

Acroditl\, r orém, quo o governo urro tem dado 
te1•r a11 em eolonias mllititre~,. onde ell11a não 
têm vulor, slniio · no c"m~ço d<i sua fundação, 
'luao lo n. adwinistrnção m ilit.ar faz grande~ 
dosp~zae, po.•qt1e as localid1ul •s o•t.'Olbi las !Ião 
pontos rcllloto~. p:ira onde ó <ii_t!icil estabelecer 
.c<=r!'cnte da iu1migtaç:io; 11ílo )\ontoa cst>'ute· 
gico~, rrocaraclos como ets.ps.11 pa1·a e:iperliç(los 
1oili tare li. . · . 

Po1•tanto, o o~ador insiste il i\ sua pe_r.l('unta. 
:io nobre 111i 11i11tro, w bre si 1e t 0 m de.do tcr
ieoos nna colonio.s do Esta.lo e qual a &N & dG 
torras concedidl\. · 

O governo libernl, entro outras chap:ta in
Lroduzida1t n:i circulação, nt,1rdea quo, só dopois 
d& aurora da reg<'Det'Hção eru f87S, se tem dado 
b •isa aos solJadog que completam o tera"O de 
~erviço. Ora, isto é muito velho; sobr etudo 
d1~ pob da guorra do Paraguay, ora que o exer• 
cito voltou da ealllp:mb11 com 17 .OllO praça~, 
numero muito lluperior 110 limite ua fürça do· 
crol11J11 noa orç:unen ·os 11nleriorea, o govarno 
vin-se na nccoHid:1de de dar bai:r.I\ 11 to.lo 
sL>l ln lo · qne hoUYCl•io co1itplotndo o seu tempo . 
d•J •orviço. Recordà-se o ornd >r do q110 o in-_ 
clylo D·H)Uf3 do C'1xin11 r~conun ~n lou-~e. muito 
pelas te1•n1in,.ntca oo·dcns que e:r.pediu o. tnl 
re•p .. ito, o dlo não fazia tlisLo titulo d ' more- . 
ci1Uo11to, porq ·1c, ua qualidude de ministro da 
gu~t·~a, d1!clnrava ·quo não f~zia. maii do que 
c11 mp1•ir um dever commum, ord inario, pi;ilo 
qual niio nuweo-ia louvar. Entr~lanto, :\ situaçilo 
liberal procl oma granda meo•ecimento tor dia· 
penando do s~rvlço milit..'>l' uma forç:\ q11G ex• 
cedia o qund:o ordinlll'io. Em 18i8 o ex 1rcito 
est~w:i corn um etl'octivo de t5.0.JO praços, e 
lendo o lei d ' orçam •nto par:i. o exercicio ee • 
i:-uinto fo: to asa~ numero bo.iur 11 14.000, 
hal'i1\ L OllO po•açlls l\U J dispe noa.r elo ae:·viço. 

Deseja, pois, ~abcr si a e11s:ia praçu que 
foram di<p )ll>adaa fize ram-se conceesil JI de 

. t0rras, p":1ra. q11e colonias foram cnvillda• e ai 
e <lilo trnhnlhu.ndo. 

Ao orl\dOL' pat'GM que 11 oonccsdo do ler
renoe devia s~r foitl\ un:cnm~nte em colo

. nius militllrP.l!I , · nas íronteirM; mio-110· interior 
do pai z, onde ell>ts· não 1101lem tor 1nai1J do 
qu·~ um& 11ppal'' llci:i. de· 11roaperida le. 

N •8 fronwir11.1 do tmperio, · co:u Rlgnm ·••· 
crif\cio do paiz, IJUe aerio. compenudo por 
vantagene manife1ta.~. na eolouiu miH-
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tares podiam, deviam m~slllo manter•ae. mesmo SGrviço, destrrtir·IG~ã a base da Poc:tl4. 
E.ra. um meio de povo11r as noesu lron- d11.de, quo aes3Dte toda na di,i.~ito do trabdllo. 
te\r~s ·e n.anier o statu quo da no~sa 11odee B' preci10 que, coo5ultan lo-se a vocaçlo, haja 
te .. nt11rial, acabando com as que3tü&a de lirni· quem queira ser militar,011 mea[l]o, a~m grande 
te:, que se renovarn, apez:ir dos tratado• vo;a~llo, q.uom o seja p~r falta de recuraoa pa~a. 
i11.ter11aci9nac1 celebrad"s parli. flul-oa. Em- 1~x1m1r-10 a es5e ·serviço; ao pa.>eo que hRJll 
quanto nao houver o.Ui nucleo do p 1pulaçtlo outro• que l<lvram a terra.,. outros quo eojam 
nncional, que al'JirmG o nooo direito e 118si· ju:zes, ou~ro~ qne 11ejam le~isladores, cmfhn 
g110.le por actos o.. no<aa. pane diuturna, as q•1e ae apt1liq1Je csaa intinid1de d<l V<lcar,õag , 
questões ~om os nos~oa visinhos sobro .f.·ootei- qu~ tra~enJ, como co11s~quenda, a divido do 
raa· hão de renascer dos provrlol tro.t11doa ce• . trab~lbo n11 ~oci0Jade, divisilo que ó .o olemenlo 
fabra·Jo~ para fixal-as. . · fücuod~ da riqueu e da prosperidade publicas, 

Como, po1·ém, o governo devfa manter essa• · Looge, portanto, de haver ean apparente· 
coloniae em ta.l ou qual pé do 1-eapeito,poia cori- Jeaigllalda~o. produzindo resultados inconve
viria fu:er alguns fortes, os terrenos po Jillm ter nientes, ha na lei o mais fecundei principio da 
algum valor e ser fixaJDS . ailí ao1Ja1os aff9itoa solidar!edade social, ela divisão do traballlo e 
au serviço du armas. Eil\e$, na. occaailo de da cona :lb ás vocações. Por esta r:iziio Dão só• 
guerra. lJM occasiões de perigo, seriam uma mente não vê ofl'eudido o principio dn igualda· 
reserva. nataral para os contingentes milita res <lc, como não deecob!'e injastiça alguma ein ee
rl" º occupassmn taes colonia11. E' t.98ÍU\ que m' lbaute preceito; vo, ao contrario, um m11io 
ae orgaai•:i militarmente um p,1iz para sua <.te · adeqnado par:i. natul'Rfü:ar-ae uma loi de ca
feza; foi aSl!lim cjue os · romanos não sórnent:> racter Tiolento, . COIDQ é, repete, aquella ·que 
conseguiral.ll conquiatar o mundo;cnmo Lambem, tra.h do recrutamento de nosaa.:i forças. 
o que foi 11111i1.1 importante par.i elles, manter o Si ea~:i. lei tem custado a ser exec ulad:i. com 
mund • inteiro conqubt.ado. IJ. dis?1oaiçio q11e permittG a isençlto do serviço . 

O governo terá p1·ova!fclmente d etfi\E•ido milltar, mo.ior repugnancia encontr11ria na 
terraq em coloniaa :igricolss, mas ess!Lq colonfas ma.~sa da populaçilo, si não oft"erecesse e11te.m3i.o 
tem sido povoadaa por e~trangeiros, por ·im1Di· mais suave. 
gl'antes. A~sitn ae introduzirá ness~ i1oputo.ção Era preci11:::i,portanto, que o le!tislador t ivosse 
fortls&eir.\ um c.lemento discordante, já pela cm vieta. estas con>id~raçi5e9, nilo t•esolvendo a 
lingu!', já pehs h•bito~, e que 1.1tó podet•à pro· queslllo com tod 1 o rigor das potencias m:Jila· 

·ju<licar a ordem, re1, cp10 nind:l assim conservar:im em suas !ois 
Por ultimo, o § 3• refere-se A importnnoia de · org-auiza~ão a i>enção do serviço m~litar por 

· da con(ribuiçio n. quii o cid,1dito ó obr ig.1 do, dinhoiro. . . . 
ponto o. que o oridor jd. 11Uudit1 quando tratou Sdm~nto depois da tremenda exporianch do. 
do § l•. supol'loridalo das laia tnifüllre.~ da. P1•11e ,il\ e da 

D~sejava ao.bar. ai o nobre Minl •tro da Altomo.nha a. cato rc•t>eito, ó q ao aa ou~r"1 n:i
Gu•·rra mantcm, neelo pBrticular •. a lei vi ~énte, çlies tom procuraJo imita.1-H, aca.ba.n,lo coru a . 
ou al con .esc&ude com os dceeJos d,1 b-lllieoe!l reiniss5o. E' 0 quo o dou em França,· ond~ or:\ 
provin1:ia. do· ruo Gra'ndo do Sul, qu'l uige a JJUateutndR 110101 ospiritos mni1 olovndc1 o mn:1 
revogaçlo de 9'1t1elh11nto p~rt'l dn lei ll l'OCl i1• com:H:&, uL1s jui1·:1. (.-lpoicul:>a.) 
mala como otf.Jnsiv~ d:a. ig1t1ildade constilucio• 
na! Gntre 011 l!idRlllos, como impOl't:lndo 11111 O Sn. Mon.11is J.\RDUI : ..;...~foi prOduziu de-
p · iv1logio p11rn tu el1ssoa ricas o ern inju1li çR plol'11Voi~ l'rauUnilo11, · 
rolaliva p;1ra aq11ellea queello obrig".idos n ser• O Sa . A~u11.1oic Fiauicrn.1. nüo .-bc ei os re• 
vir no o:itercilo_. 1ulhdo111uu 11Hi prJduaiu [lO:!em sol'nttribuidaa 

O orudor ulci ndopb ostas idó!l9, 1•.:icord:1- 10 a o•ta o 111~ • , mas Í<>~'f~m 011 nito, · é corto qur.. 
do pi'ecdto de um i lltistre philOJsropbo Íl'ilnoez o r eta l l)i;bl11çi10 ,so maI!lOvo llll'ltlelle i1aiz 11.tó 
di•tiucto litternto q un a verdado1r" igua.lcladl! [lS.H:l.do nllu muuo romoto. 
consiste era tratar de1i~unlmen to ll!ll' I• dei- Orn, pro1egu·1 o nr:1do1', nóa que queriamo1 
igua(!fl : •i o ~el"VÍ!.)O w il1t11or IÍ posado, 11ela l oi in\roduzi\-a na logislaçilo, q\lo tinhamoa o 
que c<>n8:1grou o resg";1to iior dinheiro, elle nllo maior i11teros'o om· torual·~ Mcei t~vel, nito 
deisal'i de pe~ar sob1•e :1·,i clusos ricas. que con· poJiamos i1• nos 1•igorea da legi~Jaç1io pru!I· 
tribuirdo coin osb sacrificio de dinheiro: quanto ~i>\nn, forçoe:i.mant~· hl\vi:i.n1os dG cDmeçai•, fü
ils c!usse<. pob1·cs, não podol'ão con~Or!'t1r oom zeiid" M conc es~üos quo o. foi conlónt. Ern. 
º 'ªª conlingon ta e irão set•dt•, Hav~1·â t\s>im port11nto,\1m~ nP.C ' ssidado, qunnllo não fosse um 
\llDl\ divisfio nnt11rnl do ~orviço. l'roo~ito d:} ig1111ldnde . · 

Accresce q11e onlre uó.s u condiçue·J ~1fo ta 0 s ObserYn qno os nobres Np1•o•ent~mtes do Rfo 
que, por muito pobrJ que soj:' o cid .. d·~o, Dilo Or11n<l0 do Sul oo~tumam rocl:im ' r o. tal res. 
lhG 90ra difficil onco~t1·a1•roct1rsos nlim do obt •r peito, fand~11do-sa em que aq11olla provincia 
""q11ol11 e:i:igida para a ieanç:io do aerviço mili- · fro11t 1i1•11. li r,x:i.ctnmen te a que •otft•e as c >n
tar, d.1 m:\neira quo ~ó irt\ servir no· exercito sequ:•ncit1s de:\,slraJag d~slt1 i:.,rualdade, por11uo 
11q•1ella que o quizer fazer. Assim a lei con · ó o~l'lgadn a prestar o S0lt coatiugent~, no p:isae> 
aulta r. ' 'OCRC:lo. . .. .. _ . . · . . que oütro,1 .provi11cia'! d'J .Im);lerio pt!dont gozar 
N·•~tes s~rYiços aociaes o intlis'.)ensavel con- do f11vo r d"' 1son.-ílo l' ' cumat•;a •. , 

ciliar 11 oousulr.& d.~ vocacih~ doa c i<ladlos com 1 Eolrot1>.n~o. alôm do quG o d1spo11Jçito da lei 
a grande l9i economica. du tlivi;iLo do trabnlho. ó co1un1um, assim pP.ra o N.io OL'i&ntle co1110 par& 
Si 1e pretender 11ujeitar todll8 11.s inetituiçl>os a1 onlrl\!I proviuci!ls do Imperio, poi~ que ~':l\111 
aociau1 a um cadinho commum, ía.iendo todos o e outr~11 pod3m ·htierto.r-se do . sorv1ço mlhta1• 
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pelo meio indicado, aquelh deve se!' tratada 
desigualmentA, po1·qne se ach a em c·mdições 
desiguaes, visto quo tem recebido do Estado 
favores extrao1·d inu.rios. 

O sea territorio e·itá cortado por linhas for. 
reas que o Estado alli construiu com vistas es
trategicas, mRS qno, seg11p1mente não produ· 
zirão, nem ao meuos para o custqio, ·d :rante 
todo o tempo em qu" pezar sobrn o Th2souro · 
publico a g'trantia d .CJ j m·os. 

Elia gosa dos favores de uma tuifa especial ; 
não pag·a os mesmos impo>tos de importaçii:J que 
as ou trais províncias do Irnperio, favor não p ·
queno para a sua industi-ia, em vista do pezo 
dos impostos do irnport".ção que oneram os 
generos estrangeiros entre nós. . 

Tom a:nda a P!'Ovincia do Rio Grande elo 
Sul uma legislação especial para a sua guarda 
nacional. 

Portanto, 8i é ~111im, diz o or idol', concluindo, 
si a provincja do Rio Grnrnb do Sul tem sido 
tão bem aquinhoa<la, como pó<le negar-se a 

.fwores que o Estado exija delh como provin
cia fronteira~ 
· (iJ1 uito bem ! muito bem! D orador é com

primentado por muitos Srs. deputados.) 
A discussão fica adi:1da pela hora. 

Q SR. PRESiDENTE dtí p1rn o dia 25 a sc
guinto ordem do dia : 

1ª pai·te 

Discussão unica do projecto n. 1 i, de i884, 
e emqndas do Renado ao orçam eu to da guerra 
para 1884-1885. 

2ª discussão do proj8ct·J n. 112, de 1883, (fa
vores a exposição agrnria dJ S. Paulo). 

2ª discus"ão do projecto n. 241 A, d3 1882, 
sobre lo cação d> ssrvi ço. 

1ª discussão do proj o. cto n. 76, de 1883, (re
gulamento para Io.cagão do serv igo domestico). 

2ª discussão do p!'Oj P- cto n. 33, de 1883, (re
gulamento do mata:louro). 

2a. parte (ús 2 1/2 horas da tarde) 

Continuação ela 2<> discussão do projecto de 
fixação de forças de terra, no art. 20 e sc1guint'3 . 

L evanta-se a· sessão ás 5 hora·; . 

ACTA EM 25 DE 'JUNHO DE i884 

Presiclencia do Sr. A.lves de Ar:iujo (1° vic e 
pre3ident3) 

A's 11 horas, feita a chamnfa, achnm-se 
pros0ntes os S1·s. : Le:)pOldo Cunha, Busson, 
Theophilo, Vieira d•} Anrli·Bde, Barão da Esfan
cia, Alves de Arnujo, Gonçalves de Carvalho, 
Augusta Fleury, Olympio Vallaclão, Ignacio 
Martin~ . Manoel Carlos, .J uveacio AI v ~ s, An
tonio Pinto,Ant:rnio de Siquo.ira., z~ ma, E'pin
dola,Ro.ll'Ígues Pcixoto,Thomaz Pompou.Am iro 
Bezeri·a, Ribeü-o elo Me nez es, Som·es, João Pe
nido, Barão da Leopoldina, Martim Fran:qisco, 

Rod1·igues Janior, Macigi, Souza Queiroz Ju
nior, Contagem, Silviano Brauelã>, Montan
don, Pernira Ca'iral, B 0 zer~a de Menezes, 
Fnnkli11 Doria., Escragnolle Taunay, Barão do 
Guahy, Henrique Marques, Al meida Nogueira, 
Rodolpho Dantas e Ruy B1rbo a. (39) 

Compar<>cem, _ depois da chamada, os Srs.: 
Peretti, Alvaro Caminha, Barão de Canindé, 
Cruz Gouvei3, Al rhib Monjarclim, Souza Leão, 
Costa Pinto, Almeda Oliveira, Ro lrigues 
Lima , Manoel Purtella, Prado Pimentel , 
Meton, Bai·ão da Villa ela Barra, Lace1·da 
\Verneck, Ratisb ma, B ulhões, F .;licio dos 
Santos, Aralljo Pinho, Souza Carvalho, Cas .. _ 
tello Branco e l\fo;·eira de Barros. (21) 

Ao meio·dia, não tendo comparecido numero 
legal, q Sr. presidente declara não haver 
ses .ãq. 

Faltam, com cama participada, os Sra.: Fer
reira Vnnna, Abelardo de Brito, Affonso 
Penna, Cantão, Pompet1 • João Caetano, 
Paulino de Souza, Gomes d·3 Castro; Ulhôa 
Cintra, Affo ;1so C:élso ,Junior; Carlos Affonso, 
Manim Franci;co Filho, Cam1rgo e Ferr.eira 
de Moura. (14) 

Falt?.m , sem causa par:icipada, os Sl's. : 
Adriano Pimentel, A lfndo Chaves, Andra-le 
Figueira, Alcofor11do, Aristides Spínola, Ba· 
rão de Anadia, Barão de Ara;•ag_y, Carneiro 
da Cunha, Coelho e Campos, Cruz, Diana, 
Duque-Estrada Teixeira , Elias Moraes, Fer· 
nandes de Oliveira, Francisco Belisario; Felis
b2rto, Geminiano, Generoso Marques, Gon· 
çalves Fnre1ra, Ildefonso de Araujo, José Ma
riano, Joaquim Tavares, Lonrenço de Abu
quer-tue, M:tc-Dowell, Mo1·aes Jai·J.im, Mourão, 
hrnla Souza, Prisco Paraizo, Pereira de · 
Silva, p,1ssos Miranda, Riba~, Rego Barros, 
Si lva Maia, Sinval, Salustiano, Silva Mafra, 
Severino Rib (Jiro, Tertuliano Henriques, Tar, 
quinio de Souza, Ulysses Vianna, Vaz de Mello 
eVianna Vaz. (42) 

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do se
guint.:J 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do Ministerio do Impel'io de 21 do corran
te, devulvendo o requerimento que acompanhou 
o• officio de 10 cl0ste mez, no qual o le'ute· 
Sllbstituto da Faculdade de Medicina dt Bahia 
Dr. Alexandre Evangelista de Coi.st1·0 Cer
ciue;ra pede prorogaçil:o ele prazo, por um anno 
com o resp2ctivo ordenado, ela licença em 
c11jo gozo se acha .-A quem foz a requisição 
(cornmi'3são d~ pensões e 01;denaclo~). 

Idem, idem, em n~posta ao officio ele igual 
datei, relativo ao projecto de licença ao con
selheiro Dr. Fr:mcisco Rodrigues da Silva. 
-A quem fez a requisição (commi;,são ele pen
sões e º''den:1dos). 

Do Min sterio da Guerra d'3 21 do eor
rente,restituindo,competent<nnente info1·mado, o 
reque;•imrmto qur acompanhoL1 o officio n. 53 
de 27 de Maio ultimo, relativo á pretenção elo 
conego Francisco Bueno Sampaio.-A quem 
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fez a requisição (commia.'!ào de pensile, e orde-
na.dos). · 

Do Ministerio da A"ricuhura de !?3 do cot•
rent~, lransmíttinJo com 11 cópia da iní•1rmaçllo 
do darector da estt•ada d·1 ferro D. Pedro ll o 
.requerimento em que o fiel cio thê~oureiro ",Jn- . 
quel111. eP.ti'ada. Arthui· Coclh.o da Silva pede um 

· anno de licença.- A' comrnis~ão d~ p ~naõ~s 
e ordena<loa. · · ·· 

O Sn. PazsDENTE d' para amanhã a seguinte 
ordem do dia : · 

1~ pal't~ 

Discoasl:o unica do projecto n. H, de .i88i, 
emendila do senado ao or~arnento da guerra 
para f884-f885. · 

2• di1cusallo do projecto n. :1.12, de f883, fa
vores â e:sposiçi" agraria de S. Paulo. 

2• diacull8io ·do projecto n. 2.U A, de i882, 
sobre locoç!lo da B11rviços. 

1" discu18âo d<> prc•jccto n. 76, de 1883, re
gulamento para loc11~·ão de serviço domestico. 

- 2~ di1cus'lão do projecto n. 35, de 1883, r egu
lamento do na~t:i.douro. 

2ª Jl(lrte, (as 2 l .f2 horas) 

Coritinuaçlo da. 2• discussão do projecto da 
fb:açiio d1> {oa•ças de letra, n1> art. 20 e segLtint~. 

lllll•Ão Bll 26 Dl!l JUNllO DE {884 

P1•esidcttcia do . Sr. M or6i1'a de l1a1:ros 

SUMMAt\10.- toll1ir~ o approuç!o da ocla afa •wao 
do j3 •da do dl~ ~.-._ ... .,.,..-n.-Obsor\·oçÜ<la do Sr.
Porlo.b.- U1·~ond .1 rcjolt;id;i do Sr.- Solu·ea.- IJom 
appro,·o ·t~ do Sr. Jo~I :.tinauno.-io1. rAlrt u.-. Oft uui1 hO •t.t. -Votaç3o tau omot1 ~nr. 1ll' souado au e~amo11to d..l 
111orr•.- Diaeoa.Jo ~o p· ojocto quo Ira ta J11 OXl•Miçao 
agr:irio '"ª proYlntla d@ S, l'aulo. - Vut•ç~o o 11p1•ru• 
•açlu do prajo:to.- llc11uot il1'ontn do !>r.. 'faunoy 
poro que O (>l'•JcCIO antro lmblOlliftlOlllODIO Onl a• 111•• 

eu1llllo.- 6 ' op1•rov•do, - :t• diseuH:iu do prof·cclt' 
aubro loe~çlo do 1orvlço1.- Pela onlom f:tl a o 
Sr. Desorru do Nono101.- Dis111t<o do Sr. T~1111a)'·
:t• PARTC DA OllDIM 1JO llU.-ll• , tll~u;d<J "º. pr•Joclo do 
rorçlll o 1orra.-Ol1cian a. w• Sr~. Ílll~l:slro ~~ guorrn·o 
D~qllo l!'.•lt alla Tolnln, 

A's U horas, feita a obamada, acham-ao pre• 
sentes, oa Sl'IJ, : - ~lareira do B:wroe, J.eopoldo 
C1: nba, Ba··11on, Theophilo, Pompeu, · Virii
ra de Anlra;le, Oon~alve• do Carvalho, Ignacio 
Martins, Lacerda 'Verneck, iVlnJior-l Carlos, 
Juvoncio Alve8, Jollq im T:wn1·ee, Barão da 
E~ta_ncfa, Morae~ .fo1·dim, Snl 1 1~tiano, Sinval: 
Aug·:sto Fleury, Ratislnna, Pel'etti, J3ar!lo do 
Guaby, Bar:io da Le·1poldi11a, Roiriguca ·Poi
ii:oto, Joito Penido, Silva Main, Znnm, Soares, 
Paula S~uzti, Alves de Arnujo, BGzerra. de 
Menei~e, Al1lhilo Monj-1rdi111, G;imittio.nci, -Af· 
C.ivso Celso J1in 'or, Lo renco de Alb :qnerq"o, 

·Antonio Pinto, M1moel Portell,., R·•go Ba1•ro11, 
Henrirp te M11.rque111 Anton:o _ r\.i $i(1ueira, Sih•a 
Mnfra, Diana;l\faciel. Cnm:irgo. [{. y Burl.Joza, 
RO<lolpl10 Danta~. Souim Qneiro1. Junior, tio· 
me11 do Castr.i, l\fo:itiio, Monl:an lon, Pern'ra 
C;i.bra l, lw•lrigues · J1111ior,- João · Caoto no, Ei • 
nagnolle Taunay, Amaro He:r;errn., Bulhil&!I, 

Franklin Doria, Aristides Spinoln e Alvaro 
Caminb11. (.)7) 

Comp11rccm111 depois da chamada, 011 Sr11 . : 
-Gonço.lvc11 Ferreira, Feli11Mrto, Alcoforado, 
Mar tim Franci~eo, Cnntlto, Cr uz Gouve ia Al-
lll~id& Nogur:iM e Arau~o Pinho. (8) ' · 

A"& 11 h~ras e 40 ruinuto1, achando-a~ pro•' 
sentes ti5 Si-.~. dopu.ndO':I, o Sr. pre1Lde11te 
:l lira a aessiio. · · ' 

r:omparecem, depois ele abe.rta a aess~o. os 
Srs .: Pra !o Pimentel, Ba~i() _de Canindé Caa
tello Branco, Silviano Brandão, Barão dt'Vill11 
dt Bsr:a, Carneiro da Cunha, Prisco P&l'abo> . 
Martim FrancL~co Filho, Espindols., Thoma~ 
Pompeu, 811riio ·'º Amulia, Vie.nna Vaz, Almeida 
Oliveira, Alfre lo Chaves, Ferreii-s. da Moura,· 
Felicio do1 San.os, ·Ribas, lld·' fo1110 de Araujo, 
Andra. le Figtieir;i, Metoo, Generoso Marq·1es, 
So11i a Leio, Tarquin\o de _So11za, Feruandt!a do 
01.iYdra,.P~~llOll _. Mirarida, Coelho Campos, Pe
reira dll S ilva, Ulyss1s Vimna, Crui , Costa 
Pinto, 1\fa·~-Dowell, F . B'\lisario; Josê :Mn.
riauno, Ribeir..> de M(lnezo~, Oly111pio Va.l la
dào, Contage1n, Ferreira Vianna, Souza Car
valho, Carlos Atfonso, Pnulino de Soun e Du-" 
que Estrada Tei:uirn. (41) 
· Falt~ll', com c:1.uea pal'ticipada, oa Sra.: Abe

\arJo do- Brito, Affonso Peuna e Ulhóa Cin
tr!\. (:J) 
.. · Fallam, seni ct1u~a· 1>ar·ticipa. la , os ~ra; : .. 
Adrin.no Pimentel. Bi>rilo de Arai; igy, Kliu 
l\loraoe, Rodriguo1 Lima, Seve rino Ribeiro, 
Tc:rtull11no Henriques o Vaz do .MeUo. (7} 

São lidai e npprov.1das as a ctaa da 1eealo 
d-l 23 e do dia 25. 

O Sa. 1° SE.Ct\ETAtuo dai. conta. do 11tgulnto 

EXPEDI'ENTE 

011\oiOI; 
Do Mini1terio da . F111ond11, d<! 23 dute mu, 

reroeLwndo infol'lll119'!es, pedidas uo officlo 
u . ~l de (l de Selerubro ultimo, aobre 11 pre• 
tençlo da Caixa de Soccorroa do D. Palro V.
A quom fez a roquüiiçilo (eommiulo de fa-
1<mdu) . · 
. Idem, do Imeerio, de 25 deite me1, tranemit

tm .lo 09 1e3'1nnt•~ projectos de po&t11rt1s da 
11lrnt1. Camara :Municipal: 

t.o Sobre os pesos e medidlie que devem ter 
a~ cas1n ele negocio. . 

2.0 SobrB a ventilaçlto dos açougues e rle 
casl\S em que se vendem comestíveis. 

3.0 Sobra amostrns n:i.s portas do.a lojas.
A' commissiio do cnmaras municipaes. 

Req11erimeoto de Guilherme de Almeirla. Ma-
. gnlh,,eJ, conce;;aion~ rio da e~tratla de forro do · 
Meta.lesa. Va.ssouras e dostn ei<l:ido a M~llS!lmbs.râ, 
pedinclo tr1tnsporte gratuito do material das wee
m·•s estr:idaa pela de D. Pedro ll.-A' commis
sllo 1le far.end11. · 

E' onvia.do d meso. o so,~uinte 111•ojecto da 
eommi~s1lo do· instrueç1lo publica, q uo ê j'ul
glldo objo•cto de deli berl'çilo, e vai R impriuiir 
para entrnr na ordem dOll tra\l&lhos. 
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N. 23- lSS. 

VoUdaçc!o dos e.riinier ptepa1·ato1·ios feitos na 
11nfoersidafe de Ooiti.bra po1· Alfredo Ma
c/iado . Guimaraei. 

A' com'lliasão do instruccão public11. foi pre
aento o ruq11ori1uonto do .. líreJo.Machado Gui
niarãH _p<>d1nJo p~· a ger conei•farada_ valiJ.a, na· 
f:.culd •de de Ill'!dicin:l do Rio de.Janei~, a $U•l 
JDat1•icula do clJrso melico da universi.lade de 
Coimbra, 1•rovando, coll). . documerüo<, não só 
t81' · fre'luen\ado a~ aula1 da. mesmõ\ uai .-cr • 
11idadA a\é o me;i; de Março do eorren te . aono, 
eomo tamb•m ter sido approv;1do no lyceu cen
tral de Coi1n !'r" 110& exames de iiórtu~11oz, 
fraoc&z, latim, .geograehia, l1iator!a, p~iloso
pbi''• n1atb•m1at1cae, chuntca, phys1ca e incro
ducçAo A hiatoria natural. · 

A comrul•~iio, consid~rando ser a uriive1'8i
dad-~ de Coi ,,, bra . u1n doa maia . acl'edi tadve esta
bel~cime atoa de 'nstrueção superior na Europa, 
entende <Jllll é de equi 1acle e bo:i. raião, :ilé111 d·1 
ae .aotoraiar, com o esem .. lo do que n'ot1tros 
p~ize1 se pratica, o •dcnittir·se a r ·ap 'Íto das 
di•ciplina1 preparator:aa a equivalencb em 
favor dila pe11>0:1s que houv>rem cor.ado o en
sino superior em est-tb~lecimentos de caracter 
official e reconhecida auto;idaJe; pelo que 
!Qbme\te A cawara o seguinte 

Projacto 

A r.ssemblea gornl resolve : 
Artigo "uuico. Fica autoriudo o governo a 

mand~ r admittir á m11.tricula cim qualquer das 
f&C·· ldada•de medidn" do lmperio o· P.1tud11nte 

· Al!l'o•do J\1ac 1ado Gui1narile•, nceilnndo·~e-lbe. 
011 uamee preparilturioi füitos no lycP.u c.~n
tral da Coiwbra: re:vognda9 as d iepll3içi5M em 
contrario. 

Sala._· das commissões cm 25 dP. Junho de 
1864. - Martim Francisco. - R. Dantas. 
. E' lldo e remettido à commis1«0 de juaLiçn e 

camatM municipae~. o 11ag11!nte 

Pl\O.JECTO 

N. 24-1884 
Car.iai de ta11turali.:arilo · 

A nssomblóa gorai resolve : 
·A1•k . 1. o Fic.~m desdl) )li as camarae muni

cipaes · do lmperio oulorrnadas purr. concedo1· 
cartns de naturaliz~çdo, u quaes seriio as:!i
gnadas pelo presidente e eecrt1t»rio dR cam1ra. 

Art • . :t. 0 Os poJidoHle natu 1·,1 li?.a~ão serão, 
nna !C19$ÜO~ ordinarfas da com:1r;1, a11jeit,.11, 
ae111 discus1ão, â votiti;:ão, fican.lo aa cu11c0 s· 
ellee registradu em livro 99pneial ru:ir icRdC> 
p•!lo pre <it.len te, o · q nal d l l'".Í d !lla;i im·111odiatC> 
cC>nbocimonto á pru ·i•lenci11. d11 pr"vinc.iu e ao 
miiiisl".lrio do imperio. 

Art . 3 .. Q O podido rejoilndo poderil. eor re
novnJo um nnno d"'poi•, hav••n<lo llC!ll(lro l'O• 
e11r~o l'IHI\ o p1•uidento dn provind 1 ou para 
o governo gerlli, 'I 1111 n i'! o praj udicadçi .mini•· 
!.rar p·royaa da. 11111. ~1·abdade e bom oomport&• 

mento aUe1Lado1 por mais de 15.moradoi:ea do 
log:ir oni que resida. · 

Art . 4 o Para 8"6tisfnet o diapo1to n n1 arta, 
.1°, 2> e 3° da. ]ii do f2 ele J 11lh.o de Hl7i, ba..
tnrt!. qu11lt1uel' altcatado ou documento a11,i• 
gna..lo pelá j 1iz de •liroito da c cornarca ou pelo1 
J<iiz municipal e promotor publico, ou por tros 
cid1tlllo1 qualaficarloi da. locali.lade. 

Art. 5.• Na f•lh de re 1ue•·i111'lnto 1ervirá a. 
11present11çtto á catna.1·a. cm din._ de ee !Sito e a 
p<;tiçlo · vorb:•l do naturaliz·•ndo, qu 1nrto fór • 
·acou1panhado por qualqu.Pr das autoridades 
m!'ncionadas no ·art. 4° ()li por tres cidadãos . 
qu:ilificadoa. . . 

Art. 6 . • O proceaso para a conceado das 
cn1•t11s da n:tturalização o sua ontrega 11er8 o 
ru:ii~ _aurnmario posaivol. não podondo. ~er de· 
mora.d•> por mai, doJ i5 dias . o eendo todo1 01 

dllcumentos e _atte~tadoa isento! do ostawpilhas 
e qtlnlq•1 ·r imposto. 

A1·t. 7 .• Sii.o 1·evog-adaa ag d!aposiç5e1 em 
contrario. 

Sala dn.s Be99Ü09, 2B de Jttnbo do. f88L -
Escragnolle 1'uunav. 

E' hdo e approvado o seguinto 

P.\Rll:CER 

N. 36. - 1884 

M atPicufo r1o est11clante Ai•th10• Sampa io e do 
tcncnie Franâsco Pedro elos Santo$. 

A' commiasão de instrtlc\ii() publica foram 
pro<entet aa 11etições do ArLhur Samraio e do 
Leilante l"rancisco Pedro do~ S."\ntos !O citando, 
o primeiro d íapeusr. da idade legal para uia.
tricnln.r-11a na. C?scola da mar' nha, e o to
gundo o me'<mo favor para o flm do curenr a 
11.rma do infantaria Dll escola iniliLRr da curte. 
Entend~ a commi11ai'ío q•1e o objeclo d1l~ allu
didas poliçi)os ó J!l compatancia da commie!lllo 
do rn1rinhn e gu ·rl'a, e as<im o da p11rocor 
que a D>08mll ~ajntn l'Omt.1ltid01. 08 roc1uori
IUOBI08 doe pelieíoa11.rio•. 

Sala das rommi•aões om 20 do Junho do 
iSS.. - ,lfa1·ti1n Fr.incisco. - R. ·Dantas. 

o Sr. Mttnoel ·Portella procl~a 
occup>1r a atlenç:lo da ca.u11r:l justificando um . 
requerimGnto reforante u eslrn 111 d·J fe rro do 
R!ldfü 11 S. F1•ancisco, do qu~ preton lia · occn
par-so no. eegund 1 discu ,s:io Jo ·o rça1nonto d'I 
ni;rlouhurll,"o 11uo lbo nlio f.,i po~sivel faz~r, 
-pelo 0ncarrnmenlo d:1 meam'l discu•slfo, 

O seu roquorilu~nto não tern J>or fim cen-
11ura.r o governo, 1n-111 eimp:asmllnt11 ec>licilar 
iuf ,rmnçõea _quo o habili ta1n a. Ílli-i"'111r j uízo.a 
respeito ,.10 m:)(Jo por que o gov ·1•nC> torn cnns1-
tlora 1C> interesses icuportan:os que ao prencfom·_a 
boa. iid111!11istrt1çiio duc1uella 0Slorod11. . 

Jú teve oc~1uião do chn111ar n attençllo de -
varies !:ira. mi ni~tros que 1,;m óccupadC> a l'osta 
d t agricu-ltu ··o. pu.r11o 11.:1unlln ·01tr.i;tl11 e ·mui o 
o•poci11hu 11Le par.L a t:irilu quci n ro.:;e deado 
longoi nnncs. 

Coino _nilo tem vi~tn 11r0Yiclonciu. algum:i. a 
temell\ .. nte roapei~o. o orador proc\1• ob1J.mar 
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do novo a nttençlio.do governo e p~dir-lhe in
formaç1l21 c1110 o hs 1ilite1u, ca~o 11• necaui

. d~de < uiio 11~j<.m atte11did:i•, a t!>roo.r sen~1vel 
o reparo, que faz, do doscuido com ·que o: go. 
vorn·J olha. p;ira aquella e<trada.. 

An es de jú,tificar o sou requerimento, 
aprowita o or11.dot• a opportun'.d11de p<1ra dar 
ali:umaa informaç11ea que habilitat•:io .o governo 
e a ca1uura a aj11iiar do futuro da estrada de 
que trata, do~ results:los que elb otrerece, para 
<jUO ae nllo considere que na ena cJnetrucçio 
o:lo se vhou o fut11ro d ,1 provi ncia o é de pura · 
perda para os cofres gera.os, como aliaa já .tem 
ouvi(lo diier. 

Par• ajuizar-ao do futuro deua estrada, não 
precisa o orador maia do que r.•ferir-ee ao que 
eecrl:lveu em um dos jorna~s de-1u11 provincia. o 
diga.o e·1g1>nhPiro fiscal em · resµosta a um ar
Ugo inaerto "1'.11 umjornul de~ta càrte. · 
Olf~rece elle duns tabell 11, ixma referente à 

ren<la bruta kilom .. ·t rica. dl3 varias ferro-vi111 do 
lmperio om 18~2. !l 011tra d11i rel119ão por cento 

·d&. despcza ordin:u•ia para a. renda bruta, 
No refatorio iJo Minislerio da Agricultura do 

correntCJ anno ~ncontrnm-se informe1çiies jtJsti
ficativns das proµoaiçõ •s emittidas polo illua· 
tro engenb'lil'O fisc •I no alludido arligo, · 

Por •uaie do uma ve~ te:n o orador procura1o · 
verittcar qulll • impurtancia ex:ict& qne os co
f1•911 µG1·aos têm diap ~n.lido . ciur com a g~ran
fü. geral quer com a provincial, p!lra ha!>ili
tnr-se a apreciar 1us pro~osi ;!los do nobre de
putado pelo 11" . di~tricto do Rio dG Janeiro o 
outroJ illu1trea collegllll• eeua, que 18 tàm oc
cup ·do com aq 11ella e:slr"da, CJ conlellSa .q ui) não 
tem podid' cumpl'ir eat~ resultado, l\Uenla a · 
divel'4id,1de de iuf'ormaçõ3s a s01Uelllaii.t~ rea
poito. 

Ainda e!lt9 anno, o Jo1·n,,~ elo Co1iimc1·cio d! 
info1•1n:1çÜls da qiJ.Cl dos cofres !fBraes se toOI· 
dl~p •n lido 11 q•1a11tia dt1 8.UOO:OOU$. A. mes10a 
folho. informn, llnte.hont~m, que'' temdi1pen
dido 14.000:000.$. Si o or111or rec •rre a uru:i. 
Labolla · du d~spez •s fuiw pelo ciini11tro da 
n11ric•ult11rn, võ qutJ apen:.• se tom dispc•o
dulo g_ OOO:OQOSOOu. 

PJ\n q110, prmi1n, s~ conbeç11 .o muito en1 que 
11q11ella ll•lracla te:n 0011corrid11 para o d~1GD• 
volvi.uento d1 produec;ilo, o 01peciulmonto ll A$•. 

sl!Careirl\, . bast1\ rofurlr-1·1 ao mappa conrtic
ciulia:lo peli> conqulado provincial, o qual o ortl• 
dor lê, por onda se vó · que :i. 11roducção de ltll
auco.r au;rm~ntou cons1d .. r :wclauente, para o 
q•ie muilo cone .rreu ti · construcçit l de mais 
21J9 engenhos, q u ' • Mm os 400 j:i e~iatenles, 
1111gmentara1n grancbmente o tr .. fJgo da .es
trada.. 

Depois do ler o roquorimento qu~, vai enviar 
li me~n. o or.1dur diz que a tarifa quq regula. 
o.que! h ostr11 la ó a meama co•n que ea~a es
tr~·lo. foi :1\ierta·ao trnrogo em' IB'lB; Tàrn bavi li> 
eul)f'.Gl!Sivos reclamaçi'.ies, ao mol'loe em relaçi:> 
a nlgnns prod11ctos. 
. -Eseas rocla"111çõe~ levaram o .. gover-no a or
den'.1r, em . i3RO, D. prea:d~ncia da provincia 
11om11a11e umll commi@s>o que procade .. ee u 
r o.vi110 .lo l'!lgula nento o da larifa o olf'erecosse. 
um tnUa.lh.o, sobre o qu11l o governo tivesae de 
re.olvel'. ' . 

Eq•11. commhelo deu conta d~ incumbencia 
que lhe fui co1nm• lli.Jn, ma. até hoje o governo 
nl!> deu p1·ovideocfo. ul~11ma. 

O O!"J.1or preci~ de a:1bcr· si o governo qu<1r 
manter a tarifa que telll regido a estrada at.iJ 
hejo, o•l si quer attenrler aos reclamos daquella 
part'3 da proviocia que é percorrida pela os
traria, e que 10 sorve d.osta para o transporte de 
eeus proJuctos. · · · 

Ao orador aorprende que eaal\ e1trad;i im- . 
porte de Londrue os bilb11le•, .ae guia.a, os map
pas e tudo qunto necessita parJ. o 11e1111erviço, 
q1.11nlo, montadas as duas offici11a1 a que ee re
fere o engenheiro fiscal, .podia este 1erviço a~r 
feito alli e m•ÜS bar.ito. E, b11to mais notavel 
ó into, qnanto e certo qu0 os bilhet~e. mappae 
etc., esLào sujeitos . ao pagamento de dirP.ito~ 
na a.lfünd~ga, o que importa aogmento de das 
peza. · · · • 

Sol>re o augcn~nto do trem de p11as&.J!'eiros ; 
que lambem foi obj !Cto de reclamação, afins! o 
governo at1ande:1 e viu-se qtte imm~çliatarnente 
a verba -PasHgeiros -eleyou-se ; m:a!, gobre· 

· a . reduc9:lo no . prP.çO dm p:uaageiroa• atê ho~e 
não consla quo Cleliberação algoma se tiveue 
tom11..lo. 

Svbre o terceiro ponto da prop'lata do enge
nheiro fhcal, à qual o governo 1ambe111 não deu 
wluçiio, o orudi>r diz que o :1bati1nentu, que 
pelo regulamento d dado e10 beneficio do cortas 
mirc11.dori11s, devia aaram·,Jialo e genern.lisado 
a todtH os produotos do paiz. por;it1a só aadm a 
é•tracla i:odcr.i 'pre8tar tolos 0$ 11arviço3 a que é 
de4inada. · · 
. Diz que o dito enrnheiro tambe:n propoz a 

acquisiçlo de material rocfante apropria lo ao 
tra.:111,,orte de uerto' generos, ·001110 mel e aguar
d •nte, o que . é, ha muito teiupo, reclamado 
poloa li.tricultores, e, •·•ntr1Jtanto, nenhuma pro
viden,ia da.1 o governo .. 

.PropH if11almenta o mesmo engenheiro que 
se s111J1t.tu1 ae por outro o o.s:pedionte itreg1dr.r· 
adoptaclo n 'ª · remes~:\s p•u·a Londres, do que 
tem r8llult:i.do prejui:ío, pelll dill'11rcnça de 
cambio. -

.O orador nlo compreh'>ncle o eilenc:o que o 
i;-overno tqm gu1rdado alà hoje. Si os nobres 
m tni1tros da agricnltura tive1e1m lidt> o relato• 
ri• daq11e.lla t 1necio11ario, .de . il!St, veriam · 
qua.nto é onera ,a a o• trada de ferro do Reoifo . 
as. Funoisoo pala ditfürença •l• ~ambio nas 
rem~s.>m~ f·i~u para Londre1 . Só no anno de 
f!!BJ essa dilf rença iwpo•·tou em 106: • 00$000. 

Quando, em 186\J, o orailor occt>pou a pre
aiden.iia da provincia, o en!l'~nh•!iro fi<cal 
não conshler11Va como devendo. 881' fovada à 
oonh da d i .lert·nça de c11111 bio nRa remP-•Ha 
feitas par:i. Londt'ed, gloa 1ndo · a imporlancia. 
des•.a. verba nas cont.As da companhh ; entre
te.nto, o ay~tema rontinú& e hcije é o gerente 
da estrada <iuem fáz as roine1naa quando julga 
CC>nveniente, se m dependencia dCJ ac· ôrdo com 
o en lfonhe.il•o fis ·al, dando-se, pol't11n to, a pot~i
bilido.de de sor<i111 füitaa em époc•• em que o 
camltio aej11 da•Íll.vorn.vel, flcaodo sobremodo · 
onera.das oe cof1•P.a publico•. 
. De,envolye uiad11, alguma1 .. 9'>neideraçllea a 

respeito · d1llta facto, e tel'lnina. o 11e11 diacul'IO, 
dizendo que, 1i a. estrada. do Recife a S. Fran-
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ci•co não tem dado todos 08 rOSll 1 ta dos q llO 
eram de osp~rar, muitas causas, <)tta enumer11, 
.Lêin para isto concorrido. 

E' lido, apoia.elo e a di~cug,ifo ad;ada, poi- t~r 
pedido a palavr;i. o Sr. minislro da guerra, o 
soguinte 

REQUE:l\I~UliNTO 

Requeiro que p~lo 111inisierio da agricultura. 
sej~rn preatsda• ns eeguinte8 infürmnções rela
tivas á eBt-rada de forro do Redfe a s. FI"arr
ci11co: 

t.• Si foi cumpriclo, e quando, o aviso de 9 de 
Fevereiro d~ 1882, qna ord~nou o promplo cum
primento do do 4 Je J1mho ele 1881. 

2.• Si o governo rec'3b~µ o trab:1lho da com
missll'o nomeada om ISSO para organizar novo 
regulamento e tarifas, e, no caso affirmatiYo, 
qu3l a crolib1m1ç:io q1,e tomou, a respeito. 

3. 0 Si o go\•erno 1•es0Jvou, a em qua iientidD, 
ile proposta~ feito.~ pelo . G·ngenheiro füseal em 
seu relo.Lorio dé 1852, p~ra.: 

f. 0 montar-se uma officin:i. litogro.phica o au
log1•aph~ca parn impr~ssão de bilhetes, conhe
cimentos, guias e mappae ; · 

2.• s1.1pprimlr-sc uma das tres . ~Jnsses de 
pMB~!!'eiro~, reduzindo·se c;s preços das duas 
restaLtes; 

a.o amplinr-se l\ tod.is as remossiis da generos 
agricolns do pai z o ab:< ti111 cm to co ricadi lo ás 
de peso a11perior 11 Ires tonoladas metric~s ; 

4.• dever-se a claBBificaç:Lo de merc:1dori11s. 
5.• adquirlr-•e material rodante apropriado 

ao trani:porte de cei•tos goneros, como mel e 
aguardente.; 

0.0 •ubnituir·•e por ol1tro o eii:p~diente irre~ 
gulu adoptl!. lo nas rnm"11os Í••itns p11ra. Lon
dres, de •1ue tem rusultado projuiw pelas dilfe· 
renç11s de cambio ; 
· Sala tla'l .ou.{les, 26 de Junho rle 1834.-Ma-
noel Potlcl la. · 

O Si•. Soarel!!l (pam n egocio m·ue1ueJ: 
- S1·. pro.idenle, ao entrnr n~sl!I. cMa, r~c1}bi 
Utll tel1~grau11na, a1aignado µalo Sr. Antonio 
J11stino de Freila~. buiadeil'O <la. provinda da 
Mina•, o qual c()mntunica-me do rul\lndourD •lo 
Santo. Cruz, onde s' acha, quo elle o ~cll~ cu111-
p1rnheiros e~tão alli ~<mdo vic-tim 1s tios nu11"
chante~; que o gado, que er:1 rnudido :i. iU$ e 
80$, eetâ s0 n lo von<li<lo a 28$; finalwe~to, 
polindo providencias. .. 

O SR. PIU':s11>Ext11: - V. Ex. tem a pa.le.vra 
p~ra pe,lír ú cl\.rao.m que lh'~ conceda urgenci•• 
. O Sn. SoA.n-es :- Então peço 11. V. Ex. se 
digne de consaltar á camara si me concedo 
cinco minuto~ do Úrgencia. para npresenta.r um 
p1•ojecto. 

O Sa. PRESIDENTE : - V. Ex. pedi11 a po.-
la. vra para. negocio urg~nte. . 

O Sn. So.uui;s jú. pedi a intervençâ'o de V. E:i: 
junto do Sr. miuistro do impcrio parlà · pro• 
vid1Miar 11ob1·e o objecLo q11e hn. 1>ouco expuz; 
ngora, peço 11ina llrgancia de cinco minutos ... 

O Sl\. PnestnE~Tl!l :- Mas V. Ex. pediu 
& palllvra para negoaio urgente ; n~• turalm~n.
te esta.v.-. expondo n Cllsa o as<Umpto qt1e il'ia 
desen•·olver com a urgencia que lhe fo~Bse 
concedida, · 

O Sa. So.u\11s :- Js,o ji estií. feito; p~di a 
int~rrnnçào d1;1 V. Ex. junto do nobre roinis.tro 
do Imporia para. oe negocios do Matadouro, 

O Sn.. P1n;s10J.::NTE ;- Eu só ti11h11 de rece
ber o pedido do nobre deputado p11t'11 consultar 
:i cn. a si concedia urgenci.a. 

O Sn.. SoAl\Ea :- Então V. E:i:. tenha. a 
bondada do con·<ulta1• a casa si me concede 
cinco winutoa do urgencia. 

O Sa. PnJ:SIDl!i:>TE :-E' procisa deaigna.r o 
objocto da u1•genci1'. 

O Sa. So.rnBs :-E' par11o ap1•e1enhr urn 
p1"0jocto, rcdul1it1do o suhsi rodos Srs. depu
tados. Estamos na. uhimo.ees8ão da le.l{islatura, 
e eu, eomo d .. ·termiua 11. con>tituição, tenho no. 
cu~i.ladit de apre•enlar asle pl'<ljecto, ciue 
julgo urgente. 

O Se.. Pn11srollNTll: - Vou ·1er ao nobre de•· 
pu l~do o artigo regimontal, a. reiipei Lo do ur
gencias (l (J) : 

e Art. 135. Oa d~puta·los que qui1erem fun· 
dfl.met1tar verb-lmente a ap~e~entaçlo d'.l pro
jecto~, · indica.~õ~!J, r1!q 11eri monto• ou de qual• 
quer moção. o podo1·ilo fazer, d •ntro da primeira. 
hor11. d118 seseüea do~ a~hbadoa; em outro~ din• 
ou fúra dl\ hor'-\ Jeaigna.·i1i, aó ~e1·i!. ie o lo'!'ar no 
e •ao ile urg~ucl11; quer e 11 um, qu~r em outro 
ca.~o. o depllte.do aó votlerA f•ll.1r meio: hot•n. > 

O S11.. So.\nllls: - Emq•mnto V. Ex. leu, eu 
· toria aprese.otado o projecto. . 

.. O Sn. Pnu10ENTE:-Po11cJ importa:. eu po
deria ]e1'ar m<lia hot•n a hr; mas a questão é 
do cumprimentodo rogimcnlo. 

O Sn. SoAREs:-Bem. O Sr. mini>tro do Impe1•io tem a deci lir um 
recur·o elo pre<idente rla Camnra. l\foniciµsl da 
CàrtP-. Venho pedir o. V. Ex. ae .ligno intervir O Sn. PRESfDENTE:-0 nobra deputado re
junto do nobre miuistro do Impe!'io par!l qlle qt1er urr-encia p:trn. ~p"?sGnla.r. um projic'o; 
dec.1da 'l'n1nto ante' c~s~e recnr,o. nflrn uo nlli· est'l p1'0Jºc.to, fie(\ pror1.d1cado, 111 nil\l fôr apre• 
viar da gananci i. dos marchantes 0$ pobres sentado hoje l . 
b~iadeit·o~ .. (;lpo'ados.) .. . . O'Sn. SOARE~:-Na ininhaopiniito, pó:le ftcar • 
. V. Ex. cornpr~heude p~rfeit~menlo q·10 ese:i ·I o Sn. PnE•ID!lNTE: _No coMeiLo do nobre 

hberdadG, q1:0 ~lgun ~ vorea.,.io r. e' ;.s.t:o.bo. l•i.ccr~m. deput'l<li,. 0 projecto, ai não fôr 11.pr.-s~ n t~do 
M roatadollro, o om cnuipl.•to pr~J·11r.o d°..~ c~1:1- hoJO tfoa proJudicad~. 
·Jore<; e eu, re11re-ontl\l\t•l de um d1stncto ' , . 
crindor t"nho nec"s<idaile do pugn ,,. p ".•lo~ in- Os B~nltores 11uo cunced0m a. urge~oui. p~d1da1 
te••,.~g''B dog meus compl'Ovinci11.1108 , nos termo.~ eru 'lua foi eii:p(1sla, q11eir11m Jovan· 

Agor<1, Si-. prcsideule, vi11to quo e'lou na tri- l!lr-se. 
bana .• · A co.mam '"'j~ita o podido tle urgílncie.. 
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O Sr. Jo8é Marlanno(para nego· 
cio ur9e»te): -. Si', pre.<i.tente, V. Ex. com· 
prehende que estoL1 na olJrigação de produzir 
pera.nte a camar,\ defesa em 1·0.~po8ta. a aCQ<t
$8ÇÕ0'> q t• e ~oilH. 

Ha .qus.si um. m;z q11e me compr·omeU a 
füzel-o; não tenho, porém, con<eg,tido obtor 
& pa.laH:.1. · no~ tres quir.rto~ ,('hora G não quiz 
pedir ·urgencia, cmq11anto mlQ pa.sõava a pro· 
roga.tiva do orçamento, para nilo embaraçai• o 
governo. 
Req1 1eiro,poi~.a V. J!lx:. que con~· ltc á ca>a si 

na i"' 89S~ão, me concede urgencia. d.e meh 
hora, pRr" defündor-me de a.ccus11ções. que .me 
forain feitas. · 

Consultada B camara, concede a urgencia 1'9· 
queriJI\, 

PRtMElRA PAR.TE DA ORDEM DO DIA 

Dracuas;io UNrC.\ DAR ll~IENDAS D) SENADO .AO 
OllQ,\Ml!:~ro DA. GIJ.B:Rll.A. 

O Sa. L110POLD0 CUNHA (1• secreta1'io) re
quer que a discussão das emendas do senado 
ao faça. englobadareante. 

Não b~vondo q11em. peça a paln.vra, é anca~-
rada a d1e~us11lfo. · 

São approvad•tB e remeUirla1 li commiasão da 
red11.Cçlio aa seguint~s emendas. 

Ertionrlas do $lnado d proposta do gnuerna, 
11mendadc1 ptila. camara. d.CJI deputatlas, 
ftxan•to a de•pe;;a rlo m.i,.iatCl'io cl11 guerra 

p11r,1 o ewercício de 1884-1885 

Ao !t i•- S<'o~etaria d" 81!ado e repartições 
annc~a1- dedu:i;a-1e- 960$, impor·ta.ncia do 
ven11imentn de um ·praticante da 11ecretari11o de 
E1iado, cujo lagar f>i •li'. ti noto. 

Ao § 5o-1Dstrucção ru lHMr- em. log&r 
da,....330:6 iO.~-diga-se: - 3.j4: 340$000. 

Ao !i1 6''- lntendencia da gunrr11- em logar 
do-U2:835.-;- dlll'IMe-95:16·!$500, 

Ao§ 7•-.•r1onao1-em logar .!~ 849:067$776 
-diga-1e-8\l5;5'J2$1)11(), · 

Ao § \J•-Labor111orlos-em togar de 88:222$ 
-dign-..e~80:7:!0.$000. 

Ao § t5- P1·açn• de pret-em logn.r do-
t. 251 :046W50- dig•-~e- t, 43(}: 558.,400. 

Ao § i7- Fardamento- el111•11--.a a verba 
a i.7lll:33-l$075, aanllo 3lfütl83$075 pai·o. pa
gameato do tardamento U.0.11 pr&Qll~ de pre~ e 
com o ·fim dg regul11rie1u· o rea1Jeo1ivo forneci-
mento ora. ~m atr8zO. · 

Ao § 1.IJ-Armarnento-em logal' do 50:000$ 
-diga-11,,-47:l60$000, . 

Ao§ 21- Com:·anhin» militares- em logar 
d e-3ti7 :47 4$-di.~a-se-335: ! 41.S250. 

Ao § 23-Cla,,ses innct1vn~-em logar de 
8i1:8~2$i15ô-riiµ-11-.~e- 807:695$156. 

Ao § 25- Fo.bricns- elev~·ee a \'9rba a 
Qt:780$;'>UO, sendo 24: OU0$ para oc~orrer ti. 
despez~ com acquiaição de mncbinM e appare
lhos p'1r1t a fubricll do. rolvot·a da Estrella. 

Ao§ 27 - Obras milibres.-'- em logar de 
600: OOO.~-diga-se-540: 000$000, . 

AdHt ;rr.~a~ á proposta os seguinte~ artigos : 

f.o A disposiçlto do decreto n. 433 de 3 de 
V, u. 27 

Julho da 1847, conc9rnenle á biblíotheca. na
cional e d.9 bibliothecas p11blica~ das capitaes 
da~ 11rovincbs, que foi amplia.da â bibliotheca. 
da marinhii, fica oxteneiva â. bibliotlieaa do 
ex~rcilo, afim d~ qua sejam rcmettidos a es.ta. 
bililfotheci, sob as pena.a do at·t. 128 do cQdigo 
crlminal, todo~ o!J impressos que Pbirem das 
typogi.•tpblM do IDUDÍcipiO da Co1•te, . 

2 • E' an1ori?.ado o goY9rno \)ara reformar a 
fabrica de polvo1·ada Eetrella,afü:n d'! nabilital-a 
a füb~ica.r as polv'-'"ªª especiae11 pai-11. a utilha
ria modern:i. dois diversos systei.na11 11 modo~ do 
carrBg11rnr.•nto, ' 
Nes~a reforma não se 11.ugmentara o peSBoal, 

nem B'3 marcarão vencimentos euperioros aosdoa 
empregados dt1 ig11al cat~goria do la.boratorio 
do Campinb.o o.araenaes; e qualquer augrnento 
na despeu nã:o se tornará eft'ectivo n.ntea de 
approva"ào do poder legislativo. · 

Peço do senado, em 27 <le Maio de i884.
Banio d.e Ootegipe, preeidente. - Antonfo 
Candido dn Cruz ;llachr.ulci, t• ~ecretario.
Joaquim Ftoricmo de Godoy, 3'> eecretnrio 
servindo do 2. o 

Entram succes•ivamente om 2ª discusaão, e 
eão 1 ·w debate approvados, os arta. 1°, 2• e ~ 
clu projoct? U:, 112 de 1883. (Favores á. ex.po
sição agra.ria, urtisiica e indu$lrial em 
S. Paulo.) 

O Sa. TAUSAT, obtendo a palav;·:i. p0l11-
or1forn, requer.e a caroar11 appr<wa,que o refa.· 
rido proj ·eto entre immediatamente <'m 3& dis
cu~eão, nir. quo.l .ó taiubetn setn debate appro
vado, se».do remeUido ã eommisailo dê redac
ção. 

Vem a me111. a 1egui.nte 

Decla .. açcfo do .uoto 

D0claro q1ic votei c:'ontra a emenda do 1enado 
ao § 27 do orçamento do ministPrio ela gu<>rra. 
para o c:'xorcicio d" ,1884-i885, reduzindo a. 
verb11o consairra.Jo. uo projecto, approvado pel11o 
Cnrnara doa Deputadoe, parn. as obl'as militare~. 

Sala dad 1·•.i•Õe3, 26 do Junho de i8S4.-
M oratJs J Mdi m • · · ' 

Entra em 2,. di~cuedo o art. :lQ do 11rq;ccto 
n. 241 A, de 1882, sobro locaçilo de 1orvi9os. 

O Sa. B11~El\ll.A. DE lth:NEl.:lllS, obton !o a 
palavra poln nrd1~m, declara q u~ offerec~u uma. 
emenda afim de 9.lle fosse considera !o nddilivo 
ao prnjer.to em dt'lcussãooutrotle raat0 r:1uimi
lar, 11 reap<>ito da lo~tiçil'ode serviços domes
tico•, o qunl tambem esti na crd0m do dh, 

O Sl\, Pnm~tOE1'1Tll declari\ qt1e, cm viela do 
nrt. 143 do regimento, M amandas <!o nobre 
de1rntl\do s~1'ào lo1nncl11s em conelderação, par:i. 
a. 3• diacL,Ba4o do proj elo. 

O Sr. Eecragnolle '1.'au.nay 
começa. dizendo que o projeclo ·em diswsdo é 
dl\ maior importa.nela, porque entendo com 
uma qneetítJ de todu. gra.vidade~a. q11~atão d:i. 
iinmig~açílo, 

Ht\ muito tempo, o Brazil soft'ro um!!. g1•ava 
accu~ação em lodog o! centro~ que lhe en~·ia.m 
immig1•antes. Eala accuat\çilo bi.sõa-se prin-
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cipalmente nas viciogas lei• do locnção ile ser
viços, que temo~ tido. Nilo ·á da hoje, h a mui tos 
an11Qs es• as accaea~'ões ee pronunciam do um 
modo ba-tnnte grave; não vüo b.1Bc:.1r sua. ori• 
gem na ld de loc11çào de serviçna de 1879, 
pore•n na< de i3 do Setomt.ro. de f8:JO s H "de 
Outubro do is:~íJ. 

A pr.incipal accusaçiio que ~e articul11, li que 
o Br1121l prucur11 o. todo transe tl'llnsformar o 
enropeu, e.'n:lo em sub<titnto <lo escravo, p1;lo 
menos e 1n servo da. glcb:1, amiu·rado por con
diçõea d~rissinias e qunsi in1ole1•av~is & aua: 
dignidàde de hoUlélU livre. . 

gata :J."cusaç!Io, di~ o orador, não deiu do 
ter fun<lalil"Dto, por,jU'! quem cou:·iderar o l1·a
_vam ·nto das disposições clai.11 lciis <111 183t.l, 1839 
e 18ill e mAsm•) as d11posiçõea da lei que se 
discute, n:io pôde deixar Je concord ·l' qt1e a li
ber,;ad: _hu•n"1!& fie~ g_r.wewente atrictada nos 
seus 111:1.11 eer1os dll'ettos com a. parte penal 
da1Sss leis, 

N>1. ver.lad.e, em um psiz em que não.s·i aJ
mitto a pri!lào por diviJ11, p:<rece que o legis
lador, e:n i•elação ao pagamento de serviços, não 
a()hOll oulra. s"ncção penal s.inílo o con~Lra.ngi-
w en to corportil e a pr: são 1 · 

Na. l'.'i de 1870 en~o11tl'll.m-sa dispoaiçõ'~ª que 
sito p•iuosissim •S a qualquer que não tenha 
cumpri luas cl:i.us·:las do· e·JU contracto: a cada 
mowentrJ, s prisão de cinco a 20 di is. 

Ora. q i!lindo ·o que constitua uma. dns glorias 
d11 lcgislll.9iio amerjcana ê a 1tb 1liçiio,~Q sea co
digo, de todos ·os constrangiment9e, impasições 
etc , é jusLnrnenle q_uan .o o Braiil, que tanto 
precis>L .o tl'a\Jalh~dor europeu, não :ie"h'.\ outl'O 
meio pnra obrig:i.l-o à ol(ecaçiio ''º 11eu con• 
tracto, siuào p1·isão, pdsão e pl'isão ! 
• lrna.gino-sü n. [JO•Íçlio rie um europeu,riue aa

a1gn(\ ULn ~onlracto d ·e•ea na !oc11.1i,taJe d,~ eeu 
_nascimoDto, e~m couhecimento algum dn.s 
condiçõ~s •io trabalho no Hr~zil, quo vem p·•ra 
lL A111••r1ca, oudo pn·rooe domma1· antes 1fo tudo_ 
a grande idén.<la libardudo em todas as 9"11B ma• 
niíealuções, e, q111u1do começ l a conheMr llS 

_cousas 11morica11as, vê-se justnménto 11111eaçado 
no 4u., tem de mais caro parn si e para a sua 
familia-1:1. s11a liherd·•de corpo1•11l. 

O or•d.or füz pat·le de um>L associ~çao quo 
ultimamente se t0111 occupaclo com tQ1la ener
gia. om comb:J.l~.r êB<e• conlr11ctos 11.h1lsi\'o~ qu~ 
vordarl~il'os :illiciadores d~ gente in<'.'&<lt>< vllo 
fazer na Eumpa p1'!ltnettendo 1:zrnnuo< e fundo8, 
ace11and11· com 1t1il promes$as e, depois, <'ntre
gnndo o~ees hon.en!J <' &\tas familia! aos rigo
res <le uma lei, qua por:l•·rú ser .f1vol'av"l aos 
podaro,os, mas nunca protect-0ra dos·fr·cos. 

A dh·ersos ll!'arlt>s, rasp •»díl o or d·11• que 
vni eJ>trihar-.~o em opiniões veliosi~•imns. 

Diz •tU"· nenhunio. 11rnvincia s" tem occupa
do di>el,1 grand·i questã•o, n1ais do que a. de 
S. Paulo. H-1 homens Atli, <1ue,1les1fo i8~6, têm 
procnra,lo··obviar do m"lhur ruorlo po••ivel D 

grnvc dilllculde.rle d·' eub~tiLuição do t1•a.ba!ho. 
Moi!tra o qüe íorii eciri~eltuido. ella neste 

pol'i0<lo, o o exem11lo que ncnbn. do •hw ó o mo.is 
fri~anla pnseivel, Refe1•e-to ll dot·1ç:lo qno a 
provinda .f.•t. oe 6D0;(100~ do 8nU Ol'~'Ptnr>nto, 
que nliria ó de 3.0!10:000$, "111 fRvor dn irnn1i
gra"ito; no po.s"u quo, du or<;nmento gorai do 

lmperio,qne é de 130.000:0()()$,deaiino.m-se tito 
somente iOO:OUO$ va1•a eateserviço em todas 
aa 1n·ovincias. 

As leis de locai;ão de IS<)rviç'la, ob&erva o ora. .. 
dor,· eão estudadas com muito cuidado na Eu
i-opt1., 0 merec1•m os mai-1 rígor . .1sos qualitfüa
tivos, che;i;ando os govoraoa a acons<!lht1.r ll<ll 
s ·ua sulJdit011 que \·l'o~urcm todos o< JlOntoa do 
globo, m~nos o lmperio do Br1tliil, por<1ue nas 
dobr!Lll d'1" lei!l vigentes, eotuo dCJa 1•1"0ject.oa 
~Pl oliicU~SiiO, Hlc0rta·80 O quG 89 ch;LmU a Cll
C!"a VII tu ra disfarçada.. 

As leis que te:111s sobr~ ~oc~c:1to do se_rvíços 
eiio eepo.nttllhos p~ra. os t.i.m1dos '3 mohvo <la 
ri.sot:i para Ps :iud11zs9. 

O colono, depoi~ de.ct.ega1• :i_o Brnidl, reco· 
nheee <1ue o fazendeiro não será capaz de 
pi·omov~r a. applie:i.çiio das pena$ q 111; " l~i 
com111in11. · 

O or.-dor tem uma opinlíio antorizida 11. este 
reafl'' ilo, ó a elo Sr. t•omrnendador Jo.-10 Ver
gueiro q ue,continuando a t.radição de seu ilh1 tre 
pai, nao te1n descan•a.do um iusuu110, pro
cnrando rn~olV(H' "~ momento·,:i.s dil!iculd:iJes d& 
subslltu'ção do trab<1llio onire nó$. · 

Pede licença â cam11r11. para ler a op'niito 
deste distincto ravalheiro. qu~, no mesmo t··mpo 
9uo empre~a tl.9 sua< bo1.,111 de lazer nu e•tudo 
desta qu~stão, observa os re1ml;adoe do ~eu e-;
tudo na pratica des!H serviço. 

Oepois da le·tura do offieio do Sr. commen
dado1· Vergueiro, o orador di~ que o pMjecto 
em discuse~i:l. a.'lsignado alliâs por um íllustre 
deputado que procur11. caminhar com p i sso~ 
tu·gos na sl•nda i:lo progresso, 0 roa.is fcrr~nho, 
ma.i1 injustn, muito rneno~ genero~o do que a. 
.Jei de locaç:io do 1erviços ~m vigor. · 

Ao orad •r eau~ou pasmo qu~ uma intelligeneill. 
e2c:larecida, como io do nobre deputado, fosH 
fovad~ a ex11rar idôua tii'.o estreitas, tão contrarias 
ao verdade',ro proirre~~o ~ c 'vili11a.çiio Jo pe.i:i, 

Basta ler o § 24 ào project.o, para ver como 
o seu a.utor está sepctrado do4 bon~ princípios 
que deve1n t•eger e~b niatetia. 

Suppouha·.~o, d::i: o orador, um jol'llali<tit. 
q110 vú a 11m11 colania, que de•vemfo. os rnys-
t01•i\l<qu11 lâ ox\~t··m , que t<11•na. publio11>< a 
nii~eria o a oppre<sito 1':1mili:1.1·c•• áq<1olles 
o~ abtJlecimPnto•. q110 den•inci& na ~ua. ful 11a a 

. hl<t111•ia da< dr~S!J'l'O.'}M que oh~ ·1·va,··,A1·_:i osse·· 
jorualista. pnuido com 6 m0zn.~ 0 1 nnno de 
pri.•ilo e m 11!ta co1•i•ospondunte á ru e !"ade do lC.W.• 
po e com o d. pio n·1 l'"i rtcidencio. 1 

Em um p11iz •le P" blicidn.le, pe1•g::nta o 
orador, pôde .<tdeita.r·i;e a. perna t:llo g1·avo 
aq 1;oll•J cirlndão q 1:e qnl!it'o. tomar a pei~o o 
in tPrA;;~e logitirno elos opprimido~ ~ 

Não é a imrol'en°a um doo; grand<l~ rn('liog 
de tornar corohecitlos os ab11sos dPsta ord ··m 1 

O f 1zoncteiro, em vi~h1 desta dispo~içil.11, .não 
pode1•1i co 1Nid••1•a1• o j ornalí~ta, q · .ª a~si m 
pre.l ica1·, naa condiçilés de pertm·ba.dor da pa.z 
da <•ta colonill 1 

.. . O prciJeCtô 0 monllfi'Uoilo e digrio dn t}i'~is 
rormal roprovaçiio de uma cllml\t'a de eep1r1to 
libo1•11L O i•rojo·cto eujeila o p1.<bro loca.tario a 
ser 1ran8mittido como bem BemoveD~"• ~em o 
c··n~•1rs1t •ln 1na \'.ontndo. E' um verdadeiro 
!Ol'\•O dt1 gl .. lJa ! 
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. Nilo tr.rá, pois, ra~ão a culta Europa., quandi> 
verbura o Brazil por Só quorer o eucc ~daoeo do 
b1·aço e · era vo 1 · 

· Oatr .. disposi~·ltO irnpnaaivol do projocto, e 
qa" acamara deve ropdlil' in z;m in•, ó a que. 
entrega o menor at~ à sua. ma.ioridn le. Suppo
nbn-cc o coutr~cto .los serviçna d" uwa criança 
.du. idade de uove 1.rnnos, e ella ficar:. ourigada 
atií aos 21. . · 

E'. :ii(!1la a opinião do Sr. Vergueiro quo b.e• 
di•poeic;õ:JI ·da 1 ei aterram 01 que procur.\m o 
trabalho no Br«zil, ficando desaereJit.ad:i.~ aliáf3 
na sus apµlicaçAo. Não é poRsi\·el cnreJar. um 
homow que ve.11 cln. . Euro,.a , com idáas iuai~ 
11dia11t.1drus M que têm os Lr_ab&lba !oras no 
liràzil, ·oas malhas de~a foi. · 

O mesmo Sr. \"e~gueiro, no doc11monto qu~ 
o .oradodê; di~ que, oiu f8i9, por .occasil!.o .<te · 
um pro,ieclo par<>"' eltlint·ç•io do elernento ser
vil, wnuii'e11túra :i id,ia d·~ ciu i o f.ol:.rro da la
vou1•1i detumdia, em g~ande p 1rto, de \Jm'lloi eg
pcciul d•i trabalho com p1•oc~1;0 ~uinmario e 
juiz privutho. aut·i o qual cleciJi~Be•n "ª suas 

· que, tõas o locador e o locatnr:o. 
· Pa•sa o orodor a ci:nr h1111 b~m a 01ii11ilio _ d~ 

outra a u lurida<le compet .n te 11:1 nrnteria, o 
Dr .. \ n touioda Silva l'ra·io, enunci::Jaem uma 
éartn <Jtli! mn;tra á enmnr :. Dii o Dr. Pr.rdo 
qu ' ha 15 an nos culliv" caíê corn hr11901 li,·rcs, 
por co;1tr.1rbs .formul>1Jos de aceútdu com n 1~
gislaçiio vigonLe, e jàmoie se u1ili~ou dos ra
c11rsos lag1~es p:n·u obriga~ os cofonil~ a trab:i.
lbar, por oatender que silo dlc~ 1·ontruri••S ao~ 
prindpios de diroilo aceitos pelo~ p:Jvo1 cultos. 
E' esta :i opinião daquP.11~ ~iJ:disil :o füzen la iro 
de S~ . Paulo: oe r ' Cllr"ºª d11 lei • ih loc.•ção 
de. sorri:;o« alo .ct.lnlrn.rios a~is priocipio.! geraes_ 
do dirci•o . . · 

· Por i»so o~ govorno; e11ro: oi:11 tôm .prohibido 
n s:ihiJ;: do im111igr.t nlas para o llr:izil, O'g0\'01'
no allt>in:lo proh bi .1 tl'r111io;int .. mcnt•' o .leno
mina lo . trnlico \Jr;rnco. !-IR pouco o «;o,•erno ita
liano <limcullou o nllic:~.mento do ·colonos. O 
minial •o port•tgncz o o minietl'O he<pllnliol 
t1m'.1c111 tlecJ01•"u 0011·•e1111 i::'QY~rnos q1:e osco
luno • couLr.10 tndoe 1:1o consido1r .. clo1,succedan•:os 
da o 'cradd:io o P";:siv~i• d ·· pri.•ão p i r fal1011 no 
trnlJnlho. 
· f> ·~~o 1110 lo, om uraP a lforopa lorá íochudo 
loJ;;~ ns·f .. nto11 .:o oor;fo o Brnzil pl \leri11 . til·:tr 
lrn ha] hno.lorc". 

Nilo h · lugial •;llo d · uon11umo nnçlio· culta 
q11e Jl'"' ll·l1i o tr.1l111lhn.dt.lr 11or praio tii•J loog.i . 
Ein ~1·a11ç :i o' contr :t'IO{ ~no r,o~ .1 · tu nnno, o 
n.•~iiil 11t0 · mo pod"ta a •r rolos, ei o Gng:1j11do 
denuuci111· o contracto Lr~a 1111·.zea 1111lcs. Na 
E111-.1pn o .,ng.,jndo tem rlil•oit·• eo·e 10elbor11-
men~o• r~s rlLnntea d•l aeu tr.1blllho. e o projeclo · 
ne11h11mn ·polavra diz a o <t " l'··Sp iLo. O colono, 
11u1' co111 o ~1, 11 1re.l.mlt10 o inL" lli~cncia Liv<'I' 
rcelh-.rndo a prupriodade rural,findo o conlract •, 
nil" pnr1or1t npro'Mitar.<'sso Jll "lho~11montQ. . . 

Conf,,rme a lei vigente, o eng11jMlo, qoe 0 e 
111minl:1r do predio-rusiico, i.ncor:o nt\ pona de 
prisão ·líl 5 11 .20 .tlias. E.m qn~ c.>stsdo fic11rà 
·cntãv · n-sti~ familiC\ 1 Sttp;1onh~·!l1 ·ql1e ·t.Ue "ª
leja doou to~ o ri.zen !oirn nilo Rceite eata r .. zfto 
p~:·a.JnsliHc11rasll:1 falta: é all& preso, ficando 
a f•mili •· ab.1ndonada. 

Felizmente ni~ lelD havilo faMnl eiro1 que 
appl;quou1 e ·llll• di•1wsições da b i. Elia • ser· 
-Yem sómenle para afugontar e. imm igr.·~·ÃO do 
p;i.iz. S. p._ulo está cheio d'? colo uos f11gitivoe 
.. 10 fazeni!as, qne não pod,..m ir towar serviços 
orn outr.i<,poque alai d·i bc:i.çilo <le aerviço-i a 
isso sa oppõe. · 

Si se br,uv.1r.ae firmado vurd .'dlliras co11v ~n-
9ões as;c nt. rlas n ~ IJJa f;, dos conlract:uit ··a, 
ter-se-ia ol>tido muiL() molhor · re~ul 1ado. Na 

· propri:~ pr11vinc 'a· de S. Paulo, ·ha exumplo11 [lro
veiloso< du joroaleir"~ osl1'.1ngeiro• ampro
gadua n11. lnvo11I".<, mediante ~alario .1i.1 rio. · 

Si cssnac<»otrac losceie'Jrado.> na Euro;1a, eão 
a·1ui in•Jxequiveis, pu .. •ruo fa~.el-o< 1 O qoe 
se •lev.• fazer é alJr:r fr 1nc drnent'3 o p&i r. a op~
rarios tr.1lt1lh:i. :ore<, para q u·, ell s uqui'se cn• 
tcn :aw directa_::1•:;1t-! ·com us que p1·"ci~e111 dos 
seue tt•abnllios. O sy~tema Mtunl !CÍ s•)rV~ para 
de~acroditu o Brat.il. 

O colono . eur,Jpea a qu0 se otforec ~ rcm r1-
nor.iç:lo, :1ppare.1t0taento gr•an:le, chega ndo ao 
Brazil e coube,: ·ado as suas con li<;ü ·s ec•Jno
micas, d cl.ira-s:i r·Jt;b;\•lo, por,1 ue a moeda o 
as coiidiçõe : <la vid:i sân outrM. · · · 

T111u;_.c1n a lei ,-jg,.n te est:.belece n. p~iello 
prefontiva, atê ojulgam1mto. 

lhcont;·a aind:i o orador na · prol'iocin dl 
S. Paulo um ex ·m :•lo cut·ioso da :ip:rlicnçiio ·d& 
lei d· bcaçlio do eel'viç•!s. Um faz ' lliieiro no
te.v •l j11li; .. •u dw·'r prMic;l: o que a lei lhe fa
cultn&, mandando par11 a 1•nd~i:i t•1 1·ma~ o 
lurma9 do cdunos, por i11fr~cç:l:o .de. e-•ntr.<ctos. 
Os colonos rei:iciJ·ra:t1 e o re•ultado foi que o 
fa1.endeiro te1·e prej1i:z.J no 1 .•rviço llos colonos 
e na sua Rliuunt•tc;ii'>. l~sAes prdjuizos foram 
õ>.nlia.dus Otn m"i" do iOO: UlJ0$0UO. · 

Hoje, nllo ha. fazendeiro qlle oppliq uo a'lfJ 
s".lue colonos o rigor da lei de luc1\•iio de 
sorviçOIJ. Pref~reru ;:erdcr os colonos .reni
t"n tcs, .ll aprovrri tar eórnonte o trabalho dos . 
<1ue lhe flcarn . Q tr:il><lho d~etes (•ompenea 
~uaai sempro ns desp0Zai foitns · ('Om toclos. 
1~· o rpc ea tern dado na.e provinci;is de 
S. Paulo e do Rio d~ Janeiro. . .. . 

A lel ,[.. luc.i.çào de sol'viço.~ protoge os 
forles e dei~a sem llofe1.a o~ fracos; nl>ao-

ou11. à aíla 11or~ nquolles c1ue 1111 lig:irem por 
contnclo9. · 
· Entretsnlo, o l1Jc&l'lrio que t ivor urn bom 

colono fiel\ m11i.; do qúo pngo com a excel· 
lonci11. d<.1 1crviço, o ' óm . as beor1 ~'eitot•iM C(ll <l 
o tr:ib:tlha.Jor in ~ollig cnL~ d~r M eeo o~ta
!Jelccimento. g<s~e contrMtos ~iio plg»e, a 
maior 1'1Hlo, _ll 20~ 1u•msSGa. 

O r11 1 20$ . eito co 111 pen3n~ no do t ra bal ho no 
13r11r. ·11 H., (! •Dlrnctos 8111 S. Paulo q uo atê 
eetipuht:r aen·iços po1· cinco nnnoa, n rni:\o da 
t4$ m 'D•Ae~. O í11zen1eir•' ol.)l'ig11-aA a d1lr0 lhe11 
lll<>dico, rou pa e eus~P.uto. mu e'~s ·11oecor
ros tambom !'Ao ,a.doa nos <>s : ra vos. 

Aoh~1tl1l'entG ~·1~0 ~ ·l'.'conheçem q •:e o .~!'l\ba
lho livro ô Ulf\ ÍH ''antlljOllO" qnP. o l1'1<b :lho 09crn• 
vo. O " crn,·o obr ig•1 t\.t:;aior•·a de•p · za~ , nlém 
d 1 ptcocc11pnçiio constnntc mi •1110 vi\·om os fü. 
zeudoi ros o leito 'M, preocc t1paç!to· do vidll. que 
l'C'pro ·e nt& ta111b"m urn capital. 

~:m O.>nChFA:o, di1. o or:1dr>r . f)llrl o Sr. Dr. 
Pra !o e dD parecor que. n lêi do locpç:1:o rle ser-
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viç<jN é nc1osa. Fht~ vicio resulta. d1> pe~simo 
sy 0 tema de contra~t·JB f3 itu11 na Bu ropa. 

Deve-~e 11.ntes adoptt1,L" meditla1 brgae, cha
mar colonos p&l(\ forç:i. nttractiva. d<H elemoti· 
tos que pódo o[ferM~r a n1Lção, e com esta. affil.l
eneia. de br11<;0> deb:ar qM se e<tabel('.ça o 
equilíbrio entre 11 olforts. a a proe•.1ra.. Ness~ 
aenüdo ÍOJ'mulou o orador um p1·ojl)cto, qu · bn 
de aprcae111nr â cama.ra, revog11.ndo toLla~ as 
fois de locação de 8erviços, d •ixa.n lo üs a•sem· 
blefas provirtcbes o cuid(ldo de fogblar eobro a 
ma teria. 
: A provincia do S. Paulo já. iniciou medida'! 
para facilitar a. vinda de i111migriü1t"a : l'B!l'll• 
lhe• a pRssu~rn, sem exigir rotdbuiçifo. · 01 
hagi5bc1ores p1·ovincia'"ª p··nsara1n e refl,,ti
ra m mudur~iuent<l eobra o problem,i ern lodva 
os seus n.pedog. Assim, em!\uanlo a as~emuléa 
prov1nciiil de S. Po.ulo uiarce. a vorba de 
600:UUll$ para o serviço de immigr~ção, o 
on;ame11to g1)rul não t~a1 verba muito superior 
a ossa qu·mtia. 

O § i• do projecto em discu'<Sã~ pe~mitt·• 
contractos por escriptura ps.rti~ulat<, ao p:i.sfü 
que a lei vigente o:o1:ig-o escripturii. publfoa. 
o projeclo :> brc porta li todos os nbu~os. n~ata. 
o. di!Jore11ça entre a moeda lirazil·'il'a e a do 
outro~ pa zes para. cond~ ninar eass. for ma dus 
contractos. 

O § 5• ó do gravidade transconrlontal, poia 
pr~scinde da vo11tat\e d<J locador par" 11 tr11111fe
rencia do contrncto de locação. E' a eervidfo 
bl'l1DC!\ ! 

O ptoje··to transfere o trab ilhador c·omD se 
tri>.n~fore um iuovel. Dispor assim da vnntad11 
do homen~ livros é acto inqúalificaveL Isto ó 
procurllt um suceed1u1co ao nefl"l'O. isto é o quo 
pl'eju .ic:t a repubçlto do Br., iil nu Europa. 

O prnje ·to, P"rt .rito, 6 mtüto n1:ii~ o;ipres~or 
que a lei de l87\J. No art. 6, agl{rt<va u eorto 
ào locad11r com dous terços do pr,:ço da. pt\•Sa• 
gam, r•mc1uanto que a lei da 1879 só o ol>1•íga 
ao p:iga111~nro d:i, metade. Pelo proj'•clo, si o 
colono, ao chegitr e.o Brr.zil, n1To quiz.:r p<·est11.r 
BGrVi~O é o!l!'igndo a p~gar O rl'l'l\,'Oda fll\~8:1!('"1\l 
e m<1is o juro d·· 6 "/o; e a 'i d~ 11379 d1icla1·11 
nulla> os contree~os que esti ularc01 j<iros. 

Chama o orador ·a al:i<Jnç:to da camara para. o 
§ 15 ''º i•rojecto, qu~ colloca. o locador nM 
mab miseraveis condigõe.>. Di~ esse parag-rnpho 
(l$): 

e. § 1.5. En!:l'e ns causa.,q d" l'~~ol11çli'.o ne~e~~ 
Bll'ri 11 elo con trac~í1 de loca~ão do 5ervi ~os n !lo ~e 
comprelli·nd • o alistamento pa1•a o ser1·iço tni• 
litar, que não Sel'!Í. obriga ·orio para a.')uellcs 
ciuo tirnrt>m contracl.o íl•·l loca,.ão de aGrVil'oa, 
nos terrnoe da legielaçio vig1~ntti, por espnço, 
no meno~, .d"l tres nnnos, Ü' ndn j:!. s'rvido, 110 
mimo~, .nm nnno a nprazimento do locat~rio. 

« Terminado o prazo do rontr.11cto, si não fór o 
mesmo renovado ou. celob1·ado out1·0 com terc ·i· 
ro, no !"raio â.· BO diaH, ceH~itrâ. n iqencio leg«I, 
prev11l 1•cenilo n..• r.-gral!I da lei n. 2556 de 26 do 
Setembro Je fBi 4. 1> 

E~ta di~1 :o•í1•ao ~~rviri.\ sórorn.to para tr&ns• 
form 1• .os colonos nN1s~s assalari11d· s, n"8~Pll 
1111anig ad.,s q1te J'Od·'tllru º' fazrndeiro• pode
roso~. Nilo ó i~so qne proe,:r11 o trvb:l llmdo!' 
europet1 ; o q11u !'lla quer é inl!!p~·nd~nci~ 

o aatouomia, o nífo a protucção q<ic r'Jbaiica.. 
A ca.mar" d·.~ vti mod1flca.r essa t'·n·foncia dos 
prolct~rios pob1·e~, suj<!itos n tocle.s a• im;po• 
~içõ~ir do t'aznnd~iro l'l()O. E' i;abiJo qyJll e o 
e11p,..cto.culo nn~ cida.dea 1i villa.~, a ch0 g&da dos 
11cmb.01·CT~ pod~ro•o11, V"dadeirot1 !;<!nb.or•~s !eu· 
dne,, i•o:le.idoi d~ quatro 0.1 cinco hom':lne 
'l" ~ ~e s11jo:t~vr11n o. todos os pa;1ds, p:ira s11-

· 11ar:1:t ·r lL vonh1b dos qu~ lli~sdistl'ib .111.m pito. 
E~<·) o.s1a· lD dn co11s11s morlifi. • ou.;,s~ u1ii pouco 

com :i l"i r>l-.'itoral, ma~ pn1·ocD q·:a· a capan
gng.•m tnno.ln a re11.ppaMc~r. 

Es~a. l ·i, portanto, prdu iiea. o 11aiz, imp~· 
dind•> a. itnmi,irr ção. Nada d! leis inj stas, de 
1 ·ia i lDpoae veis, q :e o~ p1•op1•io." fazcrn<leiros 
reconh~c,..m s"r in~seq•iiVd5. Os Estadus-Uni· 
d>.•; o Cbib, a Rep\llilica Arg<'ntina., q '" atti•a.
hom t4111tos immigra.ut~s,não têm bis do lacacião · 
de 801'VÍl)O$. 

O§ 11\ cio projecto dâ. ao h:;>tario o direíto 
de lilze1• eu111111·i1• ~entenças succs.ivae por 
uma. niesma culpa. Ne•te ponto ~ünd 1 é mo.ia 
rigores, qit·' a Jai d ' 18i\) . l~sta e.;tabdece a 
pena do pri~llo de 5 a 20 dias. 

Ein uu1 paiz, ond.i n:io se pôd~ lev.ir á prisão 
o de1·edc1r do dinh0iro, guor-se es\:.>befocer 
con10 r11;:-r.1 11 pri•ilo por divida de trab .lho . 

No cor:er d•l seu discu rso,ser1•iu-"e o Ol'.!tdor 
por vez,~a <la~ ê"lpre;sõeB-locador e lo"atario
llJa8 é convonicote qu ~ part.ri. d" eii.mara o valor 
desses tcmuo•, A lei define d' modo orra lo,cbiL
m:1n.lo-Jocador-que1n davera a •r-locAtu.rio
• chl\111aado-loca.te.rio-q11em· d~vera sor-lo
ca ior. 

E~ttt <'xpr•ess:io introint.idn na lei, <>m rela
çilo t\~uelle qu~ ah1g1 e ní'í > em re!a :üo áqu~ll!l 
que o 1•l11gn1o, é> 8~llici~mo. Em port 1guez 
<111••ru nluga 09 seu; ae:·vi<;o~ dev.e ser chamado 
-l<)<"abri·•· Pa~a. q 1e desfigul'ar o sent1<lo le~ 
gitimo !\"s•a p:i.Lwr111 · 

Coneluin lo, d:i o <Jr,·dor que, emqnanlo n!o 
~o t"nt:.1•, colll todas "B força,, mod ficai• n pcs. 
~itn:.. opiniilodo~ povoa e uropeus em 1·el~~'ão ao 
liri1iil ; e1u1r1anto n;'lo se reconhecer a nncuesí
·lade i111p!"~~ •in ivel do concurso 1le grand9 cor-
1·~11lo immi _~r"t.oria, nada. se terá f0itQ lllll prQl 
du flltu r<l d''" la p11iz. 

A di•Ou•sào fica. adia<la pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DZA 

COl'ITt:ll.lAQ::Íll D.l 2• !HSCUl:lS::ÍO llO ART. 2• ;t 
Sl!!GUIN't"l'!S DO Ji'11.oJli:CTO DJ!l l'IXA.ÇÃO O.E FORÇAS 
Dll TElll\A, 

Entra no salão o Sl'. ministro d11 guarra. 

O Sr. Cundido de Oli""·eira. 
(mi11i$tro da .t1ua~;·1i) resFonde áis 1i01•guntae 
form11lad11a pollJ Sr. Andrade Fig11oira, a 
pl'Oposito d~ artigo eu1 discussão, notando estar 
algumas Jelhu prev1•nUa~ om div.arsJs pon~ 
to.~ d' 'ºll que•tionario. 

Qui:i; 8&ber S. E:i:. si o gov01·no julgoa exequi· 
vai a.l"i de :18i4 .. e _si p1·ocura executal-a. O 
go\·erno uilo eô a julga e:i:equivel, como conai
de1•a urge11le a ~ua execuçilo. 

A lei d., 1874, padrlío de gloria do partido 
eonaervador; po1• ter inl·roduúdo o regímen de-



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 30/0112015 14:48- Páginas de 32 

Sessão em 26 de Junho de 1884 213 

mocrati.co ria. prestação do tribuLo d., sangu&, 
dove •Gr executada, par;1 ~ preeuche1• raci<r 
·n3}m~nte os cbros ào ciicercito, e con<&ito ir-se 
a grande re•ern nacional. A ex !Cuçl~ do. lei 
permittiri tambam 11:1ppriinir de direito a 
gn:irúa nacional, como eatá su pprimida. de 

garantia& par• todOll · os ci-:ladlfo~ e compenea 
com provadas van liLgell8.o onus que lhe-1 íropõe, 

Entf!ndam muitas ,,ell808s que,na cou1po•il)llo 
·da6 junta.s parochiaeft , eslã um doa omba.raçoa 
para a eXGcuçiio .da lei. Não j ulga. o 01·11dor ra.-
i :Javol a objecçã), . 

f:tcto. . 
Que a lei ó e:iequivel atlirrnain u e~tati1ticn.11. 

Si em 577 1>arocliiaa. <lo lmperio aa t aiu feito 
regularm ·,nte o alistaro:']nLo, que difflculdad!J 
haverá e1n íazcl-,o nM outr.•s pP.róchi:..~ ~ E' 
certo qus cltu 483 parochia.11 da provinch <le 
Minas :• pM·ts em 7l sll füz o alii ta.mento, ma. 
o or t1.<.J11r suppõe qne, havendo Ja par•te do go
verno energia e d:i. parte· de toJos pl'opag~nda 
que mo•tre a11 vautag~ns da lei, os embaraços e 
a rerm9nrioci:> rlesapp:ir•!Cerão. : 

A let fo: previdente confiando, quagi quo ex
clasiva.n•mtg, ao ele,uenlo popuh1• a C')Dfecção 
da~ liet ts, de que Jovem eor tiradt.ls os contin
gentes. 

Na parocbia é o juiz do pnz que pr1pi
clo :\ j unt:\· de nliat:unento, au.ilià lo pelo 
subdeleg-a<io, e p~lo parocho, eleweU:to popufa.r 
pór e:s:,:e lle11ci:t. · · 

.Na con·•r~n a junta é pr Clsidida p~lo jniz do 
diroito, t~n,lu a seu lado o presiden te tla caonara. 
municipal, re;>resentante immudialo do povo do 
sounidtlio. 

A m·)~wa lei impib militas l'igorOll:lS ~o~ 
mGmbro• dos ju11tM, que deix:i.m de fünccionar 
noa p•a?.os mo.1•cadoe, o pr •vino os abuaos que 
podem oclloi·rer nos lrah!l.lhoa. 

Haja da p;irte .do governo toio o rigcr 
na nppticaç:to das mult'l.s, quo o alislamout:1 
mili tar se fürà. em tolas as paroc!iias d1> lm-

. perio. . . · 
. Ern alguns logares têm havido movirRentos 

se lidoao~ por OCC'l.'!Õão do.<i trab d bos d"' j rfntas 
paro·:hiMl!I, e a té DO districto d;. provincia d~ 
Min,,~, q uo o or,iJor repre"' •otav.r na c;imara; 
hollv ~ d~ss•1 movimentos. ·For11m cll ·s acoro
çoadoa pote. falta d·i correctivo, pela i<ap ni•la· 
da. Uin doi.~d1noirJs i\cto~ do orYlor, ao a9su
mir a adu1io1stl'a91io dos nego~ios d11 guerra, 
foi cons ider11.r eAtc importati:t•i neaump to, e no 
upedfonte de sua re11nrtiç:l0 encontra-se um 
aviso recorurueod:<n lo termioanten1onte aos prii
siden;ea de proviucia. 11 fid cx'!cução dllo lei de 
t 874. . . 

Acl'êtlita o orador que fodo1 os cill:idllos con
\ribuir«o com "o.•1lortd;\d;) de que dispõem para 
quo a l •}i não eeji1 continua ;1ento b 1rlada, E' 
preciso. ao tos de tutlo, f ·zer convencer ao povo 
quo oeta lei nuia t••m de odio;;o, e q11e oella 
exi•tem gllra1iti11s podero.,H po.ra a libordoide e 
independená a dos cida lãos. 

E' certo qu.~ os amb~rllço • oppos!o3 á o:te• 
cuçlo d 1 lGi ·•ão em p11rte esplicnvei;i. O paiz 
p;1asou do regimen do nrbi trio para um:i..modi-.. 
tlcaçito profünda. no modo de 11e organ izar o 
exercito. Além dieBO o ! raiil nlio li pa ii in'l i-

. taris11do, o povo brazileiro . nii<> tem temlenciln 
m1111ife1Jt"• pa ra o 11Arvi~.o daa· arm.1s . Qlhu ·se 
com certo espnnto para .o ><erviço das ·11ormas, 
sup11on•fo a!J oluul's ma.i-i ·n;t1·aznd11a·qu·e, p'to · 
proc·•~S °J d\ lei,recahirá snlir~ ella 9ÓtD()nte to.to 
o peso do 11listam0ntu militar. Cumpre tirai-as 
dea~ ill~ia.to, .m.oatrnndo. qn~ 11. lei .:ogit:i. em 

O Rou ant·1ooesor ertuncio11 no relatoi•io a 
idéa d) i11trod11iir o elemento militar na orga
nizaçlfo daa j<intns. dtl m•;do n torn lt' e!fectiva 
a aparagilo doa alíst :do3. P cua o ora.Jor que 
não ha iol·Jira neceasída rle de89a me<lid3. Nas 
c',dadea ou ·nos log:u."ea e rn que "• r eceiem· des• 
ordens, poder-se-à adtni t.tir n idéa l t!mbrada, 
mas !1'1& frllir ••ezi:1s rur11es, oa rnais_ proprioo a 
conshlu\r a.11 JUnhs sl'ío os q ue c onv1v.cao com o . 
povo e conhoC81U ID 'l ;~ úe perlo todas 08 cla~se~. 

Taml>am uma . .tas causas de se nã i lerom 
ompr·'ga.do todos os meios d:\ execuçiio d11 le i 
de i8i4, é t •r si·lo complet.1do o q11a Iro d<>o:t~r
eito 0010vola11t 1rios. E~te qusdi·o o peqrMno, e 
a e.fRu~nci·a de volunt~rioa tom 1Jer1u .ttido dis
pene"r .o ·rec1•utau1.,nto qu·e a lei :rntor i,.a. 

O 01•ado1· jã d ispe·1aou 0 3 cngajadurcs. Oa 
voluntaries, ol>tido> por cs~·1. mGio, n:1 • lhe pa
l'l)CeiJI ser os m~lhor.)S pnra o exerc ito, e .a 
muito~ f .ham a inatru~.ão, qnc é o oi .monto 
principal da bo11 disciplina.. . 

Entre as me.lid ~1a, 11ue julga oeces511orins Vilr.1 
se obterem voluntarios m:i.iB i.loneo ,, eotll. a de 
um sold., melhor. ln fel zm,;nte o p iz 0 1io l'st:\ 
pre11:lra-to p11ra a re~dizaç:10 de tdo llota,·el pro-
greas'3. · . · 

A c~p~dd.idti phyaica cio voluntorio, alliciado 
pelos et1zajndores, pód" ser vn r1fioa1la, mas ô 
m:tito ditlicil ap1m1.1, a sua iduneida te moral. 
E' por is :o quo o e uprogo de b •ls agoutos só 
devo sar recur.~o de eu pr eu1a. n°c <!!llli .ade • 

Inq1tiriu igualwe tt te o nohro dop111~d,, o que 
·pen <a o governo aobl·e o dire ito q ue á ZMLlitlc;a
çã.o d ) q ue trat 1 o 11.rt. 2• dn loi o .-10 projecto 
etn discus.~o .te11ha.1n porvrmtura os ind ivid uoll 
que foram posto~ âdieposkiio .lo 111iofatorio da 
guarril pelo chefe de p)licia eh côr te . -

Do;;de q ae e>ta gr.itifio:rQào ó dada 11011 que se 
alistam 8$pont"no 1mento nne ti!eir11e do o:i:er
c ·to, tê.na ella direito nqu"lle3 io '. ivirh10~, 011 
qua .. ~11 . conforme :1s ioforwaç1foe oftk iaoe ma.n
·dadas co lhe r pelo orador , niio for:i.in violenhdo.s 
pg.ra a01itar pr,•Ç•\. 

E' o recl'uta.wGnto um moio legl\l de ~o com· 
pletarem os quadro~ do ex11rcito, m11, no 
c~so de que se tt'l\tt1., o go·Mrno nito o rmpre. 
gou. E, porque t:i.es indh·idnos ae ach:un nns 
mesmas oondiçõe~ dos domai~, assist•i· lhe11 
jus tambem a conce;;s((o rlo tGrras e d.. d:i. gra~ 
t !fie ação 11ddicio nuL 

Qua11.to ao11 · engajado~, a di •posiçno que o 
no'Jre duputndo niioachou clara d a. roproduoçlo 
das a n terioNs. desd~ · o 111ini-.terio do Oa.1 u~ dG 
Cn iM, em 187.6. Aeaiete-lh(la di o·o·to aos 
prazo~ de t~rrM, porque, .desde que, findo o 
t o,mpo de en::aj11.mento, continunm es .onla· 
neamente no exercito, equiparam-se a ?S vo
luntariOll, cuja<J vantagens, porLa.n to, devem 
ser-lhes extensivas, · 

Pelo q ü ). tó,~ M modo con\o h11. ·aido féi\o o 
11erviço d11 conce•sílo daqu elles prnzos, ni!o telll 
o gove1•no cfosc ura~o tii.o importante asa umpto 
que, aol>r íl e nvolver o cumprimJn to · de uma 
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promessa hgal, recommelllla-se pelo. b3neficio 
ci vilisaclor eh povoar Bill-se os pontos longm-
quos no lmperio. · 

De um quadro que mandou organisar pela 
repartiÇão fiscal do Ministerio d,-1 Guerra, vê-se 
que até 25 de Setembro ele 1876 foi ele 
507,hcc474 o numel'o ela prazos doados a volun
tarios em '.i versas localiclaJes. De 1876 em 
dianto, poucos µBdiclos têm appat·eciclo e todos 
tem sido at.t0ndiclos na confo1·midacle ela lei. 

No Diarfo O(ficial de huj ·~ vem o aviso que, 
em da '. a de~ 23, o oradot' expediu a estG r espeito, 
por occasião d 3 pe :!irem di nrsas ex-praças 
prnzos de tterra em Pei· 11ambuco. 

Quanto ao local em que devem realizar-se as 
concessões, ent ·nele que. a praf!)rencia cab'l as 
Qo.lonia,; militares. 

E' certo,. como dis"le r,m aparte o nobre dG
putado µor i:ianta CJtharina ,. que alguns. do~ 
voluntarios cedem.seus ti ,ulos., e o orador en
tende que isto con <ti tu e abuso, mas s'á poc me
dida l ~ gislativa póde set~ ~anaclo. 

Acolllece a nela que algun 'J soldados têm pe
dido conce >são de terras em outras. colon i.as 
qu·1 não as militares. O Ministerio da Guerra, 
porém, não, se julga autori zado a annuir ao P".,. 
dido, c>ijo defe rimento depende dr; proce.der-se 
a medição e demarcação, para o que não. ha 
meios no orçamento. Demais. a concessão. com
pete ao Ministerio da Agricultura. 

O nobre. deputado, a qnem respondo, déseja 
saber o modo d J pensar· do actu<il gabin ete 
ácerea da remissão. do serviço militar, p0r m.eio 
de co.n t1·ib uição pecuniaria. 

Conformo. j :i twe occ"sião de dizer, <:rnteude 
que a remissã') offPn le o princip'o car.:lial da 
lei de 1874, crcando uma d0sigualda.de na 
prestação '10 mais doloro10 d >S deveres de cida
dão .. Entretanto não propõe que se revogue 
esta pa1·t o ela mesm:t lei, porquri ella att.ende a 
trans1cção imposta .pela rep t1gnancia da popu
lação ao serviço. militar, transacção que cumpre 
observar ain la. E co1rctn. ao ora.dor· que :.o dis
cutir-so a lei . h ·)uve mis ter dtl. incluir-s º esse 
text.o, para fa.ci.litar-sP a pa·isagem dos pri11ci
pae'> preceit~;s. Achava-se ne 'ise tr-•mpo o ora
dor muito lo!lge do tbeatro da di ·cussão, oc
c•1pava-se com o se,rviço da magistratnrct; mas 
dis ~o po ler ;'.1 dar tes'em unho o nobre d <>p utado. 
p.0 b Rio. de Jane:ro, · que tinh:i .assento na 
camara. 

Crê haver dado resposta as dive.rsas partes 
do discurso de S. Ex. e es ·a prnmpto para 
v:oltar à tribuna, a.fim de prestar a; infmuaçõe.i 
qlíle lhe fo~em exigidas, 

O Sr. Duque-Est.rada Tei
·.i;:eira reconhece que, na. parte esp_ecial, este. 
p.roj,ec lo tem tido uma discussão u til e escla
recida. 

Tantos, po~·ém, têm si.lo o,s· erros, OS: abu~os 
da situaçXo libe.ral no. t0cante r,ios serviços 
militaro.', e tantos são os. p.roblemas que, a,~ 
r csp.act iva3 ins.tituiçõe > suscitam a inda no 
.terreno neutro de um progresso qu .~ pro,cure, 
qmanto.c:aib.a nos nossos· 1·ecu ra,is, acompan haI' a 
miwchn. ela~ na.çõos mais adiant~.das. que. nmu·ca 
se,.i•:i de mais-, na cliBcuss.ão da le1 ele forças, 
p.e,diir e, prcsfa1· esclarecimento.s;. 

Como têm demonstrado os oradores que O· 

precederam, comprehondido entre elle ~ o no,
bre ministro da g·uerrci, a base primor.lial de 
toda força militar está iniciada, porque ain
da não foi posta em pratica. a lei do alista
mento.; com o que se assenta1·a o alice1•ce daa. 
nossas instituições militare> .. 

Viu com prazer co nobr e ministro afastar-· 
s.e cht obstinação, que já chegava a deplora
vel preconc.eito, com qu "l os seus corrnligio
narios só achavam defeitos e motivos de inex.e
quibilidade naquelle acto legislativo, que o, 
orador não <li d que é perfo ito~ Jll'lS perfeita
mente exe.quivel, encontran .lo n >t pratica. as. 
difüculdadcs que embarnçam todas as insÜtLt
ções noV'as. 

Quan'do se esvaoccor o echo. das injustas de' 
clam3Çõ.cs. liberae!! con ra est<i l'ei, e os libe
raes se i:esolv.eu·em a defender mais a verda
deira li oard~de. do que. os p1·ogrammas pom
posos. ao p Tlido con~ervador sera rendida a, 
homenag2m ·devida por ter eºstabole.cido uma 
ela~ maiores garantia~ á li berJade pohtioa . 

Comoçará por esfo ponto as suas co11side,... 
rações. 

Como ja teve occ:isião de. dize!", o pt•emio aos 
voluntarios e eagaj.ados é um'1.. d::s vau •a..'iens 
q1B a lei de t 874 proporciona aos que se di-s-· 
põem a. pagará patri a o tributo do servi ;( ' mi
litar. Mas os ministerios 11lwrnes não R'' têm 
limitado a fairr valer essa vantagem, para a t
trahir voluntarios ; têm enviado com destina 
aos di_versus pontos do l mpe1·io verdadeiros re
crutadores de voluntarios,e chegado a armar na 
capiti.l uma machina do fabricação sui ge
neris ! 

Si se co rn prl'!hende a attracção do voluntario
pola offerta de vantag·ens especiaes, não se 
comprehend ~ que, entre nós, attonta a cles·::1•0-
porção entra a população e o dirninutissimo 
coutingent.e alll.lual para um exercito tambem: 
diminuto, a administração, uão contente com o 
em.prego daquelles meios, ainda organize um 
oneroso serviço de recrutamento de volunta-. 
rio'>. 

Quando. são tão angustio <as as condiçõe3 
finance·ra s d•J µaiz, é verd:.1deirament3 cenm-· 
ravel toda a politica que concorrer p;ir.t o ex
cec;:-·o de despeza ela > verba·:; do' o.rçamento. 
De ,~ta politica. erron e:i e abu ·, iva a;wesenta um 
exemplo escandalo30 a hiltoria da admini ~t1·a
ção libenl na gu~rra. Com doc11mento; irrecu,.. 
s~vei< o orador jámo·,trnu ela tr·ibuna que, ten .:10. 
o p:wlarnent,o votado verba. para 13. 500 p·ra.ças 
e havendo no effoctivo ap~nas 1L?OO, ahrin-·:e 
credito. supplemeut~r a verba-Praçinde pret-. 
pa-ra acudir r<o ageuc-iamento. dci vobnt:,rios, 
sem todavia preenchei·em-' e os cla:·os,. 

Acredita. n<:s boas inte nções. do actual mi
nistro da. guerra, tanto n1air; quanta a posição, 
de S. Fx. hoje é !ll·ais commoda, visto, estarem 
completos cs quadros ;· mas não póue deixar d.e 
acat:J telar o fut uro, e p0r ib to i rrq.ui1·e. si ,..pa,ga 
aos voh111tal'i0:< de· e·orda, na phmM,do nobre 
depi:üado p.e.lo Rio d•J Jan.1.i:·o, a g rat.'. fica.çiio q.u.e, 
lhes é d·~ vid·a., . não se. <>xce lera a. .. ve·rha r·espe,· 
ctivà .. 

Respond endo o Sr' .. minh:tro· da gue.rrai qu-e 
não havera e<xc.e.sso.,, pondera o. orJ::lo·r que,, p.0.1:-



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 30/0112015 14:48 . Página 11 de 32 

sessão em· 26 de Junho de 1884 2f5 . 

. aauea da obtenção .de .Yoluntarioa, não poudo 
· um dos ant•,ceasorea de s. 1'~x. conter a dee

peza com praç11..~ de pret llOB limite~ da verba., 
:e~q.uanto que, aug_menbdo o . 111.:rnero dee1ca 
m1htar~1, por tal fórma que ate chegou para o 
.preenchimento dos qua.lros, declaru. agoro. o 
nobre ·ministro que ceees limite$ ní\o a ~a·lo 
transposto•. · . 

G nobre .ex-inini~tro d t justiçR, a •eeverando 
. que, com o. uhimn. acquia1ção doa inti.tulados 

voluotarios, a popul-çiio ncarn caco"imada, n 
proprieda•le go.rantida e a ~agm·ança. indivi

.dllal porfeitam•.'Dle aca.ttteleda, O que aliás e 
detmentido p· ·las noticios dia1·ias da. impren~a , · 
den a conhocer qu~ ~e Lii:J.ham traD1J(or1110.do ' m 
volunt·,rios "'.erdlldeiroa reprobo9 da. sociedade. 
Diant.• desta• decbraç.ões, que onvol'fr!·m a dou
trina repugnante e perigos:1. diJ con_yerterern-se 
as llleira'! Jo exerci tu em cellula.~ correccio
nae~, o orador pode ao nobre mini!tro clê opi
nião· cate1101·ica a respeito de tal doutrina. 
· RoaponJendo o Sr·. ministro d" guerr:-. que 
ee devem exigir condiqôes de capacidade mora l 
e Dilo sómente physica, o\Jilerva o orador .que 

· a opposição conseguiu arrancar do nobre mi
nbtro uma de~laração que tran:p1illiaarâ o 
exercito. qual a de que S. Ex. reprova a in
·clu.11fo de crirninoeos no e:i:ercilo e · ne. ar
mnda. 

Proseguird., procnrando obter de S. Ex. a 
oba ·rvancia de mel:das que cntendo:)m com a 

· mor:ilidade da ndmin:etraçào. : 
Ez-lendttT tia maioria, >empre · attento li.a 

a~cuaaçijes da oppoa:çllo nlo d•wb S. Ex. eS
qu~cer-so da irregnlaridad<>, sobro a qual o 
orador p<'1itivam0nto interpellol1 o gabinete· 
trana•c~o, relativa .ll p1:>rma.Mncia na fortalezai. 
de S:inta Cruz, de viu te individuoa que não se 
coneog11iu Yoluntariznr. · 

Diz ee que ess 0 s homens estio alli recolhidos 
por falta de cspacidade · da. Ca~a de Detenção. 

P e rguum .ao nobre _ministr:> ai cootinua a 
!nltll. de Cllpacidade darin<:'lle . ~11tabelec imento 
para re~ber 1.r esoa de policia, e ai S. E-x. 
a.pprovll •1ue as nos11&11 praças· de gaerra se 
transforruom om depo•itoa tle cri mi 11oau1, em 
r elaçiio nos quaea Dl'>m ao meno• aa observar&ro 
OI pre<!llitos fe.;aes no qu~ respeita !Is gnrantiaa 

. eas ·nciaee do ci.ladão, p ,je não e~tlo r•' • :i.ndo 
pelo.a tro.mitoe de um procflllllO r~gular 1 nllo re• 
eebel'nm nota de culpa. . 

. O ·ora :or naJa. tem com e.aea criminoso1, o 
BeU <ieaajo, como O de todo bom cidàdilo 1 e \]Ue; 
.na fó:m" da lei, elles expiem o• c1·in1ea que 
h11Jl\m praticado; mus, como bom cida llo e 
prmcipnlmente como reprcs"ntant~ de um paiz 
livre, deva propugnar à fil'l ob,ervancia . das 
irarantiu legae11.. 

Olfereceu ao nobre e~-minietro d11o g-nerr11o 
uma rc lação 1los nomra cle~sea delento1, e n•Se• 
gura que ~i, imitando aa praticas ingler.aa quo 
tanto l fl invocam., .o pMl~mPnto, . mo\•i to pelo 
amor d" lilxmlado e d :i mor:ilidadn ndministra
tiva,, promo,·esi'e nm inquerito sobre. O•le facto, 
verific.'\r·se·fa que na fortateia de Santa Cruz, 
conatruid:t por nQll!IO$ maiote'< pnra do•feza na
ciunnl. se tem praticado violencia.« contra. 
aquêlles indivíduos pelo crime dn fraq.ieza de 
SUi\ poeição, 

A Caa:i. de D~tençlo como a de Co~recçln 
li?m um regulamento para o · que respeita ' 
aub1iiitencia d<ia detentos; mu es~e r P,gul&w 
mento não tem ~iJo observado na fortaleza de 
Santa Cruz, a qual eató. ~ervindo · pRra os 

. meemos 111i1teree daqudlea eetabeleci.mrmto~. 
Não ·Lu&Lam ti fonie os de tentos, mlla .o orador 

póde g-.-ran<:ir que a afüuentaçilo é distribuida 
<.lo modo mais c•,na·1ravel, e que nenhum vea-
tuario se lha• tem dado. · 

.Porgunta ao nobr". min'stro: o· que i'arâ, 11i 
reconhecer os abusos '\ue o orador denu11.cia t · 
Julga S. Ex. que a Justiça e a moralidade 
a :tminÍ•lra.ti va. ficàrão aalvas,abrin ·lo-se áquellee 
in.t'eli:r;"s ae porta.e dos ergastulo1' . · 
· Adverte que ·a actual 11itua1:Bo· telll ·dado· o· 
exem1llo da todM a.~ impuriidade11, como no Cl lO 
•:1:1 ptillo de um typogl'apho, feita fóre. do di1-
Lricto· de 8 U& jurisdicçio, por um subdelegado, 
com o fundamento de qtie eaee trabalbatlor da 
imprcns11 filiava contra o partido liberal, C&IO 
em qt:e a. ndmini~_tr ,çin jd,irott que a foi Bcâra 
salva, demit iindo e!;S" autoridade . 

Observando, em aÍ'ai-to, o Sr ministro da 
guerra· que o maia et•n direito do iutti .'el!llado, o 
qual podia dar qu .. ixn.,-pnrguntaoorador 1i o 

· lbUllO dll BUt<>ridade não e crime publico; e 
insistindo S. Ex. em qu~ 9 reato pertence ao 

·poder judicia rio, pergunta 1i o poder· eucutiYo 
eó tem· actividaJe o iniciativa quando ae trata 
de pedir . a. i rrtervengão policilll contra as deci
IJ6Pa judiciarias ns questão doa bena daa o~eil.1 . 
religiosa a .ou de au~pe nd · r 2i vereadores, eq ui
pa rando o procedimento de todo&. 

P1usando a oocupar-•e com as transf?.renci&.11 
dos oftlciaea, d i:r; que d<'sejaria que o nobre mi
nistro troux<•11se o qu:idro dessas tranafareneiaa 
noe dous ultimoa annoa, para conhecer· se a hn• 
portancia· da deapez 1 e a neceuidatl1 do. ser• 
viço que a'f determinon. . . 
. A ee~e l'<!apeito <·xpõe que da pro,·incia de 
Min11s foi transf.•rido para a d11 Mato GrOl8e> um 
pobre &lfür1111, já Y&lho, e carregado ne famili&, 
multn.nJo-re a fazenda publica por causa de um 
voto de menos. 

Não deedobrarll. o quadro trisLe deaeu tr~n11-
forenciae c:rprich11e;;11: limitar~a1-à a. dizer, 
pagrmdo o tribnto à memol'ia de um nmigo die
tincto, que o abnilo •lnquella medida chegou no 
ponto de condemnar-se 1. sorte de Ahaaverue e, 
aflnal,.á mor\" um distinctocapitlodo e:i:ercito, 
só l'Ol'que elle ,iulgava que, n µezar de vestir a 
fardn, podia 11ffirmar com deea880rubro u 1ua1· 
.convicçõ•'B politica1. Refere-~e o.o pr11nteaJo ca• 
pi1ão Candido Augueto Pereira Caldai • 
. Com••çaram por do.r-lhe a penoeisaimo. e ar
risc,1da. incnmbencia t!e pa.ciflcar indios nas 
anatta~ do Phila.delphia. De volta de911a com
miuio, em se houve çoin a. maior iiericil\ e 
dedicação, a unica recomrensa que t1 ve :toi 
aer de~ligado do SP.ll batalhão, para alfrontar 
a mnrle em M11c:1pâ . . 1'endo regre~ado, já. 
exhnuslo, de sua n1i••il'.o ti. Phitad1:>lphia, não 
poude .. re~i~iir. ao• mi!M!mas daqn~ lia região, . 
para ond" foi tw1nd11:lo, sem datenç'l., a penaa 
lle<:r•mbarcára em Bel&m; " atli sUcl'utnbiu. 

Da. d ·agraça daqualle distincto official e da 
persegµiçio qur. aoft'~u deve o or~d~r tirar 
e.rgumento. para pedir ao· nobre mtmstro da 
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guerra. e !l.0$ aQllS aucces,orP.a 'lue usem do 
direito dB tran.sfereocia cocn ·todo o criterio, IJÓ 
in1pil'nndo-se 11116 neces1id:i lo.~ publicaa. 

No primeiro di~curso que pron11 :icio11 eobre 
o prQjr;eto .te lei de fotças, mostrou o orador 
como :i. e:dgencia dJ ·serviço,. aggravada pelae 
no11s:is p1•atic :1 s t1dmini<tt•afr1a•, torna irnpoa· 
1ivel adoptar uni .~yatema conveniente de · in-
11trlicçà1J para o e1tl!l'Cito. . . 

O no)re m' nistro. mol!trou·se muito posauido 
de i .léaot de.progreseo nos~ mataria, mas coo
íesda o orador que por ora ! Ó ouviu p:\lt\Vras. · 

Tendo de a[lre•entar-s~ D!\ 3ª di1cu11~lo, $<:!• 
guudo annuncia o nobre lDinietro, a ~mcnda 
para. autorizar o gov~roo a elcv:u• a forç•, pon
dera que.e condemnavel est?'nitar·ee,nos li.mites 
de uma tcrc~irn cnmica discu1111ão, a aoalyae 
de tio momentoao projccto. Mais· curial ·seria 
que o nobré ministro prupuznaae o a ·1gmento 
de força, de conr..irmidade com o p~ojecto·, e em 
1eparado apr"aeota,ae o m'l~ l'.llo proj~cto, pa.ra. 
te~ a l.,.·rga di11cu11sio que a l11:l importaiic ia de-
manda. · 

Lembra que a França, . que não dr-apreia 
nenhum dos progrelll!JOS conqui11tadu• Jlêla SUB 
rival de além-Rheno, luLou e ainda hoJe. luta 
com as maiorea c.lifficuldades 1tar11 a11ent:ir de~ 
tlnitivame11ti a sua organização militar ; e p~r· 
g11nta. como 118 poderá, cm um momento, nos 
estreitos limites de uma terceira discuallio, 
eon11cfoncios:1mcntc v1;1tnr um1& foi desta ordem, 
quando se LOrn descurado o., t~ aseurnpto até ao 
ponto de manter-se unia organização Tergo-
nboaarnente anachronica. · . 

Obrrva q11e o Toluntariado - ~ o r-ng&jamento, 
de que tr~1a o artigo q•1e 11~ discute envolvem 
em alto grau o problema de in~truc ção pratica ; 
e a lei acertads.mente proporcionou aoa enga
jados vantag~n' superior01 âs Joa vcil~otarioA, 
porque os primeiros lêm maior cxporiencia da 
,·idu militar, o que (lemonatra quanto a prati~ 
a pt;ooccupou . . 

Perg1 inta qual o.numero d'l engajarloa, que 
nro póda deiimr de aer diminuto, do 1U9~mo 
mofo 'I uc niío póde haver facil id ide no . volu.n

. t:\ria;lo, poi• a carreira mil' tar niio oft'llrece 
attro.clivM pGla sobrecarga ilo ~erviço policial. 

Isto é nuue umo. i·aião para attendG~-so aos 
r ecla111os qn~ o oro.:lol' tem f~ito ct>t1sta11tem~nte 
aflrn de qne se dô 11.lgum ro~piro ás llO>Sas for-
ças milita.r<'.~. . 

Pergunta ao nol>re minietro qul\nlos resg:1t~8 
de i :000$ tem ha.vido, e dia <JU•> é. eeto um do~ 
rtc\1r»os de que cogi la 1\ bi allm de alliviar 
o on i:a cio~ premio~ noa eng11J11dos e :tos volun
tal'io '. ffiR~ na IJl'l\llCa cllo nllo tem pe.olldO, 1;>01'
que niío íor:im chamados ·ª 15:!1•vir os que a 1aLo 
elo . obrigados. 

Não cerremos os olllo~ li ev'deneia, diz o or11-
dor, a violaQãn de uma lei é fecunda em erros e 
males ele toda a ordem ; trato o nobrri ministro· 
de cvitnr e~t·~s males, quo.nto em suns forças 

.couber. . , .... _. . . . . . ... _ 
PodoriR o orndor fazer ainia rnuitR' nutra1 

considerações 0 111 ·tão interesa·rn te naaumplo, 
ma11 port1ue a hora ce.til. d .d:i., L 'rminnri no
tando a !alta· d11 cumprimonlo d:1. lei, quo o 
nobro i:ni11istro foi obrigados. confes~ar, no que 
respeite. a mediçiio <.le t_erraa que do\·om ser 

concedidas aoa vol11nt11.rios e engajado11. ·A ver
dade é uma só; quando. a encobrem, a. esc·uri
dào inva la, nlo um ou outro ponto, ma.1 todoa 
~• pontos; e infefüauenta a vet•dade o a ju1tiça 
lêm sido quaai conatantement<J empanadu no 

. administração liberal, no tocante aos negocio.1 
da guerr11.. 

A dioc11~são fi.ea adiada p~la hora. 
Vai a imprimir a seguinte 

Redacç<To do p rojeelrJ n . Ú.2 de 1888 

A o.saemóléa gor.i.l resolve: · 
Art. t.• Picam isontaa do pagamento do im.., 

p0sto rie 1ello as circulares que a As&o<:iação 
Promotora das Artes e das Ind11stríaa, eatabe
locida na ptovincio do S. Paulo~ experlir pi ra 
os paizP.1 estrangeiros, reterente~ 6. eitpo•içlg 
a~raria, Bl'tistica G inlustrial. que pretende rc• 
ali7.ar na ci.pital da .me1ma proviucia, em !884 
011 em 1881;.. 

Art. 2.o Ficam isentos doa direit"11 de ·Í:tn
portação os objectos <lcat.inado1 á mesma expo• 
aiçãD, 

Art · 3.0 Revogam-se .s di9poaiçoos .em con-
trario. · 

Sala das. comml1111~, rm 26 d~ Junbo de 
1884-Af1'on10Cd1a Junior.- Vianr111 Vai. 
- Fei·r1ira de Moura. 

o Sa. PRESIDlr:N'l"ll dá para. amanhi ... • .. 
guinte. ordem do dia: . · 

1• parti 

Ur8'encia da i/2 hora l'oncedida ao Sr, .Tod 
Mnrianno. 

dontinunç:lo da 2• diiicussio do projccto de 
fixa911o de forças d3 lerra, (art. 2•.e segui0Le1). 

2,;- di11cu>eão do projeclo n. e& A, de t883, . 
dispensando idade para a 111atricul• no~ 
cur•o• 1up11riore1 • 

Conlin.ia~io <lll 2" diacu~l!IO do pt'o,jeelo 
n . ·2u A, de 1882, sobre loeação de aarv1çoe, 

1& diacuu~o do projecto n. iO;de iBB3, regu• 
liunonlo p,1r1L lo<!JÇio <lo 11eryiço domo1lico. 

2~ discu~do do proj~elo n. 35, de 1~, r&lfU• 
laruon10 do matadouro. 

fa parte (r;s 2 1/2 ho1•as) 

2• diacuasltorlo projecto n. 4, de 1884, llnndo 
as forças de m~r pnro. o ell'.eroioio de 1885 a 
1886. 

Lovanta.-~e a iiesdo d& 5 hor~a. 
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Presidencia do Sr • .illorcira de Darl'os. 

SUiBIARlO.-Lollura o appro•·açlo <la acLa,-2n2p1cng 
-Nos :vs. do ho~·a tu.ll;un oi;; õrs.l\uy llat"ba~a.,Pa.uJlno tlo 
Somi:a,Sonro~ •. Prhco Pat·a.~;z;o ('I DJana.-Urgouc.jD. i•eLlii.Ja 
(JOIO Sr. Ft!li~lo Jos Sa.n,os.-rntllslnA rAnTg 1.1.1. 01rn1.ll no 
DIA.-Uri:cncia. do 1i2 bo..a. eoneedilln ao Sr.J1>~U Mada.n• 
nc.-PcdiJo Lia urgoncia.JrHu::i. o 1•tiruciro ctin. do scs11oão,1lo 
St. Gour:ilYas Fcrroira.-D;1cu~são Ous força.~ de to1·ra. 
PoJ.illo d.o onecrl'.lmanle> prnpostJJ 11clo ~r. hc.r:cwra. de 
~louozo$ . . Appro\'>ção do (ll'O;o•Lo.;r: Continuacão da 
2i dl s t:us.~ãu-iJo 1.11·oj.cel? n. 6ü.A i.le i8S3. [JJsc1.u.~1to1 i.Jos 
Sr!. A.ndraJo Fi~t1cit·a. o F~Ucio do,:; SanloJ:.-SEGUNi>.\ 
PA.llT• DA. ORDl:.l? DO DlA.- 2,_ di~CUs:tãO dô f~r-jedo 1lu 
forças do m:.r. O Sr. Andr>do Figu.tra (pola Ol'llóm) 
podu o auiomooto, Ob;ernçüo1 do Sr. Dozun·a rlo Alo
ncios o uma. ~monda. Jmp1i.irnação por 5J:trlo t:o Sr. An· 
dr.3.do Figueira. Qnosl:'io do or1[c111 tio:; Srs. DL·z ~rr.i tlu 
Mouozos, lgnacio ~l:trlina o 1Ju11ue-F.•traola Tchcira.
Y<ihção o a~pro•açilo do re11ue1i111011lo do Sr. Anurado 
Fig110Jr:i.- Vol\a•so á primeira par: o da ordem do dia o 
co111intia·10 a uiscus,ilo 1lo i1rojo,to n. ~5 .\ ola 1883. 
Di<enr.ns dos Srs. Almoida ,.;cguoira, A!1'011w Coiso Ju
nior o Furrciro Vfan11:1. 

. A's H horas, füih a ch11macla, acham-se pre
sentes o~ Sra. : Moreira do B 1uàs, Leopoldo 
Cunha, Bn:ison, Th<'.'ophilo, Pompeu, \'ioira 
de Andra.d~, Zama, Barão da. Est:i.ncia; Gon
çr.lves de C:irv.llho, Alve" de Araujo, Gonçalves 
Ferr<!ir:1, Rodrigu es J,ima, Sonres, Juib Pe
nido, Lacerda \Vernetlk, J.1vnncio Alves, ·Me.• 
noel Cario•, Joaquim Tavares, Aug115to Floury, 
Bulhões, Vianna Vaz, Lourenço de Albuque1·
<tue, Bezeru de·l\fenezes, José llfarianoo, Mar
hm Francisco Filho, Barão da Leop!Jldina, 
Contagem, .Anton~o Pinto, Silm Mai.n, Gemi
nhmo,Thomai Pompeu e Alpbêo l\lonJ1r Jim.{32) 

Ciimparecem, dapoia ela chaml\da, os Sra.: 
Alfredo Ch:ivra, Salu11ti11nr>, Sinval, . Il<Jdrig11e11 
J~nior, Barão do Guahy, R\b2iN ele ?lfoneze<, 
Peretti, Henrique Marque~. Rodrigue~ Peixoto, 
Amaro Beze1·r11, Olympio Volla<lâo, Ca1·loa Af
fonso, Bariio do Caninde, Ma.ciel, Ferreira de 
Moura, João C:ieln.no, Ignacio .l\l!lrtins, Meton, 
Souza Queiroz Junior, Eapindola, Antonio do 
Siqueira,Coelho e CDmpos,E<cragnolll'l Tauna.y, 
Cruz Oouvobi, na,tiebona, Diana, AfFonso Coiso 
Jun\01", Rodolpho Dantits, .Huy B.wbos11, Bal'ão 
d11o VillD cln BarrJ, Silviano Brnndilo, Mornrs 
Jnrdim, Pnub Souza, ?lfac-Dow~ll, Generoso 
Marque11, R>baa, Cruz o Hego Barr~. (38) 

A's H horBS e 50 minutos, 11~hando-se prosen• 
te1 70 Srs. deput11do~, o Sr. prosidentG abr0 a 

ªº""º· Comparecem, depoi~ de nberta a ses~ilo, os 
Srs. Akoforndo, Prisco P1m1izo, Gomes de 
Ca.1tro, Ildefonso d!! Arnujo, Ps.t11ino de Sou1~. 
Felisb~rto, Silvu. Mafr:i, Bo.rão de Anndfo, AI-· 
meida Nogueira, :Manool Portella, s~1uza L<~ão, 
Alvaro Caminha, C.'lst~llo Branco, Fernandes 
de Olivair11, Martim F1•:1ncisco, Tarquinio do 
Souza, Almeida Oliveira, Felicio •ioe Santos, 
F<!rroirn. Yiunna, Carneiro d:i. Cunha, Cams.rgo, 
Cnntão, Andra.do Figueira, Costa Pinto, Seve
rino Ribeiro, Mo11tando11, Mourão, Pcreir:i. 
c~bral, Ar:iujo Pinho, Fr~nci~co B~li~al'io, Pe
reh·a da Silva, Ulyss~s Viann, Prado Pimen
tel, Franklin Dorill o Duc1ue Biirada Tei
:xeira.. (35) 

Faltam, com c:-.usa po.l'ticipndn, os Srs. 
Abeb.rdo da Bdto, Ari11tida; Spinob, Atfonso 
Pcnna o Ulhóa Cintra, (4) 

V, II. 28 

Faltam, sem c1uso. p3rticipad11, os Srs. 
Adriano Pirn0ntol, Bariio d<l Ar.1çagy, Elia11 
Mnraee, Paesog Miranda, Souza. Carvalho, Tc1•
tuliano Henriques e Vaz de Mello. (7) 

E' ai1provada a act:i. d::1 eessão antecelcmte. 

O Sn. 1~ SEcti.ET.1nto dá couta do seguinte 

EXPEDIE::-!TE 

Ofticio~: 

'Do Sr. o.lmit·ant) ministro da marinha, com
municando não pciior 1<ssi11tir hoje li. discussão 
do projecto firnndo aa forças de DlJr para o 
exer~icio da i8:fü-iBB6, por ter de 11.~mp~
nhar no sen:i.do a d iscussão do orç:imento do· 
mesmo ministerio.-Inteirada. 

Do Ministerio da Agricnllul'a, de 26 de 
Junho conente, pre~tando as infot•mações r.>~ 
quisitadas, p3r olficio de 5 de S·Jtembro do 
ttnno pns,ado, s')bre a medição de terras d:i. co
man:a de Gar:mi, na pr()vincia de Sergipe, eull 
qualidade, daspezas feitas com a medíçãe> e 
outras iaformaçuca.-A qu~m füz a roqu'.siçil'.> 
(o Sr. deputado Coelho e Campo·;). · 

Do 1\tinister:o dn. Ju9tiça., d~ 21 deste mez, 
tr,insmittinlo o requedmento do carcereiro da 
cadeia da viJla. de Barr~ i rin has, Raymundo 
Gomes Veras, pedindo seja eleva.do e. 3lJO.; 11.n-
11ua.es o respectivo ordenado.- A' com111hsfo 
de pensões e ordenndoa. 

RequCJrimanto de D. AugustaViceneia Toixefr::i. 
de Frait·' s,viuva do t• tenente da arm11d:Ã AntCJ
nio da Silva. T~ix13ira i:le Freitas, pedinio que se 
lhe mande pagar o monte-pio de m11dnbtt,a. quo 
se jul:;l\ com direito, v:eto haver satisfeito o de~ 
bito de seu finado marido para coru aquella 
instituição. - A' ce>mmh>ão de· marinha e 
guerra. 

E' lido e vai a imprimir p~irn. entrnr na or(lem 
d()s t1•ab:-1I hós o soguinto . 

PnOJECTO 

N. 25- i884 

Diqu~ no porto da capital da p1·011incfo da. 
· Baliicl · 

A commieaão de obras publicas, li qual foi 
pres~nto o requ0rim,~nto <lo engenheiro Hugh 
\Vilson, pedinJo privilegio e gnr;cntis de juros 
pi!.ro. con-t1•ucção de um dh1u11 no porto dn cll.
pit!ll d.a pro,·incfa da Bahia, conformnmfo-se 
com na iuformnoõ~S·lJ1'eataaaa pelos ministerios 
da agricultura e da. marinha, ó de parecer que 
sej•·• o govcl'no autoriza.lo n conceder ao peti• 
cionario, ou n quem rntds wntagens offerece1•, 
privilegio pol' trint(I. :1nnos para a tlOnlltrucçll'.o 
da um diqtlc no l'~forido po1·to, no Jooal qcte 
julg11t• mai8 conven:ante. 

Quanto 6. garantia de .it1ros, a commi~silo 1 
tendo em vist ii. a.~ cfrcumslancias flnanoeirns 
do Estado, entende que n~o dove ser con
cedid11.. 
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De confo1•midade com eetns iJéa ~, a commia
são offorcco o si? guinto · 

Projeclo 

A nesembléa. ge1•nl reaQ 1 vo : 
Art. t.o Fica o govel'no autol'izado. a conce· 

dei• no engenheiro Hugh "Wilson, ou 11 qu~m· 
mnis viinta.gens oíl'oreccr, privilogfo pot• 30 
o.nnos pt1.t'n a conslrtH:çito, uso e soiio de um 
diquo no porto _da cnvital dn p1·ovincia da R1lii11, 
no local e me:li:into as condiçü '~ <1 ne julgar 
convenientes. 

Art. 2;0 Ficam ravognd.\s ns clis,'.osi~·üos em 
contr~rio. 

·sala dns c~lllrnissõcs cm 26 do 1nnllo tle 
i884.- Generoso ilfarqtrns.- Jeronymo R. 
à~ Jloraes Jai·dim.- Bm·,10 cl·i Estancia. 

E' lido e rometlido â commi~s!l:o de instrucçl!o 
publica o a9guinte 

PROJICCro 

N. 26- 1884 

Disiiensa de idade pqra a matricula do estu
ãante AntonioCoe&ho de Srie ,lfbuquerqwJ 

A nsaemblh geral r<!soh'e : 
Art. f.o E' autoriza.do o governo a. ma.ndar 

admiUir à matricula nn.. füculJ.ade do direito 
do Rêcife. no co1•rentE1 anno lectivo. o estu
dante Antonio Co3lho de S:t e AJbuquerci.ue, 
dispensando-se-lhe a id~do exigido. por lei, vu~o 
tor todos oa pro para tori~ necesaarioa à· rofer ida 
mt1trfoula. . 

Art. 2.0 Ficam revog<1das aa disposiçiías em 
oonlrari<:>. 

Paço da camara do~ depuladoa elÍl 26 de 
Junho lle 1884.- Anionio de 8i11ucira. 

E' lido e n pprova.clo o seguinte 

p.\nJi;C:llR 

N. 3i -iS~-l 

Aclmlss<lo de P,•dro Lui;: de Lr:mos no q~iaclro 
do coi'J!O dB ma~h;1ii~tcu d,i ctrmttda im
p~l'ial. 

A commis~iío de ma1'inha e guerra, a quem 
foi presente o req1rnri1uento em que Polrv Luiz 
do Lemos, ma.chi1üstn •fo 3" cb.%~e e:ttrn.nume· 
l'nrio da armada nacional, pede! ao1· adnilttido 
no quadro do co1•po de maehiniata.a, á de pare· 
cer q\\<l soja.· ouvido o governo, ramettendo~ 
s1-lhe o di:o requerim~nlo e <loeurno11to3 a 
G11e a.nne:ws. 

Sala das com missões llffi·26 de Jt1nho de 1884. 
- Paul" Sot1;ia. - A. E. de Cani<irgo. 

E' ar>pro,·ada 11 radacçfío ,\o projecto n. H2; 
de :1883, favores il Aesocia~ão Pt•otuolora du, 
Artes e Industria~ da provincin de S. Pnulo. 

O Sr. Ruy ·:aa;i~bol!!ri. diz que o 
seu par~icufar :tmigo o SI'. consr~lh~iro Atl'onso 
Penna, l"t\rirndo-se d~~t11. U~jllt:il, encal"ro- · 
gou-o do lraie1· ti. proseuç;i. d11. canrnra um re
quarimonlo que lhe f6ra endereçado pela eeeçi\o 
.~a soc!efade do g~ogrnphfo. do Lisboa no füa~il. 

Essa a~soeia~ito aolic:h qu3 a camara 5e cligne 
d~ convertei· om lai o projocto da cgmwissão de 
instrueç1!o publica, relatil'o á obra do sr. Mo~ 
reira. Pinto Diccionario de Oho»09t't1.phia do 
n,.a.:;ll.: 

O orador toin a. hon~11 do rem~tter ti. inosa. 
oiise do~umouto, padinda a S. Eic. o Sr. pra
sidentG ao digno tomai'() na. do11id11 cons1do~ 
r11çãiI. 

O Sn. P l\l'l>lllENTl!l docbM q uo to010.r:i. na 
<le\'id!\ consid !ração. 

nEQU!RntENTO 

Augttetos e <lignissiinos Srs. 1·opresontantea 
da nação. 

Constctndo á •Sel;lçiio da Socfodade d3 Geogra
phie11 do Lisboa, no Brazib da qunl somos os 
leg\timoe representantes, que ao ucha. el11.bo
rado o 1)arec~r da comm:seão respectiva deeu 
augusta camo.ra. sobre o lJiccionario Geographi~ 
co rlfJ Imp~do do llm.:;il, do qtt1Ll ri autor o 
b:icha.rel Alfredl'l Moreira Pinta, vem ella muito 
1·esj1eitos~mento requerer a VV. EE:s:. que se 
dignem converter em loi, e com a inaxim~' bra
vidacle1 tão importante projocto, espora.n.do do 
p~triotiamo de VV. EEi.. t1 approvoção dJ um 
trabalho do tnnto fofogo e de utilic!Ji.Je tão ver
d:1deira, niio sómente para. o pll.iZ como· tambem 
para. a. acienci a que esta eacieclada procura. dea:
en volvel' em todos 011 seus multiplos 1·:imos. 

P. P. dot'erimento.-E. R. M.-Rio de Ja
noirv, 19 de Junho de. 1884 • .,...Q presidente. 
Ladislau Netlo.-0 "1• Re1:r0tarfo. EJum·do 
A. de Bi·ito e Cun!ia. 

O Sr. Paulino de Souza não 
tem outro maio, senito a lribuna.. para. fazer 
chei;-o.r no gov ar no o.s quGb:M e reclo.ruaçõe11 
dos eeua comprovincia.nos, Msim como do outros· 
q uaesquer cidadãos que so lllo dirijam para 
pedir 11rovid encias contra. os vexames o arbi
tra.1~iodades, que eateja.m solfrendo. 

Cid11dilos muito disLincto11 e n.bonado11 do im
por~:1nte municipio do Santa }.foria M:i.gdalen[], 
enviarau1 ó. deput11ç!1o do Rio 1le Ja.neiro umo. 
~itposic;~o relativa. a. ocout·1·encins a.Ili dt1d111, 
p3ra a.a quae~ pNlCisa cha.111a.i• a. 11llo11çito do 
governo impel'ial. 

Sag'unllo informam no oro.dor, tem-aG Coito 
pa.ra nquelle municipio nomol\~'.~B aoint1J11at u1 
autoridades j11dici::i.riu.a, corro3pondqudo o~ uo
tu%doa ~s intcnçõoa at1•a1Jilinria.s dos 11pa.il>O• 
nndos autoras da tnes indiaaçõea. As consa
queo.cias niio se precisam e.~pElrar o con.st11rn 
om piu·te do documento que Yn1 lor. (LB) 

Trata-se do n.adn meuoa d:> que .oxautorar o 
desfoitci\1; u111 magistrado m\lita digno, au· 
JOitimdo-o a um processo a1•b:t1·a~io, fül• 
gando-se-llrn audiencia. p~rl\ di1.el' li liam de 
son direit11 o dcf'1i:i.. 

Euvianuo ti. mea11. a expoeiçifo, quõ lho foi 
rem·3ttfrh, recorre ao grncio.so intermedio do 
Sl·. prasiilcnte dii cnm:i:r.i 111ir[]. f 1zal.o chegn.r 
ns mllos do Sr. ministr;:i da justiç11.. 

nJ~PllESlll>i'I .lÇ:Í.O 

Illma. o Exms. 81•1.- Os abaixo ussig-nados, 
conh•.'cedores do ielo infl\tign~el o paLriotico, 
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com que VV. EEx. sustentam e defendam e. 
e.a.usa. da provincia do Rio .de Janeiro, q1rn. em 
ho1•n feli7., foi confi11da a t!o illustr~s e dignos 
representantus, levam ao conhectmento do 
VV. EE.x. os facto5 que Enesam n o~pôr, afim 
de que se dignem de rec amar as provi:lonc1as 
qu0a11 melinclrosae circumsta.nciue exigam, om 
ordema. garantir!o rostnbelocimento do. imp~· 
rio <la. lei e dn l!•a nq 11illidR'l0 nee tn comllrc:i, t!lo 
!09_llioeR q~o.nto tlO.COSSilada dollo; 

'Iendo, em Janei1•0 do cor1•ente anno, o Dr. 
He_uriql!a Grnç'.I, ,juiz municip:il do~t? termo de 
Santa Mariu. Magda.leoa, pouco depois dcJ. con
clusão <lo~ \rabalho~ da. revisão do ali~tamento 
eleitoral, em que funccionou como juiz de di
l'eilo inlerino, soffi•ido um t ameaç& de desa~ 
cato, aLtribuida.)a. pessoas alta.mente collocadaB, 
ofllciou o mesmo D1· •. Graça ao p!"esid~nte da 
provinda, expondo-lho o caso e solicitando pro· 
videnciu, entre as quaee euggei•io. e. remo'}ão 

. do de~taca~aento policial, q uo não in~pirava 
confiança· publkn, o a nomeação de Ulll!\ auto
ridade policial qu•i 1•esidiese nn. s~tlo dn. \'illa, 
visto como o delegado de policia estava o.u
sante; os seus supplentea, o eubdale~ado e os 
supplent'a desta autorid~de eram rosidenle3 
fóra da yilb, com excepçi'to de um destes que se 
J"ocusav:i. 11ssumir o eserciclo. 

.Da secretaria da presidencia. da provincia 
voiu pôr côpia 11.0 primeiro supplent~ do dele· 
gado de policia .leste lllrmo o officio do D•·· juiz 
municipal, e 11quella autoridndo oi·1 n:lou au
toal·o, para 11ervirid9 l.mae a1J inquorito policial 
q uo foi 11111tn.ur11do. . 

Um doa individuos, a quom o Dr. juiz mn
nicip:1l so r~ferit•a no o.lludido officio, por sua 
naturua ro~orvndo, requoreu cópia dPlle á. nu
torld:ido policial, o com Pllll instruiu qu~i"11 
contrio o Dr. juiz muciicip~l, dizendo-ia c:i· 
lumnlado. 

lnslnurllclo o prac?sso, o. primeir.:> aupplento 
dn juiz inunicipal, o E~m. Sl', Ba1•1lo do So.nl11. 
f\foria. Mngdalooa, jul:;ou imp1·ocedo11tc n 
<(ltoixa., ab~oll'endo o accu ~-ad!l. 

n~mCl\lidoao~ nutoi no c·11·tor!o, o osci•ivi!o o~ 
(e,. conclusos ao sub l••logn lo elo p:Jlicia, do 
cuja ca.111 Iornm mais tnrJo &ubtrnhi<.lo.•, como 
ficou domonatral\O p:ilo i n : uo rito a q 110 s:i tll'o• 
cedou, ignorn.nda..11l, porém, o a·utm• ou auto• 
ro~ dos8e dolict!l. 

Ultimamente, on\rando no gozo dl) umn. li· 
Mn~t o Dr. juii do diL'eito dll con111•cn, e ns
~mniudo o e:oto~cicio dosa vara o Dr. Han1•lquo 
Gmç11, vioram om umll. d11a m:\ba tio l:Orrcb dn 
cô1·to, andornssado·• no jui;r, municipal oa1 exer· 
cicio, rcc~ntomonto nomondo pari'. o nctual 
t]Ut1trie11nio, o·i mesmos nulos sub~1·ah iuoe, o o.o 
qunl compct:a CunccionD.L' como juiz de dii·eito 
nes>e processo, no impalimcnto do Dr . Hen
riql\0 Graçllo. 

Som que H~ proc ~dosse ~ diligencia 11lgltma 
parD. se voL•iflcar si esses autoe h~\·iam solfri<lo 
nlgum vicis.mP.nto ou ~o a.chavo.m intnct~e. mnu~ 
Jou-oa· o eagundo Stl[lplente, }l(>I' ensp-oiç!io do 
Jll'imeiro, ao cartoa•io, onde se fez a publicação 
âa. scntenç~ a !Jsolu loria. 

O nutor impoz appolla~õ:o ; e, ~llm intimnçllo 
da parle sr\vcrsa, sem t<Jr exp1r~do o lll'azo 
logo.l, rlontro do qual esta p!ldi11 tambom ap11d-

lar, por quak1ucr razílo, .. ubiram o3 auto1 ã 
conclusão do juiz, onde se acham até A presento 
d:i.ta. 

Consto~1. entretanto, nos abni:Io a.esignados 
que essa autoridade pr.'ton te profet>h• sue. sen,.. 
tança, 1•efor mando a primeira, sema.udíeuciada 
app~lbdo, q11a aliilsja 1·oquereu-o., s~m obtcl•a, 
por não te1• sido possivel enconta•ar o juiz, 
n despeito d"~ . diligeocip,s, já nesta villa, jil. 
na foY.cndn da. sua rcsidencia, como e p11blico e 
notorio, bem assim C)Xp~dil• mJ.n·h:.do do prisão 
~ontra. ci_ mo~rno Dr • .iu1z d·~ dirailo interino. 

Por mais.1rr~g1tla~ e absurdo que pareça eHe 
intuito da autoriJade, tacs e tnnt:.s tem sido 1!.11 
prateriçõ3~ das formulas fogo.e~ e das gaTaoLiaa 
d~ e.pp ~llado, qmi não é fóra de se acre:litar 
que ella se realize. 

VV. EE.'t. bem podem avaliar, paio queflca 
expo~to; os gr;1ndes da1µnos e pGrigos mesmo 
que e:xist<'lm e podem imbr,"wir naah ·. come.rca. 
actutilmento sem os pr~cisos elementos que as· 
segurem a ordem e liberdade.socius. 

Os e.baixo assigna.do;i .iulgate.m do seu dever 
reunir-se hojo nesta villa, e manifestP.r ao Dr. 
Henriquo Graça todo o seu apoio, corrio ju1ta 
homcn11gom a.o mo:lo porque ha sabido es~e · 
magistrado se h:\ver no dasGinpenho do seu 
cargo; e, confia.fos em que VV. EEx. lomarlo 
na devida conta o 11ppello qu) ora. fazem, pro• 
t~stnm sincero reconhecimento, e aproveitam a 
opportunidnde para roiternr a adhes!to () ahl) 
1pre110 quil tributam a VV. Elb. · 
. Deus guaude a VV. EBx,-Illma. o Exma. 

Sr1. eonselheiro d~ Estado Paulino Josó Soa.res 
,ta Sm1za, conselluliro João ?lfano~l Pe1•eirn. 
da Silva, Dr. Domingos de AndrMo Fi
gueira, Dr. A1i.tonio ~·erreira Vbn1111, Dr. 
Francisco Belisario So:u•os de Souza, Dr. 
Luiz Jon.qnim Duguo-E~tra.d:i. Teixeira, Dr. Al
íredo Ro1Mgua• Fornanlo9 Ctia.vas, Dr. l\hnoel 
Pei~olo do Lacerda 'Verneck o Dr. Joaquim 
Antonb Fern11ndaa do Olivoil'a. 

Vill11 de Sanln 1.faria. M:1gdi1len\, Zl do 
Junho dl) ltl84. 
Dr. Ti·H~o Eugonio cln Sikeii·a. 
D1·, Lui~ da Silva Cllatro. 
llirmino de Souza l.i.m11, advogodo. 
Frnncisw Jos~ RibGlro, neg~ciantc, 
Joaquim Pinb Feijó. 
Antonio Au:;ru~to da Coalt1. Barra:lns, 11.(\\'ogiüo. 
lllanoal Antoni!l Rodrí1n1~s. faze11dciro. 
Joito G ualbcirto d11 Roch·1, fu.zondoiro. 
Antonio Teixeiu do Ctwvo.1bo. 
Frnncisco T. do Oliveira Pontos, fazendcii•o, 
L<J.ttdegnrio de Lim:i.Ooibto, fazendeiro. 
Antonio Tav11roi1 do Olivdro. Pont~s. füzen-

ddi•o. 
Ernest~ Farrcirri !lfoura. 
Joaé Podro o:\e Alcitnt:Lra. 
Franciaco Alvoa Angustinha, 
Antonio Josá Gomes Macupá. 
Thoophilo B, du. Silva Rocha. 
Ma.med 1 de Castro e Sout:L. 
Josó do Souzv. Limll. 
B.irlio elo Imbé. 
Trnj~no Antonio do Moi·ae~. 
Ja8é Jouci.uhn Coelho de Magt1lhiiod. 
Bo1·n:1rdo Ro~riguos F1·anco, 
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Joaquim Josd dll Silva Neves . 
Francisco Pin t? l!'oijó . 
José B . Lsnnes ; -
B111·ito di:; .Macabl\ . . 
José l\fachado Botelho. 
Joito Nopomucono. 
João da Crnz .R.abr!lb. 
Antonio Joaquiin de Abreu PorLo, solicita(lor. 
?tfan?cl Fernand·~s de Azevedo, pli3rm·tceutico. 
Jesu1no do ·Abreu Por to . 
Francisco Martine Per~ira. 
Vicente fernaudes da Silva, n 3g oci note. 
Coron-?l Jono Fornaudea C:wueit•o Vian:i \ ; 
Antonio Teixe ira de Siqueira Magalh:i.9s, ad-

vogado. 
_Edna1•do Lima, n.::1.l'o:J"ad!!. 
Antonio Gon~alvos Lima.', 

O docnm·ento vai ã cummissão do j11stiç11 
crimin11l. 

· O Sr. Son,:a.·ess - Sr . p res '.deotP., 
venho fundame nto.r,am poucas pllavras, o pro· 
j ecto (it1e. live n ho:ir.1. ct~ :ipresant~r à consi-
dcr.:ç;lo da caaa e qt:e ac·aba de ser lido. · 

Os governos; quer liberaes, que r cooser~ado
re~~ tõ01 vindo a esta cnsa, dEllld<i q ne ns n~sM 
Jino.n9as ee 11.cham embat•açadu, npregoa.r qu e 
pretendem í:uo1· economias o cc mo mias pro· 
fündu ; mas o que ô cet"LO e q11e o paiz n:l o tem 
tido·o t>ra;o:er de ver qUG seinelh:mtes pnlav:-as· 
tenham eido postai em pratica. 

Quando me deliberei i\ o.pro>cntar ~s te pro
jocto, Sr. pr esidente. nKo foi com o fim de sa· 
ti,..fa;ce r a minb:l vnidad~, nem d a· appare,•ar : 
foi aóma:1 t~ Lendo em vist:1 um plano de eco
nomia!!, o qual de1•e ser formul :do pelo n.orla
mento para dllr o exemplo no go,·e rno, nfim· de 
q11e esto poas:i i r toduzindo na de~pe;us, esp~
c ialmonte com o fu::ccionali~mo, não füzendo 
ainfi~ aqttollas no1ueaçoo~ que forem in li!po n-
1mve11. 

V. ~s. com11rehende perfoit•menlo que o 
subsidio do 6:0l0.~ para os Sra. doputados ciue 
r esidem n:1s provindas , princip:iluPnte nas 
provinciaa longinqua.s, nao ô d:Jllla9iado di3nle 
dai gr.mdes dos pOZlll quo SO fozom d opoia 

· da. 11rog••essiva baixa de Ciimbio, o, porttntó, da 
· 11ltn 1fo todos 03 go.n~roa &!trangeiros p :1rn con-

. aumo; m.l9 o 'lU'l ó corto ô qne, disn to do 1lo;ca
ll\bro .1111 nos·ws finani;aa ,dianle do horroros:i clc
ficit elo 01·ç:\metito, si n!!o houvei• \ir.:>funJos 
golpos na dea;JDza publica, s: n:Io sa fizarom 
lioveras aconoinins, nós nlb cons&Jl' lliremos tl':l.
~er rome:lio efficnz no estad~ financJi ro dG 
nosso paiz. g V. Ex. comprehend~ b em quo . 
ao parlamenb cnl.>e da~. o exemplo, füzando nó~, 
ei ô pessivd . essa p~quono ~acrific io . 

J\ssi1:i, peço n V. Ex. q11e-s0 di~ne de cndnr 
1) tr.Ctl pr. joeto n cnmmisaiio ·compolont~, s :;Jicl· 
fan :o-lbc qi10, com a inaior 11 rgo ncin, rl.ô o 1•.:is
pectivo p :r ecClr, nfim · de que a me'1ida que 
propon ho, n~ tempo mal'cndo pela coiJ.s ti tui~ão, 
possa aer tracluzhl:i c m J,_ i , e produza na pro:d
IUI\ logblatur:t .;cu ·; efl'oi tos. 

O Sa. Pm:sIDENTl!l :- 0 pedido do nobl'O de · 
putarlo jit foi do o.11te11Jil:o uti -Celto 

E' on1'i «lo a tne~a. lido o 1•emo1Lido it• commia
!'lti> ele con~ti t u i çito e \>n<l»res o soguinto 

PaOJJ!;CTO 

N. 27-:188.t 

:Si,l11iàio elos deputados e s1madorcs 

A a sserul.iléa geral resolve : 
Art. L o O subsidio doe depubdCJe pua a pro

xim11 fo tura legialntura., como preceitua o 
ar t. :39 di:r. Constitui9~0 do Imporio, aorA 
de i: 0;)0$, por mcz tle 11eesito; · 

A1•t. 2. • O anbsidio do$ senadoros, · de con
formid ... da ·c.om o nrt. 51 da. Coriati tuiçifo do 
Impi>ri<>, 'lerá do 1:500$, por mez de seselio. 

- Art. 3.o Os sono.:iores e de11utados qll'l niio. · 
com ~,arec erom rls sessõe ~ , a nilo sor por motivo 
de mole~tia, per..:lom o direito · ao aul>sidio, o 
qual sorâ doscCJntado. :na. raz;to dos ~ias em que 
faltarem. .· .. 

Art- 4-. • Quando· forem prorogildns as sessões, 
(15 depulo.dos e iieuadores não te1•ão sul.isidio. 

A1·t. 5 . ~ A iudemnizaç~ para a1 · despe~as 
do vintla e volta , do quo trnl<l. o a r t. 39 da 
Constituição do lmp~rio, rara. 08 doputndos quo 
rGsidirem fóra da cõrte G Nic theroy, continua a 
aer a. marcada por lei . . 

Art. 6 . • Ficam ra vogaEfas aa disposições em 
contrtirio. · 

Sala das eesaiSea em 27 de Junho de !884. -
M . J . Soa.l'os. . 

o Sr. P1•l1!1CO Para.izo : - sr: 
preside11te, na sessão do dia 23 d~•to mez, oc
cupando :i t ribuna o nobrJ •fo[lutado pela. pro· 
vincia do Rio Orando do Sul, o S r. Sevêrino 
Rib~iro, ·S. Ex., qu.erenJo r e tirar de 11i_ q ual
<J U" r susp~ita. em relação á. ~ua o.dhosão ao 
ga binete de 6 de Junho, colllpromettendo o aou 
voto a · u rna daa idó:ia contid:la. JlO programwa 
deat~ gllbinet e, ueou do um a rgumento, que ea, 
i:onsid Jrand:> inconfeseavel, tive occaeiito de 
dar um n~o apoiado vigoroso. O &r~umentc foi 
o>te : e. Nilo confio no .preaident:i do consalbo 
de miniat !·o~. porqun S. Ex. anda de braço (lado 
com o conselheiro Oaspsu•. > · 

Or.i, Sr. pruidente, o meu nlo !lpoiailo tinha 
utna ju; tiftcnção completa: ambos ea&ea conse. 
lheiros alo dignna uui do outro ( opoiados ), 
.ambos ~.hofas políticos do partido liberal, 1.:11-
pazo~ do ~lonta.r a fó e a coragem no aoio do 
mesmo partido. (A11n 'czdo.t , ) · 

Mu. < o que so pMs~u c\opois tlo n:to apoindu 
q ue dei 110 nobre dorutndo, c u nilo _venho revi
v er :i c:1mara. O quo pretendonpenas ó ju1t il1"". 
c 1r-mo dt1 uma cens ura flloil, inju çtis.ima, que 
nqn i foi prof\lrida. pelo uob~CI Jeputido, 11 quem 
tne dirijo, 1leclaranito IL s; 'E it; que o. uomeaçl.o 
d.1 bacliarel J ;;aquim .fo Nascimento dt\ Gosta 011-
nh" e Limti par a o Jogar de jui?. municipal de 
I b quy era uma. prnv:i de quo o. 11d1riinistrnçílo 
dt1 j '>< ti ç:1 h avia sido confiada a tim dapnt~do, 
9.uo não o.~ta.v:i na aH11ra do sei• . ministro · 110 
Estado. 

O S11. 111.nT1~1 FRA:>rc1sco:-E' umt1 injustiça 
ílngranto. (AJ1oiado8.) V. Ex. do11 p rova.e cio con• 
trnrio. (;lpl)iczdo.,.) 

O Sn. Pnisco PAllAtzo :-Sr. presidente, li 
nomeação ·tlo bai:harol 11 que 1110 refiro, foi pe· 
dlda pelo honrado o digno pre11idenlo da pro-
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vincia. do Rio Grande da S11l, o Dr. Jasé Julio 
de Albuquarqua Ba!'roii, e nestes termos (lê) : 

< Pafocio do governo em Porto Alegl'e, 24 de 
Janeiro de 1884. · 

« lllm. e EJ:m. Sr.-Acha-se vago, ha muito 
tempo, o Jogar de juir. municipd e d<J orph!ioa 
do termo de ltaq uy. 

« Nilo coovinJo O. adminhtração da justiça 
que continue ea3e cargo e1tel·cido por supplen
\e~ leigos, tenno a honra de ponderar a V. Ex. 
que naquella loca.lida.ele reside o· bacharel 
Joaquim do No.s~iwento d;i Cosia Cunha e .Lima, 
que já s:~rviu o referi.lo emprego o róclCl da 
novo oc~npal-o ~om vant\).ger:n. 

« Deus guar.le a. V. E'.'t.-...lllm, e E'.'tm. Sr. 
conselheiro Francisco Pri,cl) de Soirza. I>oraizo, 
ministro e secreta.rio de Este.d 1 dos Negocios da 
J ttatiçe.. "".""J os!! Jutiô de Alb uquel'que Bai<N$. ~ 

O Sa. CJ\uz Gouv1h: -Apoia,]!). 
O Sa. C.i.aNJURO D.l CUNHA: -Apoiado; eu 

o conheço. . 

O S11.. P11.taco PAllA!zo:-Pód9 muito bam 
aer, Sr. presidente, que este doetttn'lnto in~pi-
1·e aio.da grande suspeita ao deputado, gne 
vciu a esta tril>un<\ e, em um periodo de oxa
cel'baçio inoi:plica.vel, olfendeu..;roe sem razllo 
alguma; mii.s vou recorrer a doc11mento, que 
~eve s~r int?iramenl~ in1rnapeit0 a S. Ex.; ó 
do presidente que adllliniatruv.1 a provineia do 
Rio Granie do Sul ~m i• de Ago9to dr.i 18ll. 
Chamo a attençlto da eaniar,\ para quo com
prehenda que o bacharel, por mim nomeado, é 
um dos mais diatiMt03, 6 · tambem um do~ 
,jui:i:~• de maie serviços e notnvel na magi~tra
tura. 

O Sa. Caui Gouvi:à: - Apoi:·.d:i. 
O Se.. Pnuco P ARAuo:-Informa o preai. 

dante, a. 11oe111 me refiro (liJ): - 8aci·ctaria 
da J"stiça.-23 sccçtfo.-In(oi·,i1açiio, 

... O termo a;;til. vago. 

e O b:icbl\rel Cun.hn e Lima fn:i; um quntL•ian. 
nio no termo. de lt11qu1 de {81}2 " !864. 

« Co1no juiz municipal do termo do Ur11-
gutiyana tern li inform:19üo: · 

e Muilo pi'obo e honesto, int~t:i9cntc, sshi
dioso ~! acli·co s pelo lougo t1·,1g11aju dos ne
gocioa fo;·entcs tar1iou-3a mcstvu elo officio. 
Conta 14 aiino~ d~ bons sel'1>iços coniu j1.1ü 
municipal e promot~)r. N«o 1.1Mita r~c1J11-
d-UC$!<1'0 e rJ rfc r!C]ltoi·ar· a po1·da do uni jui• 
como este, que em qtrnll{i1ci· paPto lwn1·ai•ia ~ 
classe.-(Otllcio ua p1·os1dencia de 1° do Agosto 
de 1871.) 

Sr. presidente, fica1·ei semp1•e trnnquillo 
q11ando recebsr nesh cs.mara aooas3ç1to como 
11 que 111e foi fo1•rnul111a p~lo nobre ilepnte.do, a 
quem respondo; o Deus pe1·mitta que lodos os 
mini~t1•os dn. j ustiça, quando tonluun de 11dmi
nietro.r,juatiçl\· oosto pnii, e nccusados .como fui, 
po>eam•.j ·lovantar-s 1 e n:o>trll.l' dn tr11Junf\ dn 
camar,\ 'dos Srs. deputadO.'! documentos desta 
ordem. (.~poiados; muito bom.) 

O Sa. RATlsuo:u: - E' 111110. nomeaç:io que 
honra m11ito a V. 1!.x. 

O S1•. Dia no. vem rectiflcar algun1 
pontos de um diacu1·ao proferido pelo honrado 
seo.ador pele. provineb do Paraná, quando tra• 
tou dG negocio~ da provincia.· que o orador re
pre~enta.. 

Tratou S. E:s:. da queixa de responsabilidade 
dada contra o jui:i: de· direito d11. coinarca do Rfo 
Grande á 11ssombléa provincial e· inainuo11 que 
dous membros da commissão da justiçl\, que 
deram parec~r sobre esaa quei=, eram aua
peitos por t()rem figuro.do no inventario do 
eomme1dador Antonio Fauelino. 

O orador foi o relator desta commfasão, e, por• 
tanto, cerra-lho o do,·ar de mostrar que o illue •. 
tre senador niio historiou os fa.ct.oa com a de• 
vid i 01'actidão e nãl) 09 aprecio 1l com inteira 
isen~ão dei espiri to. 

Diaso o nobre senador que duas q uci:a:a$ 
für.tm apreaentac!M á 8sseml>lée., mas que esta 
sómente tomou conhecimento da formule·la. pelo 
venerando rhe!e do partido liberal do Rio 
Gr,lnd~, o Dr. Pio Angelo d11. Silva. . 

Não ó verditla, diz o·orador •. A assembléa 
tornou conhecimento ila primeit'a. queixa, a 
qual foi n.presgnte.da pelo cidalão Apolinario 
Jesuíno <ie Oliveira. Porto Alegre, e ~obre alla. 
a commiseão de justiça emittin parecer, con
clnindo pelo pronuncia do magistrado, par~cer 
que não foi votado por haver sido adiada a. 
aaoembléa em Abril ultimo. Quanto ã queixa 
apreMetada pelo Dr. Pio, mandou-se ouvir o 
juiz qual'lllbdo e !\ r~aposh dello, até o adia
mo 11to da as'embléa, ainda nilo tinha chegado 
·â respectiva.secretarie.. 

Rectifle:ido este ponto, pena o ondo1' a mos• 
trar que as argui~,tSes p1·od1uid11s pelo nobr~ 
senador contra a. assemhléà provincial careuem 
de proced~ncia. 

Em primeiro logar di1>e S. Ex. que a a.ssem· 
blcia pl'ocedeu tumultua.damente, 8em t'órma de 
proce~so, em relação ao juiz de direito de que 
se trata~ 

A este ponio o orador responde que a as1em
bléa, de accõrdo com a cor:nm.iulo do juatiçtt, 
adoptou a formula do processo prescripla pela 
lei em crimes de i•ewonsabilid:ide dos Juizee de 
direito, seguindo neste ponb 11 opiniilo da Pi
nicnta Bueno, q110 nllo rófo aot• suspeito ILO 
honra.tio ~onador pelo Pnrl\n:\. 

Tl\mbem nlo procede a arguição de p1•even~1o 
de j11riadicçiio, . porquanto nlto ô verdade que.ª 
i·elnçio <lo dislricto houvosae torn11do con~ec1-
111e11to do IDesmo fac to. que foi subm.etL1do à 
con<idernçiio da. a~s~m~l<la. . 

A oate ponto tamhem !'eaponde11 n commia
~t!o do justiça nos terraos qu~ o orador pusa 
11. ler, ci pelo~. qusea ~o vê que l\ jurisdicçao da 
ns;omLli:'a não fico11 provento. nesta questão, e 
nem podia fica~ em visto. do. doutrina. eetabe
lecid11 pela socçilo de ju>tiçu. do Conselho de 
Esto.dn, que .firma o principio de que ,o. prev~n
çlto niío so dó. am rebçito á 11ssembloa prov10.-
cial como tribunal e:tcepcional. . 

:M~11, ponder11 o orador, no caao vet•tente, n 
p1•,.vençifo diL j uri11dicçl!.o nt'ío podia tet• lagar, 
n!lo aó em vista dea~o principio, como porque 
nenhuma queixo ou denuncia foi apresentada. 
á relaçlto sob1•e o facto submeLHdo ti. aprecia-
Qito d• aasomblea. · 
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Qu~nto a 11uepeiçito, tamborn nlo procede. a 
. arguiçlo do honrado senador. 

A · peti~ll'o do cidadão Apolinario compre
hendia diverena factOll attribuidos ao juiz de 
direita. · . ·· 

Submctlida à commiáaão de justiça essa pe
tiçilo,verificou ell:. qu•i Qlguns doM factoa consti· 
tuiom o.peD&11 m11teria. de denuncia, pC>r iseo 
que a 1·01-içtio decidit1 quo o pelit1ion;1rio não 
podia aer considerado queixoso, po:que n:lo ora 
o oft'ondido. · · 

Dona factos, porém, eram da cotnp9t~ncia. da. 
na11en:blea· e a commiBSào tomou conhecimento 
dollo1, concluindo pela pronuncfa do · magia-
trado. . · 

Ora, tendo sido excluida da apreciação tla. 
aasembléa os factos relativos ao invonlario do 
cornmendador Domingo• Faustino Corrca, ue;:. 
11h1tma. 11u1poiçllo militav~ contra o relator da 
commialláo, pGlo íe.cto de ser interessado. 

Além . disso, o regimento du. ass~mbléa, em 
um dos a~aa artigos, diz t&r111inantemeMo. que 

. nenhum deP,ulado. d~ixarã de votAr, sa.ho em 
causa propr1a. . 

Em vista desta di,poaiçio e do11 factos trazi. 
doa a.o conh~imento · da uaembléa, não podia 
o relator da coromil!Sio de justiça . dar-se por 
·111ispeito; . · . · 

O nobro senador di11e tambem que · a n11-
aemblêa quiz. vo~r o parecer da commiss.111 zio 
ultimo dia de seasió. · . · . 

Ni11;1 ci exacto, observa o orndor. 
A asaemblda. i:iiciou O. sou11 Lrllblllhos no dia 

HI de Mt.rco e deyia oncerrlll·o• em igual dia 
d~ Mnio. O parecer foi apreaentado e •levfo ser 
votado no dia 26 do Abril, porl.anio 20. dil\s 
1nte11 do cnl·erramento. · · · 

;\ as 'emblón, no eitercicio daa suai m·1ia 
a1Ula pre1·ogativa.e, tomou conhecimento do umn 
queiin qu~ lho fõro. regularmente 11prese121a.d11, 
pro~uran:lo dar 110 magistrado tod1111 as garan
tfas par:1 n sua dcfes3, vi•to como niio :1p11licou 
ao CDJIO uma lei que houve110 · 1ido fa1t11 ·por 
ella, moa s iin 1una lei l'alabelccid01 11ara 01 
proGessoa .de re1ponrabilidado do• mngi1Lradoa. 

Portanto o neto da ul\Omblóa na:o póde .. r 
abcarlo por falta de gar~11Li11. Elia n·ilo 1C1 ma
nifestou aind•, o parecer nllo foi voLaclo, porq11e 
OB membros da minoria, rotiraram-t() na oci::i· 
sião, as1Sim ornno um membro d1 ma.iori1, do 
que re1ulto11 fiearem ~o aómento f5 doputndos 
e n«o havu numero para so ,.·atar o l>•rece·r. 

O or:id•)r füz rnuitu consideraçõas· a este res
peito, nae quaea 1noatrs. que no animo da com
mi11~0 de justiça não influiu.o ospirito parti
ds.rio, apeza.r de Fer o mllgi~tl'rt<lo, de quo 89 
traln, um dos rnai11 pn'l'li larioi ·que o orado1• CO· 
nhece. 

Antes do concluir, mostra. ta1J11iom o orndor 
quo o honrado senador poh provincin do Ceal'â 
nlo 101•0 r1u:ilo na• nrguiçõ0;i que foz <'Om ro. 
lnçllo ao facto c:la oxpuldo do juiz ào dil'eito da 
comarca· da Encruiilhada, Dr. P<i:h·a. . 

Hete facto tovo l<•Q'l\l' em Dezembro elo nnno 
11ae~adoV o a roLiraJa de11eo ·lllagiatrado niio foi 
dovida t\ ·preett!o . por parte dos Hbcl'llcs. Ello 
rc~liro11-se itiante da manifoslaçílo populur elo 
~ml.101 oH partiJ•ll, quo catavam <le perfüho 
t\~Côl'l!O ne41l J.Onto, tnnto ({118 ll:l llUP,t11blê" 

provlu·cial o Ullico dopul.ado quo trato1t desta ·· 
quesL:io Cai o Dr. Rodrigues de \.'ilia Nova, ra
si\icntc na Eucru:llilh11da, prestigioso chl!fo do 
i1arlido eon/lervador e un\ <los maia cir.c)lm
apectos c~1ractor~s d:i pro1·inc'a. 

O Sn. F.ei.icro 'nos ·S'.ANToa pedo o olitem 
20 minutos do urgenci.i p:ira, no ptÍUleiro dia. 
de eoesão, :i.pres.entar um projccto de reforma 
da Escola de .Min11s .de Ouro Preto,-eocn au-· 
gin\uto de despeú1. · 

PRIMEIRA PARTE DA ·oRDE!\l DO DIA 

VRGENCIA, POI\ ~lltltl. HORA., CONCEDIDA AO lll• 
.JOSE UABIANNO" 

O Sr. Joi;ié l\.l~rla.nno diz que, 
antes .Je ontr11.r na )n.lt·ma, . p:ira a qual obteve 
urgoucia, deye cbamar·a. o.ttcn~ilo do nobre mi- · · 
nistro da juetiça para o juii municipal <lo ·tcrwo 
da Estrella, quo frequoo tgm~n~o ab11ndona a 
sua jurisdicção· p:irn. v i.r :issistir, como o.gor.1, 
As aessõaa da car1111ra dos doput&dOI, 

Dii o orador que, feit:i. ost~ danuncia, muito 
formal, q110 considera o cumprimento de dever, 
ni pauar no oaeumpto; i1ara o qual obteve ·a 
urgancia que·requeMu. · 

Deveria, antes de tudo, dofGnder 0 3 seua 
'ami~os ào. asaonibláa provinciul o o digno 
ada11aistr1Ldor da pravincin de Pern11.mbuco, e 
o fari11. d11 molhar vontade ai jli. nilo tivesaom 
sido e~hul>e1•ntemento defondidos polo nobre 
e<inailor pela mesma. provinci... Liinitar-•&-á, · 
pois, '.I nddicionnr um documenlo, que lê, o 
qual ve:n · 11rOVill' quo o projecto ele . fixação do 
forçn po~icial, .quo deu log!lr a.o iiicida·nio ·qao 
todos co11hccem, enLrou e10 d!1cus11io. 
E -t~ documoit!o · por ai só eneo1·1•a a defesa 

da. mnioria da :.;;~mblóa provincial o prova qu~ 
o pr ·11id~nte da província 11tTa nic11 tiu nas in;. 
formi\ç<les qU3 prestou. 

Tc111 ta.mbcun de recWicúr um outro po11lo, 
c1ue ó a insidia do primoiro telogramma. diri
gido a.a 81-. 1enador. Joito Alfredo, eotiei.ondo 
o incideute da. auemblôa o em q •te ~o dizin: 
c 1> delegado de 110Zicict no i·ecin w-., para se iu• 
ÍJrir, eomo inferiu aqnellCJ illuatre 1enador, 
c:iuo linha htnido intor1·en~!o do força pu-
blica , . 

O <lolegado é um e~·dcp1bdo pl'O\'Íllcin.1 o 
como t3l ci admittido no 1•ecinto da asaomblóa. 
o que.ai todos o~ üi:ls ú horn àa. ~oa~lo IA so 
acha. . · 

No . <li(\ do conllicto nlli so nchnva, como 
de ordino.rio, m:n d,1hi. niio· se pódo infot·ir quo 
Livesse dirigido. d crque nem tomado pa1•te em 
qualquer tutnulto ; ao contrario, o orado1· Gslá 
certo do que a ••.1 t1 prosen9a. conco1•reu para 
acalmar 03 animoa o evitar outrtis scens.s dos· 
agr11do.veis. · 

O honrndo dop11tt1do pGl:i provinciii dn P,•ra
nà, 11uerondo tl.ri$crcver o csto.do nnormcil da 
1•rovinci11 ria Pol'Uau1buco1 1•ofero·1e 1\ um olil
cio, que fo11 , fümado pelo vigario dn frognozin 
do Poço d!l Po.nolla, o qun!, mentindo d. an11 fó, 
nssevora1•a <1t10 o ora1lor i1npodiru. quo s~ roali-
7.RHNU. o~ exercidos 1·eligiosos projectados por 
ollc. 
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Jâ teve occ11.sião do diz ar que nunca foi per
Lurliador da ordem, nem anarchista; a. todo!/ 
aquelles quo o têm visto em uma certa. agita
ção, em uair. acti visei 11:0. prop11.ga11da, deea.fia. 
a que apontem um aclo qualqu~r d"' sua. vida 
que possa ser traduzido como perturbação da 
or:Iem, Precisa, portanto, explicar como se de
ram aquellea factos, moatrar a parte que nelles 
teve, oppm1do tiéria contestação ao. documento 
firma.d;,> .pelo dito vigllrio. 

Diz que ea110 sacerdote indiapoz-se com toi1111 
as po&~oas do aua parocbia. Começou abrindo 
lucta com a irmandade do Nossa Senhora da 
Saude por cauaa.de mm\ queetãode tribuna. 

Proclll'OU elle a intervençifo do oraJor em s~u 
favor, mas nlo lha pUde prestar apoio,por,1ue, 
embor11. elle ae d:a1esaJ seu amigo e co-1•<Jligio· 
11ario, o oradot• via qlle não llie a89istia 
razão. 

Deu-se no dia :lo de Janeiro de :1883 uma eca
n11 d eaagr,ulabilissima na igreja en ti•e alie e mn 
conservador, que ora juiz d" irma.ndade. 

O facto foi lambem 1:11·e11~nd11.do pelo Dr. S:i 
Rego, juiz de capellas e residuos, qu~ ficou 
bastante indignado com o procedimento do vi
g11rio. 

A mesa. reg·'dora resolveu então dirigir-se 
por officio no dioces11.uo, rela~ndo toda sceoa 
paaHda na igrej ~. . 

Ent:ret"nto, como o orado~ era. grato ao vi· 
gario pelo ,·oto que lhe der~. entendeu que era 
do seu devet• evitnr a continuação daquelbs 
acenas. Podiu aos eeus amigos que cassasaem 
qualque1· hostilidade conLra o vigari_o, pr_o~u.· 
rando ao miismo lêmpo abr11ndar a ira d1vma 
deste sacerdote. · 

Á h'u1andade, como arma da guerra contra o 
vigario, não queria fazer a t'esh da padroeirs, 
festa; ti•adieional na provinaia, pa1•n. eiq1õr o 
parocho ás iras e odiosidado da. população. 

O orlldor, p~ri;m, cujll. missão era de plci-
· acar os animos eicaH11.dos, conseguiu que ea•D: 
r~soluçiío níto fosse levacla uvaut~ e que a festa 
se re:dizMHO com a pompo dos annos llnteriores, 
sendo celobrante o vigario e 011 versos psalmo
dilldos por senhora, camo era tle pruo. 

Passou-se a fest11, mas nem por · isto deu-111 
por find<1 a lu 14 com a irmand11de, luta <1 ua ~ó 
terminou com ri. t1•ausferenci11 dilo sódo •111 rua.tl'ii 
11ara u111 po\·011ilo onde oidstc umll igrojll, que 
não tem t\ pl'~c ist1. dcconcin pnt•a ~orvir do 
matdz. · 

Este tran ,feroncin., coruo ora 1mtur1tl, des· 
agradou immensamonte ti população da. fraguP.
zia, cujo. séde 01·a alli dosda quo fora provida 
calionioamonte ; mas tev(l uui elfeito:suspendou 
a luta. 

Continuou o vignl'ioa dizorsu11 missa na nova 
freguezia. e os devoto~ de Noss11 Senhor11 da Sau
de,a irm11.ml,1de,au~tentavam o sou c11.pell!lo.Isto, 
porém, não agr11dnva no vigario, que queria !!X• 

tinguir compfotam0nto uquolh devot;ilo, não 
porque ella tivesse devoção nlgnma, ruas para 
saciar su .. vingança. 

Appro:s:imanclo-se a festa e, apozar de não ser 
o c11•ador mcltido '\ carolices, aô no inLuilo do 
continu!\r no sou papel do meU.ianeiro, o.coitou o 
cargo de juiz d1\ irmandade. Achou ontlío o vi
gario que 01•a nzadn a occasiito da fazer contrll. 

o or~ilol' aq uillo que o ora.dor não quiz qu(l se fi
zesse contra ellB : o orador que contribuiu no 
unno anterior p:u"O. que ae fiz~~11e. a ·festa da 
padroeira, rocebeu ecn retribuição embaraços 
pol' parte ão vigario. 

Na ausencia do orador, o procurador get"al da 
irme.ndado rec:i, uoreu lioenoa para. fazer a feita 
e, aconselhado pelo vigario, mencionou no reo 
qnerimento que oa cantico1 seriam enlondos 
por senhorna; · · , 

Ert>. uma.cilada que o vig11rio armava, porque 
jii. ~o tinha. eutontlido coai o diocesano a. este 
respeito, clizendo-lhe que os verao11 iam ser en- · 
toados pol' uma uctt'iz, o que era um:i..profa
nação. 

O bispo, smbuido desse preconceito, negou 
a liconça. . 

A irmandad11 replicou ponderando que 011 
:verso& aram cantados por uroa moça da familia. 
e a.companhaclos por uma menina, e que no anno 
anterior o vigario, sendo o celebrante da feita., 
tinha consentido naquelle acto e que na pro
pria matriz na:o dispen~ava elle o concu1·so das 
senhoras nos aclos religiosos e que, portanto,o 
bi•po podia conceder es.a favor á lgreja do Poço 
da Panella. 

lodo este mea requerimerito 110 vig11rio para 
inform:i.r, :lias.e que a irm~ndade era muito rica. 
e não precisava do concurso da9 senhoras, que 
isto só se devia concedei' u i8'r.ej~a pobre1, que 

. não podem pagar orcbeetras. O bispo, para nlo 
d·>emoralissr;o vigario, negou de novo 11 licen
ça requerida. 

A• vista. desta r~cuu, a irmandadii reo niu-so 
e deliberou fazer a. festa, cantando aB senhoras, 
porqu~ as orações entoa.da~ por ellns subiriam 
mais Íllcilmellt9 ao ceu do que tis que fossam 
p:so.lmodiadas por padres cuja moralidade muiLaa 
veze11 ó conte~tad11 1 e cuja perversidade é conhe
cida.. 

Aaaim, no primeiro dia de novena, lo~ que o 
pad1·e ac.1 bou de ento11>r a ladainha e retirou-se, 
as senhoras subiram para o eôro e cnto11ram oa 
csnticos. 

O viga.rio quo queria achar um acto d0 re
beldia d1 irmanda:le, immediata.mente ofllciou 
ao uispo, dizendo que não podia mai!l compll~ 
raco1· á ig1·0ja, porque th1ha havido doaraspeito 
ú ord~m.do :ncemo bispo. 

A' viela disto, resolve11 a irmandade fazer a 
festa ~êtU o concurso doa pad1·ee, e então foi 
este o neto 1u11i~ i•cligio>o a que o oradot• jn 
Mqistiu : as senhoral!I cantavam os versos, outras 
tiravam a ladainha, que e1•11. 1•espondida pelO 
povo. E nesim fei-so uma fosta, como nunca. 
houva igual. Chegou-se a dizar que o OL·~dor 
tinha p1•cigado, mas nilo é verdade ; o orador sô 
prága. da tribuna pi•ofana. 

O vigario, que só espei·avn. osta occíleiãl), de· 
n1111ciou a it-ma.ndac.le como F.Chi~matica, e o 
bispo, niio querendo ~nte1•dize1• a igreja, por•1uo 
ei•a caso de recurso, inventou outro oetrata.ge
ma, intaTlisse os pad1•ee ; prohibiu·lhes de cc
lebr;uem qunlqueracto na~uell.• igreja. 

O povo, que concoi·relt u fosta, estimulado, 
indignado com o prococlimento do vignrio, pre
pn.rou-so paro. e:i:p11le:1l-o tln fi·e.guezill; mas, 
g1•11ç1e li int9rvenção do orador, nenhuma ma
nifes:t:1ç&o teva logar ; os anhno> coativorir.m-
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.a, o n f'eata. p<ide rettliz:ar.;e s~m. o. _tnenor per
turbaçã:o, o que se não dan quando os JlPdri!s 
otHcfava.rn • 
. Ne~tii. occasiã:> dizilllll toJos : « pois h:>m, n:'io 

· faremos de111onstraçiio contra o vigario, mas 
·nJo coZU1entiremo1 que as senhoras cantem n:•1 
festas que elle celebrar.• Ern uma roprezalin.. 

O orador deixou pns~:i.r. 11 . ameaço., !)orq ue ea
pcran que, quando chogasao o Mez Ma.raanno,n 
população jà não so lembrasse d.iquello pro~ 
tes lo. 

Qui>.ndo, ·porém, o viga rio · publico:1 o pro· 
gr•mma das festa.a do 'Mez Marianno,n. populnçâ:o 
j11lgo11 . az:nda occa.sião potra pôr em pra tlca o 
seu pt·otesto . 

. R euniu-se em num~1·0 do 111a.i11 de 400 pes
soa~, o eni bl di~posição do espírito, que o 
vigario nlio aoft'reu um Padre Noi>so de peni-
tencia. · · · . 

O vigario fecholt a )grejo., porque nlto o.ohou 
quetll lá fosse • . Mais engl''1Çado, pOl'Clll, é o 
epilogo desta. acena. 

No3 lrea primeiros àins, não deu olle começo 
à!I pNticrus religioe!ls, porque ha\'h• muito povo 
que o am~nçava: no. quarto dia o:io col!laçou 
~l'jsas prahcae, por nib te1• enconkado fieis qne 
o acomparihassc11n. Com c>:l'eho, o povo, vendo 
saUafeito o seu intento, havia.se retirado.· 

O vigurio uaara de . um estt-:1.ta.gema pu.i, 
aob pretoltlo Jo ·turbulencia~, fechar a igrej:i. e 
recl11mar provi<lencías do governador do l>ia
pa".!o. 

.Asiim, co facto monstru.oso:., qu.em.erec~u. 11er 
lendo ao conhecimento do senado, para. n10.'
t1•ar o eahdo nnorrn"l d11 província ·de Per-
nambuco, p •esou nlli cl~spercebido. O Dia1·io 
eh Pd•nambuco e o Jorn«l . do Reci(a n11oda 
disseram a re~pnito ; sómente O Tempo ô que 

· tratou. desse facto, fazendo de uma briga. de 
campanario uma trica e loitoral. 

Está. o or:idor amP.llÇ '•do na proxima eleição 
cpala paàrariu. Tiinto. melhor, porque ó nos· 
1a1 awoaças quo ae 11pu1·a a boa. tempera do 
homem. 

Esti1 corid~m12~do 11 . ter contra ai dous olomen· 
toa torriveis: a padraria. o o osclavagiamo. 

T udo q1v1 IJ tom pnssndo em Pornambuco ô 
llll\Mjo ebitoral. Os ndve1u~ios do orRdor en
tendem 9110, c'.1u111ando a si o vig.1rio do Poço 
<li\ Punolla, que aliis sô disp~ do s1111 Yoto, o 
derrotarão na el3ição. Gugrra de . padres , guerra 
de oaelnagistaa, sô lrnr_ào uma cvnscquencia : 
tc>rn·lrum m11.is estron:loaa. a vicloría do orador, 
que tem pol' si a opiuiiio do eleitorado do ael1 
diatrict.o. 

o· Sn. GoNÇ..\t.YE~ F.1mRXIRA p )(!e, o a. cn
mara concede, urgcrncis. de meia hora pnr:i.. n:< 
~esailo · seguinte, responder t\ O orador prece· 
dontP.. · 

Continüa a 2"' cliscussifo do 1wt. 2° d" fil\a.ção 
da.a forçai! de terra p~ra o c:o:ercicio d" füd5-
1886. 

O Sa. BE:z~anA. DE i\h::-n:;ms, ol1tondo a pil
lavra peln ordaro, roqu•r, e n cnmnra o.pprovu., 
o oncorramonto d11 discus$i1CI· 

E' :ipprova<lo o art. 2•. 

Eutra CID diecusº31io, o ó Hlll debate appro
vado, o" art, 3•. 

o vrojecto e approvado par-.1 1_14118&!'- 4 3• di•· 
cuaaiio. 

Entra em 2"' discosalo o projecto do 1enado 
n. 66 A . do tS83, 1·ehtivo á. dispGD$1l. . de idad1 
para " , mati·icula nas facúldades do Imparia. . 

o sr • .A.nd1•ade FJgueira. nlo 
póda condescenJer com a •lfapoaição du projeeto, 
que dispensa ·a. condição da idade pa.n a m&tci
cula nos estabefooi wentos d.a ensino superior 
d.epanrlentas do Minietel'io do l ruperio. 

Este projecto é o resultade1 ~a. coadescen
dencia., que o parlamento cos~nma &ar para com· 
os estudantes que, antea ~ idade legal. pre
Lend'!m m11.tricul:i.r-se nos· curaoa ··s11periures. 

Eotendeu-aa, depoje do m11itaa proten9õllll · 
deatii ordem, qu.'1 o mais commoJo eeri& dia
penanr a coni.liç;J;o da ida.de a baneflcio de 
todoJ. 

.0 OJ'S.dor, po1•êm, que llU?lC3 foi facil DU COD· ·· 
'ess~a individuace, om que :üiâs algumas es.
cepçõ::is · p.odiam ·ser justificadas por meritot 
extt•aordin:Lrio11 dos · candidato.~, menos· póde 
cond~~cendar com a e~cepção permanente ou., 
&ntes, cotu a. revog·aç;lo quo se. pretende íazer 
de"9& di•posiçlo regulamen~ do enaino supe-
rior. ·. 

Com elfeito cxigo ella cert:\ idado para a ma-
tricola. · 

Eata edgcnci• nêio e tirbitraria; não· é pre• 
. ceHo de. que 11!>.ja licito ao leg ialador abrir 

1?1:10 ; pelo contrario. .; nec88Sidade da. organi
zação do ensino, é noceadidade do progre11110 dos 
estudos e ó 1.1ob1·etudo neceesar ia. pctra o bem . 
exercício d11.s !)rofiqsões, a quo o ensino aupe- · 
l'ior ao\'o carreiras 1101 pretenlentes. · · 

Si entro nds e:s:isb o chama.do privilegio uni· 
Yel'8itario, is&ô é, ai bn carrdrlll par" q118 ha· 
bilitaru aómeuta oe graus nniveraib.rios, adqui· 
ridos n~s·füculdades sustentadas p~lo Estado, é 
claro que ao Esto.do não podom ser indilli:!rentes 
fülrp llS coudiçõas soienttficaa o litlora.rfaa, nem. 
as ~·ondiçi:les de juizo prudencial o moralUade, 
qu.•dêm de r.lunir os. candidatoll. 

·A qnestão da idad13 ó com etreito indi1pen· 
11a,·ol : 1•, para o de1°nvolvimento .acientiflco, 
por'lue ni11guorn póde, Bem corui. idade, ap1·e
ci"r oa O•tuJos. propodGutic>s, que o regi· 
men regul:nuenlar do nosoo eDa1110 superior 
exige pl\rn que ~e possa m:1Lricular. Soin 
uma cort:i. idade uinguem pó~o comprehonde.l" 
a.a discipliaM quo ee <rnsinaltl no curso supe
l'ior, ma.t~rb11 racionne<, que exig om J esen
,•olvi:nento J 14 riuiio, desenvolvimento este que 
8Ômento é pos;ivol em cerl$. id11de . 

B' claro que · o orador so 1·eforenos caso11mais 
cornm11n~, aos casos orJinnrios: túlo se refere 
lis e::"tcopçõas, e sal.ia tiue ~o dilo. Estas exce .. 
pçõe~. porem, silo rnras o uão é pll.1'n ea11c1t 
caso~ an~ividuaoa que o legislador preceitua 
regras, e sim par:\ casot ol'dinario11. O.• cuoo · 
d•.1 Pascal s 0 rã:> sempre raros, tão raros q no 
t\ lrnmnnidatlc n:io conta muitoa. E' preciso, 
portant·1, quo o logialndor, cingindo·es aos ca-
80S mo.ia communs, acolha a li~ do. expe .. 
riea.<l i~, q1te lho ealt\ onsina:udo que aZidl\dO . 
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.~ um11 das çondiçõcs para. 11 comprehenslfo de . 
certos assmuptoa. . . 

Nlo é, porém sómente por· 11bi q11e 11 condi
ção do. idadn é in<liapensavol ; L1unbam q111in o 
nojnizo pru:lcncial e á moralidnd i, que o indi-

. viduo d~ve .npparenta.r em S ll ll compnsLuril o 
cxn s~ti procedimento na. sociedade. O legisla
dor .tr,1La com eft'aito rle habilit1Lr cidadãos, a 
quem a c:u·ta de bacharel 011 doulor v11i dar ver
d11deiro monopolio ou p1•ivllegio para exercer 
cortoa direitos na BOC!iedade. · 

Aa>im . Cl):n relação ao eetudo de direito aó
mente 11quelle1' que nelle 110 forma.m, podem 
exe1•c4T' a magistratura. · 

· Serà indifl'orente i · organfaaçlo do. po:ler ju-
cliciario ontro nós 9 ê.1 garnntiu que este 

·poder. deve otl'dacer aoi:i cidadlloa que 10jam 
Juízes municipaas ou · do orphlos, a falta de 
idade civil 1 · · 

Pelo projecto e gtaças á · organiuç!o · actnal 
das facnld!idea do direito, um rn paz com 15 ou 
:l6 annos po:icrá h.:bilhar-se com o ti• 
tulo da bacharel formado em direito; o póde,.ae 
B!lmiltir que nesta ida.de esteja no ca110 cfo 
exercer · O ·cargo dt) juiz de·orphãos 1 Elle que 

· nlo tem a capacidade civil para r oger-19, visto 
que a loi ad a reeonheco . aoa 2i annos, poderil 
reger oa bens de orphlo~ ou ausentes.confiados 
IL aaa guarda 'f · · 

De certo qao· oito. . . 
Com o l'egimen actual dila facultladea de d.i

reito os efnco annos da curao do plano regula
menl&r dos e9tudoa podem reàuzir-ae a doua ou 
trea, porque; graças ao ensi110 liyre e ao• en
mes vagos, um alumno em um anno póde fazer 
exame •IH mllteriaa de dous annoa. 

Úl'a,si o projeolo admitto quo um alumno com 
13 oi1 i4 anno1 ee matricule· em· uma faculdade 
ele direito. aJmitte quo um alamno sej11. bacha

. r~l forma.do com 15 ou tG; e, como é preciso um 
o.nno de pratica p~rn q ao aeja ~11iz de orpMoa, 
aoa i6 ou :17 annos está habihllldo pal'a e1te 
difficil mi1ter. 

Respondando n nlgana . apartes, di1 o orador 
que é mau o systema de di1pens!lr o bgisl1dor 
ull cau\claa nigidu pelas Mcassidadeg pablt
CIU, pur conilar nc1 sua ~uc11çllo. . 

·A experinncia · e1té indicando q110 o legi1la
clot deve, o· m:iis pouivel, contai· com .& suir. 
propri~ eabodor la do que com a sabedoria 
incerta. daquelles a !}Ull~ ·Ó eontad1i.a misaão 
d) Clt<!CUtal' ai suas diipoBl9ÕG8.' 

füto rlirâ q11e O C0rp!l l~gialt.tivo fonba aba
aado na organização do ensino publico, ·mas é 
certo qne t<lm levado n sua co.ndescendencie. 
até deixni• cal& materia exclusivamente eutre
gne aos · cuidados do governo e a.o ponto de 
catlP. ministro julgar-se autorizado . a reformar 
o ensino auperior do Imperio. Eata conct~acen
donci& ainda é niai1 fortemente accentoada per 
parto daquellet !l,llG tôm 3 responsabilidade in
dividual nllo collectiva. 

E' neese ponto principalmente que encontra , 
perigo no projeclo, pelo qual AIO é \l(>Ui•el 
vótar com a nctual organizaçlo ·do ena1no. . . 

Convêm •111 que a e:r.igcncia ató aqui feita . 
da idade do 16 &onos nlo s111oii1façi hoje em BUa 
.Plenitude, porque ao lha póde retorqlli, que 
pelo ensini:i organizado hoje tamb•m a.n.tH doa 
21 nunos póde um· cidadão obter a ce.r\111 da 
bacharel formado ; toda.via hu. Gl!~e liml~e lepl: . 
antes de 19 annoa nio será facil a. .oingaem 
obter carto. de b1Lcha.rel formado, C'lmo an.t.S 
de 20 D.lo · aer& facil a ninguem obter uma 
carta de magistrado ·; porem pelo proiaeto i11di· 
viduos que ailldtl não têm _a eapacia&de ciYil 
ficariío habilit&dos p:i.ra E111:orc.orem importan
t.is1imos ·cargcis do judici<t11ra. e da advocacia • 
. O que diz em relação aos formados em !l,irei1o 

poder-se-á applicar aoa medico•, ·a. q_uaoi é coo. · 
cedi~o <! privilegio da proflsslo pelo ti\nlo un\-
ver111tano. · 

E' claro lambem que nesta proillslo nlo só
mente 6 nece&1ario o desenvolvimento intel· · 
lectual. o que IÓ a idade tra.z, como. o grande 
juizo prudenci11l, a ~ue ae tem ·referido (çoia
dos), porque 01 med1ooa têm de aer chamados ao 
inlerio1· du f&mili&e e oareeelli ter a graTI.
dcide propria, a com~ a aeriedr.de e mo
dos de proceder, . que são o apanagio d& idade., 
e que sómenle por e:r.cepçio'. mui r&rt. eoa\u• 
mam a acompanhar ii extrema puoricia. ou ju· 
ventude. . · 
. Não póde, J>Ort1nto, admittir a di1po1iolo do 
projecto . e h111it&·1e à a~tu coneitleraçlS0s na 
eapectativa. de qna ella nlo encontre o acolhi-
mento da camara. (Muito bfm .) · 

O Sr.· Fellolo doa San.tos •
Sr. presidente, tomo a palayr• para. 1t1•~~n.tar 
o proj ecto. · 

A argumen~a.~o do nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro n1o ·m0 convenoeu.·da inoppcirtuni
dade 011 inconveniencia · da di1poaiçíl0 aell• 
contida, · · 
.. O nobre : deputado 1trvia-H de uma argu
mentação que pediroi licença a S. ~lt. para 
chamar caa11i1tica, · · 

s. Ex. nil:o <lesc'ónheceu que, ei. tal diaposi
olo nllo fôr adoptad& pelo pa.rlamento, eon~i
nuari a sor pr&Ucado o &buao, que com ·tanta 
razio r ap1·01íeudeu, da conce11lo.de fa.vorea ea-
peeiaee a cenoe iadiYiduoa. · 

S. Ex. quer qne, n01 cuoe de precocidade · 
intellectua.J, demon9tl'ada · pela oonoludo doa 
eatndos preparatorios, antes da ide.de lan.I, ve
nham OJ estudante• ilolioitar do corpo legilla• 
ti vo a competonte· di1pensa. 

M:i.a não 6 ullio:amonto pdo lado dw. proJl
cioncia. que in~ieto em di1corror·.e votar contrt\ 
o proje~to ; ó sobretudo pelo lndo do jaizo prt1~ 
d'.!noial de que ao~ e:a::oJutot•os da lni não será 
facil formar juiJ:o nem fornecer o correctivo iu· 
dia1~~vel. 

V, tl. 29 

Ora. &!sas leia de n.aepçilo ·tem lido e aem· 
pre aerlo concedida1 sem Jl&uhum criterio da 
parte .elo parlamento ; aind" ·nlo vimos. aqat 
apreson\nr-ee uma IÔ p1U9'10 de di1p611u. de 
idade, alla~ndo qualguer oiro11m~~llcia ou 
ra1lo e1p.,e1al, oxhibindo qualquer doaomeato 
emflm que n<11 po1u couvoaisor d• 11tc1polo• 
nalidiiJo i11tellect11al do ptlioionario. (Apar-
tu.J . 

Eua de1non1traçlo, aliil inutil, nlo aa tom 
feito ntê aqui e conhceidoa 01 no•oa habitot é 
da ospero.r que nuu.co. 1e !r.d, a1Mi1111 poi1, 
•qnelles que tiverem concluido 01 seus prepa• 
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. ntoriot anisa da idade legal, rirão pedir-na 
ean di1p11iea, e continuaremos a conc.edel-a, 
coaio temos feito &tê boja. Acontecer4 porem 
f!ll& um 011 outro que não tenha pad1·inho ou 

. em~nbo ou o neccuario · desembara90 pal'a 
· 111hcUar, ficará prejudicado . .. . 

O Sa .• · ANDBAI>JC Frau:mll\A:- Nunca. ficafá· 
prejudicado. _ . · 

, O Sa. F.s~1c10 nos SANTos:- Q11e vantagem 
ha nu111 de111gualdade f - · . · 

O ~ob~0 dép11tado diz que nina-uem ficará 
prejudicado, JlO~que o parlamento n11nca nega 
a d111penaa. Pota. bem; ai a coneodemoe cm 
~oa oa cu:oa. porqae não adop\ar um11. dispo· 
siç~ gener1ca. que ·aprovC?ite a todos, o que· é 
m ius concentaneo ci>m o· noseo regimon de go
verno ! . . 

. .Sen.boi'ea, aa refle::s:ík!1 do ·nobre deputado aão 
procedenleti em geral. E' neeell!al'io um certo 
grau de duenvolvimento intellectual ~· a 
eomprehellB!o e &9aimilaçlo das mPteriae exi
gidas para li r.dmiasilo noa our.soa auperiore~ . . 
Esae dcaenvolvimento intellectual, por via de 
regra, eat' ·em relaçllo com a idade, mu niio 
~intimamente que se possa detr.rmlnar po
•1tivamente que eata será a de 14 ou 16 anuas·. 

Aa dift'erençaa individ11ue1 vuiain muito . . 
~- P.~posiçll'.o devl'I · ser invert~da. Deade que um 
1nd1v1dao 10 apresenta habilitado nas materiaa 
eidgidaa pai'& a admissão nos cursos auperioras, 
é qu.e Mie i.ndividu.o te111 o desenvolvimento 
intellectaal neoes1ario para a comprehens4o 
daa m~~erir.s. do curso qne vai aeguir: isto é
tem a idade intellectu~ prooiaa. · 

O nobre depatado allega a notoria insu1E.
cienci& doa conhecimentos adquiridos o a be• 
.nignidade tantu veses cenaur11.i1a nos eume1, 
come explicaçlo de s11ppo1tu precocid~llea in
tellectua• . . 

Mas, &enhores, i1so nlo se corrige exigindo 
apen.11 uma certa idalle para a admi~.ia. Um 
individao póde ter mais um ou. doas· annoa e 
nem por isao eetudar nur.ia ; ·n1o é, m11.nlendo 
a dbpoei~o legal, que . o projGCto pro tende 
reformar, llue 11 ha. cfe anpprir & falta de. eum• 
primante da deverei doa unmina.dore9. 

O Sa. ANDaÀDa FrGU .. tRA :-COrrige•so em 
parte. 

O Sa. Fst.1010 noe SANTO~ :-0 nobre dep1:M 
\ado engana-se ainda neaea ponto, Si um mo~o 
nl'o tem a applicaçã11 necaaaaria. e a inlelligeti
cia aufDciente para estudar e comprehender 
as hu.manidadea e é approva<lo por favor 
noa exames 'ºª 15 annos sel-o-ia igualmente 
aos 16. 

. . Ha, porêm, ontra .razll) que em meu 98pi
nto op~ â argumentaç4o do nobre depu-
tado. · 

A edgencia da 16 ann01 req uer·ida aló &!:! ui· 
para a admi11to no• cursos 8Uperiores é, a 
meu nr, llltC&HiTa • . .A acq ui11ição do1 ·conheci· 
ment.oa noc818arios ·ante:- <lesta idada, nlo é 
ea.10 tio excepcional como se afigurou ao nobre 
deputado ; aqui meamo na. oa.rotua encontra· 
moa mais de um collega nosao que se matriculou 
antaa da idade •.• 

. o SR. 
collega.. 

O Sa. 
eopção . 

O Sa. 
0utraa. 

F1:Lro10 DOS SA!fTOI:..:.. Eu ·a (outrot 

ANDRAn.111 F1GuztRA.: . .- E' uma u-

F1:L1cro nos . S.1.NTOS : - Ha muitas 

. o sa. ANDllADI: Frou:e:nu.:~ Os preparato
TÍO_B Ol'&m. mODOI e ma.is facoia, 

O Sa. FicL1c10 DOS SANTOs:-Erarn os mesmos 
qu~ hoje, porque· mn&riculei-me llepois da re
forma, u os e:i:amea mais rigorosos do que boje. 
·rApoiarJ01 .) · · . 

Apenas lembraroi, como uma prova desta. ae;. 
serçib, que no exame de la.ti1D inscreveram~e 
22 est11dan~•. e a.panu dous fomos approvados; 
20 for11.m r eprovados, pelo qae no 1" anno da 
Faouldale de Medicina. matricularam-se apenas 
oito eetudantes. · 

Poia bem, mesm0 nesse te:npo em qne se 
matriculavam 8, tO 011 12 estudantes, appare
cia 1empre um 011 o~tro ciue, por haver come
çado maia cedo ou deba.ho da. direcção de me
lhores professores, on com applic&çio mais 
regular ou por qual<iuer outra r:não, antes.dos 
i6 annoa, Gslava haliilitedo nas hum,1nidade1. · 

A idada . de 16 annos e requerida na Etu•op:i. 
pa.ra. a admissão nos cursos superiorea, ma~ 
·não em toJa a part;i; em alguns pt.lzea, em . 
al!uns cnr_, contenl&m-ae C0111 a idade de 15 
llDllO!. . . 

Mag, aanhores, no nosso paiz o desenvolvi
mento intellecttial póde aer. em.- gei:al maie pr.e
coce do que na Europa. S1 ~ni, a ·puberJade, 
tanto no "hom~m como na molhar, manifesta-se 
um e dous na.nos ant9s do que li, nlo admira 
que o desenvolvime11to ce1•ebral obedeQa a 
mesma lei •• , 

(Ho. um aparte)_ • . 
Eu aceitarei qualquer emenda, para transigir 

com o nobro dep11 tado, porque, realmente, rea
peito tanto a eu:i. intelligencia e os seus intuito• 
patriotico~; . que nlo brai duvida em aceitar 
alguma transallção com S. Ex., de maneira a 
não d eixar, t\bsolutamente, indeterminado o 
mínimo da idade legal. Mn1, continuo a enten
der, não obstante al! objeções àpresent11dae, que 
a idade de i6 annoe ó excesllÍva, em relação aó 
nos>o paiz. Além dia3o, •eaio1 diYersos cursoot 
euperiorea, e S. E1t. r.penaa argumentou. com 
o cu.r_tJo jul'idico e com o ourso medico . 

O Sa. ANDRADE F1auE1M : - o projecto 11d 
trata do ensino dependente ito Ministerio do 
lmperio. 

O SR. }'EL1cro noa SANTOs·: - Sera e•ae um 
defeito do projac.to, e q ualquer omenda quo o 
nobre deputado julgue conven.iente ap1•eaentar, 
ampliando 11 d11panaa de idade para ontrol 
curso1, merece no1·;0 11ppl:1Uso . 

O Sa. J. PBNrno::"' V. Ex., por exemplo. 

En disse ha pouco que a argumentaçlto do 
aobte dopu&aJo é CHl1ietic.i., e ó realmente, ao
bret11do oon•ider11 ndo nlgume.s objeeçõH .feitaa 
por S. Bx. Admittid11 o ensino livre como tomos 
e a. permi111~0 11 qu11.lqner alumho de, estudando 
ou ntlo, exhibir-se ·em enme da m~ teria de 
dous ou tree annos, se dard o cu:>, diz o nobre 

, doputado, de baoharolar-iio em diroito ou em 
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medicina individ1101 cmmuma idade evidente- O que mai11 faltan0t.noaso1 homens forma
mentll inaulBciente. E' bern cla10, porém, que doa nas academia11 níí.o é a idade, -é estudoi é 
e11ta. poBBibilidade de se preparar em urn aó anno sciancia real. Q11izer& que m.ai11 um 011 ·dous 
nas materiaa d~ do111 011 tre~ BÓ ae póde dar annoa foBBem preenchidos por eatudoa mais IO• 
em rela~íio áquelles individuoa q11e tem o lidos da proJisdo a que ae deatinam, nlo, ha· 
de11envolvimento intelfoctue.l nece"ario. Nesses vendo portanto neceaaidade de fiur em lei um 

··não . vejo inconveniente na falta de idade..... augmento de idadl), mas ~im um accreacimo de 
. O SI\. ANDRAD!>1 Fra11111RA di um aparto. estudos. (Apoiados.) . .. . 

Eu quizêra e 1eria uma grande e ·util refor. 
O Sa. F.ELtcro nos SANTos:-Mas aftnal de ma qu·J 1e exigis.se um pouco mai1 de.,edacaçlc> 

contas tod'> o argumenta do nobre deputado re- acientifi.ca. áquellae a qúem o Eata.do entrep 
fere-~e aoiJ abasos doa examinadores• o monopolio do ei:ercicio. de profiss!lea tio im-

0 Sa, ANDl\.'1.DE Frn.trE1iu.:-A tenclencia. d~ portante1. (Apoiado8,) · : 
projacto é pare. augmentar o abuso, longe de A8Mim lamento que e1ta camara não 11e tenha 
corrigil-o. · ainda occupado com o. p1'0jecto da refotma de. 

O SR. FF:LU::IO DOS $,~NTOB :-Ni(o havemos de inatrucçio primaria, 1eoundarfa e superior, 
cori-igil-o por este meio, nem ô dl"'no do gj..;. a.presentado pela commissão de inatrucção pa~ 

• • o • • blica da. le~i·!latura palll!lada, sem davida o tra-
vei·no e11Labalecei- pouia tilo inoigoiftcan.es 8 · balho mais importante e mais conscienci030 que 
iwproficoas na qoasi genarnlidade dos ~aeos, nesta casa. 88 tem feito e que unto elevou are~ 
pru•a abusos que devemos comba_ter de frente. putação de 1160 Uluslre relator. (Apoiados.) 

O SR. ANDR.!.DE FrnuEmA :-Qll:\nto mais A realizaçro· da reforma próposb nes~e pa-
idMie tiver o individuo, tanto maior será a· recer, daria como reanlte.do a. fJrma.tura. de 
co.nsciencia de sua reepone:i.bilidade na aocied3- individuoa em idade maia adiantada porque 
de e estudos mais completoa. · delle11· exigir-se-iam estudos m~ia completos. 

O Sa. FEL!C[O nos S.i.NTos :-E' certo que Não 11e pó1b r.0111prAhender, como ainda hoje 
entre nóa formam-·se, ein geral, n!lo aó medicoa se concede, o monopolio ligado ' format11ra nos 
como bache.reie em direito, em uma idad3 muito cursos superiores a. homens q11e não têm o mais 
poueo avançada. Não acredito, porém, como o elema:ntarconhecimentod:iaacienciaa naturaes; 
nobre depu~do q\1o· mais um anno ou menos cujo methodo constitue a melhor dil!ciplin& 
um anno, dê as condições de gravidade e ae- mental. Como se póie considerar1&bio qiiem 
rieda~e nacess:iriaa p11ra o exarcieio de11.9as pro- nada conhece da~ leia da natareza. e do uni• 
iiaeões. ver~o am que viTe f · 

O SR. ANDl'lADE Fmua:iRA :-Sein duvida Si.ª ?asee doe bacha1:ei1 em. dir~~Lo nlo 
dá consht111sae uma :verdsde1ra ssltcçt'to '"Utl11-

que • 1 ctual .entre ni:l1, compondo•H do1 melhores \a· 
O Sa. F~Ltmo !>ºª SANTOS : - Em i-el~~ão á fontoa, Ptlrahidoa p_ela faecinaçilo · de•.•a. oal'• 

clne90 medac~ mais valo. n~ ª1?-ºº de pr':hca ~o reira, ella n.&o poderia oonaernr o _q~as1 mono• 
que dous do id;lde. A pratica e a garantia mais polio. qu11 tem no governo e adnun11traçlo do 
segura para o bom desempenho dos ardnos . e aiz. . 
delicado11 doveroJ dessa \'roflseão e a moral!- p • · "d • • 
dade, re uorUa no medico 11ne penetra no .O ~bnto, ·porem, .nll'.o pu a 1uppr1r. '[lOl' ln• 
intorior ~as familiae em. plena•conflanç .. , nã:o é tu1çi10 .mn.estu~o tão 1mportan.te que faltou 0 lhe1 
couaa que se dosonvolva com a idade a ponto nas p;1me1ras idades, e por a.so, aquellH. ba• 
de m um ou dous annos crea.r-10 onde niio chal'eis qu~. Vllmoa ~presant~r t&o consp1cuo 

• e .· . p~pel na vida publica, t6m 11do obrl~ado1 & 
cxuitia. • · . ~dquirir, com milito e1forço, Ol conheo1mento1 

O Sa. ÁNDRA. DE Fmu1m1.A : "7' Podem ser necoa11a1·ios para coinprehenderem o profNllO 
qu11<tro ou cineo e is'º o.ltel'a mu1t'O. eodal e não ftcuem inteiramente alheiua '' 

o SR. FELtcio oos SANTOe:- A moralidade maro.vilhu da scioncia. 
p~ucede do ineio em rpte se vive e da educação os conhecimentos 11 qu!.l me refiro deveriam. 
de fa.tnilin, princip11es modiflcadore3 d:J. g1•1md,e fazer parte do cur~o prep11raLorio (apoiaclos), 
e muito.a ve?.ee fatalisaima lei da hereditarir;. como propoz a com1niesiio. Todol os no1~ co!• 
d ade. (Apoiados.) Alll!llm, pois, a mo1·nliclade legas que me ot1vem ubem, por eicper1enc1a. 
depende des.>ns tres oondiçõas.-. · proprln, que tenbo razito, o applaudem-me. 

o Sa. Al'mn.ADlll F11<1u1:mA:- N!i:o c:.tcluaiva, (,1poiarlos.) ·· 
monte. Tambem a idade. · O Sn. ANDll.ADE FmU!lIRA: - Razão de maia 

O Sa. FELicto nl)s SANTO~:-Qaom nito for· para exigir.se idade superior.. . 
mou o seu. carnctor aos 2l 1tnno9 , em regra go- o SR. Fm.1c10 oos SANTOS: - Para e:r.igir 
r!\l não o fo1•mnrA aos 24. Alóra disso o argn- mais estudos. · . 
ma'nto ó frnco porquo a. in11Ul)ll!lill d•J q11alq11er 
d~a lru causns e principalmente rl:J. heredihri~- O Sa. ANTONIO DE StQUEIRA.:-Apoiado. 
dado podo ftr?.Gr·so • 'ntir propond~rando am O Sn. FBL1cio Dos SANTos:-Nio é de mais a 
qunh1uer ôpocad!I. \'i<la. idade, ssm estudos serias, qua precisam os can• 

o Sn. ANl>l\AH F1a111tmA:-Modiftco..s0 mui- didatas aos cursos 1uperiore11. · 
to :.i alucA!fUo com a idn<le. Um cul'so, mília ~\l rneno~, como o do colle• 

o Sn. F.11:1.1010 oos S.\NTos:-Póae mclhorm• gio de Ped1·0 11, deve aar considerMlo como 
e pôde peiorar. preparatorio indispensnol. 
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o sa. AMmmo . 1111: s1~u•m.t. :-B' o e-0rre
cUTo. 
· O Sa. F1:t1cro ll09 S.&1'T08 : - A queetlo, 
pori..nto, nlo é de idade, ó. de capacidade intel
leclual, CO!llprov•dA. por eumea eerio~. 

Deade que o candidato eatt\ habilitado com· 
petenlenie n te, nlo ha yau&agem alguma em 
techar-lho a!J porta~ do ensino euJieriOl', porque 
íaUam·lbe algune meies para completa!' uma 
cer\a idade qae ee coneideroil .a mais commum 
p•ra a habilitaçlo; (Apoiados.) 

· . Limito-me a ul&s refte:itlkll em oppoaiçfo de 
idéaa do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
•perando que a camara approTe es&e projecw, 
attondêndo . ;., rata•· axpost11.11 e tambem p11.ra 
de90bet.rair nos~o expediente d91see pedidOll do 
diapenn de idade, pretenç?lee de fa"for e de 
int~ret111e pu.rticula!', que em li.ade. aproveilam 
a C&U$& publica. (·'f uito bem.) . 

Fica a di11e11Qão adiada e c0m n palavra os 
Sr.a. Almeida Nogueira e .Andrade Figueira. 

. . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

FOllQAB llJI WA1\ 

O Bit. Pusmmn:•~- Como a. 'camar~ eabe 
pelo ·Ofllcio que foi lido no upe:lienle, o Sr. mi• 
ni1tro da marinha. commun1cou que n!o podia 
boja assistir a. .e1te deb11o\e, por tor de Stl achar 
presente . no senndo a\ diBCuado do orçamento 
ila pasta "' cargo de S. Ex. · · 

O Sr. Aud1•ade Flgúelra. Q>e1a 
Ot'dem) dia que a camara olo póde diec11\ir a. 
piop:1ta ·do go'8rno flnndo a for91L naya), 
Hiil que ao aoho pr•ente o r~iTo ·mi-

. ni1Lro ; &Rim diepile o Regimtnw, e &ae1 eilo 
O. ~los da oamara. · . . · · 

· Ee~ dieou•lllo conauLe em analyear'a admi
ni•uaçlo da marinha, GIXI conhecer de.a 1U&11 
nec1aldacle1 e em reclamar contra aba1101 nella 
introdusido.1 e nado disto 6 po1!ivel 1em a pro· 
aoDQ& do mini1tro. · · . 

O.orador ontead1; portanto, qu·• o Sr. pre-
1ldeofo devora ter 1ior 1i tomado a delibera9ito 

· do adiar a di11eustlo atd que o Sr. ministro 
pad .. & eompal'tleer, vollando-1B á primeira . 
parte da ordem do dia. 

O . !a. Pa1uD1nE: -Logo qno recebi o 
oillcio do Sr. ministro d11 marinha; &rotei de 
conl!ultar ·°' precedente~ da· cu'.\ neste as-
1unipto, a todos elles alie> contrarios Ro q\le 
requer o uobro deputado. A disoU$slo da pro
posta devo abrir·ee, a monos quo nlro requeiro. 
adiamen.to aquelle a qnem coubei· o. voz de 
fallar. 

O Sn. ANDRADll! F1al!l!:tn.t.:- Pois. nu pro-
ponho o :vliamento. · . 

. O SR. PaB!!1DmrrE:-Não é . a V. Ex . que . 
cabo a~rt. a voi de fallal' : o~Uo in•criptoe oa 
Srs·• Mourão, Vallad&o, Tannay, Coelho de 
CM11po.•, Cruz o o nolire deputado. Si desis
tirem da 11abvra, não tenho duyida em s ujeillr 
li. camnra o. roq11erimonto de V, Ex. · 

Deaistem da. p:ila.vra. oa ora'lo1•0B in1ori
plos. 

o Sa. PllPIDHTa:- Tem a · palr.vra o 
·Sr .• Andrade Figlleira. · 

O SI\. Anuog F1eoJJitu. uaari. da pt.lavra 
unfoan:enle para pedir o adiamanto da diacns-
1io, atô <sue oompe.roça o Sl'. Ministro .de. Ma-· 
rin ha, Mandarl.· â meu o seu . 

lll:QOEUIM:ENTO 

Roqueiro o adinmento da. diacuHlo até quo 
pos11a comparece!' o Sr. Mini9t ro da Marinlia. 
Sala das solSl!ea, Z1 de Junho de t~.-An
d1·adc FigrAcira. 

E' lido, ai}oiailo a posto em ·diacusslo. 
. ' 

O Sr. Bezerra. de 1'J:enezee 
(pela ordent):-0 nobre ministro da mnrinha 
ai:ha-3e re~do no aenado p~la dil!lcue•lo do or
çam~nto du. 111&a pasta, pelo que nlo pôde vir 
hl)je ossiafü nesta camarp. d dhcus!ião do pro· 
jeclo d0 forçu de mar. 

O nobre deputado pelo Hº di1trict.o do Rio do 
Janeiro ·tem razão reguerendo o adiamento 
de.~ diacueaãó, por motivo da auaencia do nobre · 
miuutro. · . . 

EB'ectivameute em . um debate dnla ordem • . 
creio que nlo ha precedente. de que teoha sido 
aberto. sem a pl'asen~a do retpectlvo ministro. 

O Sa.. AxroNI!I o• Szqt111:1a...i.:-Ha preceden
tes (nt?o apoiados), ·mu não é bom llrmal-oa. 

O Sn. BzHnRA I>lll M:11ui:z~: - Porte.uto, 
julgo que, emaeu~ fundam.entoa, deve Hr &tten• 
dido o podido do nobre deputado, udiando-ee a 
dieco881o l!O melio3 atê á prnima aealllo~ Si, 
porêm, o nobre ministro da marlaha aill la não 
podar u proitlma eosslo . aaail\ir à dillouulo 
desta pl'Opoeta, por lionünua!' no aenado a dia· 
cu..-0 do orçamento de sua paet!I, CO!ZlJlrehende 
o nobre deputado que o paiz não pôde 11car pri• 
vado de uma loi tio lmportanto, de uma lei 
anriua, por. càuaa d•à 1imultaneitlndo de dia
e11111~e•. ( A.poiados .). 

Concordando com o nobre deputado no a.dia~ 
mento para a proxima ae1111o, 4 qual 1npponho 
q110 o SI' . mini1tro pooenl 01tar pmente, nllo 
poa10 concordar. entl'.~tanto em que '1·1ua inde· 
ftnid·1men.tG adia lo o deb.1te; farei, po11, no 1·0· 
q11erimBnto do no\Jrtl deput.ado, o aaguint') 
t.ddi\amonto-c.Até ' pi;ixima ll<l111ilo,,. no. qual 
opero que o nobre ·muustro poJerâ reapoud.er 
á1 obsernções dA illuatrada. oppoaiçlo. . 

Vem âmeea é lida, apoinda e entra em dia• 
·cussJ(o, conjuuct11m~nte com o requerimento, a 
seguintG · · 

!!~IENDA 

}"iqul'.! .. diecussíio adiada até a priUleira 
1aa11lo. 

. S:tla. das atm ões; 'Z1 de Jianbo de i884.~Bo
.reN'a de Mene:11s . 

O @1•. Andrade· Flguelra. nlo 
pôda deiur da npplaudir a sincoridacle com 
que o nobre deputad? pelo Rio de Janeiro 11c•i
tou o funds.lllento, pelo qual requereu o adia
mento d11 dlscuss1Lo. Com efi'eito, S . Ex. nilo 
r 1>:li11 concol'rer com o ª "u volo pnra qt1e n din· 
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cuHão daa fo~a.1 da ·mar tivesse lagar na 11.a
sencia do rospeetivo miníatro. A conchieiio, 
porem, que S. E:i:. tirou da concegaão quo fez é 
que nito parece ao orador logica. (Apoítlào1.) · 

Si com effeito a r:>:r,io do adi1m1ento é a. ll.lt
sancia do ruinieko1 este adiamento deve persis
tir omql.lQoto O minis~ro Dilo pttder compare;J&l", 

Diz em apartG o nobre deputado que. bastará 
o adiamGnto limito.:lo atá á J?l'imefro. aeeeão, 
porq mi. o ministro poderá hab1lilar-se as>im a. 
c()mparecer ; mllS S. Ex. foi o primeiro a- fl.gu- · 
rar o caso de prosegnir no senado a diacussA'o 

. do. orçamento da. marinha, foi o primeiro a il.
gurar o cll.IO do. nobre ministro nãc> podei· corn
pareear d. camara. Ora, verifi.c~da. esta hypo
thase, que á poash·el, si não pro1•twal, a con9e..; 
quencia serio. que ila iniciarfo. a discussão das 
força1:1 de mar sem estar pl"L>11en~,.. respectivo 
ministro, 011 ontito t 'r-s6-1a de propor um novo 
adi!\mento, com perda de trympo. . 

Por coneoqueocia, os tei·mos em que o orador 
form11lo11 o adiar.lento estito do iler feito accê>rdo 
com as proposioõ~a do nobre de11utado, isto e, o 
adieniento alê que o respectivo miniatro possa 
comparecer; o acreditr. que o me,lllo nobre 
depot11do ba de concordar com o que aQaba do 
dizer. 

o Sr. Bezerra. de Meneze1n 
- Julgo qll.e o uobre depuu.do tem rado uas 
pondor111)aea que fez. · 

Em primeiro loga.r aceitei os eeua íunda
zneu\oo J?orque SDU o p1·imeiro a pena.ir que nãG 
13 deve iniciar di.scusa!Io desta ordem sem a 
presença. do respectivo ministro. (Apoiado.t ,) 

Acreditando, porém, que Di\ i• ~ea11ão Q 

nobre miniatr<> p6d~ estar dispensado dofi tra. 
balhos do senrulo e comp~rócer a e11la cam::ira, 
querendo ·concili.&r o a.nda.mento doa tro.balb.o~, 
que nã'.o estio niuito a.diantador, quer aqui quer 
11, o1fereci uma elllenda para que, na t~ lies!llto, 
cont11.ndo, Mpito, que s. Es. possa aqui eeta1', 
inici usemos eesa. discussão. 

·· E' principio·corronte que tae~ diacuesõas nifo 
tenham logar sem a . pre11ença do ro11pactivo 
ministro. Sei que h11. pl'ocedentes em contre.rio, 
a que mo podia socorrer pnra oppol-011 110 que 
dJa~e o nobre deputa:lo pelo .H• diatriclo; mne 
alo nu1.us Pl'eccdenlc11 (flpoiados), que nunca 
devemo.a invocar para. b1mi de ums. i·esoluçll.o 
como est~. 

Portanto, tendo, como digo, em mente que o 
nobre :minia~ro p6:\a csto.r aqui n~ ta s~ssil.o, 
si p•aear a minha olllonda, deve alia s~m du
vida ser sacrillcad~ ao principio que reconheço 
ser verda.deiro, (Apoiadas.) . 

Lendo i1gora com a~tenç~o o Nquarimeilto 
do nobre deputado pelo H o dislricto, vejo q UG 
elle 11atisfa:i; preci11a01~nLe o. i11.tcn9fto d11 maio
rin, isto é, que 110 espere até qull o nobre mi· 
ni1lro eornpare~a. Si puder 01>mpar~cor n.a 
i• eenão, ter<1moa a discuHitO; si não puder 
vir, ficar ô. a diacu11são para o. outra saseiio. O 
meu intuito era ter o prC>jecto em ordem do db 
(apDi«d~s) ; foi iaqo o que me levou a apra
sent~r a emendRt que me pareceu ser uma me· 
diflcuçll:o 110 requerhnlln to (\o nobre deputo.do, 
sem p1•ejudica1• todavia. t\S $Ul\s for~a~. 

Assim, pois, ou retirarei !\ niinhR, enienda, 

si e. c1mara. entender que o projecto continua 
na ord~m do dia; ou mantel-1\-lli, si acamara 
entender o contMrio, (Apoiados.) 

Em todo caio. preciso bem declarar ao no· 
bre deputado· e a catna.ra que a minha bttençilo 
não foi. violar o prlnoipio de que ama materia 
de11ta ordem deve 11er disculida em pre.sençn. do 
respectivo ministro, . 

o Sa.. CAl\Nl'llB.O DA GUNllA:-Entlo a emeud11. 
cí inutil. 

O SR. BJ:zl!:RRA na M.1nz:i:a:- Não é inulil 
por umo. t11zio : porque o fim que ella teve foi 
ma.ntel' o projeoto no. ordem do dia. Ora, ai o 
requerimento do nobre deputado tirllc da ordem 
do dia o projecto, 11. minha emenda deve aub~ . 
sislir, · 

O Sa. Pa.EstDlllNT.111:"""'.Devo ponderar ao no
bre deputado que, 11i eate projecto fôr tompre. 
hendido na ordem do dia, não po.lerei dei:tar de 
submettel-o â diac11ssio, a menos que dJ novo 
não se proponh:1 o adi11.me11to, porq1.1.e o regi· 
menro dotermin:1 que a ordem. do dia, uma ve1: 
d&da, 1ó póde sal' alter~da poi' adiamento on 11t-
gencia. . . 

Por congequencia, 9 preciso <lue se reql.l.eira 
na. occaaião novo adil\ment1>,. s1 pol'l'antur&. o 
honro.do miniatro n!lo puder compareoel'. 

o Sr. 'Xgna.clo Ma.rt.lnt!l obaerYa. 
que, ei a emenda t'ór mantida e approvada, o 
Sr. presidente continaarli a conservar 11a ordem 
do dia a disouaslO do projecto de forças de mar. 
Não c1>mparecendo o nobre mi.nistro da ~arinha, 
qualq1cei- nobre deputado poderá pedir novo 
adiamento. 

O qne convém é qae o projecto n~ 1ejr. reti
rado da ordem do dia, e isto póde Montecer 1\ 
o Sr." pre~Hen~"' .tiver do agu.r.rda.r a cornm'?'ni
oaçio do Sr. m1n111tro da. 111ar111h11, annunc10.D• 
do-lhe que póde comparecer ' s~asto. • 
. Embora. o 01•çamento da mar1nhr. est&Ja em 
diaooss1o. no senado, o St. ministl'<I podrml 
com parecer, ~i e~8a diacuse«o ~ntrar a.Ui ria 
primeira p11rte d11 ordem do dia, e ili a di1101111Slo 
do projecto da forçai de mar fôr dada p&l'a a 
sogunda pat'te d11. ot'de;i do dia. da canumi.. 
De·;se modo aproveita1•-se•'- o tempo utihnente. 
Si pns11!lt, porem, o requarimon&o do no\.Jre d~p 11-
taclG polo Hº di1~rkto do R\o de Jatieiro, a. ca
mara. perderd um on mais di11s, 

Pede, pois, o orador qtte so submetta à vota· 
\;lo a emenda. dei illustr.) l eatler da mo.ioria. 

O 8r. Do.que-Est1•a.da. T~i
xelra obse1·va. que a. camara deve ser logica. 
nas auas deoisl!es. As~im, ou a c•mara reco
nhece a neocnida.de d1> c~mpareciment.o do 
ministro 011 nio. . 

Si reconhoce, e rilo pdde d11ixar de 1·eeo
nh0c&r, nad!\ mai• eurial do que 11.p~rovar o re• 
quorirnenlo do n1>brG deputado polo U 0 diB
triclo do Rto de Janeiro. 

E' pr11.lica s11.bide. ctue a. me~a. da. camara, e 
especuilmenta a. aU:::i. preaidencia, se 11otandG 
com os mi11!atr011 1 e p11.rticu!armonle eom os 
mini11~roa da puto. o. que pcrte11.ça a. maleria 
quo dGva anlr:l.r am diecuss!Io, 24 ho1•a1 antes, 
p~ra COíllUina.L' a 01•dom do dia, 
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·si a cama.ra votar o adiamento da materia. 
pela ·,ó razio da ·falta de comparecimento do 
miniatro, o regimento aerá devidamente io.ter
pretado pelo Sr. presidente Ja caruara, li, 
logo que tiver corumunicaçllo do compareci
mento do lllinlatro, d~r para ordem do dia o 
projecto de finçll'.o das forças de m:il'. (Apoia
iJ01 6 apareo$.) 

Port.anlo, ei a camars. q_uor · aor logic:i, deve 
entregar. ao prudente t1.W1t.re do nobre presi
dente a deeign:iç!o do projecto parn. ordem do 
'dia, logo que 80uber quo 11ern preonchida a 
condiçll:> e:r.1rida. (.4poiados .) . 

Si se admittir, pol'em, a emenda d•> nobre 
deputado pelo .mun1cipio neutro., a c~m,11•a ar
risca ou ·a ser illogica ou a ter o trabalho rte, 
cada dia que. fah11r o Sr. mi11i3tl'O, a.ppl'ovar nm 
requerimento de adiamento. (Apoiado$.) · 

Encerrada a diaeussã:o, e appNvlldO o reque
rimento do Sr. Andrade Figu~1r& e regeitada. a. 
emenda do Sr. ·B ~zerra de Menezes. 
Vo~-se a ta. parte ~ ordem do dia e conti

nu& a dÍ$CUS!iO do projecto n; 66 A (di&
pCltlSa,do idade para a mZLtricula nas facnldatles 
do iinperio). · · 

O Sr. Alm.eldn Noguoira sente 
qti.e nlto se acbe preaente nenhum dos membro'! 
da. commiSsle de instrucção publica, para es-
· clarecer o asaumpto, como aa tornt. incllapensa

. vel, diante· da. demasiada· conci~ão do parecer 
e do projecto. · 

Si"' commiBSllo entende que a excepçl> é 
cou.veniente e que o principio geral é condem
navel, deveria ·antcis prop~r a l'GvogJÇllo deste. 
· ·M·\8.o orador pen~a que dcn-se m:antor age
neralidade. Funcla-1e n1l'a i1to t~nto nas consi· 
der:i.ções de ordem .pariicul..:r, como do or.lem 

· publica. Se.lvo oe c111011 ucepcionaes de dea.;. 
envolvimento l'r~c<ii:e, nlo pócle o estudante 
que 111 matricu ~ antes de attingir a idn:de legal 
receber proficuamente o en~ino nOll curti~ a11-
p3rioros ; e por outl'ô lado ha perigo pa.ra a 
or<lem e ·1egura:i~a publica e'àl liorarn exerci• 
das prematunmente ae importa.utes funcções 11 

que cJâ direito a posso do diplomo. · 
Achn impreac1ndivel que 11 commis!liin expo

nha 011 fuodamontoa do.sou h\conico parecer; 
e, porque n !lnbum dos membroa della . se aoha 
prl!aante, deseja ouvir alguns dos nDbres do1iu
t11.do1 qne tanh11 oonhecimon.to da materla. Si 
não puder S<:1r esclarecido, req n~rerô. · que o 
projecto vl)lte a mr:smo.' comtnlBllito, pau !\ue 

·desenvolva. o parecer, · ou ndopto uma llledtda 
geri!_), tirando a camara do füta.l ter1•eno · da c:i
auietica, 

O Si•; Â.ft'oneo Ceh19 Jun lor 
nota que o nobre deputado por s. Paulo, re· 
produzinoo o que diBSerrL o nobre deputado pelo 
Rio de J aneiro, o fôra refutado pelo 11ob1•e re
preson~nnte da provi11cin de llfinns, cen ~urou 11 
colrimia~ão do instrucçiio .Jlubli<•a, ,ii po~ te1• 
forinulad() o seu pRrecer om t.ermos Jo.comcos, 
j:I. por 11"1 hnver ella tlgutndo na di8cu.1eiú>. 

A censora, porém, nlio t em cabimento. Si 
tia camara. ha commisalto r1ue desempenho as 
auas obrigaçõe11 com a maxima nalicitu.:o ô sem 
duvid!L o. de in1lrucç~o publica·, IA qual ao t\evom 
[lrOjecloa muita 11ota.vei9. 

Na .maioria doa caso1, attenta a largueza do• 
debate&, não ha neceseidade de longoa e deaon• 
volvidos parecerei ; o no da que se trata. S&JD 
duvid3 a mataria n.ilo comporta desenvolvi
mento. 

Todos os annos é apr'esentado no poder le@'i!
lalivo grande numero de pedido• referentes .ª 
diepenaa de ido.de para a matricula nos cur101. 
.•uperiol"llS, eatorw.ndo-se por osse modo os tra· 
balhos · parla.ment;1rés. . . . · . 

Quando e1tá 1'$COnhecida.. a in1ufD.ciericia. do 
pcriodo de uma Sl!s«i<o legid~liva para diecn
tiro1U·ae 0 votl\rem-.ae os orçamentoa, torna-se 
da maior convoniencia. dispenHr ~a cleliberaçiio . 
legislativa certas tnaterias . Ssin duvida, foi 
eete o .motivo 11u~ det9r.ininou a o.p.r01entação do 
projecto. . . . 

. Quanto aos abusoa que ae receiam, pondera · 
que para ellea a:r.iste corroctivo no rigor com 
que dovetn ser examinados 03 eandidat'js â. ma
tricula. 

Não vô, poi~, no projeclo' o~ inconvenientes 
.que lho argúem oà nobl"es deputado!! que pre-· 
cederam o orador. .Tra.ta.-ee ue 1una medida, 
qu·~ , ai por outras conaideraçíies so não recom
mendasse, otrerec11 . a vantagem ·de facilitar a 
marcha do parl:imenlo. 

O SJ:O. Ferreiro. Via.una, em;. 
bora Q assumpt.o seja. muito importante, não 
pediu a palavra no .proposito de di>catil-o, mas 
aó1nente com o pensamento de interpretar · a 
disposição do p!'OJec&o vindo do aonndo. 

O projocto abre dispens:i g9ral da co11dl9'o 
de idade para. ma tricnla noa estabelecimentOI 
de ensino eup~rior, dependentca do miniatorio 
do imperlo; ma.~, plLl'ece nilo diapenaar a idad!l 
pa.ra ne gradu~õ~s •cientillcas e P,ara o e:r.er
cicio das funcções a que ellas ba.b1litam. 

Nlo sabe ae enteude b2m o pr1>jeot1>, mas pa-
roce-lhe que tal ô a s12adi1poaiç4o. · 

Fat: eeta o~rvação porqull o sea amigo, o 
honrado deputado pelo U • di1tricto do Rio de 
J :i neiro,enunciou r~flexões; coin aa qu~es o oro.· 
dor ooncord .. [!orfe1lllmente, sobre ll 1nconve• 
nicncia de disponsar-ee a con:liçlo da ida.d~ no . 
oxcrclcio·d0 ccrta1 funcções, principir.lmente . 
d:1 l\rte medica o da magi1tratnra . 

O Sa. MAc-Do\YICLt:-Então o e1tudante de: 
poiB fica ú. esl'ora da idade para receber ci 
i;i·au 1· · 
· O Stt, Ficnn:e1RA VIANNA diz que as~im pensa. 
(apa.,.teij, e, continuando, declara que Mta é a 
primeir.1 o'oserv:i.9üo que lhe 11u11oi~ o projGeto 
vindo de uma corpor~1io til.o Hbia. q·1auto ô o 
sClnado braiilllil'o·. 

Tem; pol'om, outras r~llexõo~ que fazer no 
sentido de impugnar o me11l110 j>rojec~o, c&mo 
faz o nobro deputado pelo H • districto tlo Rio 
do J11noiro, o o receio de lhe dar o voto ereaco 
com a defea~ quG prod11ziu o seu amigo depu-
tado por Minns Gero.ea. : 

Pnrece u-lha que o acOildo, para evitar in
commodoa, fei · o saoriticio do um priucipfo 
(apoiados); para obviar ab121os OU· fruairl\l-os, 
iru1nololl ama regra; quando o.~ ab11eos devem 
Bt! l;Vir ele ensinamento piro. firmarem-se 111 1•e
graa e oad" vez mals conwlido.rem-s0 os boM 
principios, do modo que poseam resistir ~ eor-
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rentesa. de novidades que nos auo')erb&. PorquG um ubjo, Por~uo Lem uma memoria &llpe.nlo-
10 abusa. de uma inefüllição, destruil-a: por- •~. 111 Vem a idada e diz : e foi um deaenvulvi· 
que um principio nlb se póde defenler dos manto precoce e perigoso:o menino n1l1 aabe.111 
excel!os e dH exagerações, · sacriftc~l-o paroce Elle nada 93bia, .o que tfohá era· uma memori& 
que nii.o ó nem o papel destini.do 110 legislador, fresca, um tbusouro do idéns arranjada• e con
nem tio "POUCO o que lho Monaelha o mais vul- certadaa por outroa, mas cuj 011 vinculoa elle não 
gt:1r bom sonso, camprehendfae nlto podia e:ii:plicar. . 

Não 1 Si ha 11bu110s, extirpem-se; si alles se O Sa. MAC· Dów2LL ~- E11ta il a: pura ver-
-repetem, op\>°nha..se-lhea energica .resiinaucia, .dado. . .. 
até que o principio eej11. respeita.do e observado, · · 

A coi>.diçüo da idade é da mai1 alta importan- O Sa. · Fi:aaElRA VtANNA diz : é uma -Bcien• 
.ci&pedagogica. Q11emconhece as leis ciue re- cfa do sonhos, mi\B nllo é um1 sciencia do 
.. gem o espírito hul!lano, não ignoriL que o que conacieneia. · · 
pareco 11.s vezes. o producto lia razilo · niio é si- Porl&nto a q ueatllo <la idide, como observou 
não o resultado da mc11:1oria ; o eshuhnte que o illustrado <lopatado p31a pro~incie. do aio de 
apresenta provas exuber.ic.tea de · aprovoil~- J11onoiro, é uma ·q11estão fünélamental"na. ecien
mento, illude, âs ~ezea, ao inexperiente, que citi da pedagogía. E' mais uma qne1tão Cun
cogit& ver alli um 1t9p\rito recto e 11egnl"o, damental em rcla<]ãO aos . interesses eociaes e 
qu!-ndo nilo ha siuã:o uma ruemoria fl·osca o politico>, porque, nil'o o diz o orador, era o rei 
feltz, · · . . Maria. Tbereza. que dizia qua a menor questão 

O 811... ANDRAl>ll: Fioo:imu. :-Apoia·io; é 0 a respeito · do ensino ero. uma questito do. Es
que acontece de ordinai•io om verdes amtos: s.lto tado. O q11e parece imperceptível é d3 gran-· 
decoradores. . . ele momento, N.\ sacola. o que ee afigura pa811a

geiro e .ecm alcance e de um _interMse perma.-
. O Sa. Fi:aat11a.l Vi.uriu poncfora que eetas nente e âa yeze~ de consequencias triatiasimas, . 

illuslles de;;apparecem, p0rqm1 A memoria na Porquo a crean~a é coin<> .a eêl'& : adapla-M a. 
mocidade ó íugiliva, principalmente no · que 1od•a ae Córmas de seua meatres e directores . . 
respeita 1109 os\udoa philoso11hico11 o M2I aas · Esse~ problemas escolares, e ;sas divergenci!lll 
11ciencilll! poaitiva;. · · · suecitatlas, que não . mer~cem a·ttençlio até· das 
· Razio tinham 04 profesaol'os da a~tiça escola, camaras legislotiv·as, repete-o o orador, .!!ló 

que eligiam dos seus 11lt1mno111 a repetiç!o de problemas do Eat11do e de mnima importancio, 
có:• do certua proposições, porquo · si elice as llOrqu!! Deus não fe~ o homem, fez mata.de, núa 
guarda!eam na me1noria, quundo o e'pirito d!'- nascemos em metade, metade physica, .metade 
aabrooha1111e o 8G fortal~cesse, a lembl'l\nça do intellectual, meto.do morlll. E o 01•eador <\!lixou 
principio serviria para · despertar o raciocinio ao home1n o trabalho duro o ingrato de se com
e, ·!lt1im, a memoria soceorl'eri1. e·ID tempo a l'a• pleta.r. l~lle d. su_a !lllSt.a b.& do crescer, li aua 
Jlo, Era um processo mnem.onico quo empre"" c11~~ ha. da desenvolver a aua in.Lelligencia e 
gavam como umn. .dofüu, no tut11ro, daquellc 1\ sua e11sta ha de educar a aua p:1Ne 111oral; 
oapirito que nio t>odi11 ter cornprehend~Jo, per- ollii é que so .completa ém todoe Oll 1e11tid0l!. 
f'~U• e completa.monto, o principio que· 11li:\a. Deut ulto fez ·comn~ o 'l.Ue f'ei com outroa 
tinha dG côr, · · sires, dnndo·lhos a· vida, · de.ndo·lbo• quasi o 

Em .geral, o que nd11 aprandemoa de memoria complemento .dolla. N4o, ê uma luta, um Ir&• 
quiu1i n11nca é u'11mpto da n°'sa rethxao ; pa- bo.lho ; lu~ de fraquua, tralmlbo de protecça:o ; 
rece-no1 qne Lemos a acienaia, pelo &cto úa 111 fra9uei:1 de qua. nuce; 11. protecç4o doquelle 
l'&pe,ir 111 proposir;lto,e deacuidamoa o·raciociuio; q11a e aeu progenitor. . . 
por iaw o oro.dor não •~ entreg& com facilidr.de O Esta.do intel'vôm tJOl' um intern•e da ordem 
a eaaaa indigesto~ e~piritci~ de leitura o prefere olevadisaima, porqno eata <inLidado, quo ee tem· 
áquellee que muit1 máditnm do que lérn. · de completar, ha do tomar parte RI\ vid:i aoci:il, 

Um exemplo : o Padre N osso , Todoa pen- conformo aa suu propen1õM .adqulridaa o& 
aam que 8;lbem o Padi·e. Nosso (1'i10) , porque educaç4o pl'illlo.tia, conformo as inol1u119õee do 
o rapetem de cór; maa o Pad1·e N osso ence1Ta . aeu espirita. E nioguem deve caquecer que ó 
uma aciencia 1111blime ; •quem modit:w IObre a alma que gOYP.rna ·o braflO, ·e a1 a alma eatA 
cada um:i daquellas proposições,.ve1•á que .ho- mal educnda, ai elb est:i porverlida Q deaviada, 
r~sonle immenso ea abre ao seu eapir_ito e il. sua o l.lro.ço .\ ~mbam 'º desvis. e se ·perverte. 
p1d11de. E' uma. syntheaa elevad11~1mu., e bom Portanto, D. edccação do homem .do futuro, 
é diaer que foi uma oração da proprio Chl'is~, que é o menino do prea~nte, e uma queatilo ·da 
ensinado. aos seua discipulos. · fümili:i, ê um:i queatão da cidade, 0 uma queatlo 

Nlo é portanto de boa podagogia confiar da da igreJa,· é uma questi'io de. vid& presente e da 
memoria doe tagarellas,dos papag11ioe. Saber ô vid~ por· vir. Quem a descura não conhece nem 
comprehelider e a comprehensão vem muito de- os aeue devoraa de pai, Mm o~ de cUil.di'.11, e 
pois da mamori&. . muito 1nenos o.s do chri8ião, de futuro habitante 

da cidade de Deus. · · 
O Sn. A1rnru.ns F1GctetR.l :- Apoia lo. Desejara o ora:lor que 9. ca.ma.ra estivesse 
O Sn. Fl!\\l\1na.l Vu.NNA di~ que na ·pri- oompleta, Porque no MIU recinto di1cutiu-10 

meira id:ide a memoria é tão fresca, tito urn& que~Uo mai• gravo do que a da idade. O 
íorte que parec~ aurptit· a iut~llig-encia; e ! nobi·e Mputa·.lo pelo ifo distrioto do Rio de Ja
aeaim ouve-ae diie1'.todos 01 dias. (o ·or11.dor tem~ nciro, cotu a Ncli111o qno o diating11e, ponderou 
011vido aa volba11 rep0tir) : •· oete menino, •i ; as con•eq t\onc.ia1 da reíormn quo· Cl\Í do se· 
nl\o morrer ou 1l não vier a trealer, h:i de ser 1 1111do com mai>l preciptlaçllo do que eume1 do 
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que l.'rudenc.illl, diria .º orador, si nito r<?~SG o . 1 · Desprez11ram-ae oa grandes prlncipillB, 01 
re11pe1to que lhe insp1r.a aquella respo1tavel g1•ande11 dogmM d.a IJQieocia, dando-110 inLeir. • 
corporação. , exclusiva. prcforencia 1h analyse1' . • • 
. A edur.a<;llo de um.menino nüo é como ae '(>rG· O Sn. A.No1uo1: Fmv.1mA :-Ao empyriamo• 
jolga : um iaconunodo pal'll os altos po:Jores F V · 
cio Estado. Venham no reéinto da climara. pre- O SR. 'enrumu. IA~N.\:-. • • ao empyr1a• 
tensões d~ssos espiritos privil~giados, mas nilo ino, como diz·o nobre derrntado. 
entr~gLtem oe leorisladoros, por desenfado, pnrB Quereis sabor o que penso da· todas eua1 te• 
não ser~1n molestados, um principb fündamr•n· merirlado~, pergtlnta o orador. . 
tal em que se cr.-ar11m. os nos~oe antepMsa:!os, A humanidàde desfallece ead~ ve.i: maia; .O. 
em qlle se lort:ileceu a edue:ii:iío publica 1!0 espirita.!, to:lo11 oii dioa, pa.r~em ato1•mentados 
p :t iz, aos aza res, ao~ caprieho$, aenão ás so~·o- de novaa duvi la.1, as almas oscillatn entre unia 

"rid~dea da eorte." incrolulid:1.de fria como o. morte e uma tenb.-
N1ío ! Eite principio d:i idade e fandamentnl LiY.a de ticiencia inattingivel. O howom cortou . 

(t1poiados), não pcldo s~1· iireterido einão em r.s azas do anjo, e contenta-3e, pobre miae
circmnstanciae nrnito ~l!peciae3 o diante de 1•avel,· de arrutr.r-~e neata terra, de ficar onde 
<:!XClepções prov:idisaim:is. cahiu quando aua mãe o lançou 1i 111Z do dia. 

O orador ouviu dizer, no recinto d'.l camo.r~, Ha alguma coli1a idool que parece pretender-
qua nó~ do que prí!cisalll~a é dt? .. estudos, e 19 desprez~r. assim na 11Ciencb, como Oll v~a. 
Jl/Io· d& idade. Responderá: nós pr;!cisamot como 11.as arteil, como em to:loa 0 3 desenvoh•i
tan.to de t'studos, colll.o de oxporiencin., de prn· rnento9 do homem, \lOL' meiQ de.te movimento 
denci:i, do j 1.1\zo e da rdlexiio. (~1polados ,} · com que as sombras ee substitue m Aa luzes da 

nzilo esclarecida pala fó. o or11dor ainda 
O Sa. AHDAADll FmuEmA: - E estes não não achou.conforto e vida. nutrii nos livros das 

vêm sinã.o com a idade. sa!>ios 0 dos philosophos. · 
O Sn.. F.e:nal!lmA V1ANNA contimi:i, dizen- Onde ncha conforto ó em Christo, porque elle 

dD que. a direcçlto anprema doa estudos apre- e :i. summa de toda d. scíencia. e da tod& a ver· 
P.cnta ·um defüito; o de ter-se substituido :io dade", porq1.1e elle meamo dizia. -e11 a?u a ver
ayatema d o safür pouco, m:ia bem. o de . não dado . O que falta á n<ISSa sociedade nlo é &ó a 
saber il.l\da e }Jrelen-:for sabor tudo. (Apotados. inatrucçlio. A iu&trucçilo· füi d eaamparada aos 

E' o conhecimento snperl!cial do nosso se• nlvitre11 ele syslemM nilo e:rperiment&do~, pro· 
culo quri tem estragado n. mocida1le, e Tai blematicos e que não têm, por nosSi\ felicidlMia 
~ntraquecando a intelleclualld11da nacional:- nem . profeasores para execnt&l-oe. Deb.emo
muito appar.1to• pouca rer.lida~e ou nenhl1rul\. nos de ensaios que se disfazem por . outros en
(.Aplliatlos) . · . saioa, di~ o oredor ; abaa.done1110111 lf)'$temas que 

~sta ó a ayntbese da instr11cção p11blica no se subehtnem por ouU'oii ay11temas. . · 
pa1i . _. · A educaçih nlo apro'teitou nada. O meetTe 

Nós nllo IP.mos aqui regateado, diz o orador, de eacola antigo era melhor que o mestre da 
º' aacriftcios do contribuinte, como oba~rnva o escola moderno; ellr:i· enain~va pouco e o disci
nobre deputa.do que roapcin.lou ao Sr. Andrade pulo nprendia n1uito •. E&ta alargn.rnanto de in• 

. Figueira.. . · stru,~çii'.o, que se julgou indiapenaavel, de modo 
Quando 10 'tr11.t11va de multiplic:tl' cn.deira1, c1ne hoje uma a.coh [Jl'imaria tem oa dalinM;.. 

elle orado1· e 11 ~u nobre amigo rasi<ti~am a e."54 · mentoa de uma escola qaHi do cureo supuior 
innoTa~llo do pod"I' axeeutivo qao veiu 11!ter1r nos tempoe antigO!'I, tornou ina1tinglvl'l a edu· 
t~o profundamento nr. trad1~i19~ elo enaino supe· caçilo a certa1 clae~as maia infoliaes 1\a 1CM?ie-
r1or •. dnde. Ellaa nlío ;iabom ler, nlo 11r.bem e1crover, 

O ~n.. Ru1sao:c,~ : - Apoiad11. n!Lo sabem mesmo roer as quatro operaç!les. 
o Sn. Fznnimu Vui1~A cJntint'ui dizando Nn provinda do Rio d!l Ja.neiro, apeaal' dos dià

quo, NO falhvo. em eciancias desoouhecidas ns.a pondios que BG realiam, ha •ind.a musa~ i1u• 
·- d B ' l · d b · moasa& do poasoas ignoranLee. · 

reg1ue3 o rau (<i/Jotct os) ; n rl:t·~e a. esp•· ·o ensino, port.nnio, lem um gr.in ·le appnra• 
. ch~iva lisongeir:\ de pt'Oíessores vindos de to, mas nilo offer~ce realidade. ( Apoiados.) O 
outro~ paizes mais adiantados, o de cuj~11 liçõoa funccfonali.-imo creaceu, me.s 0 pi•oducfo n«o ô 
devia il'radinr n luz sobre mundo9 invisiveis e 
qno tinh:im eacnpndo {>. noa.es. po1·.spicacia 0 ti. de ~nvejnr-se. · 
~l\bedoda doa nc·aso1 m11oiorea. · (Riso.) Mn:i 011 . O Sn. Al\oll..~DE F[GUi>tnA~- E' de enver-
professores de~etH 1cienciae nunca anbidas não gonhar .. 
vieram, Ili co.deiraa fotam pro,· i<lus, o o quo 6 0 SI\. Fl!lnllElRA VtANNA ouviu tambam dizer 
mai11, candídate>s acharam congregações numo-
rosás ele po~sons 1iab!lita:1as par4 julgarem 18 no recit\to -ria camár:i que nm menino p&le ter 
s uas provas 0 lhoi darem taes Clldei Jo:i9 . certa prococidndo da cleeAnvolvimenta 0 flear-

log-o preparado eru hmnanidades, de modo EJ:U& 
O SR.. J • P.t:NLDO E ournos SENHORl!:S:- po;;;11a seguir o curso eupe1·ior com applicaç40 e 

Apoiado. · . result11.da doflnitivon~ pratica. d:t 1c1oncie, que 
. O Sr_. FEnn1>a~A VrANNA l!!USt•mta CJ!1B o en- aprendell com prest~za. Ho. espiritos m~i11 
~mo nao aprov~1tnu. A pl'etençao de:;te aoculo promplo9 do que outros na comprehen~o de 
o sab~r d!l mai<:, mas o producto c·ue tem npte- qualquer 11s1umpto, l}Un.ndo nllo Re dd. a. VO• 
senlado (o orndor o 'diz com n m~ior 11.udacia c:i.çito apnix0Md11, porque · ent!o ahi forma-ee 
por9.ue ó pr~ci 10 tor audacia para diz~l-o), ó ~ o iionio que niio está sajoito a regru e muito 
d111gnoranc1a. mo.no1 ti. disciplilltl. Ma., em ge'?l, o entendi· 
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mento ô uma faculdado, .ó ·um poder qua se 
educa; .. que 1n prep:i.ra. pa.ra adquirir. 

O orador possue em ~i o ox~mplo. · Hoje sen
t!:Mo condem:tio.do a morrer com o quo eabe, 
porque O. S<JU entendimen.to O~tá çreandO. Í~l'!U• 

· gem, esta se tornando de diffie1l aeqn1s1çao. 
(Não apoia.dos.) O entendimento ocluco.-se; e 
o.quello que, ao dosalirochar desta faculdade, 
parecia mais emperrado, si ~Q obstina. si é bem 

·ilii·igido, ei tem preceptor ha!Jil que saiba ada
pt:l:r o.~ primoiro ~ en~aios da s ua intelligencia 
a assumpto;; mais simples, e destes ir progres
~iv;iraenta a.os tÍ'.J ais complexos, ol>servnndo a 
lei ped:<gogiea, do ensino gradual, afinal reve
larü um espirita agudo, ~agn; e de fo.~il com· 

·preben~ão . Não ba nada que dggesperar desta 
materb; a a historia ahi está registra:ndo factos 
eloquentíssimos .do espirHos que pareciam me• 
nos bem dotados na iDfancia e que foram eatrel
las no firmamento da scien cia, das let1'89 e das 
artes. A maiorintelligencia que Deus \em dado 
o.o homém, S. Thoma:.: de Aquino, nos primei
ros en~aios de su:i. vidt1. . escolar, níld tinha de· 
nuncindo o genio que depois assombroll o 
m1tndo, é qae ninda fü2 a gloria ·da razão e da 
iutelligeuci:i. humana • . 

Portanfo não ha que desesperar . 
A idade, como dizin o nobre amigo do oro.dor, 

o Sr. Andi•ade Figueira, é um elemento inclie• 
pans:ivc! para bem preparar o instrumento de 
acqniaiçilo do conhecimento.· O bem penetrar OI 
a~aulllptoa, principalmento aquellea que depen• 
dem do applicaçRo pratica .Não ó extraordin1rio 
dizer que uin g rallde juri11conaulto póde eer mau 
advogad0, quo um illueLro pl'OfoS110Ji do 11cien· 
ci:t1 medicas podo ser medico infeliz. · M"s o 
QUO lho ruí. 8 Cll{l!\cÍdade Completa, li {lfOfi• 
cioucla 1 ~· n 1'r:ilic:i., ô a nperioncfa d" vida, ci 
a idade. E quem o o~ae homem capaz do dizer 
quo até ti ultilun horll d:1 vidil. nllo nprendeu, 
nllo rocoliou onain:unonto 1 A edncnçll'.l do ho
meui nifo ncuba. . Os mosti•es onsinam o · silo 
on•i·uRdos 1'• · 111•opol'~o quo dirigem o ensino. 
!-~ • um BOl'Viço ingriLto,. p0rquo nil:o tem rcsul· 
t11do dcfinitiN. · 

O orador, que tomi:i no,·Hados,inclinado quasi 
que fütiLlmento d c!)nijervaç ilo, homem h1sto
rico, ·acompaQbando· :\vida como olln ó, o do, 
,;oj~ndo o progreuo do seu paiz e, 11ortanto· 

. t11mbnm o do tod11 1\ hum11nidl\d111 acredita que 
n!lo podemo• pre11cindir da . idade para certas 
funcções. 

As Ordena1:ê1cs do Reino, essas l9is que 
tantos olbam com olhnres dG desprezo, por llies 
parecerem cou~a. obsoleta, uma antigualha , • • 

O Sn. RATISDONA : - Em diroHo oi vil nind" 
não se fez couan mellior. 

O Sa. F i:na:sCl\A V1AN:c1A:- • • • oeae trabJ.lho 
que um 1iienino, dos formadossenfprep11.r~to~ios 
do huma.nida.de$ em nossns escolas de d1ro1to,· 
auppõ ~ qu o faria. . maia perfGito; e1sas ordo
naçUes exigiam que o juu: do orpbllos ío1111t de 
maior ido.dG, que and&llse até "restido de prelo e 
fo910 casado. 

Como dizia o nol>re doputado pelo Rio do Ja
neiro, temos tido juhee do orphão11 que aindn 
não ratão fdr& dae coudi91!oa legaee do papi110t, 
dtL idado papilla1•. · 

v. u. 30 

A cxperie:acia T&le muito, e a idade ó & con
diçlo da exporioncia, prineip .. lmente nu 1cien
cias ciuo têm applicaçilo pratica. Esta expe- . 
riancia niío 10 adquire pelo enaino, ma1 pela 
pratica . . 

Qu&nL03 generaes, no t empo da guetra dD 
Paraguay, nlO vi1a o orador na rua do Ouvidor! 
Delineavam planos, d1tvam tl'&balbo1 em cim• 
da m eia. Viu a,t6 almirantes, 1em a · condiç!o 
do embarquo. Da torra dirigiam aa batalhlla; 
mas dizia o poeta Camllea, é batalhando que 
ae aprende e ae adq1tirem os oonhecimenlc)a da 
arte da guerra; . Porta.nto pena& que o· senado 
foi condescendente demais com os eeus comm°" 
doe, sacrificando um principio, para iuntar-ae · 
do tomar em consideração • dispenH especial 
a algum estudanto de inlelligencia extraotdi
narill, ou do enorme .procooidade. 

O Sn • . FBL1c10 ooa SANTOll :-Do que 6 pron 
o nobre deputado quo está ao aeu ladó, (ifltíiccirt· 
do o Sr. Aff ot110 Oel$o Jut1for) . 

O Sa.. Fr.all.EIR4 VU.NNA quer que aa pre. 
tenções degaes venbam no parlamento, para 
d11r-lhes o te.stemunho de 11ua admiração. 

Ao que tem, uaim deacoz.id:unente, oxpollto ' 
oamara, (ttlfo apoiados) accreace q ui;, o pro• 
jocto nem ao menoa entrega·· o conhecimento 
ilesta eapecie a 01itra autoridade, .que poderia 
não aer acamara ou o senaio. Poder-se-ia dar 
competencia âa. proprias congregações para co
nhecerem do aasumpto (apoiados); maa da
cls.rar di1penaada a idade em termos . tio ablo
lutoe, não ó obra do legislador prudente. 

O orador só comprehenderia eata dispotiçã:o 
como meio da a ugmentar a rellda publica, faci· 
litando a matricula. Viaaae quem vies1e, nlo se 
lhe perguntaria p ela idade: pague e tem di
reito ti. matricufa, o mlLill ae verifloa1·iL depois. 
ao veriftea.rA ai 11abo oil nito aabe, ai apronit011 
ou não. 

Teinos nesta materia t entado todoa. oo ayste
mas, ma•, como de é!Olltume, incompletwente, 
porque o legislador bruileiro aind" nlo ado
ptou prlncl pios, 011 nlo tem conflnuçr. nos prin• 
ci pios que a.p~egõa. 

ProdtLmou-so que melhor era ll liberdada do 
ensino nas eacola1, nas aca.demiu, nu univer- . 
sidades, a liberdado por wda a parto • . 

Si tendoa confiança em taes J?rincipio1, per
gunLa o or:idor, porq ue e~te proJecto de matri
culn; porque nio acabar com o monopolio que 
G::tercem os mcdicos e oe .advogados, e todos o• 
homens, qt1e possuem ?rodie1unento11 11cicntifi
cos 'I Seja o juii da idoneidade de qualquer,aquol
le que precisar dos serviç!>s que hoje do pre11tn
dos pelos que exercem o monopolio. Proolame-se 
·qualquer advogado, e si achar pe1111011.s quo 
queiram ser seus clieutea. sigam estes a au:i. 
sorte. Annnnaie-se o Dulcama.ra p:i.ra curar a 
todos 01 ontormoa e do qualquer en(ermidade, e 
ai.hounr doonte que tito &emorario •.oi~ que se 
Ih.o entregue, morra por an11 conta.. (Ruo.) 

E' praci~o 11dopt11r um principio-ou a libor.;. 
datlci ou a. in1pocção. ·· . . 

Nlo 011.Amoa proparado1 para es\lls novidades 
(Apoi"âo1) . . 
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Em ·outra occasião o orador já di19e que Dito 
iinhamo~ p~fe~sore~, o o governo não podia 
1oprsl"°" quando quizei\Se, · 
. As condi'ções do en.eino dependem do nivel 
intelleetual do paiz, e nós lliio .sabem:os .'linda 

· baBl.'\nle, nlo temos a concurrenei11 n ecessari11 
p:ira despertar a nobre emulação dos homens 
que se entregam á 1ciencia e é1111rte~. ·Niooguem. 
que a·ellali se applique neste paiz tem superio· 
ridade ineonteatavel. E .iato não se dâ eó naa 
acienciaa, ainão tambam no direito da scienci:l. 
do governo. Qaantaa diffieuldades temo!! Lido 
para arranjar um homem de eetado na11 con• 
dições dilllceie em que nos achninOI t . 

Quantaa experieneir.. feit111 e qaaes os re
sultados npreaentadol!I '1 . 

Nio abandonemos, portanto> os principiot1 de 
eegnrança de no!JeO!I :i. ntepauadoa. ( Apoiado8.) 

. Em yez de enfraquecel"Os, devemGS dilr·lb.9s 
fortaleza, devemos firmar n. condição da idade, 
qne é crilerio maia seguro do que qualquer 
outro, como dizia. o nobro deputàdo pelo Rio do 
Janeiro, para g~rautir .6 110cied&cle li. idonei· 
d•de d>'q11elle11 a quem o Eatado confere, contra 
as regrls do direito commum, o monopolio naa 
aciencias ou naa a.rtee. ( Jpoi(!(lor.J .. ·. 

Si conservamo• este monopolio, ni!o deve· 
moa abrir mio llo dil'Gito de ioepsccionar o 
aeu exeroicio ; . porque não .é Juato. que limi
temv. a um 11amero cerlo ou dellnldo O!l ha
bilitado• para uma cer&a proli11.1Jlo, ao .puao 
quo nlo tomamos em t!!mpo as providencia.. 

· 111c111arl11 para gar;intir a idoll.Giil.ndo daquel• 
le• que esercem tal monopolio. 

RéloTo, portanto; · a caman. ao orador que, 
em hora adinnbdi. "" dopoil do nobto deputado 
pela pl'Ol'Íllcla do Rio do Janeiro, QllJ:11111e oíl'o· 
rtcer utaa pouca.a reftex!lee. 

(Muito b•nt / Muito bo1n ! O Ol'a.dor J 
cunip;·imMl4do.) · 

_ Niio haYGDdo mllil qu~m pedisse a pala,rn, 
Aca encerrada 11 diaowi1llo . 

O Sn ; PP.UID&MTa dll para amanM a a~guin· 
C• ordem do Uia: · 

A do roghnnnto: 
Apre1ontaçlo de p~ojecto1, iudicaçõo1 o rc-

41u&ri111e11lot. 
DisMuãO dos roquerimentos 11.diadoa na or

dem de 1u11o a.presentaç4'.o. 
Levant ... se a sesdo és 4 1/2 hora1. 

AOTA Jl!~I 28 DE JUNHO Dl'l U84 

Presidcncia do Sr. alorefra de Barros 

A's U horas, Coita a chamada, acliam-ae pro
aente~, Clll Sr• .: Moreira de Barros, Leop0ltlo 
Cunha, Daason, TbGopbilo, Pompeu, Vfoira 
de. Andrade, Augu9to Fleury, Souza Queiroz 
Junior, Lacord· ~ \VerMck, Soares, Lourcnr;o de 
Albuguorqu:e, lgnacio Martil11, Joaquim Tava
re•, Gonçalves de Carv1lho, Bariio da EsLllnciá, 
Rodrigues Junior e GomNi do Cutro. (ti) 

Comparecem, depoia da chamada, 01 Sra,: 
- Alcoforado, Alfr.edo Chaves, Barão do Caniodé, 

Alphêo MonJa.rdim, Peretli, Henrique Mnrt\ues, 
Alvaro CawJDha, Affonso Celso J"unior; Barão 
da. Villa da Barra, l~Gcragnolle Taunay, Rego 
Barros, Anujo ~inho, Gonçalves · Ferreira, 
Fernandee de Oliveirl\, Cantüo, Fer l'Oir:i._ Vianna, 
Alweida. Nogueira, BariO da Leopoldina, Ca
margo, Andrade FiguGira, Fra.nklin Daria, José 
l\hrin.nno, Feli~b~rto, R.odrig11es Lima., Aria
tidc$ Spinola, Zama, Alves do Al'jl.ujo, Amo.ro 
Bezerra, Met:>o, F. Belisario, Mac-Dowell, Tbo
maz Pompeu, C!'.oz,Ro:iolpbo·Dant.ns, Bario do. 
Guahy, lldefon;;o de Araujo e Vianna Vaz. {37) 

Ao meio db, nlo tendo comparocido. nnmero 
legal, o Sr. presidente . dacfa1·a não haver 
sessão. · · 

F!lltam, com o a.usa. partioipada,03 Srs . : A bo· 
lardo de Brito, Atl'ons(J Penna, J. Penido, Jollo 
Caetano, Carlos Affooao, . Farteira do Moura, 
Martim l<'tsncieco, Martim Francisco Filho, 
Paulino de Sot1r.a e Ulhàa Cintra, (10) 

Faltam, 1em causa pll.l'tipad ... O!I Sl'l!I:. AI· 
meida Oliveira , Adriano Pimentel, Antonio 
de Siqueira, Antonio Pinto, B,1rilo de Anadia, 
Barão de Arnçag:y, B~ierra do Menezes, Bu~ 
lhões, Cnrneiro da Cunha., Coelho a Campoa, 
Cra11 Gouvoi:1, Castello Branco, Contagem, 
Cosla Pinto, Diana, Duque-E·:trada Teixeira, 
Espindola, Elias. ?tloraes, Felicio dos Santoa, 
GeminiaJlo, Generoto Marques, Juv~ncio AI. 
vee, Manoel Carlos, Mo.noel Portella, . Maciel, 
Montaudon, Mora.el Jardim, Mourlll, Ol:ympio · 
Viltad:lo, Pau IP Souza, Prisco Pli.ro. izo, P e
reir:\ Cabral, Poroira da Silva, Prsdo Pimen
tel, P:usS<.'I.~ Miranda, Ribaa, Ruy Ba~bo1a, 
Ribeiro de Meneze~. R.altisbona, Rodrigues 
Peixoto, SiMano Brandãe, Soun Lol'lo, Silva 
Mcúu, Sinvnl, Snluatiano, Silva Mafra, Soa1111 
C:1r'valho, Severino Riboiro, Tertulinno Hen· 
riqu11, Tar(1ui11io de Souza, Ulyeses Vianna e 
Vuz do ?.lello. (!'i2} · · 
· O Sa.. io SECRlCtAn.10 da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Oftlcios: 

· Do Sr. <fopntado João Penido, communicando 
· quo, por inconrmodos de ssu la, n«o pdde com· . 
paracier t\ sessão do hoje 28 do Jnnho.-Intei· · 
rnda. 

Do miniatro d1r.ngric11ltura,da 28 do corrente, 
podindo designa~ão de dia. o hon para apre• 
aen.tar uma propoattr. de credito .par.1 pagamento 
de dividas de exercicioe·finctos. -Marcou-se o 
dia 30, à :l hora da t11rde. 

D-> i• secretario do senado, do 27 ele Junho 
corrente, communicando qua o eenado adoptou 
e vai dirigir â. aancçiio irnporbl a. rosolnçlla da 
aesemblóa g·ornlque prorogn po1• t1•es me:.ios a· 
lei do orçamento na. 3140 e 3t41 de 30 de Oa
tubro de 1882.-Inteirad&. 

Req uerlmento1 ; 
Do bacbnt•el JOlló Juliio Regtiair.i Pinte> dê 

Souzn, juii de direito d:i. comarca de Cir:nb;ii~, 
8111 Pc1•namb11eo1 pedindo um rinno da lioen9t~ 
com o rMpectivo ordonado. -A' oornmiellllo do 
peueihs o ·ordonnJog. 

Du D. Joeepbina Aml\lia da. Silva Cer.imbr~, 
viuva do tenento honorario do exercito Concol'
dio da Silva Cezimbra, pedindo unia · pensão 
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equivalente no soldo da patente de eeu finado 
iuarido-A' commÍJillão de peneões e ordenado•. 

O Sa . . i º S11:cnJCTAtuo declaril n:Ío havei• mais 
n:pediente , · 

O Sa. PnatDE:STll dá a ~eguinte ordem do 
dia para ao d~ Jtmho: 

i• part6 

Votaçil:o do nrt. to do projecto n. 66 A· de 
i883, e diacuB&ii:d do art. 2", 
Urg~ncia de 20 minutoa concedida ao Sr. Fe

licio dos Santo!, pa.1•i fundamentar urn projecto 
sobra a escola de minas de Ouro Pteto •. 

Urgoacia·de meia hora no Sr. Gonçalves. Fo1·
reira, para responder ao Sr~ Jmé Murianno, 

Coutinun9!o da 3"' diacussão doprojecw n . 241 
tle t882, sobre kcaçio de serviÇoo. · 

i" discus>io do proj~to n. 76 de i883 (regu
lamento parll locação do sorvi~ domestico) . 

3"' diacusaão do projecto n. 35 de i883 (rogn· 
lam~nto du mat11.do11ro). . . 

i• discussão do projecto u. 69 do i883 (pra. 
tonçlo do bacharel Moreira Pinto) . 

.. 2ª part6 (Ú$ 2 i/2 horas da tard6) 

. 2• discll111i? do projecto n. 9 ds 1884 (récoita 
geral do lmperio). .. · · 

SSSS:Í.O JCll 30 J>JC JUNHO DI!' 188~ 

. Pl'llaid11ncia do Sr. Jlureira de Ba.rros 

SUM11ARIO.-Llillura o a opro .. çlo das acla• do tr o ~8-
Etno11.>u.- ~'al\"m• duraulu os \rcs primol~i 'IU~tlQ• 
do lton, os Sn. Alrrcdo Ch .. os o ScNrluo lllbelro, •1110 
requer o obloin u1nn nrgoncla do t /I hora 1•tt~ o t• dl~ tio 
101>180,- ou.,, l>O D11 •• - Yolaçffo do pro111i!IO n. -O~ A, 
Titulo do oon••I•· O Sr. C11111l11lu• ·r••tll•r o oblora til•• 
P•IU4 de lnLertllelo P.nra qua o mesmo 1•roJocto •ojn d~do 
~·l'll ordom da dl;i. ilo u1a11hl .-ur11onel• COCltodlda ao 
Sr. Follclo 1101 S>wlos o o ~ou pro}oelo,-l'oJldOJ do Sr, 
Jtd Nubnno.-Dlscullllo .dn rroJllda 11. t41A, Dl11e1mo 
do::;,, Ahncld4 :Soiuolrn. E1.eníla do Sr. Unorra do 
Me~o101. Sub1Ut1' IN .do Sr.f.wra~nollo T1111nr.y,-l'ro• 
"°""do po1ter otocnllro.-Dficuni'.o da roeella . J)j" 
HrtO tio Sr, flOWCS do G~stro <l 1011 f\l'l,UOfilllHlO• 
IJbcuu~r.. Dlscur101 d~• Sra. proddonlo ~o eo1110U10 e 
Forralr~ \'lal11. 

· A'1 U horas, feita. a cha.nud:i, acham-ao pro• 
RBnt•s Oll Srl!I.: .P.loreit•:t da Barro1, Leopoldo 
Cunha, Ba.11on, Tbeophilo, Purnpea, Vie ir:1 
de Andre.de, Gon~\Vl)S de c~rvalho, Ba.rit<J da 
Estancia, Mat•tim 1''r.1ncisco, Juvencio Alvos, 
Zatna., Castcllo Brflnco, Bulhõee, Ro<h-iguoii 
Lima, Augusto Fleary, Prndo Pimentel, Bartto 
da Laopoldina, !farão de Anndil\, Joílo Penido, 
Amn.ro !3ezer~a, Ign:rnia Martins, Aristides 
Spínola, Co.nUio, Manoel Cnrlos, Bezorru. de Mo· 
ne~es, Riueii·o de Menezes, Ratisbona, Manoel 
Portella, José 1\forianno, Felisberto, Rodrigues 
Ju11ior, Antonio Ph1to, Ulhôa Cintra, Sou~a 
Queiroi Ju11ior, Escr:i.g:nolle Ta11n.1y, Sinval 
o l\lnrtim Francisco Filho. (37) -

Compa1•occm, depois da. chain.nda, os SI'$, : 
Alvo~ de Arnujo, Alphào Monjr.rdini, Alfrodo 
Chaves, Crut Gouveia, Tarquinio de Souza, 
Prieeo Parnizo, Rego Bal'l'os, Peretti, GomM do 

C:i.stro, Silva Maili, Paula ·souza, Felicio d~ 
Santo111. Lourenço do Albuquer"que, Silv• Ma
Cra, SaJuati&no, Abelardo de Brito, Contagem, · 
Barão de CaDindê~ Aft'on·llO Celso . Junior, 
Soareis, Co.l"los All'on!lo, MetQn, Antanio de Si
queira, Moraea Jnrdim, Silviano Bra:ndio, Ro- . 
drigues Peixoto, Barão da Villa da Barra e . 
Ro:lolpho D11ntas. (28) 

A'~ 11 horaa e 50 minutos, acbando•1e pre
sentes 65 Sra. doputad1>J1, o Sr. prosideote abre 
a BMB«o. •· 

Comparecem, depois de aberta a sessão, OI · 
Srs .: F. Belisario, Ulysses Vianua, Fernandes . 
de Oliveira, Alvaro Caminha. Eiipindola, Jo....,. · 
qoim Tavaroa, Forreira de Moura, Ildefonso .de 
Araujo, Fraaklin Doria, Tertuliano Hénriques, 
:Montandon, Vianna Vaz, .Altneida Olifoira, Ma
ciel, Bal'ilo do Gna.hy, Mourão, Alcoforado, 
Perein Cabral, Ruy Barbo! a, . Co!t.a. ·Pinto, 
Carneiro da Cunha, Ahneida·.Nogueira, Ribas, 
GeneMso MaNJaes, Araajo Pinho, HeMique 
Mat"ques, PB!'Oira da Silva, Paulino de Souz:a, 
Crui, Diana, Souza. · Lolo, Andrade Figueira, 
Camargo; Coelho e Campos, Lacerda Werneck, 
Joio Caetano, Ferreir~ Via.una, Mac~Dowell, 
Severino Ribeiro, Gonçalves Ferreira, Olympio 
Vnllad9:o, Thomag Pompeu, Sooza C&rnlho e 
Duque Estrs.da Teixeira. (44) . . 

F&ltnm, cJm.cauar. participada, os Srs, A.dria· 
no Pimentel e .Aft'onao Penna, (2) . 
F~Ham, sem caua particip_ada, oa Sn. Barlo 

do Araçagy, Bliu Morae1, Geminiano, Vaz: de, 
Mello e Paseo1 Miranda. (5) .. . 

&to lidna e approvadaa a11 acla.s d9 27 e 28 
do corrente. · 

O Sa. to S&cR.mTAIUO dà conta do 18g'l1inte 

EXPEDIENTE 
Oftlcio. : 
Do mlnialro da rueua,' <le 27 de Joullo 

cor1·on&, , romeUendo o requerimento e maia pa• 
\li.li! em qoe Jl!l'lluim Alf'U da Coll&a Freirt, 
tenente graduado do 'º hatalblo de infantaria 
pode dispenaa do a:itc&UO da idsde para mntri· 
cul&r-~o na Eacoh Milit~da provincla. do B.io 
Orando di> S111.-A' commiSllllo de .marinha. e 
ruett&. . . . 

Da commisslo da Pra~a do Coaunercio d~ 
Bolé1n, província do Pard, ofl'erecendo t:-e& 
e:templare1 dos relatorioa do1 trabalhos da com• 
mis•lo que a praaidíu, ralatorio que fóra ap
prova.do pela a.~aembléa geral daquella ano• 
ciaç~o, em 10 de Janeiro do corrente anno.-A· 
arch1var . · · · 

Requeriml3nto de D. Ma.ria Uraufa Camara 
Correia do Sã, viuva do f• cirurgiilo do Exerci· 
to Dr. Luiz Josô Correia dCl Sá, pedindo 
uma pensito men.aa.l.-A' commiGeio de pene1Sea 
e ordenados. 

E' lido o approvado o aoguinto 

PA1\1:Clll\ 

N. 38-1884 
Mo 11ccpio de D. · A11qu$ia Viec11cia Tei~oira 

de 'Freitas · 
A' COl!lmissão d.e marinha o guorra foi pre

acmte a peLiçlio em q110 D. Augu.~tt\ Vieoucia. 
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Teiteira de Freitas, vil1va do ex-i• tenenle da. 
arlile.d11o Antonio da. Silva Taixeira de Freita>, 
ao1icit11 do pod<.lr legislativo e. Mces!lari11. auto
rizaçio a.fim de l).Ue lho seja paga a pendo do 
monte-pio de 11111ru1ha a q aa 1e julga com di
reito. 

A peticionaria alloga em seu favor, e prova 
com .documentos que instruem o 11eu reque
rimento, haver seu fallecido marido concorrido 
com as devidas contribuições para. o :monte
pio elo marinh:l. atê fim do Junho dll :1.874 o 
dé1ee. de.ta em diante até fim de Junho de 1882 
tel-o ella requerente feito, eendo-lbe iBBo por'." 
mitlido por aviso do ministerio da marinha tle 
i7 de Agosto do. niesmo nnno. 

A' vista do ex.posto, e attend0ndo és con
dições da requarento G aos serviços d@ seu ma
rido na e.rlllo.da, e com1iderando, por outl·o la.do, 
que o proprio governo já reco1&heceu o direito 
da aupplicante AO gozo do monte-pio, quando 
p411o 'º'illO citado do i? de Agosto de !882 per
mfüfo que a. cont&doria de marinha della r~ce• 
besee aa prast3ções em atrazo ; parece ·li. com• 
miHJlo de toda equidade e jllstiça o q 11e requer 
v. peticionru-ia. Nilo obetante, porem, entende 
que devo aer ouvido o governo por intermedio 
do Ministerio da Fazenda, po1• on1o em face 
·das leis em vigor corre o prvc0sso de seI11elha.11. 
te1 pensões ; e, aaalm, requer que ao meeino 
sejam remeUidos o requeritnento e mais papeis 
a. que se refol'e a pretençllo da euppliee.nte, 
· Sala das conimissüe11, 30 do Jnnbo de 1884.
.Paula Sou.:a.-F1·an1dirt Doria. 

Vai a imprimir, pllrA entrai• na w•d11m do1 tta. 
blllhos, o aeguinto 

l>R<J~XCTO 

N. 20- t884 
C1·crlito do 200:000~ pai·a fodemni.;açtfo a 

Sabinti Tripot i 

Â usemblôa geral re10lYo : 
Art. t.G Fica aborto ao Mini1tarlo da Agri. 

ouU111•a, Commorclo o Ob~a• Publioaa um cro· 
dito •lo 200:000$1 pela verh - Exorcicioe 
flndo;i-, nftrn de 1111ti1faier · 10 a dQ11poi1t\ com a 
in:"lemni:&açilo.>, julgnda por nrbitramonto, a 
Sa.bino Trlpoti. 

Art. 2.0 lfioam revogt1d11s as dfapoaiçuos om 
contra.rio. · 

Se.ln. d"8 commiuiSes om 30 da Junho de i884. 
- Antonii> d9 SiguC1:ra •• -Ulysses Vianna, 
-Felisborto Pereira da Sil"a.- F. A. Ma-
ciel.-Ignacio Martins.- Ania;·o Bezarra. 

O Sn. Jo;\o P.11:N!llt1 mnnda ú men o ao· 
guinta 

Pl\oJ.ECTO 

N. 28-i8B4 
Mcitl'icula r101 OJtttdantrt Aii_tonio dtJ Maga• 

Ui:tcs Go11ics li Horacio de Af,19aU1~cs 
Oomc1, 

A ns~etn bló~ gornl rcsoh'e : 
1''iea o g()~orno a.ulorit.ntlo !\ mandar ndmitti r 

â m~tricul~ do 1i1·in1eil'o anuo tlu cu1·.so jul'itfüo, 

na e.c.adornia de direito da s. Paulo, os oatu.•. 
dantes Antonio de Magalhães Gomas e Horacio 
<le l\fagalbítGS Gomes, dis,lensados os propa
rritorios q11e lhes faliam, noa quaes se b11.
bilitariio antes do prostn?em exame das 1nat~
rinB do primeiro 11.nno. 

Sala. d11.a acssõe~, 30 de Junbo d) 1884.-
Joilo Penido. · 
·. Lido, é rometlido :t c(Jlnlnisaão de instrucção 
publica. · . . . 

O Sr. Al:f'.l.•edo Ohu.ves s - Sr. 
pr~sidente, tem V. Ex. sido testemunha ,los es
forços int'ructifero.i, até este momento, por mim 
ompregados paro. quo. me foss3 de.de. a palavra. 
nesta parte de nossas eessõe3, consagl'ada â 
justificação de projactos, reque1•imentos e a ro..; 
clamações, como SIS qu.e pretendo fo.-ier, no in
tuito de e~limular o governo a ropar;1r abusDs 
ou nrbitrariedadoa co1nmetti•los por seus dele· 
gados nas provincias, 

H11 dia• insi11lia e\\ em vir a esta tribuna 
por.i. pronu.nciar-me eulm.i factos a olla Ira~ 
zidos a proposito de questões da immizraçiio, os 
qua8s,por mal conhecidos, foram, com cerl.a in· 
juatiça, aprecia.dos; e por ter cnlllo o into11to de 
provocar esplicaçõe11 do governo a respeito i!e 
uma pr;~ti.ca abusivn, posta em uso ba roais de 
a.11.no, cujo offeito ô iD.atilis'r dispoaiçõe~ orç~· 
meutiiria'.!t e pela. qulll o Ministerio do Impcrio 
tem p1go, por conta dt~ verba - :Socorros pu
bliooa - as deepeza, com rea·)~o, aloj111nonto, 
auatento e tranaportJ do immigrantes, sarvi~o 
esto p1•eviato e c11.Iculado na verba- Te1•ras pu• 
blicu e <ioloniaar:ão ~ do orçamento do minie· 
terio <hi. agricultura. Hoje, porém, Sr. presi· 
dente. sou força.do l\ preterir (li tos US!!Ulllptog. 
que cfücutirei lo~o que 10 me otfür~ça n:io, para. 
tr&111r no conhec1mou~o da camara ju11a. g,uoi-
111, que 1e levantam nn provincia do Rio de 
J~neiro contra acto1 da m11.ia roq11int\\de. p1\r
eialid&de, pr•ticado1 ~alo ae11 netu11l pre•idonto. 

O SR. Rõna111t1.11:S P111xoro:-E' homom muito 
distinctO e prudente. 

O Sl\. Jask: MAntAto10:-E' inoapu dll so 
dohtar lcvt\r por l!Qlllimonto.a do parci:tlidude. 

O Sl\. ALFr.i;;Do Cu.\vn :-lu•tiflc11.rei e11t:i. 
llL'guiçl\o com B 11lm11les oxpa11ição do factos. 
para o~ quacs chamo a attençita rio governo, os
perantlo qu!l aojam dadns providencio.a e11pazcn 
ae impor liquollo 60U delegado a isençilo dei 
a.nimo e:dgido. para o desempenho do ali.o cargo 
que lhe foi confia.do, por isso que ató agora o 
sou proceditnento não co1·roepond1J a imparcia
lidade qua o nobre deput11do lhe attribue. 

Pu11So, Sr, iiresicleutc, a mostrar como os 
actos do actnal presiJente do Rio 1le Janeiro são 
t® eivados <lo espirita p11rtidario, que, S. Ex. 
não só sacrifica. os direitos de 8CH1S a.dveroa.l"io.,, 
como, por criminos:i. inercia, põe em ris~o atá 
a vida. dos que não e.atão dispostos a faciii tnr a 
reali~ação de sous planos. 

Rofc1•fr-ma-ei em pi•imeiro Jogar aos aHen
tado• q uo tom sido pre.ticndos contra o juiz de 
dh-oito da 2ª var.i. da comarca. do Nitberoy. Dr. 
Guilborme C<lrdairo Coalho Cintra. 

O Sn. l{oonmuE.~ P1111'0To:- S!ío mú~ nppa• 
rõnl•J; 11110 1·0E'.e~ .-
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· O Sn. TAnQu1r;o DE Souz.1.:-Ain.fa não o 
inata.ram. (Ha outros apartes.) · 

O Sn., ALFru:oo CHA.VE&:- Trato d0sto facto, 
Sr. p1•esidonte. j à trazido no conhecimento da. 
camara, porque é p1•eciao que sofl"i·a contest ~9ão 
o que disse no eenado o nctu:il Sr. lllínHro da 
j~stiça, r0produzindo as informações do Sr. p1·e
e1dento Godoy, bem como () qna em ~eu ra. 
11'.lürÍD "escrav ou o Sr. o~-ininístro da 
ju~·ti9a, 

O actnal Sr. ministro da justiça, procnrand:i 
- jusliúe11or a 11.dminietra.ção provincial, lei.\ ums. 

corta do Sr. 0od0y. Oeste documento mesmo 
reaalta. a. parcialidad0 com qulJ est!l adminie
trndor ae eslá.11orta.ndo. 

O Sn.. RoonrauEe P.e1:toto d:l um <1parte. 
O Sn. ALFREDO C11AVJllS :-Peço a.o nobrJ do

pll,ldo que me ouça, e reconhecerà que não o 
sem razib que usevero ter 11. autoridada a que 
me ·estou referindo ee havido com tanla irregu
lari~ade quanto ao chofo de policia, <h1jo3 ac'. O> 
apoiou. 

· O Sn. RoDnmrrns Pl!:1s.0TO : - E' moço muito 
distinclo e preenche perfeit><mente o Jogar. 

O Sn. ALFn.noo C1v.vEs :-Não cont~to que 
S!lja um moço distincto ; wa11 affirmo que elle 
ness:i. occurr~ncis. nlto procedou como era de 
esperar do crilerio e ·qualidades, que o nobre 
deputado lb.o al~ribae e que ou íolgo ew. reco
nhecer. 

Repito, Sr. presidente, basta a simples lei
turs. do iUladido dooumcnto para, deedt logo, se 
reconhecer quanto 11e tol'n11ra111 merecedores de 
llElvera censura. quer o presid13nta, quer o chefe 
de policia da provincia. 

Com a!I'eit.o estas autol'idades acreditam ha· 
ve1· tomado as medidlll! que na emergencia ca
bi11m, por iss-0 que, desde que se deu n 25 de 
Feve!'e1ro o primeiro 11 tten tado conti•a o Sr. 
Dr. 011ilbermo Cintra, deliberaram m11n'1ar 
guartlJ1r a calil\ de 11ua residoncia por duas .sm
tinollu durante a noite. 

O Sn. ANTONIO PtNro:-Apoiado, 
O Sn.. AL1•1u100 CH.i. vms; -E iBm · q t1ando era. 

sabido que a vida d!ls\e magistl'ado se achava 
ameaço.d:1, n ponto do p;·ori1·io chefe de policia. jd 
o haver 11<.'.onaalhado qne se mudasse dn cid~de 
de Nic thoroy, por isso quo não tinh~ Il1eics 
do garant'.r-lll~ a segurança. -

A explicaçi'l.o de tio singub( facto, tem-n's. 
· V. Ex. na constesbC}i!O que ''ou offül'ecer 11.0 quo 
om sell relatorio escreveu o ex-ministro da 
justiça. 

S. E:s:., dando canb do primeiro atlentado 
contr&ô Sr. Dr. Cint1·a, dis.!Se que 88 havia 
procedi<.lo ao mais rigoro•o inquel'Ho, do qual 
ae eviJenciou ser seu a.u tor o Sr. Guilherme 
.Mtu·ia Pintode VascC>n~ellos, e; port'.lnto, o uni
co respoueavelpor tal crime. 

Não é esta, porém, a verdade, Sr. presidente; 
outrii. foi a conclttsão tirada· do inquerito e. que 
procedeu :i. policia cotil relação 110 facto do ~ 
de Fevereiro, 

Tenho aqui um clospachl> do juiz subsfüt1.to 
do Nictheroy. Dr. Moniz do Aragão, que a&tri~ 
bue a autor1a do facto crimíno10 não •Ó ao dito 
V11.sconcel10J, como ta.mbem a outros, entre ·os 
quaes figul'a o delegado de policia daquella 
cidade. · 

O Sn. Ro11ataTJl'lt1 PEti1mo:...,;.NilQ apoiado. Não 
ha autoriJade que faça isso. 

O Sn. ALFru:DO Ca.~vss:-P11r11 não consumir 
tampo, não lerei esso deapacho que é longo; 
m1111 fa1-o-(!i i:csorir no mau discurso. 

O despacho ó o seguinte : 
e Do inquerito pro.oadido pCllae 11utorid•des 

polici:iea, conforme se deduz do rela torio 
tt. 108 v. 1tsque fl. f.i4, está verificada a exis
tancia. do facto criininoso e que eiio asus autora11: 
Miguel de Souza Mello .e Alvim, que. foi via~ 
n!l madrugada d'3 26 do mez do Fevereiro, logo 
irnmediatameute a.pós o a.tlentado, em frente a 
casa da testemunha de fl. i6, ·à rua de S • .Tolo, 
110 acabar de entr11r na cocheira lronteirr. um 

O Sn. RoDRIGUEs Pii1xo·1•0; - Isto p1'0v:1 o ce.1•ro, ao\J1·a o qua.1 sa corranlm as_Portas da 
zolo do llresidente dl\ província. e do chefa de n:uiama. eocbefra, para sómente se abrirem aftrn 
policia. . · · do d11r onlrad11 a. um ontro carro que •lrvira ao 

O Sn. ALFP.EDO CuAvi:s:- Entretanto, da Dr. Paulo Casal" de Andrndo. chamado para 
mencionada. inforwa.çilo p1•e.11tada no Sr. ministro prestar serviços m•dicos d. senhora do Dr. Cin
da justiç'.1. verifica-se tambew que o chef.i de tra, quando v1otima. da reprovada. aggressito. 
pol'1cia, tcmdo ido, no dia hnmetlhto 110 ultimo e .. Q1111 tornou~ao publica.mente desaft'ecto do 
attentndo, inquerir pes~oalmento do facte, reco• Dr. Cintra pela cil'(\u111at1uoi11o de, como juiz do 
nheceu no exterior d-J. casa vestigios do .crime, diroito, proferir um despacho para e:r.pedir0 ee 
u. que, com razão, 110 havia queix~ito o Sr. um mnndado de manuten9ilo, em estado livre, a 
Dr. ,iuíz de direito. (Apartes.) favor do preto Jorgo, que Alvim conservava em 

Não obstanto o presidenLa assever11, confiado captiveiro (dopoimonto <lo 1is. 27, 28 e 69). · 
. nas informações dC> Dr. chefe de policia, que as e Qua dizia. e repetia, espacinlmante à teste-
sentinellas não perceberam llumnto a noite mo- rnunba da 11. 54., depois de publica.do o referido 
vimento algum em frente d. cne!l, o qao prova despacho: « o c:ntra ba de 11ahir daqni com.o 
quo as s1.mtinellae ni!ose achavam no 11eu po~to Sllhill do Santa C:i.thnrina ~. 
011 eram conniventes no erimG. « Qu.i, de genio violento e irascivel, é cap&ll 

O Sa. RonatGU:Es P11:n:oro:-lsto prova. quo de umn. tal aggreasl\o contra o Dr. Cintra (te~-
nilo tinha. valor o tnl movimento~ . . . temunhn fl. 95), o que tem pro\'ada i;>elas amea-

0 Sn. AL11nEno Cu,~vEs:-lslo prova quo ças e ataques pesso:i.os quo tem praticado e 1nh'a 
11ponn11 so cuidou. do salvni· ns nppar1mciae, o João l\fauricio Bolúm o o D1 .. Candldo Leopolilo 
nunca, como ei-a do dever da poliein, do gar11ntir dn Motta Cruz, dcpositrirlo o curndo1· do men
eoriamen~o ll JlOSEO:\ e famili;i do juiz d'J dir9ilo oionado prelo (toslomunbas do fi, 20 V., 38, 54 
Co~lbo Cinll'". · , e Cl9). 
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O Sn. Ar,Fn:imo CHAVE&:- Chamo a llttenção 
da camara para o sesuinto topico referente ao 
delegado de poli e lo. : 

cJoaé Tellea de Moraes Ba1•bosa, amigo in
füno de Alvim, o em quasi relações de pcircn
tesco pelo pro;i;imo caaamento de um seu filho 
com a filha de.sto (testemunha de fie. 54 e 73), 
'l.ªª é indigitado peb opinião publica por ter 
tido scieneia do que il~ acontecer e níi.o ter 
preveltido a. realização, u.peiar de aer o del~
gado de policia em exer~icio (teatomunlu il.59.) 

c01 ostensivos refact01·es e frequentadores 
do jornal P1·01'incia do Rio, entre elleg o Dr. 
Luiz Carlos Fróes da Cruz, que c1>m o .. ~ ilous 
primeiros e Gnilherme 'Marh Pinto de Vacs
concellos eão notaria menta contra.doa no Dr. 
CintrA por te1·ern 1ido, em ql1estões que füigll· 
vam parante o mesmo Dr. Cintra, desatten.li
dos (tlls\emu.nbas de Jl, 54, 60 e í3), t11nto que 
o meamo joi:na.l nunca. procUl'Ou contestar a 
autoria. quo sobre elle reca.hia e s.tó, nas 
vcsperas ao attentado, animou-n (doe •. ele 11. 
8) e ma.is ta.rde lambem o a.ppb.udiu (doe. de 
ft. 4()). 

t.Guilhenne Ma.ril\ Pin~o V:i.~concollos ninfa 
por todos os motivos que se lê m no relato rio da 
autoridade policial. 

cCom esta proceclimento, todos oa acim11. 
mencionados, sem duvida, 83 i.cham indichdos 
p~ra •erern p1'0ce11Mlo~ como incuraos nns 
penalidadea doa 11.rts. 207, 231), § 4°, e i66 
de codigo crimiual; o que .não foi controriado 
pela promotoria publica na eua promoça:o de 
1J. U5 v. 

cN o ontretanL01 todos 011tes deli e toa eecap:i.m li. 
acção d& justiça olRcinl, eomo requ~reu o 
D1·. pro1noto1· publico, aej~ urchivi\<lo este in
qucrito, exlrahindo·ao todavia cópiaa dolle 
para serem i•emetlidn i\ 11utoriJade policinl q11e 
tomou conhecimento do dclicto om q uHtilo,aflm 
de que oumpra o que eatll. determinado pelas 
dispoalçl5e11 do e1·t. t 2, § 3•, do codigo do pro
ceHo criminal, combinado com o art. 4•, § t•, 
dll lei da 2 de Dezembro de 1841, e conflrmBdo 
pelo art. :iO nil.o eó da loi n. 2033 como do 
âecroto n. 4824, U. vista da carta de tl. 10 o 
H e maia doclar!lçõea d11 testemunhas, donde 
ae deprobende qne 01 individ1101 indicD.dos lo.m
bem ail.1> l<:Jgo.tm~nte sua11oitos d"' pretenção do 
commettel' o delicLo de obrigar o Dr. Cintt'.i a 
abandonar a. coma.roa, onde exorce :is funcções 
de juiz da diroito. > 

A' vist.a. disto·porgnnto: 
E' poseivel q 110 eslejri ga1·antida a sogurança 

do Sr. Dr •. Coelho Cintra, q1111ndo. em cargo 
superior da policitt de NicUv•roy, figur11 um 
individuo qua o juiz no final de sem despn· 
eho manda, que com ou.Lros, assigne termo de 
sogur:lnça ~- · 

O SI.\, CAar.os Al!ro:-;so; - V. Ex. jul :·a 
desse modo uma autoridade polo simpfos dito 
de um individuo a quem V. Eic. nilo co
nhece! 

O Sn. A1.l'll'ED0 Ctt.\V1!:9 :- N!lo MU eu 
q_uon\ nseim julgn, o sim o juiz ~ubsti.tuto 
do NicLllOl•oy, rnngistrndo, •[UO não pódo 
IBI' 1u1poito !lO~ aobro1 d1•p11tu.do~, por isso q ui!, 

aindn ha. pouco, mereceu do ex-ministro dl). ju&o 
tiço. uma. remoção qua con1idero vsrdndeirn 
promo~Jl.o: elle foi traufo~ido do j ufa substi
tuto dG Nictberoy para identico logar na córte. 
E' um moço dislmcto, contra cuja capacidade· 
intcllectual e moral o nobre d~putado nada 
póde articular. 

O Sn. Ronn.1Gugs Pi:1xoto:- l\fas ellG pó:le 
apreciar mal os factos. 
· O Sa. ALl'R:SDD CHAVES:- Escassea-me o 
ternpo, Sr .. pre.~idente, pal"a. poder occupa1··me 
com outros factos, dos muitos ~11e tenho a ai· 
legar, po1·ei termo. t\s considerações sobre este 
ponto, 1•ecla.mando do nobre minietro da justiça.. 
p1·ovldenci11s em orJem a impedir que se repro· 
duzam tlles crimes ; si é que ·a governo de que 
faz parle o nobre ministro não leve. o sou amor 
pela tr11di9ão do gabinete 24 d~ Maio de cuJi. 
politica sa doclarou de todo o ~onto continuador, 
não leva o seu nmo1• pela tradição nlé j nlgar~se 
obrigndo a persistir na. criwinosa. de$ídia com 
que ee honve aquclle ministerio, im~ítando 
dest11 nrte 011 criminosos t1 pra.tica.1•em aeua ne
fan1oe feit03 1 ·mesmo sob as vistas d11e auto1•i
dad0s indiíferentea, senão coniventes. 

0111.ro magistrn<lo. Sr. preeidente, que se acha. 
entregno .· pela administração de minho. pro
vincin a inimigos rancorosos que encontram 
1m presidennia. o preciso apoio para n 1•ealização 
de planos aecnellio.ntea aos que acl\bo de re
ferir il ca.mara, é o juiz municipal do So.uta 
llfaria 1\fogdalena. . 

A c:1mi.ra se ha de recordar do que na. sessii:o 
p:usada o ill11stre chefo da minorui. leu uma re
preaontllçiio, assignada por mnitos cidadãos dia· 
tinctoa e do, mni11 abonado• d:u1uelle. loc11.lidnde 1 
na qual eD pediam providencia1q11e gar11ntisaem 
n. peuoa do Si•. Dr. Henrique Grnça. 

o sa. RoDmauEs P.11:1xoro dá um 1:1parlo. 
O S11.. Auraxoo CHAVES : - E•ae digno ma.

gi•tra(lo, do,de q no anuru\u o cnrgo de juiz 
municipal e de orphilo~ do St\nlll. M11ria. Ma.gda· 
lena, portoU•Bcl do modo o. dê.agradar nquollca 
ciuo c~tavnrn habituado9 o. 10 apravGiiar dna 
im~guhridades, quo oommetUam com\anto• 
manto no fóro dnr1uello t'lrmo. Para lo~ orga .. 
nizon-ao um pln.no quo tinha por fim obri,ar o 
D1•. Henrique Gr!lç.a. a abanrlon111• o munie1pio, 

A per~oguição m~i~ u.ccont11ou-se, l!Ell!'Undo 
informaçõei rpto tenho e reputo fidedign11.11, 
dopoi11 que o Dr. Ho11rique GrllÇI!. iiicorrca no 
desa.grado do chet'e liberal de Santa Maria 
M11.gdalen11., rof'.1r111audo uml eenlença quo em 
s~1.1 íavor havia dado um juiz substituto, que é 
seu genro. 

Em dias do moz de Janeiro o Dr. Gr.1çi1, pela.· 
feliz intervenção rlo alguns :tmigos, escapou de 
eaf victim<i. de um individuo qne fóre. ma.ndado 
para désacat11l-o. 

Q11e1•endo S. S. obter dEr.s autoridades consti
taiilas ns garantias, · n qua Unha direitl', .e.ão 
enco11trou com quem .se pudesse entender. O 
delegado de policia achava-se a.usenlê na côrto; 
o iº supplente, em o:.:ercicio, residia a cinco 
laguas l'l niio quiz compa.rocei· na séda do muni· 
cipio; mas o aub.lolo;.r.~uo, tambem nuscnte, o 
supplonte, de.do, au~oridaclo, que ~ostum11va. 11. 
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estar em exercicio, niio quis aesumir enltto o 
cargo, talvet. por ameaças quo lha foram feita1. 

O Sa. RoDRJGUES P1nx0To :- Tud~ isso 
como se prova t 

O Sn.. Ar.l!'REDO CHAVl!ls:- Nes911a condições 
o Dr: j i._iiz mury.icipal offic:iou ao pr<is~dento da 
provme1a do k10 de Janeiro, communicando os 
foctoa e pedindoprovitlencias que o garantiesom 
contra os dclllcato~,<le quo eo a~hnva ameaçado, 
e indicando as pes!oas de que se arroceava. 

Quer. saber a ca.mara ciuae3 foram· na provi
denoiae tomadas pel9 lionrado presidente dti. 
provinciti. do Rio de Janeiro 1 S. Ex,, depots 
de haver prolileLLido à pessoa que por parto do 
juiz o procurou, que tomaria desde logo as ne
.cessarias medidas, e d•!pois d<! lhe haver eom
municado que no mesmo sentido recehera delle 
um oflicio de natureza reservada, no qual se 
achavam dealinados 03 nomes doe individllos a 
quem attribuia o attentado, e11tiefez o seu com
promisso numeando para. a. rolicia deasa locali
dade individuos reconhecidamente inimigos do 
Dr. juiz municipal. 

E' :lasim, Sr. presidente, que nomeou para 
delegado de policia um francez, ha mezos na
turalizado, autor de artigos injuriosos e amea
çadorG:J, a.Ili publfoados contra es•e magistrado. 

Entre 11s nomeados para os d<lmais cargos fi. 
gurnm po11eoas dependentM, p!Li'ent~s muito 
proximoa ao Sr. coronel Portugal, chefe polilico 
a que ha pouco ma 1•efüri. · 

Fez mais o presidente di1 provincia:. man
dou dar publicidade na villa da Magdal0nao.o 
officio reservado, que havb recebido, e .no qual 
o magistrado com to·la a franqueza emittia seus 
motivo~ de suspeiçi!o contra o Sr. Portugal 
e outros. (:1parte$.) 

Rasulto11 desto inqu:i.liflcavel pl'oce.timento 
intentar o coronel Portug11l um proce~so de ca.· 
lumnia contra o Dr. Henrique Graça. 

Tito iniquo era arBe processo. qua ni1:1 en
conlrl:\u npoio do juiz, quo. Mlle (un ~ciouou, 
embora fl•aticamenLe afüeso ao partido do que 
ó chata o mesruo coronel Pol'tttga.I. 
• O i• ~upplenlG do jui:t municip~l, o Ba
ri!o de Santa !\faria Magd11lenn, nn:o oncontrou 
mataria para. a pronuuoh cont1~ o Dr. Hou
riq ue CrrH~.1. 

O SI\. RonnrnuP:s PBIXOTo : ..;,.. T1mLo m~lhor 
para olle. 

O Sa. ALlll\EDo C1u.vF.a :-V. Eit. ouça-me 
e conteaLe opvortunamente. A sou tempo dnr
lhe-ei resposta ai a consirl.eriir necessaria. 

O Sn. RooRmtrns P111xo1'0 :-0 qn0 apena.a 
contesto é que o Sr. presidente da. pr~vincia. 
eeja parcial e nlio cumpra .ós seus deveres. 

O Sa. ALFREDO CHAVES :-M:i.s q1rnr V. E:s:. 
a prova da. pM'citi.lidade do pr.,sidonte da pro
vincin, mesmo noato focto ~ Eu lh't1 vou d11.r. O 
procese) foi, po1· equivoco, enviado p~lo Ba
r!to de Santn. lllnria Magdaletu\ ao escrivão <ln. 
subdele.~Rcia; eele. d<>U·se pre~s11 em fnzol-o 
concluso no eubdolngado, inimigo 1•oconhecido 
do Sr. Henriciue G1·~ça ; o subdlllogado,quu s~bie. 
niio podet· funcoionn.r, que não tinlii1 cotn• 
petenoia no caso, occuhou os autos ató que ~i-

vesso occaijião asada para. poder consummar o 
pbno próvit1menle ~s~entado. . 

O Sa. Roo1t1GOEB P111x0To: - Mas como ao 
·prova quo elle occultou p11o1•a osso fim 'I ·· 

o Slt. ALF!lEDO CHAVES: - Com a circum
elanoia da haver elle ei1nul11do, em um11o noite, 
O roubo doo; autos, de sua 0o1'!B1 e. ultimàmente, 
tendo o juiz de direito, Dr. Espinob, entrado 
no gozo de uma licença, reapparecem os a1ttos, 
par" que o COl'ODel Portugal pudesse appel· 
lar pa.r:i. umjuiz adred~ nomeado. 

O Sn.. RooarGo.e:s P.ErXoTo:-Isto prova ape
nas qu0 os autCd foram· encontrados depois. 

O Sa.-ALFREDo CeAvi:s:-V. Ex. neate. caso 
ó de uma· cred1didadc, que peço 1ic•~nçs para 
não qualificar ; dizendo todavia que bem se as-
semelha. a ingenuidade. . 

O Sa. RoonmoEs PEr:s:oTo:-Não sei explicar 
füctos rcaes por m.eio3 artificiaes. (H a outros 
"Pª"tcs.) 

o Sn.. ALl!'l\EIJO c~u. VEB : . - A difilculda.de a 
vencer era o jlli.z municipal, o distincto libers.l. 
ó Barão do · Santa Maria M:igdalena. O 
Sr. Godoy removeu-a, lleixo.ndo ele reconduzir 
este juiz na> nomeaçõca feitaa a i5 de Março, 
pa.ra elevar ao logar de i• fl'.l[lplente o genro 
do coronel Portugal,· que já uma ve:i: havia. de
cidido om uutos a favor de seu sogro. 

O S11.. RoonrGuEs P:mrxoto : - Nilo, 11~nhor, 
foi porque era. tiio digno um como outro. 

O Sn.. Aummo C1u.vEs:- Ha ou não parcia
lidade neste &.cio do presidente de. provineia. 'I 

Cont1•a o Sr. Dr. Gra.91 1 juiz municipal de 
Santa Maria MagJ11len:i., o pr0sidente da pro
vinci11 revelou Pinda a ~m1 má vonta.de, nian
dq.ndo o promotor p11blico d(muncbr delle por 
factos vago> e sem provas allegados em um 
artigo da Pi•ou•ncirt do Rio de Janeiro, orglo 
liberal da cidacle de Niclheroy. 

O SR.. Ro1>Rmu1'.:s P1ux0To :-Como se p1•ova. 
que elfo manda1se faz~r isto~ Não lm11tam alle
gaçõea. 

O Sa •. AL~'REoo CH,~vEs :-Não te.nda o pro
motor publico encontrado m:i.kl'ill para a de
nuncia que lhe fóra oneomcnondn ll1o, o pre11i
deute d11 proviucia, infringindo 11 lei; nomeou, 
eem ouvir siquer 110 juiz de direito d e S1rnta 
Maria. M<1gdal•!na, um Qdjunto de promotor pn-
1.Jlico, especialmente incumbido desta tareia; 

O Sa. RoDIUGUES PErxoTo :-Podia füzel·o; 
era attrib11ição 8Uà. 

O Sa. ALl'll.Eno CHAvEs : - Nllo podia fa.
zel-o, porque a loi de 20 de Setembro de 1871. · 
:irt. 1°, § i•, diz que os adjuntos doe promo
lo?Gs publico~ serão nomendos por pt•ovosttt do 
juiz do direito d:i. com11rca, ª!?provada pelo pre
~idente da provinci:i, e o regimento de 22 de 
5ietembro de i87i, § 8°, tambem assim dispífo. 

O SR. RooRIGUEs PE1xo10 : - A proposta 
ci füclll tntivs.. · 

o SR. ALFREDO CHAVES: - Como o juiz de 
diraito da Snnta 1'11urb M11gdl\leni\ so tiveaee 
recu~ndo t\ dnr posee ao adjunto do promotor 
illognlmente non10:1do, o S~. Dr. Godoy, pari\ 
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ro;\lizar seu~ intentos, domitti u o promotor pu~ 
blico e norneou em .seu lognr a[iuello quo 
havia anta• nomeado adjunto, 

O Sn. Ro1:11uauJl11 Pi:t:"1:01:0: -P1\1ticou um 
acto legal. 

O Sn. ALFllEDO CHA'l"Jl!:-·Praticou um neto 
neoessat•io ·para que vissa roalizadol o3 ~ai.a 
c1esejos. Era esSG o unico meio par:i. obtor 
a de1111ncfa contra o juiz municipal de Santa. 
Maria Magdalena ten.!o por base um artigo 
dcsacompanh:\dO de pr()9::19. 

Esta questão do nomeação do 11djuntos, s1m 
ouvir no juiz d!l direito não é a · unic!l i1or que 
se póde ac cus ar ao Sr. Dr. Godoy. 

Tambem n:i comarca ·ao Nova Friburgo 
s. Ex., independente ela audioncfa do juiz de 
direito, nomeou adjunto a uru individuo con· 
tra o qual tenho aqui (mostrando um impresso) 
um11 sentença, inspir:i.da em actos, das mnês 
repugnante$ immoralidados, por elle prati
cados. 

O Sa·, P&l!lSIDENTl!l !-Lembro ao nobre diJpu· 
tn·lo qno a hora. e5tll. finda.. 

O Si·. ALFREoo· Ce.!.VES : -Vou já concluir, 
Sr. presidente. 

O Sr. Paulo Frederico Bourguig"non, llO!llCll• 
do pelo Sr. Dr. Godoy, para 11djunto de promo
tor da conwrca do No~ Friburgo, foi condem. 
nado na aentença a qne me refiro, entra outros 
escandaloaos factos - par 'lli'ller ein estado de 
habitual embria.giie:;. 

O 9.Ue tenho dito consta do in1rn·2sso :i. que 
allnd1 e que ponho d disposição do St·. 1'ninistro 
da.justiça., paru. q11·.1 pcssa i•econhcc01· o escru
pulo com que proce·to o lH'<:Sidente da. p1•ovlnci11 
do Rio de Janeiro na nomeação de funccionarios 
onco.rr~S'ndos Je vola.1· peln ordGm o pala mora· 
liilscle publicas. 

O SR. RonmGUES PEt:toTo : - Quom s:ibo si 
ellG nil'.o tinha d::ioumGntos ara cout~arlo quam!o 
fez essa nome11ção 1 · 

O Sn. A1.r-n1i:oo CJUYl!S: -Sr, pro11idente, 
doale <1ue V. Ex. me avisa que o tempo estâ 
terminado, d.Gvo pôr termo ao m~u diacursl), pe
dindo a V. gx,. qua m·~ não 1•ocuae o sou con
cut·~o, afim do rrue eu olJtenlrn · 1Jro\'01nent1J a 
p:1l:1vra pa.r11 desempenhnr·mo do comprotuisso 
que tomei de pro\'a.r com fnctos, q \Ul o Jll'~sl~ 
cl<1nto da provinci11 do Rio tlo Jnn~iro mio tom 
a imt>arci~lida.de, o. isenção do 1111imo necn~
.s;irbs M de.scmponho do seu ole\lado cargo. 
( 11Iuito bem.) 

O Sn. Roontauxs !>Eu.oro : - Po.5suc todos 
osao~ pt•edic11.dos o rnaill nlgun~; E' um P.idadiio 
muito dig-no. 

O Sn. $EvEnt~o Rmi!:mo ríiclct oi•ãcm) requer 
.. urgancia p0r meia.· hor11 p.irn no pi·imeiro 1lir. de 

fltlSSiio i•esp 'ndo~ o.9a 8rJ, Prisco PMaiso e 
Dia.no.. · 

Poato a votos, o r;}quorimento é app1·ovado, 
P1•oc:e:lo-ao il. votação do projllcto n. 65 A-

1884, disponsl\ do ida•lo parr. n. Itiatricnfa noe 
cur1oa auporioroa o ó npprovada. om 2.• tlis
ou~sao. 

0 Stt, ALV' ARO CAMINHA raquOl' e. ol>tem dis
pensll. da ínterslicio vo.ra. que o projecto entre 
amanhã em ordem do dil~. 

Uj•gencia concedida ao Sr. Felicio dos Saiito1 

O Sr. l<"ellcio dos SQ.ntos · cO
moça. di~endo que a g1·ande aspiração de toJoa 
os compclcnto~ directoros dos· povos, doa V<ll'• 
dr.:foi~c$ patrleto.s, é a .maior dissemin11çâ'.o ilo 
cs\udo das sciencias naturaes cmtre to<ios os 
cido.ditos capnoa ele comprehendel-as. E melhor 
disciplina mcrntnl não h:i. etfectiv~mante do que 
oa methodos de iuvestig!ição scientiffoa ; nffo ha 
m~ds pri:>voitoso e~ercicio da ;ictividado do ci
do.dão nem tão pouM melhol'es lazeres pura. o 
homem do qne o estudo destas scieneüu1, su
perior mes[J\o aó riiquinLe do gozo dns b3llas 
artes .. 

O sabio proressor Huxley disso eom muita 
razão: e.~~ interpretação dn naturozo. ó o ne
gocio mnis importante para o homem ; só ella 
lhe póde dar o bem-estar material, a e::i:acta 
comprehenaão do pr.ss3do e a. fl.ol antecipaçíio 
do futuro do universo de que elle fa.z pa.1·te • .,, 

E assim. á, ob~erva o orador. Conhecendo, 
porém, o nosso pa.iz sabe quo muito longe es
tames deste d11siderat11m, qua nliás jt\ v~i son-Jo 
realizado por vario~ povos ci vilie&dos, princi• 
palmento oa da Europa, . 

Entretanto q•rn diU'erença ae nota enlre nós 1 
Exclama o orador. 

Qua.1tdo deixaremos a cultura. de uma poa1ia 
ingen t:a, de uma. li~toratura sem originalidade 
alguma, de um:i cultura clissioa que nem ao 
menos ó documento suttlciente, como diz o a'.I.~ 
bio pr.:>féssor, da paleontologin. dos \>º''ºª a.nti• 
gos que b:i.liitaram a b:icin do mõd1terrnneo 1 
Q11ando dobtaremoa; conlinu11 o orador, o e•t«· 
eh rlo uma melnphysica º't<Jril quo to:los conhe
cem, di:: unla rhotorica inCorio1· á do• nnligo1 o 
q11c con~iste c1t111si quo oxcluaiva111~nta orn ob· 
ju1•gt11orirui p1Lrtidn1•ln~, oatoreis, 1om nenhum 
objectivo sorio o 9,Ue t1 unsi tJl10 rovcla uma tln1 
fót•runs do canilmh1:110 hutuo.no l N4'm mea111D 
s11be o or:tdor r1 u~ndo 110~ ~ortl <lo.do elo,·11.1• o ni• 
VC'l intelloctl1al da 11l'istocr11cia dlroctorn d'o 
p:dz. 

Quando podOl'arnoa occupar-ito~ do grand<J 
p1·0jQcto d~ roformir. tio lnstr11cçiio de rp10 fo i ro· 
111lor um dos 1n:i.ia brilhnuto~ telentos dostii ge. 
rl\çiio 1 Qtmmlo co1noguiremP1 vor con•idcra
du o esludo propa1·ato1·io para os bachnreia 
e111 direito, que constituom n ~elocQão intollo· 
ctual do pai1., o oslttdo elas seienci~Q n:i.turaes 7 

Acroditn que :iinda 1101· 1u•.1ito tempo conti
nuaremo6 a ver o esforço com que ll1t11m 
nquelfos que qu~Tem conhec01• um pouco <la 
m:1l'ch:1 scientifica tio pt1ii.1 n!lo podondo sup
pri r com as in lu içüa~ do talento a fül ti\ d:\s 
noções dcimentai·o~ desta ~ciancia, busc:ir com 
afon nos liv1•os a. ch~ve que lhos dâ n into1·
pret11çiío das grandes .ummvilhas u~ na.tu• 
rezn. · 

Emquanto, p01•dm, niio se ergue <>BS!I gothica 
b11silica do progre.sso, a que se refe ro, IÍ ne
cc8g111•io que mesmo dentro dos nos•os recursos 
p1•ocu1•,)mo1 mclhorat• o que jii possuiruos, sobre
tudo no cimpo do cultivo das ospocia.liadl!dea, 
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O seculo nil:o comporta maia oncyclopedistas. -D<lt 1'eniam cor1'is, "axat cen.wra columba1; 
Hoje, a grnnde aspirngão ô uma culturól gel'l\l, ma~ proforo e:ui:minar em ai mesmo o que silo 
e o desenvolYimento da~ ospccialidade• acom• ouas creaçl'le~ ; prefere tranaportar a polemica 
panhando a grande lei economica. para outro terrono. ·· 

lnfelizmenta parece que entre nós muit() Todo ~.nrn-osto.r social, todo desenvolvimento 
JlOnco ~e olha. paro. es1as couau . Tod:i. a noa~o. do p1'0gree~o da h111mnidB.de, a mulLiplicaçliD 
actividade 6 oocupada com uma politíca que da~ 1•iqueza~, o augmonto de sub~tancia, a uti-. . 
em ·nada parece ao ora lor superior ó. dos p1·i- Jian~llo ~n.~ fo1·ça.5 na.turo.ee par!). fin; de utili· · 
moiros tempos dt• nos;ia. vida politica •. O pouco da·lo eo~1al , o. convor.~ão do Oôforço mu~cular, 
quo poasuimos preciso. de certo arna.nllo, de .nm com a d1> çsforço mental, :i. possibilidade do 
cultivo, sem o que nada póde medrar. . · · 11.ugml)nto do espaço mui lo aldm do que estnbelo-

Por falta deite ama.nho, deste · cultivo, d''ª~ ceu n. loi d e Maltu;:, é devido ó. npplicação dae 
eacola1 levaniararn-so no ps.íz contr:r. o ensino -! e. is. de sciencin. Foi estudando a.ias lei1, obe· 
das especialidadea. Uma, que tem na camam decondo a ella• , dirigindo-11.s p11.ra o ~eu con.; 

· um dos seus mais brilhantes ta.lentoa defenden- íorto, ·que o homem tem conssguido avaasah.r a 
do-a, é daquellee que vivem a.pnorados diante natureza. 
das novid:idea, isto a que ello chamo. ospirit1Josà- · Si hoje se· lovanta.oise do tmnulo o g1·ande 
mente-ai bi<ilogins novas-e que tem por fim vulto de Ariatotelo•, pouco teria quo admir:i.r 
enCraquecer a Cé; é .daquolles-que illuminados ocn philosopbi:l, e si res11rgi99e o seu succeMOr 
peloa .P.larões da fe consid(!ram a. sci'3ncia CORlO S . Thomaz de Aquino, nada teria que aprender 
lrreligioaa e iem receio qce o aeu .desonvohi- n~ mctáphysica moderna. Silo scumcias aca· 
menta poeaa \'erturb:ir as. Cl'6riças Mgradas. b:ubs. · 

Os que a.o;s1rn .p1m·~ain eoganam-s3 completa'- Entroguo_ a si p~.::>1>rio, fazendo de si o ora-
mente. O homem da soienci<l, q11anto mais 88 Cltl o, o bomen:i nã?· pód'l dizer mais do quo 
adianta no c11ltivo dclls·, tanto -mais religioso :tqu"lles diss1mm; mas si Aris~oteles pudesse . 
se torna.. · admirar os pro.!l'rossos do mundo, si comparnssG 

Respondendo 11 êSsa e.~cola, o orador citara!. a os livros qu(l possuímos com os seus trato. !os dG 
opiuiio do dous dos mais admiravois ropre11en- physiologia,, com a sua phy.;ica, elle se e11ve1·· 
tantas da eciancia moderna: o sabio profaasor . gonllal'ia s em duv:d •, não u conbcc:mdo meam?· 
Robert Spencer, que no nosso seculo tem quasi Jl.O meio du maravilhas da sciencia moderna. 
realizado uma raprodaoção cio g1·ande typo da Toda n µhilo;ophh da módfa idade, tod:i a 
antiguidlde, AristoteJes, diz que quanto mais pbilL)sophi11 n.ntig~, raproduzida quasi em seus 
o homem p1·ocura desenvolver aquillo que co- . proprios termos em tod!\s as e3colaa, não valem 
nhece, maia reconhece qu11nto Jhe falta co- uma só d"e descobertas da aciencfa rno
nhscer, o qu3 se pódo comparar l\ scioncia e 11 cle1•no.. 
fd a uma osphora na atmospbera, qut1nto maior E:umin~ndo-se ·o functo da questão da que 
. fót a espbera. em tanto maior numero de pontos o 1:.r,ldor se occupa, \•or·a~-h!\ q ua e. cultura 
tocarâ alb, a. atmoapb. o.ra. · das especilllidndcs st:ientiflcas ê dG gr:i.nde lu-

0 professor Iiuxley ·diz que o h omem, reco- cro pnra o Estado. 
nheoeil.do a. inutilidade de seus esforços. além E ' preciso, not!\ o orador, ia.boi' f,•zer eito 
de cartea limitee, tendo diante de Ili o grande babriço. Assim como aquolle que quer ava• 
livro cu.joe segredos -não póde dova,3ar, cabe liar n. utilidada das eetr;1tfa11- de ferro pGlo~ . 
progtrndo, ·o esta tristezn, esta molancolio do sous b:\hinços com1nerciae1i, sem sttender ªº' 
aeu espírito ó a seioncia das religiõ !e• Preoi- eatimulo~ do progreas) que por toda p:1rte ellu 
nndo dar uma fôrlll& a esse eentimonto da aua dorram:•m, commcitterio gravo etro, utim 
alma, de accôrdo· com a sua. iii.telligencia , o t&mbcm q.nem quizeMe consldernr ,. autori
homem crB:I. 11a theologias. · _ . d:ido dcssos nstudo11 pelo quo custam OI pro• 

E1te· pen1amento foi nu,,nife~l.:lilo, ha. pouco, fcseo-res o loborntotiOIS (l . pelo numero de aTum
no parlamento ingloz o com grande npp.lauso · nos quG ae 11repar.1m nolloP, engannr-~a-:hia 
pelo illustro chefe do partido líboral daqualle completamonte. O estudo elas ~ciencias nn
paiz. · turno~, como to.lo o ensino superior, nllo póde 

A sciencia nad:\ tem quo v~r com li fé ; nlío ó sor rwnliiulo por eesn bitola. · 
mais do que o reeult\\do do trah:i.lho moderno a d d 

~e o homem e>tá. condomnado, como lod,1s aa O gr11n e Con orcet em 171J2, em um tra-
balho que nindn. boJ~ pdde sor lido com muito 

eologins o reoonhecem. proveito, a.pr,•sentado à nesemblêa le8'isJativn. 
A segundo. escola é 11 dos rnyopes e econo· Francez11, diiin. qlle - nasim como a inatruc

micos, ropresentadl\ por gr.mde.a to.lento~ . me.s çilo p1•ima1•ia n todos ap1•ovoit:.\, a instrucç1Co 
que querem ver o resultado immedin.to d<1<1uillo eul'erior · aproveita mesmo ãquellas que nio a 
que a~ creara. . ·recebem . 

Querem julgai• est~ qnegtões alinhando nlga- . . 
· rismos, estabelecendo balanços cornmercia.es e. · .Sô n.. eoono1mo. que dGve fazer o E8tado quando 
porgnnt~, em face de~~s crençõO< elo governo I hnbilitar_ no p:<iz pesso:iI· capar. ele sab~tit~ir os 
-o que tôm dias produzllo de real 1 · · cstrnnge1ro.\ que nos v~m fazer as princ1paes 

O . ?f&d111• _ podefr\ .reapond01· a esh O$ooln, 11 . obrn~de ullltdnde 1> nb!1c•1, devo dar que r~
exam1naudo al~um.11 veron.~ do ·nos~o orç.'~ Ilecll r a tcdos quo ~sti<o encarregados da d1-
menLo, ~ompa~ndo o que_ se gast:i. com o pes- J recçlo a~.uin.istrativa ~o . ~:\iz, Uma. aó d~c.c>-
110al administrativo do p1uz e o que eo gasta berta ac1e11t1fico. l'(la\umda por um brazile1ro 
·conr o noa90 ·pobre <:orpo docente, e po.lerin j dariii tnlvo~ mnjs l~~tre âpatria do qne toda 
torminar este estudo c1t11udo o vel'80 de Jonnn.1 Ullll\ gera9ao de pohhcos. · -

v. u. 31 . 
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2.(2 sessão em ao de Junho de 188-i 

Poaitivando a 1u11 these, o orador citará um 
fa.ctu recente. 

O 1)rofeasor Derl>y, um doa cstr:ing.;iros que 
com mnior ulilidade nossa. o Estado contractou, . 
e3t.udtrndo um ca.lcllreo que apparcceu n:.\ pro· 
vinci" uo· S. PD.ulo, descob~1·to por a.caso, disse 
.tJUO proci~urb da c:q:eriencia o' do ealudo acu· 
rado clG um discípulo d~\ c~cola de minas dG 
Ouro Prelo, vara. dotel'minar as propot•ções otn 
q tH! os!!O calcareo deve eor misturado com outras 
rochna para. formar um excellcnt1J ciment'> hy· 
dra11lico. · 

Or", diz o orador, si derae cetuclo rc!!ult:is!Je ::._ 
cr.'aç11o no pai z d•J tUD:\ ·grande fabric:.L de ci• 
m'Jnto. nio eiitada tiago o rouitQ .bem p ngo o 
pequeno ordGnado q''º perccb!:I o 11rofosaor 
Derby o uma grande parle dae despezne, senão 
todas a1 que nos tem cuslttdo a escoln. de Ouro 
P!'eto? 

Citar! ainda outro fncto . A provinch de 
l\linas pl'odur.iu, no nnno do !879, i .829 kilo· 
gr:11u1uaa o i21 grammas de ouro, sendo i.õil 
dn. comp:tnhb Jo Morro Velho, :177 da cio P:iry, 
39d~ tio Morrode ·Si1nt'Annn, tod: s companhill!! 
inglous, a do lt:1bira, unica braziloira c1uo :illi 
existe, produziu 5 .800 gramm::s . Na casa da 
moeda o peso ao ouro fund ido, procedente de 
Taria11 provi no ias, apeuaa foi de 00 kilog ramm:is, 

Vê-1() , pois, di:i: o orador., que esta grnnd~ 
industria aindn est:l nas mãos dos e strangeiros. 

P1U·a nacionnlisal-a. bo.stnm eatudos profis
:oion:1e~, o conhecimen_to das leis indltstl'iaa' 
quo produz td·J b3llos resulto.doa p:11·a · as com· 
pa.nliine !nglens. A organização de ltlll~ com:. 
panhio. brazileir<' como 11. do M_orro Velho, ji. 
f'.:zio. cnlnrem-se os detracturea do. escola de 
minne de 0~1ro Pl'oto. 

Quolll ler os ,1.tU1aes cles'!A escola, ver:i o 
i mportnnt'l e studo de c:o>ploração feito pelo Sr. 
Fr:inchco de Panla Oliveira, a.IU1uno daqu.ella 
escol:i, sobr:J IL galena a1"gc1t!if .:1·et de Ab•:ot&. 
E1~:1 qalcii" q;:ü foi ostHda.da em i S20 ou 1825 
po1• ~Ionlova.de, nunca mai• so ti•atou de \lti
li~l\l-11. U:u eatudo con~c:oncioso feito po~ e~le 
e por oti!r·o slumn•J d0 qulllb. ll3Co!a, o S1•. 'fa· 
wres, damonstroll. qui 11hi O$tá tm~n grande 
empruz" inlu.:tl'iul só ú e s1>era da coragem dos 
·no:;so• c~pHaes. 

D>i ll)i!UrB dostoi1 Annac.~ :iinda se r econhe
cerá ciuo o professor Be:rnvnis, dl\ mosma es
cola, JÚ. tom descoberto duas j ar.ida.s importan • 
tissim~e da uafcna a•·pentifera, umu. 1111s viú· 
lilh:i.nças de Db111nntin::1, e outt':l no Itnco· 
lomy. 

E', p oi~ , de eepet'~r que, gr:.çna nos Gstudo! 
tloHi\ u tilis$itO~ instituição, ern. pottco tempo o 
noa~o pair. poss~ figut•itr com um l1lgD.riemo 
e.pr~ci:i.vel nn e:i.trnci;ão, exploraçdo e 0%port-1· 
9il'.o do.• mel:uis proci~o' ; o não st'.1 dos les. mae 
do outros, q_uo mais procioso!l 8ÜG pelll. 11lilidad0 
e aorvi ços unportunt.es <JU.8 pr estam lia il~dus• 
trins, como o fe rro; o col.Jl'o , etc. · 
··· Um vinj.inte illustre, fallando . ~o Minaa, 
diu:i quo ella tiuba 11m lhorn.x do ferro e \\m 
coração de otu'-o. O thorrix, diz o orndor, lã estã, 
ainda itproveitaclo qunsi que com os pro~esea. 
primitivos. · · · 

OH· proft1'1ore11 Ull eacol:i. do Ouro Preto jll. 
têm formulado projectoa indu1triae• po.ra a 

éxploraçilo do ferro, que, r oolizo.doe, poupa.
riam no Eat.do nlo ~ muito dinh«'!iro, como " 
vergonha do m1tndar blll!Cllr na Eoropa os rnais 
radime ntariOll artoíacto9 de Cerro, om um paiz 
que poeaue em quantid"do. pnra fornecer ao 
mundo inteiro. 

Só p•ra .apr.;,voitu os produotos que o ore.dor 
f!Ca!Ja do menciooqr e t11nt01J outros, a creaçílo 
do duas ou tres ~eola.11 de mina.• ·mais no pniz, 
nlio seria. um ·pr9jcolo deaarraaondo. 

Qu:indo cntl'e nós tanto 11e falfa na docaden
cio. da lavoul'a. t!lnto ·se lamenta que o paiz as'.'." 
teja. reduzido a tirar a subsistencui deste unieo 
lra"balbo, o ao mceuio tempo 8'!0le-11e que outras 
fontes do prod'lcção niio existam no paiz, o 
orador ndrmra-~o de qu0 nãooccorra aos nosaos 
homons políticos a utiliaaçl[o d!) nosso su !J~ 
sólo. 

lnduatrina -fo.ceíe alo e1t11s, n4'o dema.ndnm o 
tt·o.balho oscravo· tanto como a lnvoura do c3fô 
que teroo~. . 

A todas estas consid•i,aç.úos oppoom-ee os 
ile11uenoa r eaultad1>e d:' oNcob. de Minas. Os . 
quo o.1•guem dileta maneira ll gril.nde inatituiçlló 
mineira, eartnecem .. :i dG que, 1Ji élla tGm p ;:,u• 
cos al11mno3, por i!ISO tn<:smo ó que oe prepara 
devidainente, por iseo mollllO ê que oa que 
de là sabem conhGccm .a inatoria quo caiu• 
<taram. · 

O orndor teve 11 m11ior anti1t'"çlo . qunndo, 
visitando esu escofo mais de UlllA voz', oncon
trou os altimno3 trajando avenlao~. trabalhando 
nas forjas, nos faborutorio1 mineralogicos, fa. 
bricando gas e machina1 em miniatura. Não ha 
no B1·asil estabelecimento 11lg'um em que o oa· 
.sino aeja· tll.l ver1tadeiro o liio adaptavol :\ ca• 
po.cidade intellectu11l do cada alumno. 

Estes ro3ulta:loa aào devidoe princip~lmento 
n.o illustre diroclllr do meamo-ostubelecimento, 
o Sr. D1·. Henrique Gore~-x. 01 .a'.lu11 dignos 
companheiros imitatn·n'o, e d i1to ra,ult11 q,ue os 
pou~oa alumnos, q 1rn a:i.hem daquella egcola, 
são ver<ladeil'as glorius p11r" aquella . insti
tuição. 

O illoslre Sr. Dr, GorCGx. no intuito do 
ID"-lhoro.1• ~ e• •oln. de Minas, prorõa !llgumcu1 
reforrno.s quo ~e lbo affigu1·am necGts:ir ias e de 
_faeil ro11li211çáo. 

O orador nito onlrM,\ no11 dela.lhes da de
mon11traçllo desln. reforma, por•itto ostiío OOU· 
substa nc b dos no proj 0cto do lei que vai of· 
fereaer a considoraçllo di1 camftl•a. ; eómento 
cbt1 tunr1\ a attenç1b do pnrlnm9ttto para uma 
que>Lão iuwor.tanto qno alli se ugita-n des
centralisnçito sciontillca, Eesa .d~11centraliaa
çito ci o cl·tdicl.eratJCm dcq homon~ do scieitcia 
inodomos. Ninguom bojo pensa mais na crea· 
çio do univer~idados da idnde media. 

Vo.i il me;,n., ó lido, nvobd(l e remeltillo' 
commis9ão de iuatrucçf[o iiublice. o 1oguln\e 
proj~clo. _do 81·. Folicio dos So.ntos: 

N. 30- iS84 
. l'nOJBCTO 1>E L'll:[ 

Engenheiro! da Escola de Mit1a1 de Ouro 
Prelo 

A aa~01nblóll gc1•al ro1olvG : 
Ar~. t. • 01 ongonhciros formadoa pel• 'll!s. 
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Sessão em 80 de Junho de :l884 

col11 de Minas de Ouro Preto que CUJ'll:irem aa · 
aul111 • de cnminhos .do fürro, resistencia de 
malcr1aes. e construcc;ão, o forem approvadoa 
nas -reapeGti VIIS disciplinlla1 gozarllo doa mea
~o~ di~itoe o regabas quo oa engenheiroe 

. C!Vll. · 
Art. 2.• O governo é autoriz~do a reformar, 

sem nugmento do despeza1 o ensino da referida 
Escola de Minas, modificando o ensino na dia· 
tribuição da> maiorias· do cur.~o · geral e aupe• 
rior, conforme tiver aconselhado a oiq~oriencia, 
para o desenvolvimento dessa insfüu1çlto . 

Art. ;i.° Ficam reyogadas· as dispoaiçõoA om 
. cont)-'ar10. . 

Sala das eeas1l~s, 30 do Junho do 1884.-
Dr. A. FtJHcio dos Santos. · · 

01\GENC!A 'CONCEDIDA AO sa. GONQALVES 
l'.llllREUU . 

, Art. 2.• . A'a a111embléll!l legi1lativu provin-
01aes compete re~ula.r as refações entre em
prozarios o aenl1mados, fican® prohibido : 

§ i. 0 Impôr a ~ena de prisão u faltu que 
nil:o co_n1ti lnem crime na legi1JaçJo geral do 
Imporia • 

§ 2.0 Pormittir quG os coukatoa de locaçilo 
de Eerviço3 sejam feitos fóra Jae resp 11cti tae 
provincias on aem aseist~ncia do contra~do. 

§ 3. 0 Lavrar contrlltos do outro modo que 
nlo por Gl!<lriptur.i publieaoe a aprazimcn.to du 
partea . · . 

§ 4.0 Tr:ur::iferit 09 serviços som prévio ac
córdo e annuencia plana do contraindo . 

§ 5.0 Marcar. para oa contrato• p1•nzo supe• 
rlor a dous annos. · 

Art. S.0 Os menores e orpli.i!:os · p~em 11e~ 
.contrlltadoa · parll oatabelecimentoa 1ndustrhes 
o agrícolas, com a condição de lhes eer minill-

0 1!!11•-. Gonça.lve111 Ferrelrn, trado o ensino primario e profissional. · · 
011Lando iricornmoda.do de aaude, nlo. póde utili- § t. 0 E1tes eontratOll serão feitos oom a1111en

. zar-so da urgeneia. que a camara lhe concedeu. tlmento dos paia dos menurea e a11diencia do 

. Eui oulrll. occo.silio realiztmt o intuito que teve , . juiz de orphãosi si forem orphioa. 
podindo a palavra o.pós o discurso do nobre d~- § 2. 0 O pec11 io formado em favor do con-
putado pelo 2° dielricto de a11a. provincia. Julgo., tratado meuor peroeber' juroil do 6 °/ •. · 
entretanto, nece~sario toda a cr.lmo.,todo o s:in· § 3.º O prazo parr. tae!J"' coutra.tos nlo ultra• 
gue friq para fazer os commentarios a qlt!l 11 twlll&ra de cinco annO'll, e findarà por occa-
proata o di11cureo do nobre deputado, e -hoJ• Dilo ai4o da maioridade . . · 
poderia realizar o 11eu intento. · Art • 4 • 0 .Toda• as duvidaa entro locadores e 

o sr. Jol!lé Mai•ianno i-~-u. locatarioe serio aummarinment9 j11lgadns pelo 
u- juiz munici psl com recur .;o para o juiz do 

neg~cio urgente) não tendo podido obte1· a pa- ilireito. 
Jo.,·ra nos trea quartos de hora do expodionte, é Paragrapho unico. Por locador entende-se 

. obrigaJo s. appellar ainda uma vai pan "c11- aquclle que aluga oa aerviço3 ruraesde outrem, 
mara., pedindo q11a lhe conceda urgencia de e ·locatnrio, a.qul)lle, cujos serviços ai.o alu-

::~t::~·e p:::ii:C>~r;::~:: :~~~~ :~~l:~ gadAºª · 5 A · t d. i d , 
em uma ·d:ie ultimas 1essü~8 um nobre senador rt. ' 0 

· 8 e3crip uras 9 Gon ni.tos · e ~rr-
caçlo de aervic;oa ailo. iaentas de aello , 

por Pernambuco. 
o Sn. PnEin~mNTE roapondo que nlo póde Sala das eesslles. 30 de Junho de i8M.-Es·. 

aceitar eaae requerimento, q11e devia ter sido cragnoZlB Taunay. 
apresentado om ocoaaião opportuna.. o Sr. A.1.m.eida. N08'Uelr.a con--

Occupa a cadeira da presidencia o-Sr. Mo- gratols.-11e com 11 e&mara pot' ter finalmente on
reir& de Barros. · · · trado em. diecusdo o J,>rojecto apreaentado em 
· Continuação dn 2• diseusaão do projocto i882 e tJU& tove 11 ac11111esconcia da commisslo 
n. 241 A, de 1882, sobre locaçilo de sorv11}09. de justiça civil. 

Vem â mesi> a seguinte ·emenda, qiio ê lidn e Solicitou muitas vezes na 11e!l!lo do ann.o pa•· 
apoia.da: aado e nesta a inc.lualo do projecto na ordem do 

E"lE!!DA. dia, 16 o conseguindo em um doa ultimos dias 
do mez pa1111ado. · · . 

Apresento· como additivo ao projecto n~ 241 A, A ordem da aua inclurilo, porém. não permit.- · 
de iB82, oa l\l'tigos do projecto n. 76 de 1883. tiu que se inici.uso o. diacueslo até o dia ZT, 

Safa daa sessi.íes, 30 de Junho d~ t884.-Bo· em que o nobre deputado por Santa Catharina 
=e1Ta de Meiic::as . encct.ou o debate. · 

Fica p11ra iler discutida, depois de concluida Acompanhnr;~ pcll'i-;Passt~ o discurso de S.Ex., 
a di1cmss80 de lo,los os IU'ligos elo projeelo sem temor de ncudir á tribuna anl& adversa.rio 
n. 241 A, de i882. tíio euperio1· em forças, por te1· a~ suas ampa.-

E' lido, apoiado e :fica p11ra entrar colljuncta- radas pela 1111perioriclade da causa. · 
me11.\e e m discussão o a llditivo s ub3til11tivo Por es~ · modo darâ cabal r e>post.a ao reparo 

. seguinte :. injusto do nobre deputado, quando disse que a 
N, 31- f884 depiltação de S . Paulo não se occupava sufli· 

ciontelll.ente doa negocios relativos à immi· 
grnçiío e li. colonizac;lío, referindo o n.cto· da as-LOOAQÃO DE l\Vlll BIQOS 

Projectt> subttituti1'o ao d1 ti • . 241A ,de1882 
Art. i.o Ficam revogadas toda.s aa leis e mais 

disposiçlSes da legislaçlío gorai aobre conlrato• 
do loep.Qão de aot'viçoB. 

. eemblóa provincinl a.obre eB!le magno anumpto; 
acto em g.ue colltt.born!,'&m o pre1idente da ca
mo.ra.1 cliefe da maioria daq,uella a11ombléo., o 
o Dr. An\onio Prado, chefe do p!\rtido conser
Vl\dor. 
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244 Sessuo e1n 30 de · Junho ele .i884. 

Nia camara a deput~:'ío paulista não se tem ·dG outra ordem, taes como os do milittirismo e 
desonrado em todos os projoctos quG 'lntcroaa11m oa da · industria nacional. 
(i progreuo do p:iiz em todtia ns suas relllçõés. . Depois da dOll ·Estados-Unidos, a corrente 
O pr:üecto sobre a aaturnlização, entrG cinco principal de immigraçilo alleiuã procura o 
aaaignatul'o.3, tem qu:}tro de de pulo.dos Pº" Brazil de prefoi·oncia a. 01dros . Estados da 
S: ·Paulo. O meamo· se d4 com o projecto em America. O gover no alio.mão, r.ortanto, devia 
d1scuuilo. 11reoccupar-se mais com o Bro:ul do quo com 

Como ea originou este projecto 1 .lmpressío- ·outros p11izes ame1•ica.nos. 
nados pelo intores>e que ae lignva a. oste :11- Onde .esta: a causa dessa affiuencia de nlle
SL\lllpto, reunil•am-ee alguns d~putados e- ela- mães.para. o Brazil e de ito.lianoa parn o Rb da 

· boraram i?m commum;tendo em vista info?'ma.- Prata Y O rela.torio do Ministerio da Agrícul· · 
ções de muitos lavradores, este proj ~cto. tura aponto. uma causa, 9ue parece verdadeira : 
Cumpre o orador um dever, declarando da tri- a influ~ncia doa primeiros 11ucleo11 coloniaoa 
bull:i que muito concorrot•am pa.ra e :;ae trabalho de alle1nães no Brazil o de italianos no Rio da 
·ª e:i:periencia. e a prati~a do nobre deputado pelo Prata, ·donde aahit'&ID melhoras informaçõe• 
7° diatricto de sua proviilcia, o a · collabol'3Çilo ~obre os <!oua .paizes para 11 Allemanha e para 
do Club da Lavoura da cidade do Silvei1·aa. O a Ita.lia . . · 
subsidio do orndor foi o de comp!!n~iar o pen• A' afllueneia. da· colonizaçã'.o e da. emigraçlo 
sameuto commum. . . portuguoza pa.ra o Brazil confirma o facto . 

. Si ne!.'Se magno assumplo não tem procurado 1 Tradições oommuns, origetn couunum o iníor- · 
roais vezes a tribuna a deputaçiio de S . Paulo, mações d~ primoiros colonos estaboleoidos no 
não póde ser is;o att1·ibuido ao seu pouco inte• Brazíl inttuíralll os portugue~es n preferir o 
resee, oias d. nenhuma. oonfianç11 na ofiicacfa nosao paiz. . 
da iniciativa parlamentar, principa.lmente quan· Si actualmente o ·governo portugue:ii, como . 
do é exercida por um membro do. minoria. d~ o nobre deputado, preoceupa-so com n · 

A despeito d~ hon1oge11eid;ide de costumeis, demasiada immigr:ição de aua1 ilhas para o 
de teudonc!as e de cr<~nças, <1ue existo nas di7" Br.i.zil, 1\eriva essa. preuccupaçllo da conve.
T9~sars provincias d" lmJ)erlo, n:I~ ha homoge- uiencía <la monarchia portugueza em· coloniul' . 
neidade de interesses economicos, o nisso est.á as su~a posses~iles na Afdca, ·que, tanto como 
a difficuldade da formação do qualquer projecto o 8l'llozil, carecem de braços para· o seu desen-
relati vo 11. interesses econoruicos. Seria·, por- vohimento;. · 
tanto, melhor que a cornpsteneia ·da , .solução Em toda a argumentllção do nobre deputado 
d?st~a qucstõe~ cou bease ~li ::1'•~?11bleu pro• pol' San~a Catharin11 ob9ervou o orador um de
vtnc1a.es, maa os autores do pro3octo não ·p feito c.•pital. s. Ex. procaroa á força comparar 
p~op!1zeraw,~por encontrarem .obst-Jculo º!1 co~ a l~giebçilo braiileira no tocante â locação dos 
et1tt11ção e nao poder uma leg1slatura .ordm~rui. serviçue com~ l~gialaçilo dos povos da Europa. 
decrot ~1r reforma de~ta naturezs.. Assim M me- Entr0tanto da dh·ersidade d~ costumei da dift'e· 
did1l8 incluÍdll;B DO projecto BilO llS l} U9 SatiSÍll• rença dLIS COntliçõea cconomicas doa pov'os, Ó que 
zem â goner-<11tcl~de . resulta 11 di'fer<iidade de suas iua\ituições. Sendo 

Não ha. d~t?:i~1adGs lo!11'?"ea com que se ap- tiio diver.;:as, q11&1i antagonicas, .as condiçiSM 
plaud l\ a 1mc1ahva p~tr1ohca do no\lr_o deputa- · i•conomic:\s das eoeiedadea americanas com as 
do p~r Sant.a Catb.tir1na º· d11 a~soc1aQito que <lo mundo europeu, nlo podia· o nobre deputado 
preude, agitando \l.m problem!l. que a!focta o.i procurar analogia entro as respectivas legia· 
tnt~ressea eC!>llom1cos d? J'BlZ! por ISSO que lações, 8 si analogia cxiatiase 8t'rÍa um defeito 
cog1t11. nos meto:; de aubsltlu11· o instrumento do conde111navetna legislaçllo de um ou de outro 
trabalho. . continente. 4 

Mo.a, ei patrioticos aão os l ntentos da propa· . • 
ga.nda, &Grão acoi•tados oa meios CJllO procura Na Eu1·opa nito existo a. locàçlo da 1erv1ç~a 
empregar para challlar ao pai:.r a afiluencin do . para a agT1cult~\ra e, em geral, ess~ looa~lo 
triibalbadorca 'I .. . · ... tem ,l)Or fl~ u.mcameuta íavorecer as 1ndus.tr1aa 

Parece que o nobre deput.'\<lo e os cnvaihoiros flibr1B ou e feita pn,i·a. os tral>albos doanesttcoa . . 
qne 0 acompanham deram dernasiacl~ impor- Na expl01·~çã.o 113l'lcoln o contl'ato geralme~te 
tancia a factos excopcionaQ~, quG não tnm a). a1l?~ta.do e o de arrendamento, Não achou, J?01.1, 
cance, tornando-se mconac11mtes cumtllicee da. ruwo no nobte dop~tado com1)a;ar u.s cond1~11 
provaganda od io,a qua 08 inimigos do Brnzil d~ loc11çi!o dos a~rv1ços no B1•az1l com ns cond1-
move111 ao> seus interes~os ~conomicos. çuos d~' melatfaoo om Ftan9.11. 

Não acr~dit.'\ o oro.1.or que simplos retoques Ern S'eral, o ímmigrante que dirig e-se ao 
na nossa leg íalaçiio ci'l'il . influam na corronte Br•• Zil á p rocura d'e trabalho, vem embalado pela 
de immigrnção. Niio siip essea os inconvenientes arobiçü;o muilo leg(tim:i de constituir-se pro· 
que encontra .11 immigra91lo , e a su:i. falta pódo pri8tnrio, . m:i.s não ó paro. este immigrante q11a· 
sot• atLribuida ~ dua.s c ius·~~· : o pouco conheci- ·so for~ulou o pr~;ecto. Para elle o projecto 
menlo do Brazll e o facto de sei· ella calumnin· nud:i. adianta neni atraza, porque não procura a 
do no estrangeiro. Propnrand.11 mnis pat~iotica lOcaciío dos BGUS eorviçoe, O projecto trata de 
s~tia, pois, torm.r ·o ·Bra~il conhaoiuo e des- regul11~·i?.ar !IB con.liçõe• entra locadotêl e loca
truir p1•cconceitos inju~tos, que existem contrn tariosa nii.o excluG ·ou es lrangofroH ou · nil'Oio- · 
ellc. . . nnes. A lei póde ser\'i1· bmto o. uns como a. ou-

Nõ.o "º dign que o.s govo1•11011 europeus 1ej:m1 troa. O pensa.1nenlo dominante do projecto nio 
dirigidos nessa qua~\io por .enlimentos pura- é sómente attrabir colonos. rnaa o do aproveitai• 
mente philànlropi\'°S' Nl)lles lnfinem intere11ee tambem o trabalho naeion.r.1. 
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Delde que o nobl'O deputado procun elimi.
nlir na!J rela9lie. entre o loco.dor o o locatnio a 
sancç!o penal, tor.i:m difficil senlo imposijivel a 
execução da lei. E' evi lente que oa locatarios 
darão preterencia relaçõ~a deata ordem, mas 
ô muito provavel que · os lneadorea nilo e.dian
tarílo capHaea sem garantias eftlcazes. · 

Foi O.ate o J?!IDaa.mento do1 autores do pro
jccto : garantir a. plena liberdade na re11HzaçO:o 
do oontracto v a completa eftleacia. do11 direitos 
que delle se derivam. 

· Re•pondendo mais de perto aoa argumentos 
do nobre deputa.do por Santa Cathi!.rina;precisa 
o orador eomeç:i.r por 11111Aqueat&ode que S. Ex. 
oilcnpou-se no fim do· een discurso. Refere-se 

. .. tecbnologia do projecto, que foi objecto da 
analy•o de S. E:i.. · 

Disse o nobre depntado qne a expreellio loca
tarius, em latim, corresponde ao locador actaal 
e que, em geral, a deeinencie. ario em portu
guez é passiva, e, porta.nto, o Zocatari-ur do di
reito romano é o locador do direito pe.trio, e 
qaG emprAgan::IO.ee no projectu eeb. expre3ilão, 

· empregava·~o um gallicismo; o lbcata ·re f~n
cez. Tendo o nobre deputado razão quanto ao 
valor da de1ínencia, não a tem a.bsolutlllllente 
na deducçio do seu argumento. Ne01 é de _bo& 
latinidade, nem é do direito romano, o vocabulo 
1ocatariu6. 

O direito romano tinha estas expressões: 
locàtor para referir-se uo nlugador, ao dono do 
objeoto ; e conclwctor, que cerreaponde ao que se 
chama no projacto tocatal"io, isto e, ayuelle 
<tUe pagava o obj ecto alugado. A mesma t&~hno• 
logia se euco11tra em j Ltrillconsultos fre.uce1es, 
taes como PoHer e Troplong, que usam das ex.
pre111õe1 c1mducteur e focataiN como 11yno• 
nimu. . · 

No caso presente, locador é o deno do · ob
ieeto que é locado; isto é, os seniças. Portanto 
'tocador é o operario. e locatario o alugador. 

Aa oxpra1r.1lie11 do projecto correspondem exn· 
c t11men te ás pe11&0:i.11 a que ellaa ee 1·eforem • 

Qualificou o nobre deputado. o projecto de 
.dei um en\ranhae>, espantando•se dn1 dispo
aiçliee ponaes, que considera oppr:ee:iorns, e 
tanto que em uma das M815Õe8 e.nter1orea apt•e-

. · 1entou um project.o, que i·evoga a parte pllual 
da lei. Comprehllnde o orador qu\l. S. E:t. · pro
puzesae 1; rovogaç.ão de toda a 101, mas não. a 

. de uma parte, ~mn a 9unl aerà olla. ino!Rc&:.J. 
A sancção penal ó a unie& g11rnntia que póde 
aegut•ar os direitos do loca ta rio. O locndor; que 
tem por capital o seu trabalho, não pódo res
ponder pela execuçâ:o do cootro'.LCto .son4o com o 
seu corpo, omquanto que o lo~n.t.ar10 garante o 
contracto com a sua. propr1ocl~dc o os . seus 
bens. 

O accôrdo ·d :111 parles lcm'brado. pelo no'bre 
doputado seria, aem duviola, pref~rivel, mas 
esse accôrdo diapcnsn.rin o contracto. Sem gn-

. rnnliasi o pr<1priet.ario do tertM não adiautnria 
oa 100.s capttae~. O locador, aliá.~, ainda fica 
sufficientemont~ protogido pela. 'loi de 15 de 
Março, que .nilo ó.1·cvog:\çla, e cujas di~posiçõea 
lhe alto fnvoraveis. · 

Disso o no'bro doput~1do que o ianmigrl\nte 
liga.-se, na Enropn, por uma lei, qno nllo co
nliecG, e lica preao o obrigado no trabalho d U· 

· i;ante.cinc~ annoli. O ~migrante earop~u nem 
e tão ingenuo nem tão rgnoranle da lei em que 
tom do fjver, como suµpõiJ S, Ex., e tem mai• 
a se11 fa.vor a i11tervençíio dos seus con1ules, e 
nem 11 loi pôde de9g0lltal-o da renlizaçlo ·do 
oo?tracto; A sancçilo penal •Ó poderá eer ap
phc~da s1 elle ~o rocusar ao !rabalho ~ O prazo 
m:•umo do contracto ó de cinco annoa e póde · 
ser reduzido a. meno$, diqposição que ó faYo
u,vel ao.operaria. Na Europa as .leia de locaçllo 
dos 11erVJc;os aó estabelecem uma restricç&o: a 
perpetuidade ; fóra della, .os contractós podem 
sei." C..itoa por iO, 20, 50 annoii. . · 

O nobre dep u tado impresaionoo·ae com uDia 
disposiçilo do .projP.cto, que qualiticon de e•· · 

. er .. 1.vatora branca. > Si não conhecesse as idéas 
de S. Ex ., julga rio. o orador, que e1~1va S, Es. 
domina.do por um _poosa.mento aociali~ta, que· · 
rendo quo predomine a 1gualdado social, tanto 
como a igualdn1fo jurídica. Onde · ho1iver des• 
igualdnde de condições, haverá amos e criados. 
E' o que ee. dá na E11ropa, é o que occ.irre em 
toda 11 parte . }'lo eontrncto deloonçio de servi
ços, o locá.dor nio 09 aluga a pessoa do locata· 
rio, -mas é. 11ua h,·oura. Não llio serviços de 
ordem pessoal como o 10rviço dome3tico, e aaiim · 
a trangferencia.de que cogita o projecto é prova · 
de que o locador nlo eetâ ligado à posaon, mas 
.. propriedade do localario. · 

O Sa. PRJ:sIDl!l:STE observ& ao orador que a 
hora é~tá dnda, · . 

O Sa. AtlIEIDA NO<JUEIRA reaumirA os seus 
argumentos. · · 

Conforme a legialaoio doa povos· cnlto1, o 
contracto se resolve por morte do locador e nlo 
do locatario. A dilferenç.a. eatà em !lue o lo• 
co.dor contra.he uma obriga'}lo pa.soal, .em q\te 
não póde dar subafüuto, e o moemo nio e.cou-
tece coin o locatario. . . 

Pode desapparecer o loca.ta.rio e permanecer 
o serviço para que foi contractado o locador, 
que continuará a prestal-o. . . 

O projecto, poia, conBagrou esse prinoipio 
não aó em relaçllo ó.a tranaferancias cel1mi 
naol'tis, como inter uivos. 

Impre9aio11ou-10 ainda o nobre deputado com 
a di&posiçlo penal a ro~peito do delicto de in· 
tro.duzir perturbação na.a coloniae~ mas S. Ex. 
d1wia. attender a que n§o é o locatario qne ap
plica. a pena, compelindo-lbe ~ómante a acçlo 
crimin11.l p oraute o magistrndoi quo julgnrl. do 
processo . A garantia da defesa ó sufllciente 
p:ira o accuando. 

Tl'mbom foram objecto do reparo do nobre 
deputado aa dispo11içues do projecto relativas ao 
contr:1cto de mennrM até â aua maioridade, 
quolifio:mdo-e.s de btir'barns~ Em primeiro lagar, 
S.: Ex. . nito .iilteudeu devid:imente ns dispo•i· 
ç1)êB .do pt"OJecto, que, tendo estabelecido o 
pra7.o mal:imo de cinco annoit, nllo podia ex· 
cedal· o paro. os -me11ores . Em- segundo -logar o 
projeoto concede aos menores aa gl\rantiae do 
intervono1o do tutor, do consul e do curador 
do~ orphãos, além da au11 propria acquiescen• 
eh.: ~i tiV()f mi\ ia de i4 anno0>. de idade, 0 que 
queria. o nobre deputado 1 Que o m enor não 
fo.•se obrig:-.do a ll'n b'1lhar 'I E ata deducçil:o nllo 
póde, entrot11nto1 aer th'ada dns idâag manifes· 
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tad4a polo nobro d•putadc> om lavor da. orga.ni-
u.çlo do tra.balho. · _ 

Para patrocinar a aua arg11meutaçií<J, trouso 
o nobre deputa:lo oa pa.recere~ de dous ill11atres 
oomprovincianos do ol'ador •obre o as~umpto em 
di11cu1Slo. O parecer do commendador Ver-
8't1eiro nlo contém idéa oppoata. ó. do projeelo ; 

_pelo contrario, delle M dedur: quo S. Ex. con~ 
sidera inellleaz a Jegislaçilo vigenlo exaet11-
ment6 noa pontoa que o projecto trata · Je re-
formar. _ 
_ s. Es., querendo qtte o locador possa hwer elo 

locnhrio indemnização pelas bemfeitoriu que 
haja re:r.lizado, confundiu aquelle com o nac'
toyar t'rancez. O màtáver é um iendoii:o e ~ão 
um locador de 1erviçOB pagos por propnetar1oa 
.para. beneficiar a au.a·1avoura. Ootrosquaesquer 
Cf.BOI de bGndcioll que po11sa reafüar o locador 
ja ~tiio reg11lado1 pelo direito coml)lum. 

Concllli udo, _pede o oradol' ao nobre deputado 
q11e nlo coutinue na propaganda em que se 
cm{>9nhoµ, t1o prejudicial a.oa noasoa inte
resses. S. Ex. deTia tratar de tornar o nosso 
pai:& maia bem conhecido na Earopa, afim de 
a.ttruU- para elle bnços"l la.borioaoe, immi
gra11tes que, ao tneemo tempo que dcsenvol
l'Ml9m as auaa for'unaa prindaa, b'abalhassem 
com .01 brazileiros para que a graade'8. phy· 
siea deste paiz corresponda a s11a grawfoza 
moral. 

Á dÍ.cusalo floi1 adiad" pelalboro.. 

A~bando-se na ea.la immediata o Sr. mini11lro 
da. agricnhura, que _ vem apma1!-tsr uma pro
~ do poder executiYo, o Sr.presidente nomeia 
oe St11. Ferreira de Moura, Generoao, lldeCon~o 

- de Araujo, Po_rtella e E1pi11.dola para receberem 
$. Jb:. 

O Sr. minietro da agricUltara. é recebido no 
reeinto co111 as !orrnalidadea do estylo ; toma 
assonlo ó. direita do Sr. preaidento e lê a IM!· 
guio.te proposta. : 

•Augustos e Dig-nissimaa Senhora~ Repre.en
tantea d• Naçfo . - Por não !w.verem ileiudo 
aaldo AI! verba.a dos dinrao1 orçamentos do mi·· 
nisterio a meu cMgo, pelas quu1 deverioni ter. 
sido pagas 1: • dividH co111~ntea daa rolaçõea 
p,nnexns 15ob -letras A e B, n& icnportnncia total 
" primoii•a ele duzentos e vinte conto1 quatro
centos e noyen-ta e nove mil .His cont.o3 e cin
coenta o eeie r<?la {220:400$600} e a segunda de 
cento e vinte nove libras at~rli.na• sete shillinga 
o_ do ia pence (e i29. 7. 2), c 111n11re-me pedir,.vos, _ 
na fórm.t do art. f8 da lei n . 30i8 de 6 de No
vombro de 1880, o credito neeeasario i!. solução 
das mesmae dividaa. 

Parn. o que, de ordem de Sua Mageetade o 
Imperador, venho apresentar~vos a 1eguinle 

. Proposta 

Art. 1. o E' autorizado o governo a satisfazer 
n11 dividas conatautcs dali relaçõ~s anli.exo.s sob 
letrns A e B, a pi-imeira Jh importancia de du
zentos e vint~ contQll quatro cen&oa e nonnt.e 
noYe mil seiscentos e cinc:oent11o o 1ei11 rêi1 · 
(220;4g9it65ü) o a. Hg-unda na de cento o vinte· 
e nove libra• 1terlinas sete sh.illinga e dois 
pence(~ t29.7.2) , _ 

Art. 2. • Para oceor.rer ao -ROl>l'edilo paga
mento ••. (co111petC1 a iniciativa à camara dOI · 
Sra. dep11tados), -

Art. 3.o Ficam revogadaa f.! diapoaições em 
contrario. - _ 

Po.lacio do Rio d e Janeiro, em 30 de J11nho de 
1~.-11,,toníe Carn•iro da Roc1ia. > 
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O SR .. Pnx.s1011:NT.z declara q11e a proP?ata do O Sa. Ool111:11 oz CASTRO falla eoi hypotheae . 
poder executivo vai ser tomada na. devida con- e por ido convida o nobre presidente do conae
aldoração, e ro)mettida; ü eommi1são de orç:i.· lho a reflectir sobre a situao«o em que 111 aoba 
mento. · para com a camara. · 

O Sr. ministro da agricultara retira-ao com O nob1•a preeidente do con1elho lllo .póde 
l\S mesmos formalidades com q 110 foi admit- qnerer a~ ~lori'!-9 com que 10 contenta ó .reato 
ti:lo. · de 1011 n11n1.Ster10. 

2• PARTE DA ORDEM DO DIA O SR. DANTAS (presidente do 001uelho): -
Aqui n«o ha reatos, 1&0 todos·mini1tro~. . 

Entra em 2~ discussão a receita geral do Im· O Sa. GoM:&s DB CASTRO ulia de uma phrue · 
porio. · que . jll uti conilignada nos Affnae.r do parla• 
E~tra no salão o Sr. ministro da fazenda, manto. 

O Sa. DANTAS (prs!iilente do oonsoiho) : ..;.,. 
O Sr. Gol11es de Oal!itro (atton- Mas que ou não aceito. na a.ccepção em que 

·ç,To) encetando este debate pela exceniva ge- V. Ex. quer empregal-a. · 
berosidlde e conf!.all.çs. de ·seu3 amigos, tem O 811.. Oo11n1s DI 0A8Tllo declara quo não .bG 
por intuito propotcioliai' ao nobre presidente na eua inten,.llo o menor·deeein de offi.endar ao 
do conselho occaailto de dar prova do aeu nmor v ..--
& verdade, do seu · réapeilo lla bou pra.tioas do nobre Ill'.eaidento do conselho ou a qua.Iquer de 
regimen parlamentar . seus collegaa. · 

Aquelles que, como o orador, eão ndmir~oras O Sa. DANTAS (pre.rideflte do conHlho): - . 
doa talantoe e da lealdade do nobre prea1dente Sei o agrlldeço. . . 
do conselho, niío podem deixar de aflligh•-ee, o sa. GoMEJl Dll CAsrno di11ia e repete que o 
vendo S, Ex; om penumbra, que não conaente nobre· preeidente do conselho nifo pódo contan
que o seu talento ae irradie e nem deixa que ·tii.r-ae com a g~oria que pal'ece oonten1ar·ao 
se projecte a lni sobre a lealdade de que S. E1:., resto <lo aeu gabmete, · 
com toda a razio, faz tanto alnrde. 

o nobre preaidante do conselho ve que o O Sa. DAN'IAB (pl'esídente tio conselhoJ:-
parlamento estiterminanclo o 20 mez de seaslo; Já protestei contra o resto, nesta. aceepçlo. 
S. Ex. sabe que nos governos livros, co~o eate, . O Sa. ClOM.Bs J>!l CAsTRo justifica. a sun pro-
os parlainontos iniciam os seus trabalhos dando posição, lendo o seguinte telegramma: · 
ao governo, que dil•ige o p11iz, provllo de con- . e. Dos mini1ti'oa da. agricultura.,. justiça e 
fianç11 approvando a me~sag?m ao di•o~uo dii guerro. ao !?residente da província do Maranhlto. 
corô<1. (Apoiados ela mmona,) e Exbil>1ç«o do. ministerio sena.do e cnmnl'a • 

. A comam esta invertendo as . bôas pl'aticas·. Muito bem recebido. Grande triumpho. lm· 
· A 3 de Maio a: cor6a cumpdu essa grl\nde menao conteatamento da maioria liberal, quo 
formalida1o, e1ponclo as cireumstauci:1s em que toda. apoia o gabiaoio. Camar" litteralmente 
110 achll o paiz .e dando a.03 representantes da cheia. O?pois da i:tpreentação do pro,!fratnma, 
nação info~ma~s sobre oa ditrorontes . ramos Callou Ferreira Vi:1nn11 , r espondendo-lhe o p~e
cio a~rviço publico. Pois bem; 11 fulla ficou 1idente do eonaelho, com um importanti1Bill10 · 
11em r esposta alé hoje 1 dis~UN!>, da mai<J de hora. Ag~rdojornae.s .-

Eate füc\o nio póde deixar do ter uma appli- Anton io Ctirncfro da 1lcclia.-F1·ancisço 80 • 
c:i.ç!W. O nobre presidente. do eonsolho não ~ . clrê. -Candiclo de Olitieire1.> 
oro lutlo continuador do progr11mma do minia- o sn. AfAo•DowELL : ~Parece que eeee tele
torio 24 ·d~ .Maio, é, porôm, succ<!llSOr desse gramma foi tran9mi'Uiló a to:ia11 a1 provinoiae. 
minish rio o aSBmniu grande parte ela reapon-
sabjlidado da sua administraçii:o, niio só pelo UMA Yoz : - Foi para toda parte. (Apoiado1.) 
·apoio leal que prestou úquellB gabinete,. como o Sa. Go!ltES 1>z CuTao ficot1 satiefeito, voodo 
pela parto cfo sen prog1•aaunn que acoitou e· . que, nelm o nobM preaid"lnte do conselho, nem 
foz sua . . · o nobre ·miniatrodo imperio, firmavam este tela. 

Nesta sHunção, o nobre presidente do canse- grammn ; primairatnente porque nlb é vardnde 
lho qui7. evitn.r para muitos de asua amigos 0 quB nolle eB affirma. com tanlo. ·•egu1·nnc;a, 
aqttelle dia de lucto que jà foi 11nauaci11do na porque acredita que a maiorin da camara nllo 

· imprensn por um dos mais dis~inctoa momuroe póde npoinr o minisle1·io (apoiados da opposi· 
da cam:ira. ç'To); e, q11anto ao iniponantissi'llio trium-

0 Sa. DAll!TAs (prssiáente do cons~Zlio) :- pl10 (ríso), acredita. que ª. modeetio. do nobre 
Nilo apoiado. presidente do consellio, fo1 posta, neste tele• . 

. l . grama111! d maia d12r.l r~ova.. . . 
O .Sn. Gor.i:Es Dl'l 0,\1r11.o p0r e, porem, per· AcrGd1tà que o nobre presidente do conselho 

misail'.o para adv~rtir 11 S. Ex ·• da quo para tem . aufllciente criterio par3. não suppor que 
· poüp~r 11 alguns do eeu9 11.migoe um di& da obtave triumpho t'ncil sobre o príncipe da tri· 

lucto, nplfo a ena. lealdadG A 11u8peita de 11r..; buna braaileira. · 
mal' ll. conservação do poder rior 1nóclo que Ilia 
é dig'.no d e S _ E:r. . n em da mliorfa quu o 1u1a O Sft• D.~NTAI (p1·1tid6flt1 . do oonillh.) i -
tent.a. No11a parlo, o ~olognmma f'oi benevolo. O von• 

o Sa. DANTAS ( pl'esidento do 00,u~llio) : _ chio fu1 ou, omborR li«o conTencldo. . 
E' a roaie clamOl'()lll\ inj uati9111 da que dellb'.J om O Sli, Ooa111 11• 04111\D aoore1cen&a qual 
pouco espero convenoor l\ s. Ex. 111 H 1110 l'tpl'Ollllll aoaatdla hadeotll\o, 1 
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01 aoxnpromiaso~ tomados na. t1•ibuna vi:.lem 
alguma couea, o minialorio nilo BÓ não póde 
teru.poio 11 na ui me como nem mesmo o apoio su f
ficien te para viver. (Apoiados.) Para isso con
correm dna.s questõ~s, a (l:l convorsã.o dos bens 
dae or<lens reii gioaaa e a do elemento servil, 

Quanto d. questão da conversiro, lembra o 
orador que um dos mai~ vigoro~o• talentos da 
maioria retitou o aeu apoio no ministerio pas
sado, pela m:1neh•a inconveniente 11or que tinha 
Uijado de uma nutol'iz.:1çio legal; o mini6ti:>rio 
actual o solidnrio com n polilica. do aou e.nte
cessor, e ·portanto não Ei possível que tenha o 
:i.poio de aso deputado, ( .4.poiado:.) . 

Quanto li. qtte•tão do elemento servil, tendo 
a falla do throno recomrnendado no parl:unonto 
que era preci50 attenlel-a corn solução apro
priada e conveniente, no sysiema da lei de 28 
de Setembro, tevo ella resi,osb ndaquado. no 
ptojecto d11 commissão eleita pela maiorb d" 
camara, 9 o nobre prilsidonLa do conselho não 
póde aceitar eemelhanLe l'esposta, p<1rque ~stà 
nella a condemnação de seu pl'ogramma. 

Ora, é possivel que hom~ns d,~ respeifabi
lidade do nobre pniaidente da cama1·a, e muitos 
de seu9 collega.s de deputaçito, ni!o prevejam 
desde já o dia. de lttcto (1ua o nobre deput.ado 
pela Parahyba annunciou como posaivol e p1'0-
v~vel 1 . · 

Nestas cirotimetnncias, veiu o nobre presi
dente do conselb.o pedir a carna.ra, o que 'I A 
p1·ova mais eloquente do confiança que um 
parlamento pôde dar a um ·governo: meios, 
impostos, 1•e11da emfbn. · 

l1fa5,. como quer o govemo, ant~s de pesai." e. 
confiança que póde · inapii•ar aos d·epntados 
eleitos por lleus concidadão~, quo lho d~m o 
testemunhg mais pleno da sua confiança, ai 
nlo conhecem ae medidas que tem de apre
sentar. 

Isto niio <! logico, l', si o honrado proiidente 
do conselho pornüttiase, d iria o o~ador que 
ni!o e deccmte. Niio ó passivei votar cata pro
posta, sem apreciar o grau de confiança que o 
.nobrG ministro d!!. fa~end11. ])óde moro~er da 
ca.mara e sem se saber qnal o Jll'<ljocto quo 
s. E:t. annu.ncia, ha tiui.tos dfo's1 sobre a mngnl\ 
qltestiio do e!ornonto so1•vi1. 

O S11.. D.rnT.\s (Ln<esi'<lcat~ do co nsel lj()): 
Pas ti•o11 ele =61 e. 

O Sn.. Go:.iz~ DE CAsTRO não eJ e:icede em 
zelos, 01 si pude~so inverter as posições, dit•ia 
fjU& S. Ex. ó qUCl oslà p eccando po1• exces<o 
de :i:elo. 

O Sr. pre~idenla do con•elho veiu. li ca.m111•n. 
e e:z:poz o seu progro.mmo. ; dous diM depoh, 
deu nove. adição correcto. c t111gment:i.da, e e. 
ciu:nara se record:~ do cnthusi11smo com que 
S. r~x. se pt'Oclnmou francamenta alx>licio
ni1tta.. 

.. O Sn. ;D.1.~rM (presidente do constJllw): -
E' o tom. d:1 minbn ''OZ que me esti\ compro~ 
mottendo. (Riso). Eu vou corrigir-me. 

O $n. Go~llllB Dll: CASTllO declara que ho111ens 
prep11re.dos, como são os ttmigos do nubte pre· 
sidente do conselho, não se deix:an levar polo 
tom, elles conhecem que s. E:z:. foi muito 

longe, qu'l não pó:le contar ooru o apoiei das 
suas pb.o.l:inges, 

S .. Ex. Vlli demorando pouco a pouco, vai ga
nhando tempo cm !\presentar . es~as idé!IS t> 
simultaneamente trahalhando com ardor para 
obter a lei de meio8, Ora., ieto nllc se brirmo:niea 
com n. ka.ldade de que o nob1·e presidente do 
conselho t9m dado provH durante 30 annoa de 
vid:i. publica ; S. E:z:. devia vir ao Reio da maioria 
diz~r-lhe;<Vamos discutira falla do throno, quero 
aferit• por ella o grau da conllançll. que vos mo• 
re~o; aqui. e~tr\ o meu .)rojecto . eobm o ele
mento·servil, analysai·o, pnrque ai olls não 
merecer a vossa confl<rnça, pau. que p1·eci~o eu 
de lei de lllaios 1 > 

O S11.. DAl'iTA.a (pi·e~identtJ do co1uelho) :
Qualquer governo carecera de!la. 

O SR. GoJ1J11e DE CAST!lo nota que, a1em deata11 
uzõee pofüicns que, dita.s por voi In•\i3 1111tori• 
za.da, seriam convineentes, ha outra rl\ziio eco
nomica e da. mnis alb. co1tveniencia. Este pro-. 
jecto é urn poso enorme lança.do l!!Jbt•e o bom 
povo br11zileil'o que ate jâ vai perdendo aquella 
ditfürenço. que o Sr. Fe~1·eir<t Vianna estnbele
ccu aqui entre o regimen antigo e o novo. Eu1 
outro tempo os l'eis diziam: <t. Paguem e não 
bufem. ,. 

Pois os brazileiros atei jâ vão perdendo o br.
bito de e bufar ,. ; j ~i vão pagando calados e 11i-
lenciosoa. · 

A nação acba-sa esgota.da e vai prafüamenl.D 
reconhecendo a vereada daquelle aphoriamo de 
um illuatt·e chefe liberal : o pader e o podai· ! 

Este projecto, continün. o oudor, 1liio eô 
aggriwa impostos, que já são pesndisaimos, como 
cren novo~ impostos. 

E o orador chama. a. attenç(to da Cílmara po.ro. 
a circumstancia de que no seio dt1 gabinete ha 
dive1•g1.mcia a respGito doa novos impostos quo 
a commissão propifo, pois o nobre ministro da 
justiça, quando era .ainda aimpl~a ro.ort~l como 
u orador, .assignou com restl'icções, quànto 110 
imposto terrítoríal. 

Mas hoje está no govorno, e, como neste 
1mii o espiioito tanto eostumii infundir a. scien
cia. ttniverst>l em q1lem llll8Ulll6 O gooverno, e 
muito poS11ivcl q.ue s. E1. jâ. raconhe<}a o. ne
ce<sidado do crear mais cate illlposto o de ag
gr1wo.1• oulros. 

Mns a razão eeon<lmica 6 esta; o nobre pre
~idenle do conselho tom idêas sua.s a respeito 
d:i. questão servil; nilo se limHa a rogular qual 
dova ser o novo estado dos infeliz;cs que ainda 
silo mo.ntido.s no cr.ptiveiro; s. Es.. quer t11tn• 
bem creal" hnEJostos. 

Ora, pergunte. o ora.dor, como l~gislarà a oo
mara com pr u dencia ao bre materi11. tão gra.ve, 
como e a de aggrnva1· o sacriflc:io dos contri• 
b;iintea, s~m sa~e1• ~1une~ ~il'.o os encnrgos qtlo 
tem de peso.r aind' nia1>i ao·b1·e aqu•~lla. ch\see 
qua em ultima a.naly&~ é a. mais ca~regado. de 
tt·ibutos.7 Não é [>Ossivcl. 

Ruspondondo a um 11.pa1•to do Sr. prcsidonto 
do consolho, que diz quo umn cousa. ó iode~ 
pendenl:e da out1•n, o orador observa que a ne
cessidade do impo~to póde tGt' tua teria diver
sa, mas '}U~ a. pessoa h·iliut11.d11 ci aompre a. 
mesma. 
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. O la.vra<lor ~em d~ pe.g&r o imposto de cx-1 O orador não tem razões para 11upp()L' quo o 
porlução qu<l e menlldo, tern dJ pagar "· taxa nob1•e presidente do con1e!ho esteja mystifi· 
do V&lor da.s sua~ teri•as; e, além di1t:1, tem rle c&ndo. 
carregar com a granJe capitação n11ciou·1l de 0 s D , . ., _, Ih . 
que;:;. Es:. e•pera grande augmento ao fundo . B· A.N~As (p1esi .. ent6 .. o conse o) . -
de ornancipação. PurtantQ,já ~e vê que 0 inJi- Tudo, mBnos isso. 
viduo tributado é o mesmo, ombora com deno- O Sa. Go~11s om CAnao di11 que·, levado por 
min,.çõos dh·ei·eas, nque!las sympathiae tão viv!le que o nobre 
_ O;a., ne~t.s cii·curnstanciaa, perêce ao orador presidente do consrilho lhe in•rirou do.de bn
que não ser:!. aventuroso dizei· que o nobre ros annos, deseja. ver S. Ex. eabir dlstu poai-
pr~aidenb do conselho tem ~lvez o.seu plano, ção, em que se ~cha.. . · _ . 
e o.ee~e: e. ~o.wara tem m~1los deputados da O .s-overno . e a ma.10! 1'!'8POM&.bihd:1.de que 
ma.1or1a. quJ Jà •e pronunernram s1Jbi'e algulli . se podo easum1r, o, só e digno de um.l n11.çilo. 
problema.• da jldminiatração; o inelhor ê armar- gener~sa e ~oneeta., q1ando :lqu~lks que o eitefl
se o ;S'OVerno eom a loi de me'oa o depois... cem ve1'.1 dizer com franq~eza ao _parlamento, 
depois ••. pó~le ser que solireven'ia aqu~llo.o~ta.a- a s t•ep1 ~e in~al}t3B da naçao,.que sao thca.ea .doa 
tropha, a que S, Ex. se referiu eom umanebu- acto~ da adm101straçilo superior, o que de>eJam 
Joedade que não lb.Cl era propria.; depois... o o que p~dem fazer. 
veremo~. De outro modo não se podem l'egular na rela-

Pois o orador acha. bom que se vejo. nnte,, ções ent1·e ministros q'!-e ee prezam o parle.-
O nobl'a presidente do conselho, ;i. r~speito m~r•to quo $abe cumprir o sou dever. Não pódo 

de questão das ordens religiosas, não tem mais haver aen!lo lealdnd~ e franqueza. (..lp~im:fos.) 
meio de se encobl'ir, depois da dccforaçio do Tudo m_llis. sari11 uma posição ingloria. e falta 
seu .collcga do irnp~r-io, q11e disse que a sua de patr1otiamo. 
con~111uaçlto no govern~ e1·a e. prova <le que o O ora.dor comprebenlle o sacrificio penoao 
gab1nele actual mantinha aa idáas do uu sn- daque!los que aeaumem a diftlcilima. posição 
tecesso1·. da govel' uar : poré in e ase eacrificio só é merito-

0 SR • . MARTIM FRA.Nc1sco Fn,Ho :- Havendo rio qunn lo o governo póda dizer aos represon
mud>1n911. de fórma imposta pelas circumstan- tantes da naçíb: quero o voaso apoio, mas elle 
cias. deve ser franco. (,1poiados.) 

O Sa. GoNES DE CAsrno r"sponde a 0,te 0
1
nobre presiden~e do conselb? nlo póde pre-

aparLe: quo forçosamente alguem ha dCl cantar tenuer dos seus ew1gog, notaye1s pelo t~hnto_ 
a palinodia no 1·ecinto da. c~111a1·a .. o ora.lar provo.do. como poh sua proverbial bo~ea~1dade, 
n11o precisa de saber quem de\·e aaatal'."a, mas um apoio que não tenha o caracter1shco da 
deseja. que. seja o governo, porquB prefere franque:u, . 
maia salvar a t>eputiçilo dessa camara tão Pois aqnellos que apoiaram o minislerio 
dialincta, do que Tel" fraquejar o ministerio, o passado, cujo programma, em relação ao el~ 
que não seria novo na nosBn historia, nem o 111e11tn servil, era a restricta observancia da lei 
orador te1n esperança .de •1ue não a•ra repro- de 28.de Setombro, pod11m apoiar o actnal mi• 
duiido o exemplo. Não é agora. occaaião ele ai>t·drio que se declarou francamente abolicio-
lembrar o que houve dCJ illegal DIL maneit'IL de nista 1 . 
COJ!Verter em facto aquella providencia legis- (tlpoiado.Y da oppo~içllo, 6 apartei d11 
lat,1va;. m~a 03 factos ~aram.-ae e o governo niaioria.) 
ate hOJe nao tomou p1•ov1dancia nenbunia, tudo · . -
continua no estado em que estava quando en- Mns, entre o pl'oJOclo o o p1•ogramma, pe~ 
irou eale gabinete. g~uta. o ora.d1Jr, nl'lo pódo haver utnti. grau!o 

• daft'erença. 1 
0 811.. IllARTIM FRANCISCO FILHO ; -A ag1• 

tação diminuiu, · . O Sa. lll.l.n:i-1M FnANc11co FtLllO :-Eattl. Ne-
. . p()ndc ndo a si meawo. 

O Sa. Got1n:a 1>11! CAsTno responde que s1 a. · · · • • 
u.gitaçllo diminuiu, foi pot·que nquefüa que ~of- • O Sn. Go{ln:s DE CA~Tao diz que es.tn. rod11-
frem tem sempre uma ospertt.nça nas mulauças; zmdo a $0U9 verdadeiros lerm.os a. obJecçâ:o, 
esperam que o s11ceessor ao meno3 nilo loV'e o para mostrar o que ha do .desagra1avel n~11e 
rigor 11 té ó. iniquidade, subterfllg10. Póàe haver, dizem., g~ande dif!'e-

0 M 
· F · · F . o· · · reaça entre o programn1a e o pl'OJecto ! Não, 

• 811.. ~nTm RANC1!ºº 'lt.Ho.- immum não póde, diz o orador, que, fnzendo ju~t.iç1L ao 
e.inda, dll,'OLS da declnraçao do govorno. . nobre pr~sidente do conselho, não acreditll que 

Ç> SR. G_oM.ES ?E CASTRO não quer sabei' si a s. E1. viesio agitr.r esta que1tão incaJides• 
a~1~çl!> d1min•uu ou n~o. Ern todo o caso, ossa cante e p0rigos11, vie111a despClrtar esperanças, 
d1ru10111ção pôde aer s1~nnl da e:itenuaçilo .díl para vollair atrai, µaro. não e:r.ecular :ui idêa• 
forçiis ~o homem que g1•1l?u, por ~odos os me~os com que inicioll o goveruo, para não cumpr~r 
que a h~eL:di&do moderna rntroduziu na m:i!letra n1 promessa.e q uo f(lz r.o paiz1 para, eDLflrD, vi
de ex1>riw1r o peo•o.monlo ; ou peido aer. s1gn·1l ver mlliR ulguo1 tlias. 
da pol' l~ complota du. e•per11.nçu. no rnmo deete . . . 
descalabro da lei e do.ju•Liça. A queaLllo ó que O Sa. DANTAS (fJf'et<denle do co,uetho) .-
os deputados quo condecnna.rr.m implicitamente Tcim ~oda li ruzao, ne1te ponto. 
o p1"ocodim~nto do guve1•no Lranaa.clo ncs~a O Sa. MARTIM FRANctaco Fn.uo :-MH eu 
quaalilo, nllo podam apobr o gnbinCJto actual, não aou contradictorio ; V. Ex. nlo se 4edarou 
que aeguo a mes miL doulrina.. abolicionieta. 

v. IJ, 82 
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O SI\, DANTAS (presir/,ente do con1elho) : -
Nle. 

O Sa. Gom:~ llr.: CASTBodiz que o Sr. presi
dente, pela fixidez com qoe encara o orador, 
tas .1.uppor qile ai ron~ideraçõea que eatâ e11un
ciando calam no r.nimo de S. Ex. , porque o 81•. 
pre11idente é um daquefüs qu(l não podem dar 
ao nobre presidente do coD1elbo apoio franco, 
aem con.diçõe•, em uma qaeatA:o em que aur.a 
opiniões aão eonhccidaa no paiz. 

o Sa. D.·Ufl'AS (pt'esirlente do conselho) :
Trop de ;t!le. 

O Sa. Gow2!! J>ll CAnao diz que estas consi
derações 610 para ju~tificar o adir.manto da. di:i
cussão. . . 

O Sa. DANTAS (presiderHe do conselho) :
Eu e1tr.v11 q ii~rendo adivinhar, maa V, E:r:. re
vala. o seu proposito. 

o SB.. GOMES DE CASTRO julga que .O nobre 
presidente do conselho está moralm·~nte impe
dido pnra prosegair nest.a. diecueslio, antes que 
a camara conhe\'& o projecto do governo sobre o elemento servil, 11n1e1 de discutir·llG· a res
posta :1. fnlla. do throno. ( Apotados da opposi
~4'~.) De outro molo, 11eria. renegar S. Ex. o 
seu paBSa.do de par lamen ta.r e de amigo sincoro 
do· regimen repr•!sentalivo, graça• ao qual S. 
Ex. elevou-se a alta posição em que se acha. 

Como é, pergunta o orador, CJ.llO br.vemos de 
conceder. ii.o govorno todos os meios para viver, 
aem conhecermo1 Bll suai i iiaa !!apitaM a res
peito das grande• queislõea que agi&am a opiniilo 
publica 1 Deye ser mesmo pouco·~gracLi.nl 110 
monarcba ver adiada. a reBposta. â f!llla com que 
abriu o parlamento, emquanto o (tOVorno faz o 
9111 negocio, obtendo aa leis d8 me101 ( Apal'tcs), 

O governo, di:r. o orador, nlo pôde e:r:igir de 
aeua amigos oeto aacriflcio, porq na elle1 nlo 
podem votnr conlribuiçllee aem conbocerem o 
projecto do governo u rospeito do elemento 1er
vil, em que se exi~rão dos contribuintes, já 
tio oneraáoa, novo9 impo1to8, 

O orador entende que 1&o oapitae1 as razõe1 
que tem adduzido e, como jri disse, 111i fouem 
proferida• por ouir01, aoriam irresi1tivei1. 

Vai mandar um requnrimento 4 me11n, para 
que fique a discuss!lo ndiadir. alô que se discuta 
a roaposta â fa.lhi do throno e 1eja 0011 becido o 
projacto do governo em rulnçll.o ao elemento 
1ervil. (Muito~m, m"ilobem, da opposiçllo.) 

E' en"viado 1\. meaa, lido, apoiado e poato em 
discusBão o seguinte · 

lll!IQUEIUlllENTO 

Requeiro o adiamento dn dilcuasllo da re
eeita geral, uté que aej8 votnda o. re1poeta a 
falla do ~brono a conhecido o projeoto do go
Wlrno sobre o elemento.servil. 

Sala dae sessões, 30 de Junho de t8B4.-Go-
mes do Castro, · 

. O Sr. Dantas (p>'esirl1mto do con-· 
selho) ~ - Nilo estou sorprendido. As oppo
siç~ee rogom·ae por !Gi• " que não podelll 
fugir, 

Faço ju1tiça ao procedimento que a minoria 
aco.ba da ter. Não quero, como recurso da tri
bunn e para diminuir a importadcia · do caso, 
dizer que oa nobre. deputados pretendem pro-o 
telr.r a diaoue•lo. 

Voz1s: - Nifo apoiado. 
O $11. DANTAS (p,.esid1mte do conselho):

Poi~ ei eat.ou dizendo que os nobres depuladoa 
não preten,lem protelar •• ,.. • 

-Tenho, porém, o direito de declarar a camara 
qae o recurso, de que lançaram mão os honrndl!ll 
deputados da. opposição conserndora1 pelo or
gam do di1tincto parlamentar, que sempre toma 
a. vanguarda naa occaaiõea ·aolemnea e dilficeis, 
não pó de ser. por 11Óll aeeit.o. . 

Sr. pre1iclente, a que.silo foi realmente bem 
poata pelo honrado re~re~entante da proT~ncir. 
do Mlll'anbio : ou a ma1ona sustenta o gabinete 
aclual e cnbe dar· lhe a prova aempre q11e. a 
isto fl)r. ohamada, ou aa idéaa do gabinete n«o 
8e coaduna.m com !18 da maioria da. camara, e 
neste cu.10 nenhuma oocasiiio deve aer por ella 
perdi:Ja para demou1trar que lhe recusa con
fiança. ( t1poiaclos .) 

O honrado deputado pelo Marr.nhão di!lse uma 
gra11d11 verdade, as11egura11do com o vigot de 
sua palavr1.1 brilhante que nada considera mais 
elevado e honroso do que a responsabilidade a. 
q~~ •.e pos'o. e.spir~r do governar um povo e 
dir1g1r-1he os de 1t111os. . . 

S. E:r:. eneontrou•ee em seu penHmento com 
o de um doa maia eloquente!! oradores que a. 
Hespanba . moderna tom produzido~ · Olouga 

· dis1e no parlamento hespanhol, em u·m momen• 
to eolemne : e.Estudai, comparai, aprecio.i toda1 
as aspiraçlles, todua aa poa1çlle1, todoa os encar
go1, todae u honra1, e nenhuma poderd. equi
pa.rar•1e 4 d:iqnelle q11e.ohe~a a merecer con
fiança para governar aeu pais. i. 

Recorrendo a. ezemploa cl0quente1, ftgnrava 
alie, entre ouLro8, o do hom11m que, ou luetsn• 
do com oa marca e afrontando-lhe' a.s iras, ou 
mantendo em honra da patria a bandeira ·enne
gr.ecid:i pelo fnmo das batalhas, nesses aupremo1 
lancei identificava-se com a propria na94o. 

«Nilo ha ni11110, accreacentava·ó orador hespa• 
nhol, maia honra e m~is vnlor do que n<ll aer
'YÍÇQB que preata. nquel1$ que, na c11.lma do ga• 
binete, nn eatudo a no detiate daa que1tilea e 
dos problemas que e chamado a resolver como 
director do uma poliLica e respon1avel pdo go
verno de um ll°vo, cotnprehende 01 deveres de 
sua elevadiila1ma tarefa. l> 

Estou, portanto, de accôrdo oom o honrado 
deputado p)lo Maranhão, quando mo convidr. a 
aclarar. e. situação, afim de que flquemoa sa
bendo a1 o ga.binete conta ou niio com a maioria 
liberal desta camara. (Apoiados.) 

Penaando assim. Sr. presidente, nem por lllll 
momento quero demorar qualquer manife1daçlo 
da camara doe Sra. deputados aobre a confiança 
que ella presta ao mimaterio aotual; mas tudo 
tem 11ua occaaião, e a ocoasilo tio· cl proprla 
pal'a o requerimonto de adiamento que o hon~ 
rado deputaJo offüreceu, e cuja votaçlo de
mo11~trPri. ai o miuiaterio tem 011 llA:IJ a. ooa• 
fla.nça da maioria. 
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Sem, portanto, .declinar do c0nri&e quG ê 
feito ao preaidentli do con1olbo pelei honrado 
repreeea.&ante da província .lo Maranhão, aeja• 

. me licito dizer· que, não obstante lever a vota.
. çlo do reque1·imGnto ter eaae alcance, ulo posso 
convir com S. Ex. no adíam~nto da di1cunlo 
da receita geral do lmperio, porque i110 prej u
dicil.ria serviço :1a maior importaneia, e a dh1~ 
cu11lo d3 m&&eria de modo nenhum impede que 
.a ques tio a que se refarin o nobre deputado no 
'seu discurao'l'enha opporluna e breveme~te ao 
eeio da oamara; prol'?rcionando-aê então' maio· 
ria o ena•jo de ma111re11tilr~se. 

Sr, presidente,ouvi ;OBt&s kncadas o •eguln4 

te aparte :.~tendes a prorog11tiu.-M111 ê i~tx> 
mesmo qne me impõe ·o denr de não demorar 
a diecuaalo do orç1mento. A. prorogatiya é 
um recuno extrelJlO,. • • · 

o Sa.. CAllN1llll.O DA CUNHA dó. uin ap&Pte . 
o si. DANTAS (prtuirlente do cotuelhll):

Eata diseaaaio não póde agora aer feita em 
apartei. Eu 111uitu vei:e• 01 acai&o e oa dou, 
mu ha Ooe&3iilas em que o n1o o faço. Agora, 
ellea nlo tem cabimsnto. · 

Dizia eu que. preciam'lnte por estar o go
·varno armado de uma prorogàtin. de orçamen&o, 
-eumpr'>-lbe empregai' o lllaior e1forço pouivel . 
para obter ·quanto antes a lei de orçaine11to 
verdlMieira, permit~--me & . expressio. O 

· . recurll<i da ptorogativa, corno todo3 Paliem, é 
· adoptado l>•lo podar legialativo para füar-noa 
·de um 01~0 anomalo, aftlicti vo, q uai o de ·coD•· 

· tinur o governo a arrecadar a renda e a fazer 
· a deepeza pdbliea .am lei. . 

· · Dir•, porém, o nobre dep1i\ado : e ma1 eu 
es~u .e~ duvida llObre oapoioque mereceis da. 
ma1oru•.• 
. Maua 1enhor1111, é íaeil ao nobre dep.u\l.dó . 

•hir desta duvila : provoque S. B1. amam•· 
-uifeataçlo da camara. Pela minha parte, declaro 
que confio no apoio da maioria ; nlo vejo facto 
.igum que ·me don tir.-r detta ooaviCl)lo. Serà 
um en~auo d'ahna lêlo e oégo, que a fortuna 
a.lo deixa durar muito r 

Voas:-E'. 
. o sa. D.utrAB (presidents !lo oonreUso) :

B' Cacil liquidar a1te ponto. 
O Sa •. · Z.uu. ;-Parece .que a p111agem da 

proro11at1va prova o cQntrar10. 
(H• ONfros apartes,) 
O Sa. DANTAS (presidents do cotu11lf&o):

Nlo fnnho duvida. eobre o a.poio com q11e a maio· 
ria da. ca.n:iara honra o gabinet• a .que pre-
1l<lo, e portllnto 1110 posso provoe:i.r eese YOLo 
de ·confiança : seria uma oft'~:ii1a. il mlliol'ia ; 
aa poei~ilas n4o se po !em inve!'ts~. Neste Mso, 
eu usumiria o pa: ,el que •ó pdde ser desam~ 
penhr.do pela oppoliçlo. 
. O. Sa. ANon.ui11 Flou111u!-E' _preoieo que 
traga o projecto. · .. 

o .sa. DANTAS (pre1itknle .do oonmlao):
·o projeoto nlo.tardarf., j4 o di';lle no senado ba 
poucoJ dias; 1 .para iato ei~~ .fuendo o que 
"8'80· Mu nlo e ~nel..UllfU' q ae ell Vàba· 
lhe • npor 1 . · . 

. Senhore1, eu não pretA!ndia o governo. Tinha. 
6 certo, iJéu, tinhs alguns estudo• e procu
rarei demon1tl'al•o ; mae Dão tinha projectoti 
orpnizatio1, deade que nlo aapirava li. .honra. 
de 10r governo• Cbarna.1o ao poder, immedia
tamente a:s:bibi &1 minhas idêu com a maior 
nitidez, e, em conformidade dellaa, dei-me prell& 
a convocar 01 conselheiros de Estado, porque· 
entsn.li ler do meu dever, e, ai o nlo fizeaH, 
infringiria até· os e~tyloe, ouvil-011obM a ma• 
teria, Hm duvida. mai1 grave, que 11e vai agitar 
no parlamento. . · 

Ieto se fez ; oe trabalhos eetlo 1e reunindo, 
nem ee acham ainda. n.- m l!Aha& mio1. 

Dine 110. aeitado, • repatJrei aq11i, que, com.• 
quanto aej:i. cons1dfrro o voto do .eonaelho de 
Eatado e a maiori • doe seus honrados membro• 
di.,.irjalll de 111uita1 de.a idéas do açtu&l gabi
nete, todam ~uellee trabalhos, que bonr"rn .. · 
lnze11 e o patriotiamo do!t conselbeiroa de Ba
~. podem em alguma parlAI ser aproveitadoa 
aem prej11izo daa idêaa que ·ooutiluew a baae 
do programma do mini.sterio actual na questlo 
do elemento 11rvil. · 

O projecw j' t l!ria· eido apresentado, · ei nlo 
fõra eeta circum1ta11cia. 

Que po11110 fazer maie J 

O .sa. GoMJ:8 1>1: CAsmo:- O que pôd• tàaer 
ê 11perar quo venha isao. · 

(Ha Olltf'OI apa1'tU.) 

O Sa. D.i.MT.t.8 (pr111'4eru~ rlo co"11lho):-
1'{&1 os honrado• deputado• querem i.ii.vert.r 
todos OI preceden~H, nio aó do no1ao, como dG 
todos ·oa parlamrntoe ; querem eer 01 arhitr091 
guarem 191' 011 directores da marchl. doe traba
lboa da Gama.ra doa depuW101. Nlo ê po11ivel: 
iato compete ao governo... · 

O S.:. Aifmw>• l'JGV•taA: - E' mau cli.
r«tor. 

o· Sa. D.lK'UB (p'l'etlidettt• rlo Oottlllllao) ••• 
ciue é hhido ela cam&N, que tem a oonft!nga d& 
cacnara, que é uma cominiaelo do parLunea.t6. 
(Apo,at:io1 da m<úorlA.) · · · 

B' no minilterio ~"' lnccunbe, de acc6rdo 
com o ill11ma.do prea1ilente ·da caia:, orpniar 
a ordem do dia, · eecoh1endo aa mate ria• qne de. 
Yeaa eor · daJa1. Como querean os nobr .. depu
U.doe, que ali'8 asero- papel im?orlante e 
e1B.cu 11• marcha doa aegocio1, d11eu•indo, 
criticando, ilacalinndo, re1i1tindo, COGto qll8• 
r.em ir adiante e dizer ao governo: e.Dai liojll, 
dai .ama.nhl de preferencia ••te projee&o 
.. ,quelle outro~ 

Voza :-Nlo; não. 
O "'a.· AND&ADll F1a:u11u.\A.: - Nds nlo 111ar.a 

cam01dia; V. E11;. ·t.m tree mH.91 para apr.
M.IÜ&l' o HU projecto. 

O Sa. DANTA.s <;we1"1ent1 do OOPlNlloJ:
Mu, ea nlo 01 eago.tarei, aanh0'9, ; f 1l4G~hel 
dentro de po11QQ8 .diu: dil!H no , .. aado, ·• r..pito 
.aqui, porque O que digo J.ai,.a. llÍlllCOmO O .que 
.digo ag Ili, conai!lero dito a todos oa Jll.e.mb.l'OI 
do par lamBDto.. . . . 

.o Sa, AND&.An FfCW:mllA: .... . V. Ez. a este 
reepeilo dilaordou: di51e D.o 11enado co~•I ~-
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vet•sa do qM disso aqui. Aqui. disse que aprc
aentarb o projecto, qual1uer 9ueJosa1 o parecer 
do CC"na· lilo de esLado ; lá. (.ha;e que é pI'eciso 
altender aos conselb.oiroa de Esta 10. · 

. O Sa. DANTAs (presidente rio cor1sol!10) :
Está enganado; aqui, ~u fall~i·ante11 lo pare· 
cer; l.l, fllllei depois do pa1•ea ·1•. Porlanlo, 
aqui eu di1•e. muito bom quo :ipre>enl.aria o 
projecto qualq11e•· q11e fo·~e o puecer do Con
l!alho de Eetado, desde que elltl n!lo ó obriga
torio, ma1 siruplssmento aon1111tivo. 

O gover1111 lemas ~usa opiniõe> e apresentar.!. 
o projecto, p rque realm •nt~, ai o ~ovorno 
n!lJ lll'Jgee esta liberl:i.le, não poderia. ofl'e
rcc~l" o seu pro~ramm'l. Careceria de e11jei· 
t11l·" nntes a critica do Conselbo de Estado e, 
:segundo e >la, o apresen tari~ ou não, Sen lo 
as -im, fui· correcLia iimo_n'? q LlB disse nq ui, nnl~a 
do1r pareeerea, e no que d1sa3 no aenado, depois 
da co~eulta. · 

O Sa. ANDRADE FmUl!lrn.\ :-U, diaae .o con
truio. 

O $E\. DANTAB rpt-esidente do cons11U1") : -
Não ha hl ; o conti·a.rfo, nio; V. Ex. é difficil 
de cont.enlar. 

O SR. ANDMnE FIGUEIRA : - Està no seu 
discui•so. 

O SR. DANTAS ('fJJ'esiden.'o do conselho).: -
Nio est:\ : queira reler o rneu dlscurso ; peço 110 
Sr. presi<:lerltB qua o man:le 1ruor-•. Nilo ha con

.tradieç!It1, se.nliores; nem pôde .co:1tl"a lii1er.:;1e 
·um bmirnm que só di,; aqllillO de que está con· 
vencido. 

O SR. ANnRADl!i FIGUEIRA :-A convicç!o nã:o 
é pN1funJa : hoj l tem umo. e amanb.:l tem outra. 

O Sa. D.lNTAS (presidents do co111slAo) :
Está en~ani•do; com V. Eic. ê que isto•• tem 
d!ldo algutnas vezes ; et1m-nigo, nunca.. Da

: vemo11 ser leaas no debata, htwemos de apnra~ 
. aqui .tlldo. V, Ex. nilo tem o direito de o.ttri
·buil'-me uma c0Mralic9llo, quandl) ella nll.I) 
esiste. 

O Sn. ANDl'lAD• FIGUB11u. : - Exi11te e Htll. 
no 11e 11 discllrso. · 

O Sa. DA<"TAB (p1·esid1mte flo i;on!a7ho):
Nl1o ha t~l; o nobr1) deputado pelo Rio de Ja
neiro ó inexa.et.o, npaillona·ao na' diieu•aües. 

. Eu dias~ no etm·•do, Sr. preaid•nte, quaes eram 
- a11 ideas do minister.:o, refor indo-me ao sou 
progra1nm~ ; G 0.()crcs~ent·~i : mas, corno no 
parecer rios conaolb.eiros do Estado, de envolLa. 
com idéa~ opposta11 áe :lo niinisterio (a qu~•tilo 
é c~mple~a), algum.la ha. que niio lhe parece· 
ram d ·aiituid:ut de razllo, de pr.1cetienci11, ó 
poa1ivel que no projocto o ministorio, maD· 
iendo ~a suna idea.'il, se aproveiL!l daqualle~ 
qno não prejulicam na qne tem. Ha nisto 
contraJicção, b~,.,~ fide 'I .· . 

O Sn. ANDR.ADll F1au:&mA:-lsto agora ó com
mentario: não foi isto que die~e· 

O Sa. DANTAS (pre>idrmt11 d1 i;onsslho):
Oh· senhores! Nunca. encontrei um hornem 

·t11:o obstinndo ! (Riso.) E11 o edimo ••. 
. O Sn. A110Unlll Fmmi:raA : - Mui to obri
ra.do. 

O S11. DANTA! (pr>4•i1lentlf ri.o. crmsellw) 
, •. e o coneidero. Mas é dew1t.ie ! (Hilaridade.) 
E' utn cm?erratnento invcncivel ! 

o Sn. ANDl\ADE F1a.011:1RA:-Ora ! Até ró~e 
ha.ror emporrameato em c0Loj1.1r d;.iua trochoa 
d J üiscunos ! 

O Sa. D,\NTAB (p•·esidcntc do conselho) :
Dias i o h)orado de;rntado pelo !lluanbão que 
eu.eo11 frJllCJlilente 11balicio:üe~o.. 

O Sn. GoMEs DE CASTRO : - V. Ex:. estava 
m~lhor com o Sr. Andr,1d0 Figneira. (Riso.) 

O SE\. SsvED.ÍNo HnuHno: - Et1 tambem 
t.enho V. Ex. Msee contn, d vista d!\qu~lla-pa.rte 
do. programma. 

O SR. D.1.:-tTAs (pt-esid~nte do consetho) : -
Níl> rite imporh que me dêm.o nome q~1e qui.., 
zerem. 

O S11. AND1Ul>1'l F1at1!:IllA : - E' o que me 
acontece. · 

O SE\. DANTAS (presidente do conselho) : -
Q:.l'ro, sim, qu~ t0Cl0a saib~rn como pen>o, j11l• 
gnnd.,·rne fielo qno tenho dito e pelo qae . hei 
<IP- dizor, porque a. rli.'C•tss:io aqui v:i.i a1r larga. 
Es?ero temporaes deafl!itoa, mH het de ma.a
ter-me no meu posto, alê no ultimo mo
m~nto. 

O SR, ANDI\ADl!l FraoEtRA : ,._ Nlo corra 
perigo ( Ha Olltt'og apal'tes.) · 

O Sa, OMITAS (presidente do conselho); -
Pois, ei com éele reconhccimrinto . de fo1-ça~ jã 
os temporus ee formam, 01 hotizontea se e1-
c1u~cam e a terra· parec3 tremer debaixo dos 
pôe, o que não ha d3 aconte~er quanJo vie1• o 
que o ho1i1'.\tlo deputado con~idera a. do!graç11 
p11 blitla ! O que nors e1t:irâ 1·esorvado pua 
eotao V! 

O Sa. F. BaL11.\nio :-E' da lc\ que ha de 
vir • 

o SR. DA.NTAI . (pl'lllidel4tll d,, OfJl4tcl1w} :.;_ 
e Sois f~aucnmente abolicioni1ta·ilo1 diaae o nobre 
dop1Uado. l'ill:o 100, nem f1·a.nca, nem d'1farç&• 
àamrmto, 11bolicioniaia: sou francll e altamonte 
em•ncip11.dor. 

O SR. AN0RA011 F1allmnA :-M111 qu'r tirnan• 
cipar ee111 indewnitar a propriedade, 

o SI.\. DANTAS (presitlente do CMUe!hG) :
Que~ qua 11i~outa ogorR esto ponto 7 Não o dis
cuw eem o projectt>, Ha de rn~ dei111r esta. li• 
berd~de. 

o SR. ANDRADE FIGUE[l\A :-Mas quíll a li· 
nhe. de se pa1•0.çio 1 

O Stt. D~Nt'AB <pr11.Tirliintii rlo oonsolho) :-· 
E' ª'!uelJa que o programma do ministerio pre· 
tend!.!11 indicai•. 

E11 podia. voltar as armas contra o nobre de
putado a perg11ut,r-llie: em que principiG Bt 
fu 111lou a lei de 28 de Setembro, puii neolnl' 
a l. bortaoão do ven tr~ t 

O SR. ANDRADE F1a11llitnA ; - Respeitou a 
propr iadada exist .til.te, 

O $11.. DANTAS (pt-e1idente io c'm1ell10) :- A 
foi da 28 de Setembro foi u11111o grande l9i ; O. 
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·que hontein a amaldtçoavam, e ne1t11 numero 
eoU. V. Ex., hoje a bellldi~3rn. . . 
. O S11. AMDBADl!l F1ausnu. : - Eu, não. 

O SR. D.ucT.\S (p1'tsitk11to do conselho) :
Eu não hei do retroeedor, nem parar, nem yre
cipi&ar, · hei <le c•1111,i11har (a.part~&J ~ Os pe1 .ros 
b1imigos do tra.ba:lbo e d'' organi:açJlo oeono-

. m.ie:i. do os que trancam a porl 1. da~ coneen3~11 
que 0~'40 ·no animo de todo3. os brazileiro1. 
(Apartes d.o Sr. Ancll-cme Figueirti .) · 
· &u neste momento o orgam, nilo só do go

verno, corno da naçAo inteira. 
· O So.. A1'Dtl.\l>J: FrauzmA. Jlergunta o que vale 
então n opin1fo da cam11ra. . 

O Sa. D.iNTA• ( pre$id8nl8 do co1ueU10) : -
V. Ex •. ree~rd~-me um epiaodio p!las1do enlro 
Jorge 111o1orlCb<1"8m. 

LorJ Cb~ ttnm, conver311ndo com o rei, dizis : 
--Senhnr •. o q 110 digo é. :1pobdo p~l.o pu.lament,. 
R:'!epondia o rei:-Sim; m:r." nSo e 3.potado r.ela 
nn~ão- Lord Ch,Uatn o~jectava : - 1\las vêd0 
baiu q11<1 n oaçll:I ô o parl1meato. R9torquiu o 
rei :-l!:•lou convenci 10 di~to, mH nem ae:np~o 
t~ndea eJtalo de .accor.lo com eiiLe principio ; 
quando não vo3 convém~ d:z~ia qu•l" nação e.ahl 
t'6r:t do pllrbmen to. (R•sa.dM tJ npanes.)_ 

Nao aou capaz do ofl'ender a ningu~m. porque 
quem injuria é a1mpro mais fraco. Aprecio 
p:m\rn a.a opiniCle.;i do honrado depulado Sr. An
a1•ade Figueira e p~l'/l'Ullto a s. Eic.: Quando 
eaLl>ri o nobre depubdo com a repreaontação 
nacional 7 Sómente quando . el!a e1Liver eom a 
au& opinilo f Q11utaà nzea toaho ouvido o 
honralo.doputa.lo ;lppelliu· da opinião.6a c~mara 
para a opinilo uacit1na.l 7 

O Sa. ANon...o"i: F1Guauu. :-V. Ex. é que n!o 
tom o;to direho. 

O Sa. D.\NTA.~ (pr11sid•nte rlo ·aotueih9) :
Sou um daf'~ndanla, um hoapad' nesta casa, a 
ho•peda mui&o grato ao acolhimento que l•.mho 
lido sempro. N.to ma reconheço obrigaio 1enlo 

· a de'rore.,i ; a minha posiçlo lira-me &lé di· 
rei&o~ . 

O SR. A NDli\ADE F1nt11uaA: ...- Eu tenbo. o di-
. reito da crhica. · 

O Sa. DAN~AS (prc.~i~8nts do ·cotiss,lhoJ :· ·
E11 lh'o eatoll reco 1hecendo1 o que quer .ma.ia 1 
V. Ei:. devia osiar da aecõrdo commigo. 
(Ri6o.) · 

O Sn~ ANDRAo• FtGmmu. : - Na:o e1tou hl. 
Dous me livre d3 estar da aceõrdo corn um go
verno da p1·opa.gandi11tas, que &ilo a n9ga.ção de 
to:lo o governo; 

O Sn. DANTAS (p~esid1nt1 do co1•stlh'1) : ;.,;.. 
Dia •o o n~bre d3ptltado pelo Maranhão que 
Mtou mor'lll111e11~0 impadido do oo!ltinaar no 
governo • . 

Porque, aonhorea 1 
o g;}verno aprase:ao11-ae ao dln 9 a osta ca

.mara, ozpoz o aeu prograrnma, foi i·~aebido 
c01110 ae sabe iapa,.tes), o d'ahi para oi!. t11do 

· quanto se t!lm dallo só revela que a PllliOriA> lhe 
presta apoio. 

O Sr. P1uaoo !> AMtzo : -Apoiado • . 

O SR. DANTAS . (p1·e1id111tt1 do coruelhoJ :-' 
Nilo ba f•~to nlgum q!!• aind.~ do longe nos 
füça suape1tar o contrario. 

M·tS, ee&ou rnoralmP.ote impedido do conti• 
nuar no governo, disae o nol>ra deputado pelo 
MaranhiJ, 1forq •la a tna.ioria. não ha.. de oonco1'' 
dar co'll o ·proieclo do elemento aer vtl. · _ 

No» est l1ic locus: ning uem de anlemito 
póJe julgar um proj•:cto de nattlrozo. compleu • 
ow se11a vari&do3 P<>Dtog. 

O Sr. ·ANol\AD!l F1au.1na.\ :-Mas u ·base• : 
aiQ coohecidi..~ .. 
. o Sa. DANT.\8 (prestdente d () conseUw) :

Sobre a idéa e111 mcipação devo até cont~r ~om 
á opioiito do :honrado deputado, que Já dine 
&qui : niogue111 ó m~is em11ncipn.d:>r di> que au, 

Estamos, portmto, ainjo. .no t ·irreno das 
idêa~. 

U:11. Sa. . . DzPUT!.DO : - Est:i V. E.s. j u~&iA· 
cando o adiacn.ento. 

ó 811.~ DANTAS (presi<knt6 d o conselho):~ 
Estoll moa:1·u11 lo llªª o ndi" iuanto &3 conver
leria. em verdadeira prote lação, o quo não 
convem ne111 ao booradll dspu taJo pelo Mara· 
nblo new à nobro .oppos çlo c:>neerva:lora. 
Pod~~ conlinu.Al" a. ll'*~r do o~çt.monLo, CJ.UI 
ê ·Ulll l q 1Jes1110 ante omn:a, qn~ ó a lei pOl" · 
n.cellonch ; o nao eomprebenchriamos o nosao 
dciver si nesle moment 1 não d1scut caBemo3 de 
pr()fa;eric:io. 11 tulo 11 receito. do lmpoi'io. 

E' quaetdl) quo nio pode ~er Adiada . (Apo1·a
dos e apareu.) E, aintl>i qll&:nJo estivem! r&
sorvado •o mioi, tori11 actual uru che~uo no pr!>" 
jec~ que deve ttaior ti camara, nad.i. se teria 
perdido, ealvo a subsfüuiçio do actual p~eai
d~ote do eo1ualho, po,r .oulro .que !>O''ª melhor 
di;cutir. eatas 1;11111aria1 com os · honrados depu• 
~M. · . . 

l\b,q tJGria oata a . unica pe;d;'l• porq•to, .at1.p• 
poudo que o mlnhlerio cab1r.i. qutlndo vier o 
pre>jeclo, outro mi11i1t~rio h& de vir, quo tome 09 
t rab.1lba11 n!> ponto em qu:? ettlverem o OI ·~ 
Cel'l'&rlÍ. . 

O· Sa. ANt>\\ADB FtGCllU\ À : - Ha tudo t. 
Q'anhar com a mudança .. 

O So. DANTl.s (p»o1idont6 do con•~lho):
Logo, 11ão ha néeoisidllde do ndinmanto; logo, o 
gov !l"no não telll motivl\, sem otfo!l lor t nobre . 
maioJ'ia, p11n provoc:1r um voto do confbnça; 
togo, e~to aço~arnento dos honrado• dep11tado1 
nll J pdJe ter aonlo a oxplica<:O:O de .ielo eJ.• 
·ceasivo, e baalo. o ;ato em toda a lorç!l dcata 
p!llavra ; os ex1remo• de zelo nil.a ello bons· , 

Di 1~e ainda. o tionr:i.do clup li ta.do q ua a reoa1 ta 
ó :1 lei da roaiorc:>nlla11ç11. De accórdo .• E.1i é 
a5aim. po ;indo que a d acl1lamoa, es\ou abrindo 
oocaaião á camlrad9 m11nif1Jstar•1e com . o seu 
volO, numa q ueatlo d:i.1n:iior conJlanl}a,. a f.lvor 
ou contra. o mi·nhtorio, 

Sr. preaida r1&1, por agora me pal'ece qu9 La
nho 11ito quanto é b.u\anti p :il'a moalr.ir, !lDJll. 
baal111nte P':tnr meu, porquo quizora poior ealr.t 
HMi'l'e de aacórdo com o honrado deputado, . 
que não pouo ao •iL!lr o adiamanto l>roP'!'lO por · 
t:I. Ea. : ooleodo 11uo elle dove aor reJaitado,para 
oonlinuar-ae a di•c1il!&llo da lei que, 11.a phrue 
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elo eloquente ·deputado pelo .Mara~Uo, phrase 
que e.i faço minha, é a lei de maior con1laaça. 
(Muito b1m, muito bs.m.) . 

o sr. Ferreira. Via.nua. acha 
e11cusado dizer que inei3to· cm todos oe . ar1ru- . 
mentas que o honrat.lo deputado pelo Maranh«o 
produsÍLl quando fundamentou o requerimento 
ae adii.IJDento dee~a di1eu11lo. Na la .teria. que 
acerescentar ao q1n muito brilhante e douta.
mente foi dito pela honrado depu1ado, Ili o nobre 
presidente do eontelho nlo se dignaue faser 

. refle;iõee no sentido contrario, i1to e, de comba
ter o adiamento. A recordaçilo, que o nobre 
preaidente do conselho fez, do coRoqti'.o entre 

. . o celebre .rei Jorge UI de Inglaterra e o aeu m'
nhtro Cbattam, nlo. tão indoeU como parece a 
muitos, lançou sobre a palavra do nobr$ preai
dente do co1tselbo uma suspeita, de que o orador 
e~va muito afa,.tado. 

O Sn. D .. uftil (pr1side"te do conteZho) :
?(lo ha tal ; eu quiz . pôr em collido o Jionrado 
deputPdo pelo Rio de Janeirà, qtle ás veze1 tem 
appollado da camara para o pah. · 

o sa. ANDRADE FJGUJ:IBA. : - E11 tenho di
reito de appellar. 

O Sa. D.umur (prtlithnts do eon1111Ao) :
Eu havia dito que contava com o apoio da OI\• 

· mar& e com o apoio a.cional.. . 
o SI\ . ÂNl)l\il.1)11 FtGt)J:[U !-A que Teia a 

ciiaçiio 1 · 
O Sa. DANTAS (pre8id11ttt11 do cotlselho) :-

Seria ·uma citaçlo ae mau gosto. . . 
o Sa. FallBEnU VÜ.NNA. aabt qai 111 pocterl. 

dizer em algumu occuiõe1, l!!lm notaria inJa1-
ti9a, que o parlamento -e.U. no Brazil, rIÍ•• que 
o Brazil niio ealà no p&rlainento. Bom.nna illua-. 
w~ que têm figurado ria . 1aena politica ne1te 
declinar do aeculo maia de ·um• yez tem pl'.0-
-Yado eor . brilb11nte~ victoria• • aacce111oe e1.
traorchn1rio1 que nem sempre o parl.&men1o.re
ftect11 tfo bem como um grande eetadilta ou um 
~nsadó; prot11ndo. Aa resiaten.ciu que o pl'ln
oipe de Biamark &IH de opp6r ao · parla
mento do aeu. paiz para dar iq.u.ella na.;lo i. 
proewintncia que hoje tem · a91im na gllêl'l'lo 
cemo na pH, demou~rAm eate ae.ar&o, Ma1 o 
orad11r não conOa igualmente DOl int11itos do 
n,!lbre preeldellt • .do con~elho, nlo porque du
vide da. au& capao1d1de, mu pela condil)lo .moral 
em que o vê e foi poda em relevo ipa.is por 
S. E1.. do que_ pelo honrado repreeentante da 
provinda do M»ranhlo, que nisto quiz ter & 
coatum>1da gentileza. 

O n.obre primeiro ministro do [mparado!' diasf! 
que entrara para o governo conatrangido, q •8 
í6ra até foroado a aseumir as altaa füncçiSe.i de 
primeiro ministro . •.• 

0 Sll. DANTAS (presidentd do C01Ulllao) :- . 
Pelo dever. . · . 

O Sa. FEau11.A VIANNA • • • e que llÓ de
pois da rPpetidas insi11tenciae da pe.r~e do grande 
eleitor d011 mini11tro1 ee 1••ignata a acoitar tio· 
d111•a t1trera. Nlo é o orador, llla<t, em ger&l, o 
pon, q1ie deacoufla tanto daquellee que aceitam 

· htaa a1tu poeiçõe1, nlo por impuleo natural e 

pelo H11ti111ento, pela eonaci6Dcia de terem a · · 
JOluç&o de k>do• OI _problema.e, Hnlo pela oOJl• 
· daacen.de ncia, pela fr1\qi11za ou por om ez:age- · 
ra4o· ascrupulo do dever. . . 
· Tem fé o orador d3 que o goTerno pretende 

goveroar o povo pelo ·aentime11.to propr10 de aua 
euperioridnde, que nlo pôde coa1i1t1r 11inlo n.a 
1oluçlo immediata de todas H queslil~s que 
agitam o eaplrito publico, 0\1 na adopçlo du 
medidas neoe.Uri1a para m&ntei;-ae a ordem 
legal e preGlt&belecida da naçlo. 

O nobre pret1idente do oonaolbo, por 1uu 
pilavras; d9ve aate8 ter esmorecido oa a.migo1 
do que sorprandido 01 adverprioa. · 

Quem quer acompanhar uma bo.ndeira na . 
111&o tremula.do forçado de podedrresponaavel 1 
( Apoie&'lo1 da oppo$içao..) · 

Quem quererá aeg11ir o nr>bre pre11identa do 
conselho, ap~zar. dOI aeus mer~cimontos, de 
~odas aa qn1thdadea que a oppoa1çio · lhe reco
nhece e que tem o pruer ~ íazer publicas, ei 
ollefoi"o primeito que, como que eapavorido, 
q aiz recuar do poder ; ai ell• foi o primeiro .. . 
d1clarar que, dianie de um poder ma\or, pra.t!
cou um aeto de C'>vardia qaB Dlo era oomp&ti• 
vel com a posi91D de S. Bi . 9 (Apoiados clca 
opposiçi%o .) · 

O Sa. DAN'l'AI (pruid1tt1e tlo co"ulAo) : 
-Exactamente o contrario; · . . .· 

O Sa. FJCRUIB.A. V1ÀNNA. : -Nlo eou e11 qúe 
digo, foi V. E1. . q11e eonfeuou de plano. 

o sa. MuTm FuNcreoo:-E.pere o t>l!O• 
jecto. ErD (ructibu1 'º""m cogrto10111i1 '°'' · 
· · o.sa. P111.amJ1A. VulfNA e,ti certo do que u · 
dG reconhecer pelOI ·fruo&os a 111aen.te; maa 
alo é eMa a quedlo que elti d111111volye1Mlo. 
O n.obra · co:1eelheiro nlo ou viu o que o ol'l&dor 
ntavr. dizeQdo~ 

De boa td admirarb. maia o nobre preaide111.&1 
do conselbo, a1 elle ae. obstin6"e em reo111ar 
uma potiQlo a 'que alo era aUnlaido pelo• la· 
puleoe natura11 ilo "" cor. 91o, pela incJinaflo 
ao aeu. espiriMI • pela corteaa do apoio em que 
-deveria aaenbr o et1t1 podar. · 

E•ta repugnancla do nobre pre~l<Jen\1 do 
oonselbo, para o orador, como. philoeopho, ez. 
plica o interior da aua alma. O nobre pHil· 
ilente do .ooneelbo lutou entre • obedienoia q• 
de'fia IO iGU COl'IÇlo patriolioo, . 1'9CUIH.d0 o 
.governo, e outro poder .mal.a forte, q1111 · como 
que o arraato11 a tudo isto, e quo o ba da lnar, 
como victima, ao altar do sacrl.flelo. 

Ouc;a ao orador o nobre preaidenta do oon- . 
1elho, porque ouve a palavra ele um a.111iao 
sincero e desintereua io. 

S. E:t . foi facil, foi muito facil, apesa? ~ 
Jopge III decbrar que eet& cam&l'& nlo rapr .. 
s&nta o paiz. (HilaridatÜ,) · 

o Sa . DANTAS (p1•esid~tUll do con.fllÃo):
Nlo temos aqui Jorg;i lll, nam ami109 do rei. 

O Sa. FaRl\lllRA Vu.NNA .dis (\Ue o pacto quo 
.S. Eit. denunciou e que 19 tórm&Pa rapida
mente, em horas fundu, na Hcuridlo da 
noite... · 

o Sa. DANTAI (presiciMtl do -OOfHfllÃo):
Hnia luze1. 
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O Sn., F'l:1uumu. VtAl'INA. •• , que cobria o 
pobre do contL•ib11inte, ainda. que bouv&111e 
Inzeii para. aquel~mJ qne o deerolavam, pdde 
faltar-lhe na melhor occasilo, · e nlo 11enl. o 
nobre pre1idente ·do conselho a primeira vi· 
ctima, porqne o orador ouviu q11eil:um111 ama.r
goe e dolorido• de um antece11or de S. Ex., 
que con~va com mir.ior protecção. o maior de
(e1111.. 

O SR. DA.NTAS (p1'esidenc" ão conseiTw) : -
Eatà dando um alcance que não te!D. 

O Se.. ANDRA.DJ: FIGu111iu :_:;_O poder irre"" 
ponsavel niio pdde fazer pacto algum. 

O Sa. FmanEtl\A. VIANNA. nltó dá âs palavra• 
do nobre prP.eidente do conselho alcance que 
nlo deva, pela. poaiçio e car,1cter de S: Ez. . 

E11tranba, c;omo representante do pa1z, ouvir 
Cal.lar em pacto celebrado com o poder que deve 
pairar nas regiõe1 serenai .• • 

O SR. DAJiTA.9 (p1·esid11nt~ do conseiho) :-
E paira. ·· 

O Sn.. F11:n.a11:1l\A. VrA.NNA· •• em gue nito se 
agitam ae paixões como entre aquelle• que vi
nm no combate polilico. Sabe o nobre pre~i
~ente do conselbo .que esse poder ~eve ser 
como Venue, para applacar .antes aa 1ras dos 
dea.sea, nas .auae lotas, do. que intrometter-ae 
em euaa guerras; e, quando uma vez Venus 
deaceu deeaae .regiõe., dizem que aahira en
onguentada. 

O Sa. DANTAS cpresid1mttJ do cons11U.o):.;,.., 
E' bonita a imagem, maa 9$m applica9lo. 

O Sa. Fi:n.a11CmA VrANNA diz que nl:o 4 
delle. · 

O Sa~ DANTA.a (presidente do conselAo) :
V. Ex. é capu de empregar melhorei. 

O Sa. Faaaíua.i. VrANNA eat4 do inteiro no
obrdo · ccim o nobre deputado pelo Maranhao. 
Nlo 11,be ai o nobre p?'91idente · do conaelbo o 
repata mai1 moderado do que elle, .• 

O Sn, DANTAS (pr111itllfU1J elo con1'lÃo) :
Acho amboa mode1•ados. 

O SR. FJ1RRBIRA VtANNA., :mu pede lice11-
oa.· d.q uelle Hll amigo pn ra. dizei- 110 tionrado pri
meiro mini1tro, que est! di1posto a aer frtnco, 
moderado e prudontis&imi>, e dominado de intei-
ra boa fé, · · · 

Acaita o requerimento de adiamento como 
um11. necessidade logica (apoiados d" opposi
~ilo), de coherancia politica e de regularidada 
dos trabalhos. 

O 811.. DANTAll (p,-esidente do con1elÃo) dil. 
um &'('lnrte. 

O Sa. F.m11EtRA VtANNA observa que o no
bre presidente do conselho conRiderou o re
querimento aob outro aspecto, e rez taos refte
J:ões que ao ora dor pareceu nlio estar S. Ex . 
na• moamas condiçise~ de J>lacidu de ospirito 
e111. que•~ achtl, poi•, trans!orm~111do o requeri-

. menio, formulou umn. quesUlo de gabinete. 
Seguindo H praxn parlamentar01, deve aen• 

taM&e p~ra que a qua.tlo de gabinele H vota, 
porque a oonfianoa oito póde aer retardada. 

O. Sa.. DANTAS (pYeiridenfe lo conselho) :
Já diHe o que tinlla de dizer. 

O Sa. F11aa1na.A VrA11NA inai1te am que estl 
prumvto pa:ra isao. Si o nobre presidHte do 
conselb.o Julga que a questão deve 11er •oladr. 
incontinenti, sentar-ae-ha, 1'e1tando-lbe o des
prazer de não vohr,não tendo em vi11~a lienlo o 
mter,,see fl.1:1ancsiro e economico a. qae ~ómente 
coneiderave. prender-ae a questlo. 

Declinará ao nobre presidente do conaelho e 
â camara as razões que tern para provar a 11e
cea1idade do a.diarnento, independentemente· do 
eepirito · poliliao ou da idéa de proyocar uma 
queelão de gabinete. -

O Sa.. D&NT"S (presid1mte do conselho) :
Mas não está. no poder de V• Es:. nem no· meu 
tirar do requerimento este espirita politico, e 
por isso V, Ex:. nlo oatá de má fé. 

O Sa.. FJIJUtEil\A. VuNN& :- v. Es:. quer a 
votação immediatu. ! . 

(Tfot:am-se m11itos CJParte$; o Sr.presidenfe 
rec;lama aetençao. ) 

O-nobre presidente do conselho ouviu as de· 
claraçõea que foram fe ta11 pelos poticos que se 
achaID n~ camara po~ p:•rte du. maioria, e lboa 
darli o valor que poseam ter no seu espirita, 
· Easae declarações trazem em si a prolonga
çlo de au•peitaa, de desconfianças cont.ra o ga-
binete. · . 

São de certo 01 oonaervadores, os adve~earioa 
do gabinete, mas adversarioa di1posto11 a aeom• 
panllal~ nu .soluçõea qae propuzer mais 
compativeis com o interE>&ae do Estado em re
lação 6s q~eet<lea queagit.m o pais. 

A <ippos1çlo eat• l?resente, porque tratava-ao 
da. 2' dilacusllllo da lea da r-ecei&a ger11l do lm.• 
perio. . 

Nlo aabe o orador si o nobre preaidante do 
conselho ea~a.rll. de acc6rdo niuo, que hllj:i. no 
parlamento lei que mais do q11ê esta mereça 
a attençlo e o.s cuidado• doa represenla11.le1 d• 

. na.9ão, (Apoiados.) 
Cada dia mais se convence o orador da innti• 

tidade do corpo legislaLivo.' E1ta fôrma abu1i,. 
de governo, qu& a1*irveu Lodoa os podara do 
E1tado, deixa a c1mara apenas 1. palavra : 
e Di1e11ti e eu tarei l • E a re~eaentaçllo na• . 
cional tolera eala po1l91'0, oonfe .. and() !LO P.U~ 
blieo a sua indiifaren9& pela dl$OU111ão da lei 
primeira, da lei doa impostos, da lei por •J:• 
celleucia, daquella que vai 10brecarrega.r o 
contribuinte e arr1mcar-lhe maie um pedaço de 
pilo. 

Nilo duTida do resultado da 1'0taçlo da.. q'Qea
~lo que S. E:i:. elevou â altura de q11estio de 
confiança. Si, porém, o nobre presidente do 
cOnselho não astli rodeado doa B811S amigos l ai 
elles o desampararam, ai as 111aa bancadas estio 
vaziae e ~ é po11Sivel a volaçlo immediata. 
entlo o nobre presidente do conaelho tem o di· 
reilo de dizer : • Nlo foram os conaerTSdores 
que abandonaram o eu poa&o, o 1eu dever ; 
foram os maua amigos que me dGi:s:aum Bó, 11> 
(ÂP.oiado.t; muito bem.) 

Norn 4 de1culpavel o pre1uppo1lo de que osta 
lei 1eria diac1.tida 1em ae, apNsantar 11m re
querimento da adiamento: nllo é ••irn que 01 
no~• deputadoa eo podem j111tiflc:al' da au · 
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ausenci11, porquo a o;iposioiio t~m o direito de 
ser ouvid11 ( 11.poi11do.< ), o e. maioriti. não póde 
reapond••I' o de!end ·r o go.,ern1 e a sua. politica, 
qv.111:10 !!'°ouve e na:o quer altender aoa acua 
adv.,rsar103, · · 

0 SR. DUQtll: ESTRADA TEIXll:lllA: - E O 
llobre presid, nLG do con iel ho começou seu dia· 
cui•ao, clizendo que o no uo requGrimento Jllo 
foi uma sor,.reza, q~c estava noi estylos. 

O Sn . . liznna.l · DE l\feNZZM ·:-A maioria. 
par:L re'<pontbr nlo precisa Ou Vir 08 discul'301 
d~ op11osiçi!o; póde lel-01 . · . . 

O Sn. Fr.11azmA Vuw:u responde que neste 
ea~ deve .dis penu1•-ae o parlamen.Lo: Cada de
putado de.ria po: ·eseript1 a .sua op1tt1lo; !'8 pa
receres seriam impresso~. e o nobre p1•esident3 
do cion11elho os leria o reaolverfa como enten· 
desse. . • 

F iq•ie S. Ex . certo cki quo o oradJl' lhB d1a,o: 
e vejo m•isuma victima. •· S. E~. nlo tom a 
confiança dos FOUB a.tnilJ'O'; ai alguma COUBa 
dellea tom é o voto, o S. Ex. quer delbs mt.111 
do que o voto ; precis~ da palavra, do concurso, 
do enthusia.aino. (Ap.,iíi-lo$ e aparte&.). ' . 

Alg-un~ deputados d:1. ·maioria eetari:im CGl'
tamente prom.pto1 a V)tll.r 11em disoa11111Io as lei•. 
de mcioa ; mns nlo é iaeo quo o nobre pre
si.d2n\e do cona~lbo d ·>seja ; pelo contrario 
s. Es:. ·quer que b~a o maia ~ompl.elo, o mais. 
hrgo d<!b~te aobr• esae negocio. · . · 

O Sa. BEU:llRA mi: Mr:Nzztts:-Ve.ja V. EJ:. 
na meaa q uantoe oradores c1tlo iucflptos. 

o Sa. F.Eaa111u VuNHA ropliea que . nlo 
b~•\:\ i<ao. O nol>ro depuhdo quer ju1ii&c1r a 
a.11Mc11cia ela. ni.aioria pelo tac tr1 de algun1 dapu• 
tados tarem pedido a palavra. 

O 811.. Baunu, Ds M1u•nzs dl. um apar\e. 
O Sa. F•nni:rRA VIANNA diz que entretanto 

OI deputad~ da.m~ioria n~o acodem, como era 
de ª ' u dever. ao ar.ppello que te& o honn<lo pr414 
1idonte do 00D111lho, de all1& quaetlo de con
tauqa, que dHia· 11er votada irt co1t1inerttâ 
(Apoiado1 da tniKot'ia.) ••• 
. O Sn . 0uQoa;.E8Tl\ADA T.E1sl:ru :-E' a t>l'i.-

. meira ves qno iltO 1s v• 1 . . 
O Sa. MAll.TIM· FaAicc1sco FrLHO :-Nlo ia 

primoira n1.. (C1·u:a11i-ss ot.H1·og apartes.) 

'? SR.. hat\~.•RA V1ANNA l?ergun\& porque i. 
maioria quer tirar.do proeed1menlo dõ honrado 
preaidante do coneelt.o o aeu maior luatra. 
s. Ex. , como e.bafo do gabinete, fe1 ·uma quee· 
tão i mmo lia.ta, como lhe cumpria (apoiados da 
minoi•i'o), com toda. a lao.ltlade; COIII toda a 
gr.1ndeaa d'alma. Poz: o pod•r 4 di1posiçlo da 
maioria. da camara. iloe Sra .. deputa.doa. ( Apoici
dos do Sr. 1)r iJsirJent11 cl t> COftselho s outros · 
3llrthof'e.,,) Porquo tirar o lustre a cate proce• 
dim•nto 9 . · 

· O Sa. MARTIM F11.ANc1sco :-Elle nlo podia 
1&b:!I' o que queria a. oppnaiçlo 11 respeito da 
reooit~; não l!l diaculiu a receita ató. &gt)ra. 

O S11.. B11ua·11.A ng llbN1Z1111 dll um nparte. 
o Sa. F•anr:mA VtANNA diz que a Ili& i1e11-

çlo de Hl)irito n:lo póde sor maio1· : Dlo defonJo 

com ~nlhuaia1mo o honrado proiii.lente dci.con-
&olbo. · · 

o 81\. BJ!IZEl\aA DB M111u:zms:-N4o é v. E1.. 
o ~a. F.11:aai:1aA Vu.NNÃ 111c derendo com . 

onth•11Si!!•mo a ninguem : 8Ó r!efenae com en
thilsiaiti»o a verdade e a j111t iça . Nito o~tá 
comprom~ttido p :>r espir ilo do partido a fal~ar 
com & justiça que .deve a soua adverurioa 
pc>li:ieca. · · 

Honra o distingue neeta rncm'lntc> o pl'OCe- . 
d'!1nanto do D.obro .primei.ro mini~tro. Acha 
que s. E!i . ftcou ·na altur.1 do eeu 11artido e que 
a maioria. da cantara. não corre!pon leu ao seu ·. 
dever. {Apoi«dor; muito.bom d.<I minoria.) · " 

O 811. . Bsc'-ERllA nm MEN:Ez••: -N.io apoiado; 
.. mo.ioria ela eamara nlio ouviu o repto: nlo 
po:lia adiviuhlLl-o •. 

O S11. . Fnn:i:iu. VuNNA condemna a maioria 
pell\ sua auseocia (apoiados do. m inoria) na 
rii~cu1elo da lei de t1'ibutos, que . vlo ser lan. 

· çados Robre a população do lmperio, e · app 0 lla 
da sua .. indifl'erençR, que nlo tsm aignilicaçlo, 
pat'a a conaeieneia nacion:il, que nlo podorá 
admitlir, n~m toler-n que 01 repra.eol:\ntea da · 
naçiio ab:t.ntlonem 01 1>9sto1 de honra do eeu 
pa.rtido, quando 11 trat~ do principal,· d>, mais 
elevo.do intere •se, da l et que o Sr. pre!i~nte 
do coneelho oha.mou, com to la a razio e lei por 
exceUeocia>~· (Apoiados do m'noria.) 

o Sa. z.utA : - Ahi catá ditondo & .vardide. 
O S11. Fl!R.lUlll\A VrANNA diz que 11te é o 

1e11 "º''etUctum. (Mt1ito llcm.) Acredita que 
aiaguarn Ih ·o conteatnn. · 

O orador prolonga, port!into, & di1cu11lo com 
pe1nr, o o nobre pro~ideate do ~ooaelho duo 
aUr buir a eeu1 amiroe· 011ta demoró\ em UI11& 
queatão, do que poie1•ia e de•erir. ~ahir prom
ptamonte com mais quintaçlo e foroa para Hu . 
e1riri1<> ·e para. sou mini1\erlo. O r.rolonp
mento do debate.do póda aer atLrib1t.do 1\ mi· 
noria, maa A maioria. ( '1po'o4o• da m iM rla.) 

O SP.. BsxsanA H :t.f1tNUU:-Nlo apoi.n:lo; 
pedem o &tliamento • nao querem prot.ehr t 
(ôui ro.s apal'tes .) . . 
. o SI\. Faaa1uao\ VtAIUfA peclt ao nobre ct. 
putado que \eo.ba l!OllÍ elle alg11ma 01nde•aall• 
dancia, pOl'CJº' acha-19 doente G íalta·lbt a 
vo~ ; 11lém d11~ pueeo-lba qu.3 nlo é dos qut 
mais perturbam oe que fall"m. (,ipoiado1.) 

·si ·todos oa adiamentos ·foaaem, como pa.rece 
ao .nobrci dcpu~ado, protelações, é claro que o 
r egimento não o~ toleraria. em nenhum caso. 

o S11. . B•i111tiRA DE MEN.ll:ZB.B:-Todos, não ; 
mas ee\9 ·ó. · · 

O Sn. FERas;l\A V(ANNA pede perdia ao no
bre dept!t•do para dizer-lhe qtte S. E ic. . nlo 
póde ser jui..: antea de ouvir o iiebate: E m todo 
o eaeo parece que o nobre cleput!Mlo . não. tem 
razão B•!nllo para eer um pouco maut condes
cen lento com o HU colloga . 

S.ia mino1•ia. propõu o adiamanto ó por• 
quo tem j uatoa motivos o razõe1 plau1iveis 
para uliin proce.IOI'. Nem todot Oi membros da 
.mesma minoria eetlo eiva.doa dHte c1pirito d• 
pat'tido e do . poliLica1 de politica me1quinba; 
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que ·tanto atr11ia o paiz e os aeua negoeioa. I ministerio anterior, o firmara o principio de quo 
·(Apoiados .) .. · a 80loçil.ode.roria yir do ·deaenvolviqie11t'l natu- . 

o Sa DANTA.a (pi-esidmie do C-Ortselho) : ~ ral do. ayatema. adoptado pela lei de 28 ~e ~e-
A ·b ' . . r · · ' nha d lembro de f871, dna â camara. a _pranha de 

ca •moe coin ea<;a. po itica mesqui tJ q11e o honrado primeiro mini•tro nilo e~ aven-
uma vez por todas. · · · · • · · · d . · turar1a em mator era preza e .seria o conltnua or 

O Sa . .. Fmnn11n.1. VI_ANNA. .ponderl\ que est.a. do mini~terio passa.do sem pretenção o reformu 
que.tio e de ordem muito mais oi.evada, mais adiantadas. · 

O adiamento proposto dwia ter 1ido req11e- Por-?m de improviso o nobro pro$iclente do 
rido pelo · nob1·" pr~eidente do conselho, ai conselho tomou na camara uma altitud·? •• · • . 
S. Ex. nllo fosse senador do lmperio:. tal é a. O Sa. DANT..1.s (Jmisitknte do conselho) : ~ 
sua necél!l!ida:la a convenionci1. · lgu~l á de hoje. · . . . 

O ; nobre deputado pelo município da cô~te O Sa. Ft:animu. VIA.N~u ... <iU~ fe:i aj>pare- . · 
attenda áe raz~a do orador, · 1em o propo11to cerS. Ex . como promotor do 1noy1mento eman
firme ttll'l costumam tomar O!l homens dé par- cipador. Mais ainda; como q1unn · quer entl'e• 
iido, quaesqt1er que eej ;mos arg_umentoe oppoa• ter no paiz oa aobresallos e inqui~taç!iell ·qne 
to11 pelos seus adversar1os . . . e:;tll q ucstlo levan.ta. 
· O nobre primeiro ministro, cumpre conle>- O .SR. P.i.NTAS (]>1·esid.entts do ·coKsetho) :-
ear, collocou :i _q110stão 1 no começo do seu dia. Só estou ~rabalhando para tranquillisar. 
CU!-'110, em grande. <!levaçtto. S. ~X. tomou O 0 SR-. ANDRADE FIGU.li:IRA :-Boa maneira de 
adiamento no aenhdo em ciue fo1 proposto, e tranquiUisar esta 1 
reconheceu logo a aua grav1Jade, faiendo atê á ' . 
opposiç!io a justiça de honrar o eéa procédi· O Sa, DANTAs.1Pr esid8flte do conselho) :-
mento (foram as palaVt'Bade S . Ex.) . • , · S<!b o ponto de v1sU. de V. ~Ex., de cerb> que 

O SR. DANTAS (pt-uideflte do conselho) :- nao. 
E aa re1Jito. · . . O Sa.. FsRREll\A VtANNA entende qne neste 

o sa. Fiani:mA VIANNA :-••• e declarando 1U111umpto o eft"~ilo prod11Z maior mal do que a 
causa. (Apoiados,) · que eeM adiamento nio era um .Cacto· que o ti~ . 

veseé 101•prondido (apoiallo11 da m inoria); pelo . O Sa. DAN.TAS (pr1uidc1tt6 elo consetho) :
contrario, o tomava como eon11a regular e muito Isto se disse sempre de todas as reformas·. 
regular, qne é, na marcha doa negocios . P o1·· O Sn. F•nn.•tnA VtANNA. diz q ue o governo 
tanto o nobr11 pr~sid1nt'3 do conselho nlo tomou n:lodevé suscitar esb que3tãose111Io para résol· 
1i1ta medida como uma arma d~ guerra. ·, . vel~a... · 

O SI\. 0ANTAI (pr1u1'dtmte do ooKsdho) : - o Sa . . DANTAS. (p>•esidente cfo conselho :- . 
ToméÍ•a como roconheclmenlo de tor9:11. . E ô · o que esLa.moe fazendo. . 

O Sn.. F.11nii.wnA V1ANNA •• • • oomo o:xpe- o Sn. F.11ans11\A. V1ANMA •• • mae nnne& para 
diento do occa.ilo. in1 como providencia entreter o upirito da uns e de ootrOI ; dO!I 
aco1111elbnda 1>eloe inlarea 10!1· do Estado, no que slo escravos e dos que silo proprietarios, 

.11ntitlo da oppo1iyilo. Aceitou o deb:tte • em eaperança.s o temores. . 
ainda lllALB c1tabelGCeu u rllgru delle com a Comprehendia o orador a lei de 23. do Se· 
maior l()Rldatlo. · tembro com11 . uma solução mais ou menos 

Como quor o nobre deputado ver ne~te adia- dilatada, poróm real . o projecto do nobre- pra
manw untB protelaoac>l Nao. Ew ·primeiro lo· sidente do con1elho, qualquer que aeje, terá 
gar a m11ioria h'• de con(ormnr•l!l com o ae- m9recimento ei con1aguir . pôr um •armo :!is 
gulnte: oa•e adiamen'° é digno da ·maill plena diacua ;i!ea e inquietaçõea reaultantes d:i pereis-
di1cuR110. e a oppoaiçlo 1orprend&riB o espírito tenoia d11. propaganda. · 
do nobre prGli 11nit do con1~lho, ai o nlo ti- 0 Sa. DANTAS (pt'es.identc.· d o co.n selhoJ : -
veite propo1to eowo fü1. . IV o me11 intento. . 

A-senta :o e.tu ponto, pana o orador 11. pro-
duzir H ruõea a fünd1me11\oll, que as~isteui. A 
minorin. e pelo1 qttaes ocredib eatar élln. em 
posiçlo auparior nos motivos allegadoe p()lo 
nobre pres1de11t~ do conselho. 

A camarn.o r elevarà si fõr um .tanto minu
cioso n11 deduc9ito das sua a 1·:1i!lea, porque 
auppi!" que juetifical'Ó o procedimento da opiio
sição do modo rnaia completo e salidard o espi· 
rito. uinda mais exigente ne quB.lqucr doa 
membros Ja maioria. · · 

. Nilo ha quo negar este facto ; o mioisterio 
aotual, dopoie de apre11enta.r•1'3 ua cam·1ra e 
depois dn dlscu11aão, tomou perante o pais r111 • 
ponaabilirla•le 11111\to maillr dQ que ee pettlava,. 
aa 1oluçllo do -11ro1Jlema da emancipaç~ do1 
oaptivo1. 

A falia do thr<'no que racommend11ra 1pena1 
ao parl~mento o andamento de um projocto, do 

v. u. 33 

o Sa. F.1.tRl\ll:Ia,\ VIANNA diz q 11e esla q U09• 
tio, ém que o nobre pre•Hunte · do conulho 
tem cotllO que P.mpenho proprio, oft'arece d\1:11 
resistenciae : uma; de orJom privadG ;. e outra, 
do ordem public11. 

Chamou o or,1dor a atten91lo do nohre preai
_úénte do co111elbo, q_uando appareceu na c:i.ma
ra com o aéu mimsterio, pau a questão.da 
ordem publica. 

P.ireceu-lhe quo o nobre pre11idente do con
selho nlo estava prepo.rado com rer.ursos eutll
ciontee ILflm de aeudir às -dilllculdadea da . 1i• 
tu&9:To. · · . · 
. E, 111 o nobr.e presidente do cóneelho 19 \ulga 
amençado de tormentas e +empestadt•s, 11 ro-
11ci11 do de1atar do• · ventoa, a prudencin m11ll 
vulgar o acon1~lh1 a apreetar•ee com clemen• 
to1 11arn re1istir o. e1aa1 11ventaalid:.cl.ea. 
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Si o nobre presidente do conelho. quer dar 1 O_ Sa.. DAN!AI <pre8itlet'tte do conselho):-
uma eatiafa~·iio ao espirito de humanidade e a En~o vamos .aecuL1r o proJecto no orçamento Y 
co11•cic11cia nacionahobre e,;ta impi>rtantis~ima Sel'la. absurdo .. 
questilo, não póde attenl.or couaa. séria. e de O Sn.. Fmnl\BlRA V1ANNA pondera. que como 
proveitl_l sem preliapor. o, niei?11, os .recurl!O.~ ·s. EJ;. quizer; podem aa duaa cousas cami-
finance1ro3 qua eacasse18m de du em d1!\. · nbiir igualmBnte. 

o nobrn p1'0si<lente do con~elho deve saber Diz· que o projecto devia preceder; ma• lii 
que e.· pt·opriCdade do elemento servil, como em todo o caso não precede, e antes succ8de, 
propriedada,j:i. desappareceu; ó um l'alor enor- annuUa a lei úo orçameolo da. receita (apaiado8) 
missirno que ficou. ir1teir11mente perdido, por- ter-ee-ha d(I alterai.a., de modiflcal..:i. completa· 
'l_ll~ jà n&o é valor quCl estClja no commet·cio.. niente 011 então o nobre presidente do co.n1elho 
Hoje o escra.vo fancclona nos estabelecimentos se cont9nta com 1<(>resenta.r o pl'Ojecto e kr um 
agrfo11la.; como o operaria. po.rer?el' da. comRiiasão, mas nil:o trata dos meios 

A situ11ção porta.uto é tio difficil que os que de leval-o ao fim. 
acompanharem o nobM preiidente do cons?lbo O Sn. DANTAS ( pre$itlente do conseUio):
eetão obrigado> a. dar-lhe. o 01·ç)me11to cor- Não 11enhor ; nãC> esperem iaao de mim. A con
respondenlo ás necessidades da reform::i que trilllliÇilo e para um fim esp"eial, como foi o 
temerariamente empl'8benda n~ste momento. fundo de emancipação ; não tem nada com oa 
(Apvic1.dos. ; E, &i "ªªe orçamento n!to é aquelle tribnt.os votados para. prover é. recoüa pu
que ~e esta disc11tindo, de todo inc!ffioaz e in- blica. 
suffi.cíente, o orador não é de pireeer nem póde o sa. Fsn.nEIRA VrANNA pond~raque o nobre 
tole1•:.r que se v:>t~m imvostos fór-4 da. lei dll presidente do cons·?lbo ba de ser forçado a. re
receita geral do Imperio. Port!lnto o projecto coahecer que não é possivel pospcir o projel!tO 
do nobre pre;it:lente do conselho Jev1J :mtecc- de em~inci.paçlo à lei da receita geral do 
der a l1ü de meio.;;: os recursos, os impostos que hnperio. 
ella quet• levanhr para adiantar o movimento 
emancipador do &lemento servil devam yir pri,.. O Sn. DA~'?AS (presidente do conselho):-
me1ro. Quanto zelo ! Quanto açodamenlo l 

O Sn.. DA.1STAS (presidente do .cons~lho):- O Sn.. F'2n.n:e:TllA V1.&NN~ não t~m açods-
Os fun.los hão de sei• votados no orçamento, menlo nenhum. Pelo contrario; e1tá mostran
mM og impoat08 po.lem ser decreta.doa em lei do ao nobM presid•nte do conaelho o ciuni
especial. nho m~i11 eftfoaz P"l'I!. ch1Jgar â realização do 

o Sn. A:miu.Dm Frotrl'!tl\A: _Não pod.Jm, seu pl:ino; porquanto do.,.e tambem avia~r a 
S. E~. de que, @i fs:i: todas estn• de:•l!l.l'ações, 

porém, ~er cohr;idoa pelo governo l!&m eat.rem si accendeu todaa estu esparan~1s e afinal 
no orçamento; nem h:i. exemplo em contrnrio. fica npenu com 0 projecto na mio, s~ E11:. 

O Sa. DANTAS (presid1mtf da conselho):- perde tudo, porque nom ao menos o elemento 
Nlo &poiaJ11. 1ar1•il tirar4 proveito algum, 

O Sn. F1m1t.!TRA VtANl(A dii: ao nobro presi· O 811.. DANTAS (pretirkl"le do conselho) ;-
dente do cone ·lho qiu~, si "li.a. Clltn:l.l'I!. 111u1ausri Não tenha. Basto. 
um p1·ojecto 'do ernancipaçilo m:1is ou manos O Sn. FEatunaA. VtANNA tem tOdo 0 suai.o, 
adiantado, como alia entendeHe om sua sabedo· porque nilo acredita que s. Ex., rlapoi$ de pas-
ria, ,.1111 seria obrigudaadar ao governo um or- sa.ia. n. lei de receih, con1iga da c11.m11ra. doa 
çacnento corre~pondente. · Ol)lllO quer o 11obre deputado• novo1 recur10~. 
presidente do cou11elho adiantar a quoatil'.o d!i 
amnnciiiaçllo senlto com. 0 augmento de re- O SR. DANTAE!I (pi•esirlente do cotisiJlho) :-
cureo• l Ma• eu decla l'O qua o projeet.o ha de vir ante a 

de pastar a lei de receib., 
O Sa. DANTAS (pruid1mt1J do c1:mae010):-E 

pur oulrus modoti. O Sa. F11:n.l\Ji:tllA. . V1ANNA-Ah ! antilo, sim·, 
oxclame. o orador; ost11 ô a nosaa queRtil<> ! Si 

. O S1t. F!!:n.n.1mi.A V1,\NNA nlo d11vi.dn. de que uoa tiv•·•aeLQOS entendido no comeÇO, bem pode• 
S. Ex. tenha outros processos; ma.a o proce~so riamos ter chegado a um accMdo sobre o a.lia.. 
principal, o procesao substl\ncial, de•de qne mento. Si o nobre presideute do cona~lho no.e 
S. Ex. 0liz qo.e nito é abolicionista. ha de ser o tra:& 0 8~u projecto para que aejatn encoi·pora
de re<p.,itar o direito de propri&d"de e por con- dQs os novos direitos na lei do orçiunento ... · 
1equencia o <la indemnização, Ernftm, qualquer 
q!JG s•>ja o projecto, o no~·e miniatr~ niio tJóde O Sn. DANTAS (presirlents do cons.;lho) :-
dul,)ensar recu.raoa que nao podem vir da rendii Depois de eo11vertid1J em lei o projeclo. 
ordin:.ria.,.. · O Sa. Oo;u11s DE CAamo :-Estamos na mes-

0 Sn. DANTAS (p;oesiderue do conso'ho) :- ma. 
Eu já o disse. ·· · O Sa. DANTAB (l/rosiclenre do cio"selhoJ :-

0 S11.. FERREtllA V1A~NA , ••. porque s. EJt, Isso não. 
anbe que estamos em de/kits nborto8 e pcrma- O Sn. FBRRl!:IRA VtANNA diz que compre
nente~. e. "[')Or conse111~ncia aó -po:lcm vir de hancle-se bem que nqu~UPs q11e entondam que 
novo~ tributog. Ora, é logico, d coh~l'ente, qu<J n~sta m:iteria nllo se deve adiant~l' e aim flc11.r 
a6 cha .. ·rrn a camara pnra TOtar a lei de meios 11a lei de 28 de SetemiJl'o, n&J podem dar u S. 
antes deu(l projeoto 1 Ex.. o; recurl!lll AX~r,1ordinarios de que precisa; 
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mae .aqÚellea quo entenderem que d'.lYe apres~ 
11111·-19 a emancip&çlo, que ' convoni•mte ac
cel.~rar eab obra, facilme11te darilo a S. Ex. 
oa rec11rso1 q11e forem compatível~ com PLS 
circum~la.ncills do contrib11inte o l\sdo p ·~iz em 

. gorai. Por aqui võ o nobre prosidenle d•> con
aa!ho que o adiamento que pro.JOZ o · honr11do 
depü bJo pelo Maranhií.o era logico, cobeMnte 
o rogulari~ador do debate. Diz ia~11e: como ha
vemos nós de votar tuna lei de receita incom• 
pleta ... , . 

.O Sa.. D ANTAS (p•·esidenie do.conselho):
Uma eous:• independe da outra. Os imPo•los 
q1i~ e11tamos di"'cu tindo siio pa.r~ acudir 11 d ' li• 
poza. publica; o trib11to nach nal, que ou pre
tendo pe·lir, e para" emancipação dos escravos, 

. tem .fim eap ecíal • 
o SR • . ANDRADB FmUBIRA. dâ um aparte. 

O SR. I<'zi11u:rRA VrANN.~ obeerva que o no
bre presidr:11le do conselho ha d!} confesa.'lr com 
ellP. orador qoe, sem ciue. ee saiba gn~l a inci 
dencil\. deall3. contribu1ção nacional, oiio so po
derá votar a, lei de imposte>~ que estu em dh 
cunão, llO""tDB r elativamente a.· essa contribni
·o1o S. Ex. póde appeUar par'\ i\ mah1ria ja 
&ributnd·\ ; e seda conveniente harmoniaar as 

. imposições de modo que 1:1Hhi não a ·ive nha. 10-
. bre·carga para o contribuinte, ~á. dobradamonte 
onerado. Como voltar atraz, Bl a J,,j et1ti YOr 

votada 1 . 
O Sa . DANt'As (presidente do conselho:-· 

Niio confund:im:is uma consa oom outr:i.. 

O Sa. F1:aa1:111.,-1. Y1J\Nl'l"A: - Olhe V. Ex. 
que aacrHica a seu vro~lo l 

O· Sl\; DJ\Nt'J\I · (pre1ídente do f;oruelho:) -
En p~garei isto, e ha de custar-ma <-.. ro. 

O Sa, F.1ma1m1.A. VrAl'fNA responde qua paga 
o pai:t, visto que s. Ex. enten4e que o pro-

. jecto e nece~sario ; p;>rta.nto, o orador que estã 
Cl.e sangue frio, avi:sa .a s. E:t. não aacnftiue o 
ileu projecto, porque, qunndo se tr"ta de au
grnontol' im11<>•tol, a registeneia apparece onrie 
10 afigul'ava hwer m'lior f11cilid,1do. APim, µoi1, 
o r~q uerimento do nobre deputa lo pelo Mara· 
nblo ora aoons11lhado ·pela logica, · polo. coho· 
rencin o p'lla regularidade da todo~ 01J auto! q uo 
deYom cmtrar n• ebboraçlo l~gialativa: . 

O ort1.dor Leria muitas outras coneideraQl!ct~ 
que ajuntar áe quo iam feito; 8 não roceia.ssa 
datar ó nobrG pr esid~nto do eon>1clho, e .maia 
ainda prolongar umn ae•aA:o já. fln .ia •• , 

O SR· DANTAS (presirlentts elo corueU10) :__;_ 
B8'ou somµra 'ªordens de V. E:i.., .qaanto mais 
para ou vil-o. 

O Sa. F.rc1u1.11u\A. VuNNA ••• mas nito \lei
urô & tribuna nem o prazer de estar com o 
nobre primeiro ministro, aem dar acamara e a 
S. E11:. , um tl'aelado das im\>reeeõea de11aS'l"a
dav·eia qoa tom tido, na quah~ade de membro 
d., caml.l'.o, q tiantoao modo por <J.Ue ee tem ini
ciado, proaeguido, ~uado, a'Vançado netta '110-
gocio, que esi~e toda madut'eaa, con&b ncia ~ 
flrmtlia . (Apo1adoa .) . . . 

Pareca qt1e a politioa, no qn-e <tem de lllR ÍS 
êle""'4o em no880 pa.iz, deiu-ee dirigir pelo 
acaso. · 

Ó partido lib:mil, e ·sous hoín.en;i ·. que estio 
no governo, não 1111>ntêm 88 a1uu1 opinioo~. 1i é 
que as t~m. nem ~ cloíeniiem atra.vcz do toda a 
as difieuldi1.das . · · · 

· O Sa. M 4RTCM Fl\J\NC1sco dá. um a['larlo • . 
o Sa. F &rutl!:tRA VrAN!iA diz que é seu juízo.· 

'l'em tambom "u .orid:idi:i para faior juizo ; conta 
mais de 50 a.nuos e Dito ó tão noviço como 
011tro1; (Apartes.) 

A incon11isbncia., a 11>l11bilid!\de ne11b situa
ção, •1u" ora 11.v~nça, ora. re :úa., e manifeatr. : 
sente-se nella uma pereialencia· em agitar sem 
rHolver, em . estremecer, maa não consolidao!o. 
(Apoiitdos da npposiçao.) · 

Eatl\ ait11açiio moral é de grand01 perigo~. · 
Q11and•) .em 1871 se cliacntia. a lei de 28 de 

Setembro, daquelle · 1ogar ·dizia o orador ao 
nobre Viscond J ·do Rio Branco - 1100 serili eu 
q ue me opponbn ao caminho que V. Ex: lovn ; 
l!Í têm oorngem-, pl'O!liga, faça n s r.1a obra; llio 
po•ao acompanh:_.1-o, parque nlo tenho a mesma 
coragem. 

O gov~tno i>r&cisa. l'lmar uma re'!Olução doft
nith" e nllo anda r adormentando une com eape
ra119·1s, .e irritando ot1tros com. faceis temores. 

O Sa. D.\NTAS (presidont~ do cons11llw) : ,.... 
N!o ae i•efere a. mim T 
·o Sa. FEaa.ttnA Vu.NN4 =- N&o • 
O SR. ANt>R.l.D& FlGUl!:lRA : -Si o or&lor nio 

dis, digo l\u. 

O SR. M.i.aTnt FnANc1aco:-E11treta.nto o no
bre presidente dr> con1elho ê 11ccusado por d e-
IJlaab damente fr<1nco, · 

O Sa. FER1Ui:.111A VuNNA continuando eu1-
tenta <J IJ~ & rea~•ifo 1!0 ~lem~nto ao1·vil, pare~ 
que a 1de1> nilo e do parhJo hb~ral. . · · 

Em 1880 foi preeidente do consalh:> um ci:la• 
dlo s. quem muito préza o orador, embol'& nilo 
tenha relaç?Sea p-ee com S. Es. Foi o cld:i
dto· Saraiva que dill88--o governo Dlo cogita 
desta q ueat&o ; ella não é objecio de euae CO• 
gita!;lhl•. -- . . . 

O Sa . SoAl\Bs :- Na queetio financttir& diue 
& mcam!\ eouS&, 

o Sa . FJGBHll\A. V1ANNA: - ·O gover110 nlo 
cogita, disse elle. l ;w ó nH1ito para OI etcr&
vocrataa, mu é muito pc"~" para quem ~uer & 
liberd&de. (RI.o.) 

Depoia; veiu a:11n terceiro e die11e:-c Sou ta
cravoorata d!l gemrna. Nilo temo, n«o me &rr&
ceio da g1•ita denes propagandi!ta11, ·dea111 im· 
prensa d111 hor.a.s dei 111aocrfu.t00. • ' · 

O Sa. SOAR.Es : - E tem..as mostra-lo lo
gico. (Apart111.) 

· ,0 SR. FJ1:au:uu. VLA.NNA.:-So11 eacraY'Oor.ata 
da gemina, disso, e levantou uma b&Ddei.ra i. 
cuja sombrn, para falldr com toia 11 franqueza, 
o orador teria 11iuita duvida. em ncolher-1e. 

Si fosse aobre este aeaumpto consaltado. nlo 
poderia dar o seu p!lrecer emquan\o nlo ouviset 
11011 1eus coneutuilit01, porque tr&tn·ae de nego
cio cte ituereue clellea, e em uma quelltll\ oda 
propritd&d.1 nll> •• j11lg.1, l"la Coll.!ltitui9'<1, 
aw.t.orindo,. Wier uforaias .tem bdt111Dilaç!o. 
aalto aud.ieacn .dot1 pl'Opliea2'io.. · 
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Tem este prejuízo de <prn podera eer de~vio.Jo 
si lhci provt1l'em, do que o nobre pre11ident·i do 
conselho 6 cu.paz, que o escravo não é U!Jla, 
proprie J~clci. · · 

O Sa.. D,i.sTAs (prúídante do conselkoJ :
N3o .eslà sujeito A lei commt1m que regula a 
proprielade. · 

O 3a. Fimni:rn · VrANNA Mcr~scenls qn11, ei 
o comenc.~reui di&to, não será pelo fundo de 
emn.11cip~ção, BBl':i por mn d~creto contem1o um 
artigo só. (;lpoiados.) 

O S!l. D .. urus (p1•esirl~1~te do conselho):
Fi.ça-o. 

.O Sn. FE!'\Rl!.Ifü\ V1A1uu.:- Não osto11 con
vcmcido. 

O Sa. ZA~r.i.:- Um homem niio pd:le sor pro
pric!dade de outro homam. 

O Sa. Fl':l\tlElfü~ VIANN.1. :- Então esta. dia· 
cussão é inatil. 

O Sn. FZllREin.\ VrAll"NA continuando, diz 
que n. opinião do nobre dep11tado O>là nas insli· 
tu tas de J ttstiuüi.no, cujo primeiro artigo declara 
quo n e~cravidiio e contra n natureza., e c1,jo 
11egundo. artigo prescrev.i c~mo se nasce, como 
se vive e como sq morre ~ae1·avo. E' a diffe
rença entn'l o direit() civil e () direito natural. 

O Sn. Z,~,!A :-Não h~ di1•11ito contra d'reito. 
Si hii. e11le direito civil, c~fa-ee diante do di
reito natural; o direiro civil faz-se de harmo
nicl. com o direito 11at11ral. 

O Sa. FEaREIRA VIANNA. adverte ~ue com esi8 
doatt·ina. o nobre depula lo chegi\ a prooosiçio 
de Prondhon-a. pr.ipriedada é um roulJO~chega 
ao socia1ierno, 110 nihiliemo e o. todas as íó!"mas 
de rev ol u;ões. · 

Demiti~, si o nobre deput~do tem e~llls id~a.1, 
nl!.o pód ~ approv>1.r o proje11to do honrado preú-
dent~ uc conselho. . 

O Sn. ZAMA : -Porque nlo pO!!o mais, OPdo 
um poucJ ; nllo eo 11 de tudo 011 nada. Si eu 
pudesse, era um at'ligo !li : e1td. abolida. & es
cravidão, 

O Su. Fi<n1um1A VIANl'IA: - Pondera quo 
e11ta11 d"u1r·.nn1 não aão compativeia com a 
est:ibilhlnrlo o 11ogur.'\nQa. d'~ª g:mirnos :· o no• 
bra pres1d,,nLe do conselho dovo, p()rt1tnto, 
pNteal:tr uo1tlra. 1. pt•o11ng~çilo do tam1 idda~. 

. O Sn. DA~TAs (pl"c)$idottl•J do º"tu~u~~) :
o govarpo reepan~nbíli11a-so peln~ ~uas Ot>i
nilles, e as o~td. eminindrJ com tod:1 a. fran• 
queze, m:1s o.to tem o diroit.o <te ombare.çar o. 
opinião du8 ~utrua. 

O Sn. F:m1111Bll\A VrAN:sA: - O nobre presi
dente ~o eon~elho gare.nte que é eimple5mente 
emancipador ..•• 

o Sa. DANTM (p1·e~iclen:e elo COMe&ho): -
Muito emancipador. 

O Sn. F1mnE!RA VIANNA ••• ma~ convem na 
idéa de· que o escr,1 vo seja uma propr ioda.d3. 

O orador tem !,lstu !oejuridico~, e talvez estes 
eatud·,s o hajnin prejudico.do de modo que não 
poH:i. opina.r com o nobre doputa.do ; mas, si 
lb.o falfocia n.s doutrinae de direito positivo 

e civel, rest11va-lhe & doutrina obe~rvada pelo 
fundlidor d;i i.:.;-reja chri11il, p·,lo proprio JesuB 
Chri~&o e pelos seus apJstolos. Nil:J Rerà o 
oradot que111 sçule pa.1dSe~, de~perte odio11, 
e leyanto esperanças no frMo, pa1·a, pertnrban· 
do a vicl11. d$ aocidade; tornar a condiçilo .do 
e~cr:1vo ain1h peior. N4o qu1r, como OJ ame
rieanos, sacriftc"'r o homem :í in~titni~ão; quer 
q no ess~ in6titLtÍçil:o detestavel de~a.ppar0ça do 
Brazil, m·>s que o homem ea ·ravo fiq11e, para 
que confra.lernise com o ore.dor 1>, ~nlra aa
nhore• e eacra.v<B, po~satn dar-se festas de ben
çíl ie, d:~ amor e do igudJade. (Àpoí<tdos). 

lnsiste nllsle ponto, porque nelle guarda a 
santa do11trina. que Jea11a Chri~to eo eo11 grande 
apos.lolo $. Paulo ob~0rva1·a111 e mandam guar, 
dar. · 

Mae, .~i co1llpartias ·~ a opiniil:g do nobre d<!pu
tado, si entende~~º que o dir,•ilo na.turnl devia. 
pMvo.lece1· sobre o civil; si p11des•·', quebrando 
todM aa tradi1i:ses do~ seus c~tudo<, faltai.' d11 
leis e tornar os proprietario3 c11lpados do qua 
nãcJ são reapou~avei11 e apenf'.s s1tcces110res; si 
pudesse adoptar a opioiã<> do nob~e deputado, 
teria & c.)ragom das grr.nd e' i :lóas, não iria 
esp~cular diante elo govat'llo quatro dias nêm 
qu11tro nnnoil para. r11slabel.,eer a libordtde 
natural; p0r-s3·hia. â :·rente desta idêa, diria; 
ae•oral'idão é um dofeito, reata.beleça·s<i a per
fei9lo n:>lural e que olla preV'ale~a sobro todos 
os p1·inci1•ioe. 

M,1s niio póde fazer o aacriflcio de um direito 
por uma conv1mi<rncia, princi1lalm•nl3 quando 
não e competente para. de9truir e~se ditoito, &O 
contrario, deve ser delle ·garantia, porque, 
quando prestou j'.1r:1me11to ·como homom de lei 
o coino ropreBClntllnLe da. n •çito, obrigon-ee a 
guard ir~~ leis do paiz, as leis que gauntem 
11 pr.oprielale, o dir2ito civil. 

·Está nn. rires'!nÇ:\ do Sr. prosidonto d1) conae
lho, peJindo-lba que, si não Jlóda o1Jsl!lr ü mar
ch~ da•ta ide:1, n:lo n fn~.1 por bem de todos, 
objec~o d~ Uml\ p~o~10.ganda, qne d~'perta, incita 
e açuJa p:dx:ões dns gu,1os ning11~m ha de tirar 
pro\' ·ito, porquo, s1 oa senho1'6• fic:,re111 ar~ 
ruinados, 011 Gaortt'rOI aer:Io a&crificndoa. 

O S!l. ZAM.l :- Silo va.tioinlos que ~e fazem 
aau1pra. 

O Sn. DANTAI (preddentu do aon.~eilio) .·-O 
moamo 110 1\iii•\ por oc~a•iil.o da lei elo 28 de 
Setembro o da. lei da repressão do tu.Cego . 

O Sn. F1mnm.l VIANNA toapondc que nílo 
silo vaticinios, silo factos historico11. 

O Sn. ZA~JA : - Aindn ante-hontem o Sr. 
Martinho Campos chamava os. abolieionist111 da 
p ~troleiro9 e per t 1trbadores do paiz . Ana t•chis· 
tas a pell'olúros aiio todos aquelles, que q 11el.'etn 
aba.fnr uma id1h que 8Ó Deus p6de 111~tar, 

Resistam como reaietirem, a escr.ividit1> ha. de 
de~apparec~r l 

O Sn. FEnn11:mA Vu.NNA 1lave pr0vinir 110 
nolll'e preaidente do conselho da que não tem 
?ªm pód<> t9r juiio formal a respeito do a~u pro
JOcto. 

o Sa. DANTAS (pr8sidetiie do COHS8lho) : -
Eu espe1·0 a.inda o npoio de V, Ez. nesta 
que11Ulo. 
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O SI\. F1mREIRA.VIANNA diz que, si o pi'oj11C_lo 
88l'vir unicamente para dcepertar euas paix1Se11 · 
e a gril11 d:i. prop&ga_nd., lhe aar.t c unlL'ario ••. 

O Sa. At1DilADI: P1Gu:iiinA ; - Apoilldo; o go
verno te'm 'na sociedade outro~ deveres a 
cumprir. 

O Sa. FEnl\l!Il\A V1ANN,1. ••• mas, si esse 111·0-

jecito redundar cm benefir.io do eacre.vo, oor-lhe
ha íaYorovd~1'muito bem do St'. pt"e~idente do 
canscUw), jlorque quer o bem 110 inf.~ Jir., 111ns 
não quer que se especule :i cuat t do infeliz. 

Sabe o 9ite é a idéa da escraviddo o qual é o 
• seu object1vo ; nella ee concantram outras \Gn-

denciaa ai nda mais perigosa.a . ' 
O aparte qo~ de11 .. o nobre depntado pela 

Bahia, com~arando o que ~ ora.d_<1r está dizeu.<lo 
com o.que d1s.•e o Sr. ~fa1•t1nho Campoa ... 

O Sn. Z.uu. :-Eu não compJ1·ei. 
O Sa. F1çan11:11li VlA~NA • .. Ievi.-o a fallar 

sobre aquillo de que não queria. occ11p1r-$e. 
Póde dizer, como o nobre •:eputaclo pr~lo ti• 
districto do Rio de Janeiro, q'ua é ~manei pador 
e que o foi. Ninguem t•-•01 o direito d-a lanç~l-o 
aos odi:Js e â su,peita da.~. paixti&& desenvoltas 
e doa fracos irritados. 

"Quer aer oor.idor o qu~ é, e parecer co•no ó: 
é emancipador e da seguinte fol'ma: 

Tinha escravo5 1 une herdndoa · e onlro11 
adquiridos. 

Um dia, lendo o celebre philo1opno Diogenes, 
viu que ollo poseuia um escravo, d11cio por u.m 
conciui;;t11dor grego n elle, q.uQ apenas tinha. a 
aua pipa. e era infa_nso a toda propried;:da. 

Qe eacravoa n11oqueUe tempo, como o sabido, 
eram até lnnons mui distinctos; oramos ven
cidos na guerra. 

Ea*I e >cravo -de Diogene1 chamava-se Ma
.néee vivia muito b · m ·coDI elle . Um dia fa :riu. 
Voltando, O> discieuloa do Diogencs lhe diise
ram: e Mo1t1•e, ah1 eatâ. Manós.-Siro, j:l. sei.
E o qu~ f 11 T-Nada; pois, ai Manda pôde Yiver 

.tanto tampo a~m Diogene1, como o que Dioge
n11e nlio póde viver eem Mu.ne1 h-E o aban
donou. 
E~ta •ua hhitoria contou o oridor aos se tt• 

ucrav08 41 disse· lh~a qu9 pôdiam rotir::lr-se 
quando quiz~.em~ na cert·•1r:n de que uilo lhes 
da\la cart:• tle liberdade, por1111e por se11 p)1uho 
nlo reccnheoia qu~ .tinha aido a onhor dellea . 

· O Sll. Z.uu:- E oqu~ quor dir.ér iato l t 
E' n· 1'0z tia conaeieocitt. do nobre deputado l 'l• 
clenndo tio alto qne nem ac mano• quer ei~ar 
escripto no pap<JI quo jtl. possuiu esor~voa l 

o Sn. 1''111\l\IU\A VIANNA di~ ·flUO ao.bo dia
tinguir o que o particular póde otrerecer á ge
generosiJado e o exercicio ·do 1eu direi to 
(apoiado&), da1uillo que uma na91!0 nlto pô.le 
fazor e twm B<l póde aconselhar a uni povo in
teiro e~m o seu sacrificio o o suicidio da nação. 
(Apoio.dos.) · 

Mt19, d :z o orador, r catnndo o tlo do discurso 
na ponto d!l ~ue foi desvindó : o Sr. Martinho 
Campos declu.ra1·a • 11ou escrr.vocrata da gem
ina- > 

Dopoia veiu o Sr. Viaconde do Parannguá. o 
f'es na camara dos. deputv.doa uma prouie .. ~1 •• , 

O Sa. SoAm~a:-Um. rol. · 

9 Sa. F.ERUEIRA ViANNA ••• u~ rol, até que 
_hoJ1 com a presença do Sr. í•r cstdenle do coll
aelho, a verdada q11e ae deve dizer u este povo, 
i108 qu1J pensa:1n, meditam e iie e11thusi1unam 
por esta idéa. ó a seguia le1 · 

Quem ac ... bou com o comm~rcio abominavel 
<la escro.yidão llntre a Africa o o 'Br•12il, foi o 
partido ~onsorv::>.101·, fui Eui.ebio de Queiroz 
(apaiado:i de minoria); quem fez a lei dG 28 
de S>?tein')ro ê acabot1 com 11 e<cravidão d0tt 
nascit\jros, foi o partido conservador, íoi o Vis
con1e do R:o Branco • ••• (Apo:"oxclos; mwito bem 
da minoria.) 

UN Sn . D&PUTADo D.I. r.1.1.101UA:- Ambos os 
partido& . · 

o Sa. FERREIRA VIANNA • • • e o partido 
, liberal, quCl está no poder cieade t87il, ntê hoje 
ne11t~ lllaleria aó tem as pa.bvr.-1s ~e esperança 
do_ boni•ado preeidmt'l do. conselho. (Milito 
bant; mui lo bem. O orador é comprim~'ntado). 

A discll'lSllO !ica adiada pela hora . 
O Sa. PREs10~1;·r:& dâ a seguinte ordom. do 

dia para am11nbã: . · · 

· Úrgencia concedida ao Sr. Severino Ribeiro: 
Cl)ntinusc;lo ela diacassib dn roceita geral 

do lmporio para o e:teL·cicio de t&15-86, pre
cedi:mdo a continunção da di•c nssllo do reque.,. 
rimr.mto do Sr: " Gomo3. de Ca1~ro. . 

3• tiiscu~slo d1 projacto n. llfl A. vindo do 
11ens.do (diapen•a de ida.lo para. ma.t~iculn nas 
faculdade3 do tmi'erio). . · · 

. Continua~ilo da 2• .discusdo do projacw n. 
241 A, do 1882, aobre locação de 1~1·,iço.i. 

i.• diiieusslo do projecto n. 60, de 1883, pre
tGnçll'o do l>Acbarel .MoreiM Pinto. 

2 • discue•ftr} do t>roj•!cto n, 13 A, do i884, 
vindo il.o tiena,lo, sobro a igr r•j:1. de N. S. do Pa
trociuio, u11 povoação <lo DcsGn;nno, na pro
vinci:i. do Rio de Jaaeiro. 

Levantl'·ae A 1e;!1ilo As 5 t /2 hol'a~. 

IBS!IÃD !lll i 'Dll JOLUO DE i 88, 

Pre,iclcncia do Si•. 11loi•1ir1ul11 Bal"f'o~ 

SUMMARIO.-Loltuu ·o aprro111çitu ci":l •et~ da ullhn~ 
Hu.'Eo . -t:C.PP:at19{:.Te.-t•nllãn1., 110~ lr4!111ri111otros qc~rLos 
du ltu1•aLºª Sr.. Ari•lõdo• l>pinol•, Gonr-;1ho• do C~r· 
Talho o oorolJu Dulh3••· O• 8n • .\ 11 lo111lo l'lulo, Joei 
Muri11nuo, Al111cld:1 Nognoira o ~brlim Franel••o Filho 
p0Jon1, o a. t :una.1'.'l co11!11011lo, un1 :1. urgonei n. do l /~ hora. 
pnra cad:a um, 110 11ri.tnoho 1ha de .-oi;srtu.- ono11ut Do 
~tA . • -Urgcuciil r.oneu1U1l:i :i.o Sr. Savorino Hthciro. Con· 
tinUot5o d:i di~cu•silodO fOt[UOrlmohlO' do nrli•ollM IO da 
discust.ilo do pt·ojoclo ela reccll:i , o rol. Ili <cursos dos 
Sr.. Altou•o !;els• Juaiur o J,ourenço tio Albuiu1erq_ue. 
Rcqnorimonlo do oncorroroonl• pro:1n.io polo lir. Jle· 
i orra du Monozoa. Votação nooiinal. Ro~oiç:io do atllti• 
monto rcquerlolo polo Sr. Gom9 do C:u\r•>. Co11lh1aa;lo 
d:i 1füense:to do proj~ clo do recJiu. Qu• • t:ln tio o rdem 
e1n quo IOmam p•rlo 01 Sra, AndraJo Flcuoir:i. Preel
douto, ~11to 11io do Siquoln o Abaoul Porloiln. Diacuno 
do Sr. Laopoldo·Bulbeos. · · · . 

A•s H horas, füit!\ a ch:i.ma:ln, ncham·110 
pro1entea, oa Srs. : Mor~ir1' do BarM~, Leo
poldo Cunha, Da1~on, Theophilo, Pompeu, 
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.Víetr11 ele Andrll.de, lgnacio M:\l'lina,Bezarra da 
Mcnezos,Louro ;, çJ de Albnquorq'lo, Zarna, AI· 
vce d~ Araujo, Thornar. Pornpea, Soares, Silva 
Maia, BnrilJ da Este.ncio., Mano0 l CarloA, P?11do 
Pimentel, Juvenc'o Alves, Antonh Pinto,M&r
tim Frnocisco Filho, Cl'margo, Cantão, M11o
ciPl, Ribeiro .10 Men~7.~B, Sinval, Salustiano, 
João P" nid '• F~rr-~ i1•:\ d~ Moura, Ildefonso ,Le 
Ara.,,_jo, Manoe~ Pot·tella, Augusto Flcui·yl, 
AmE11'0 Bf)i:erra, Alphêo Monja.rdim, Gonç11 -
veiJ d~ Carv:ilho e Olympio Val!ad>lo. (35) 

CC>mparecem, de1>ois da cbama:la, os Sr~. : 
Caatel!o Bra.Mo, B:1lhõ0 .q, c,m\ag-~m, Severino 
Ribeiro. IloJolpho 0,\nl:l~, Ruy Bsrboza, SilV•\ 
Mafra, Ro lrigues Peixoto, Carlo3 Alfonso, Abe
lard:i rio Bi·ito, Martim Francisc<l. Ho lrignes 
Lima, A,ristid~s Spinola, Joa.•Jl:im Tavn.r;!S, Al
"Vato Caminha, Ro:lrig-11e:1 Junio1·, Rati•boml, 
Mota'B Ja1·dim, Felisberto, Pau ia Souze, BarãO 
da Vilh da Barra, H~nriqt1e M:i.NJues, l3arão 
do Guahy, Tntqllin'o de Souia, Som-.p, Q lteiro7. 
Junior, l~saragnolle Taunay, Barão de Ca
nindé , Pereira da Sill'!I, G•mf!l'OSO Marques, 
Riba11 e Bar ão <h~ Leopoldina. (31) 

A's 1l horas o ·45 min\üo <, 11cha11do-ee pt~'
sentes 66 Srs. deputados, o Sr. presidente abre 
a sess:i.o. · 

RGpre!!Gnlo.~õos : 
Da Ct11n11ra M11oieipal da villa de S. Marti• 

nhD, 11edindo. que llw seja. confirmado por aclo 
rio poder legislativo o Lerreno de que 8e acha. de 
po~se e quo lha foi doaJo pelo maracllal Car
neiro ein 1834.- A' commis~io <le fa~enda e 
o .tu.lietica. 

Da C..:ama.ra Municipal da cidade do La1re~, 
provinda de Santa. Catharin.·1, rt'prllientando 
contra o a.cto da Aasembléa P1·ovincial, tine 
craou o impo$IO de 40$ eobro o.da 100 kilos do 
morcadorios importaJae dR provincia ,[,, Rio 
Gr.mde do Sul.- A' conimiss:Io da assembléaB 
proviiiciae•. · 

Da c .. mera. l\I uni"ip:il da cidada d~ Tres Poa
tee, em Minas G~ues, pedindo um auxí!io µe• 
e uniario ern favo1· da fabricl de louça'! alli exis
tenle.- A' commi~cão ;le indu,tria e 11rt~1. 

Do Club <.la i avoura e Comu1~rcio de Tauba.té1 

pl'ovincia de S. Paulo, pedindo providunciu 
para quCl a emancip:lção dos ~eravo~ SJja. pro
movitla unic~wenle nos ~ermos d . ~ 1 !ido 28 ·d~ 
Seten1bro de t8i1.- A' co:nwisaito <!e justiça. 
civil. 

O Sr. .A.J;"l19tldes Spinola. db1 
qur; a Socíad~d~ Abolicionistoi. B:dlinna. dirige á 
carnnrn do~ Srs. tleputado~ uma. p~tiç:1o pro• 
pondo id~as sobre a extincção do elem·into 
servil. A petição acha-se conceuid:> em termos 
moderados e dgnos; e, DP. fór,na dos estylos, 
vai o orador lêl-n. afim de qno seja. publicada 
no Diario Offecic.l. (Líi): · 
cAuguelo~ e Dignissimos Senhores Represen• 

lantes da. Nação Br11zileira. · 
A Socieda(\o Abolicionisb Ba.hian~i, repre• 

aenln.da por st1a dirocloria, tem a honra <l~ sub· 
metter e eonsidcrnçilo da Auguata Camara dos 
Sr•. Dcl\uta.t!oa a inclnsa repre~0ntaçilo, em 
que all-3 con11ignadns algumas idà:ia 11obre a 
gradutll exLino11iío do elem~nto servil, e lem
hl'tdna U medi\!M '108 n t111pptico.nto p&l'OC8 
dovsrem eer . ad,>riladas para o con•eguiinento 
de tllo dea~jad~ reforma., 
R~quor a. supplicante qM esl& Augu11~ C..

m11r.1 se dign~ do tomar a ropra~enla11iio, que 
offerece impreS111, na con~idera11ilo de q11e a 

F11lt11, com cau><a parHcipBda, o Sr. Atl'on•o jullZ'al' dign-.. E, lt. M.-lJr. Oa1tdírlo B1mlf~ 
Pcn11a, llíbeiro.-Dr. 1ll~«:andl'c Jo1d d.t1 Me/lo Mo· 

Comparecem, depois d~ abert& a eessito, os 
Srs. : Me ton, Coelbo e Campos, Cl'uz Gouveia, 
Diana, Prisco Paratio, Vinnna Vaz, Alcoforado, 
Perelti, Affonso C:'lso Junior, E~pindJla, AI· 
meida. Oliv 1~ira, Ferreira. Vianna, Gomes de 
Caetro, Ulhóa Cintrn, F. Bolieario, Gemininno, 
AlÜ'e:lo Chwas, José l\Iarianno, CostP. Pinlo, 
Franklin · Doria, P,rnlino .de S ,uza, <JarMiro 
d:i Cnaha, Almoida Nogneira,Silvinno Bra11dito, 
Gonçalves Ferreira, Lacerda 'Yerneck, Araujo 
Pinho, Cruz, So1tza Leão, Antonio t!B Siqucil•11., 
Daque-E'alr:itla Teixeira, Ul~-~s0s Vie.nna, Ter• 
tuliano Henriques, Pa-eos ?ílirand:i., Fcrnan los 
de Olivoit-a, Andrnde Figueira, Ma.e-Dowell, 
R~go Barros, Jo3o C!lootano, íiarl!o do Anadia, 
Adrbno Pimentel, Souzn. C11r\•11lb~ , Mourlo, 
Pereir11 ·cabral, Felicio do• S11nr.oa e :Man· 
taudon, ( .J6) 

Fa\t11m· sem causa ~arti<•ipe.da,Oll Srs. : Bar~o 
do Ara~a:;y. Eli:<a l\for1u1• o Vo.z d·J Mello. (3) 

ran• Fiiho. - .tri11ides Benicio de Stl.-Ja. 
st1ir10 Gil Moreira.-Da1'ino Rodrigues Pi· 
ment.1.-.Luí~ Lopes Ribeira Junior.-J oad 

E' lida e a.r•provad:i. a ac~a dl\ se.alo 11.nte- ,ln1onio de Oli,,eira .-.Uoy1io Lop•1 Plh"dirii 
oedcnte, · d1J O"rvalho.-Pedr·o N, Dellay.-Fre1ncisco 

O Sn. t• S111onmTAtno dtk conta do eagntn&a 

EXPEDIENTE 

.1lalo.guiaJ daa Santos.-Emggdia Aug1uto 
de Jra1tos.-Pnulo di> Fo"'seca. • (') 

l\{oq~ra. q110 nll &atua.lidado e de:>U8C9Hario 
enca1•eoer a imporb 11<.lia do 11.uxilio q uo A so-. 
ciedade bahhine vom pre•ta.r .ti. aoluçlo do pro. 

~fficio do Minieterio d-. Justiça,de 26 deJunho blem11, que tan~ preoccmpa e. e.~tençlio publica., 
ult1m~, em respost!\ ao de n. 91, de 18 do mesmo Envia, pois, a. m~sa.· a ropresenl!!.çilo a.fim de 
mu, mforrnnndo que ~ desamhargador do. R.s· que tenha 0 de"Vido deiLino. 
laoã 1 de Cuyabã, Jose da Moltn. de Azevedo 
C1>rrê11, entrou em 4 de Junho de t882 no gozo . A. l'ep~e~entaçio é remettid1. á commieello do 
de lres m ~zes d~ licença, co ncadidoe pelo pt•e.-

1 

J uat1ça c1 vd • 
eiitente da respectiva provinoia.- A quem fez 
a. Tequisio;io (commiado de penaões e arde- · (')(Acompanha 0 manlr~ato que Y&I publlr.ado ROOID 
~~. h~J 
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O Sr. Gonçalves de Carva.
lhoi- Sr. presidente, V; EJC. é testêinu
nba de quo, ba m ais de um meJ, tenho peJido a 
palavra. neste. parte .ia · seeello aem a poder 
obter. Felizmente hoje me foi concedida. O 
meu fim &justiliear um_requerimenlo tolicitando 
informaçõaH ao governo rclati1amente aoe di· 
reito~ de oJCportaçlo pago• · n.. provincia de 
Mato GroHo, durante os tre~ ulhmos exerci• 
cios. · 

. Na segunda aea'Slo:deatA legielatur&, quando 
-~ discutia o _orçamento_ da receita, ai!lda hole 
.,lgen\e, em conaequenc1a da prorog'ahva. ult1· 
mame11te votad11, tive a ho11r:i. de s ubmetter 
à ·con5ideração de3ta camara UIII& emenda 
iaentanJo de direitos a e:s:pol'taçiio feita peln 
alfandega ile· Corumbá, O no.bro ex-winia
tro da fazenJa o Sr. V1'coode de Parana,;. 
guá ºP!'Ol!·Bo a csoa emanl a, fundando-se em 
que, I>Qr um fado, a isenção pedida ia ·ofl'ender 
-0 principio de ig11ald11...Je q 11e deve regular 
tambem neste anumpto; ·e por outro lado, em 
que as rendas do Estado eotfreriam algum& di· 
rninuiçoo com o..conceesíí.o de 11emelh,\nte favor. 
Ma~, Sr. tJresideute, 1.9..,3 silo M circumstun

cias em '1 ue ee ucha. s provincia de .Ma.to Grosso, 
~l é a pOlliçlto dilferente quanto Üll condições 
economicas em que está par-" com as outra~ 
proviociM do lmperio, que ella bem 1111!· 
rece a. excej>çi!o que propuz em relação a co
brança do3 illl)>Olloa de exportação. . 

Bti.ta con111do1•ar que es.:1 'provincin, situada 
a. ·uma di11t.ncia enol'me do littora.l como 1e 
t.cha, não pôde, como 11a outras; gozar Jos be
neftcioa do.11 f)OmmunicaÇões int(?rnacionaes, 
do-grande commercio, 11eollo 50 annos depois 
que foi decretada a abertura tlos portos do lm-
perio. . · . 

Seria ii·riaorio auppor quo, deede aquella 
época, eau. provincia pUdr' 11proveit~r es~ea 

. beneficio.•, visto 9. ue ~ô podia. mandar para o 
littoral ouro · e d1ama.nte1, po .. quanto oulro 
·qual,1uor genero niiO pod1,•ria supportar o frete, 
aendo conduzido ás coataa de anun11ee. 

Demais, aberta a n:ive~1çilo par" a provincia, 
. Hl9.bdedd1.1 a melhor oommuuicaçlto q11e até 
hoje tem tido, pOI' vh dos rios Paragoua;y e Pa· 
ranll., emftm µ(.•lo l~io d:l Pt11~ 1 quando u pro· 
vincia ~e pre11:irava para tomar pa1•te naa gran• 
dos roh1çõus internacion~es, enviando 01 aeua 
productos p·1ra o exte1·ior, depoi1 de i858, de
pois doe trata•los qtl ti cooisagrnv11m dellniti· 
ya.111ente a abertura daquolla navegaçlo, l'OIU• 
peu de repento a guerr:1 do Paragu:iy e via a 
provincia ce1·r:irloe os moio1 da communicnção, 
ilu que ella jà ao ia utifüantlo . 

Terminad.1 o. guerra. do Paraguay, um novo 
horizonte n 11.briu para 11 proviocia; porém 
nlo 86 acha ella ainJa nae condi9õ~1 ew qu1t 
eatlo qua~i todas as suas irmh do .lmper10 : 
acha-se Mituada no interior, dependendo n:1, 
auas cornm\1nic"çõea da navegnçilo de dous 
rios que paasarn lambem por pahes estran
geiroa, paizea estes que tem, em suo.s leis 
aduaueiras, diapo~içõoa inteira.monte dilforentua 
_da.a nossas, no tooante A e:..[lOrtaçilo. 

· O rogim1Jn ~onomico de 11.uo, de alg111na 
m&neira, dependo aq11e:ta prov1ncia, nas. 1uas 
rela~• com o exterior, ô inteiramente dif· 

ferente do do Imporia. E' as11 i rn 9ue, por' 
exemplo , no PM•llgur.y , cuja prOdj~ção é 
similar â provincia de Mato-Grosso, e com• 
pleta a ieenção da dir.eitos sobre a exporta_· 
çllo, como foi determinado na lei parag-oa.ya 
de 10 ela Outnb:o da i883, no aeu al't; 5,o 
Na Bolivia lambam é favorecida a exportaçllo. 
Apen11.1 havia neste pa.i:r; tributos sobre eUa. e se 
referiaw áa minas da Atacam~ hoje pert~nceR~ 
·tee, por 01>nq_uista, ao Chili. Si, pois, aqueUl!I 
paiz.es, que Le1n prodilcção igual á da provincia 
de Ma.to-Groeao, em virtude da. 1111a eit t:açiio geo
grapbica, ditrerem dell:i. ·quanto ao regimen 
ftsc11l, a mencionada. provinci,; nio pôdo com• 
petir com esses paize~ na e1.portaç!lo de aeUI 

. productoa, porque, além de paio.r fi•eto mais 
pesado, tom de satisfizer os direitos do eJCpo~ 
taçio que as Hepublicas vizinhas uio pagam. · 

Fõre. de deaej"'r que, ao manos, a benção de 
direitos quo aolicito1 e que foi recusaJa por Je-. 
liberação dC)ljta camara, . fo~se !locr•:tada_ em 1'6• 

laçlo :S. . cxporui.çiio .para outro~ paiz.cs da· valle 
do Prata, a Confederaçõo Argentina. _e o Estado 
Orienlo.L do Uruguii.y, cujos pr<.>:luctos não siio 
aímilarea aos da provincia de Mato G1·osso. 

Estct questão· tanto mais impo1·tanLe é q11anto . 
convém t:1mbem ponderar que continuando o. _ pe
sar sobre a provincia quo teuho 11 honra de re
presentar nesta casa., o onus doe Jireitos de ax
porlaç!ío~ -dever-se-ha fazer em maior eacala o 
conlr.W11.ndo que· hoje ~ faz doa seus produ
ctoe, como acontece com a exportação da herva 
matte. Grande p11.rte da. he1·vo. .matto, que é 
otfereciJa ao ~ommercio do mundo _com o nome. 
de m11Üe pv.rvgul\yo, provém de Mato Grosso. · 

O Sa. AuauaTO Fi.11.uaY : ~Apoiado. 
O SR. GoNQA.LTJC& DE CARTALBO :-Uma das· 

razões para ee dar tal facto e, sem d11vi.1a, a. de 
poder aabir este producto pelo Papaguay sem: 
pagamenlo algum d~ direitoa,. ao . passo que, 
seu do remettido p11.ra a no;;aa alfandegii. t!e Co • 
rumbá,_para c!,abi fazer-se a exportação, in falli
velnient:; terá de pNgnr as U.xas do &\bida . · 

Sobrdeva nota'r, <)116 jâ foi a.cóneelbado por 
maia de um pubEc1ala da Confederação Ar
gentina, com quem doaejamoe manter a mai1 
completa paz, · que êsta. republica tratasse de 

rreferir as iinpcrtaçõea do P11raguay t!.a do · 
mp~rio, e as;im relacionar-se a inda ruais com· 

aquelle paiz, ficando o noeao commercio, a 
noen indu~tria, a. noesaa riqueaa, cmftm, pre
judi01ldoa com semelhante concurrenci11 . 

Ifo poderia ler pahvr11.s a respeito, e11cripta•, 
ha alg11n. anno1, por um diltincto. publicista. 
da Republica Argentina, Pe.lemon Huergo. Fa
rei esta leitura a·em a e:stensão que desejava 
dar-lhe. (Lê .) 

.:Hacieudo a.hora. la comparacion entre el' 
Paraguay y la Republica -Argentina, enrge a 
pl'imeira viata la idontidad do insfüucionea, 
religfon, idiom·a y oostumbre1. La dilferencia 
ontre las producoione~ de una y otra, se tornan 
en un la:i.o estrecho y sólido dea!inado a unir 
:1 ambos paize~ por-los eatrechos vin'c ulos de la 
amistad y la oonvenienoia. .A.si, puee la !leme
ja.nza entro sus productos, al par que en el · 
Br:1ei[ le prepara â au mas ter~iblo l"ival, en 
la Republica Argenlina le aeü!Ja a 111 mas 11.el 
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amigo, a.l ma• i:i tQre111d11 en eu progreso y 
desar1\11lo oivilizador. 

"E·,,t;is deducione• nacan por 1i mismas. 
Cua.nto ma~ 110 muhi!'liquon lo~ producciones, 
1ua relacio11e~ con la Ropulilica ArgentiDa·iran 
e11irecha.11do-1111 ca.da yez lll!Í.R, á 111 sombra. de 101 
interesos reciproco11, puosto que ella., á la. p:1r 
de princip11l co11su1111Jora de sns productos, 
vendra a sel' d de[lo&ito de.. oua.nto haya ue 
esporlar·s~ al estrangeró. Con ul aumento d.3 los 
proàuctos parag-ayoe en los J:11~rc1doa del Rio de 
la. Pie.ta, por una. coHecuencia natural s~ rea
füará la dísmim1cion de l:i~ introduccioneB do 
origen brn1ilero y 1u in1luenefa en el Rio de 
la. Pfat:\ h~bra lleva.do un Íl10l"lEI golpe, a que 
no sera tan seneille poncr rem<?dio. » 

Isto dízi& este escl'iptor ha 30 annos. T,1Iní 
• idéa por elle prl~conisada domine nQB espíritos 
mais obsecad 'ª pr!lo odio que ainda existe con
~l'I~ nÓ/J na Confederação Argentina. 

Che.mo a .attençllo sobre este período de um 
livro de distincto oscriptor argentino, prJrque, 
si ell<.1 foi lev11.Jo do animQ hostil po.i•a. com
noeco a ;;e c:s:pn~s:~r naaim, doYo 1.1 sua opinilío 
1ei•vi1'-nos de aviso, eoDvencor-nos ir.inda rnnis 

· da necessidade da dotar a. pro\·inei11. d 1.~ Mato 
Gro>so dos meios du ongrand~cim1~nto, de ~s
tabelccer entre ella, a Coufedoraçilo e outros 
paizea do Prata rd119!SH lilo O•Lreit:ts eomo 
~atas que o eacriptor de1ejav11 riue m:tntives~~ !\ 

sua pntria com o Par~guay, relaçlle1 que obstem 
a 1·ealização do pcnnmen'o de guerra entre nds 
e aquelles paizes, e ~ontribu.a.m a seu turDo po.l'll. 
mais desenvolver e. provincie. de Mato Grosso, 

E' do ma:idrno inteteue para o Irnperio au
gmento.r a; pro11p11ridade daquolla. província. a 
bem da su11tent6r9'0 dl pas, e p:1ra que pos~n.mos 
1ahir n.iaia prompt11mente doa .apertos de uma 
guerra.. 

Estes grandes inte1•csaea nilo têm sHo aUeD-
1iidoa corno <leviam ser, De um lado, obser
vamo• que não se cuida. em a.ugmenr.a.r a 

·população de uma provinci11 tiío pouco habi-
tada como aquella, · 

Os grandes sa.criflcios que o Estado tem feito 
p11.ra melhorar o s~rviço da imrnigração têm 
sitio dirigid JS todos parll. algu ma.s províncias do 
littora.l : tt p1•ovincia de Mnto Ol•oaeo não tem 
tirado delles o menor proveito, não tem sido 
lembrad&, quttudo ao trata. G.o distribilir bene· 
licios d es>a orJem. 

Por outro l11do, sendo oinda csc119sa a popu
lação, yê-se a su11 lavoura constantomente 
agredida pelos iDdio1, que viio muitas vezl)a 
levar as ena.~ dPpreàações ató UB portas da 03• 
pita.1. E!!lles filho11 do serl.!to nlto eó pe1·L11rbe.m 
a vidii. pacifica d11 lavoura, como tambem vão 
impedir cominunicaç<lns que o:itiatiam a qne 
eram de vn n tag(l m, nllo ad áq uella provincia. 
como a oUtrns visinh11oa. 

Haja vista o quo tem succedido em relnQão 
ás cornmu nicaç1Ses entre parte d:l provincia. de 
Ooyaz 0 a freguezia de S. Joaií de Herculaue11. 
Por ab.i ftZill-ae um cornmercio rogul11r : gran-. 
de DUmaro <lo c11rretas. pe1'corriam por ahi o 
11erli'.lo, !ovando para osso ponto da provi nci a 
de M11rto Grosso o~ productoa de Ooyaz que 
podiam ser el:portados. 

Entrotanto, Sr. presiJente, ess:is commll· 
nicações vilo sendo cortad11s pelas eon•tan te• 
correl"ias doa indios por esse ladQ da pro• 
vinob. 

o Sa. LEOPOLDO IlULHOJllS :- A colonisaç!l'o 
militar raaotvo eeta. q nestlo. · 

O SR. GoNÇALVJCs Dl'l CARVALHO : - Eu, Sr. 
prasidente, nlo tenho deb1:ado de chamar a e.t
tenção do governo para este e outrvB pontoa 
esseneiacs ao prograsso da provincia que re
presento neah casa, mas tenho visto os meus 
esforços quasí sempra baldados: pequenas 
verbas que tenho pedidl), qner ppra o a~rviço de 
c:olonfaaçà'o, quel· para o de cathechea~, por· 
duas 011 trea ve~es, têm sido negadas. o·pro
jccto rela.tiva ti. uma estrada de ferro que a. li
g-ue ao littoral, po1· mim apresentado, a1ndu. não 
foi e;;tudado. · 

Agora, qne o nolmi ministro da agricultura, 
toruanr!o a peito a g-raTe questão dn im
migração , tem o pensamento de crear dis
trictos ·que atlenrlam num serviço t.ilo im
portante, lembro a S. Ex. que ~ provincia. 
d.e :Mato Grosso póde 1,1or si só constitui1· um 
dislricto, e qne convem dotai." es5:i provineia 
dos maias nee%sarios parA a r~cepção i:Je immi
grantes e sua collocaçi\o.U nã:o faltam lerra11; 
l:i a riquc?.a do solo póde l'ecompens~r oa esfor
ços do trabalho, a dedfoaçi!o da acti v id:ide ; e, 
comquanto ª9. uella. provi ncie. estej1\ collocadn. na 
pa1·te central do Imperio, t!o di11tantG do Jitto
ral, mesmo tomando-se a via. fluvial, é <le esperar 
que a.o men.os os itnmi.g1•ante1 que, esto.belecen
do-ae nas rapublicaado Prab. nã1> foram felizes, 
deh:em-se tentar pelo deaejo de o ser nessa 
província bl·azileira. · 

Vou remetter a V. E:i:. o requerimento. 
· Vem a mesa., é lido e sem debate approvado, 
o seguinte 

nmQUEl\lMENTO 

Direitos de ezpo1·taç(Jo 

Requeiro que se requishern informações o.o 
. Miniaterio da. Fazênda eobre os direito;;, de ex· 

porta.ç.!lio pagos na alfandega. de Corumbá, DOS 
ke11 ulfünos e-xercicios liquidlldos, com e:xcepçlo 
rlos direilos relativos aos produclos depois isen
\udos polaa leis vigentea. 

Se.la. dae ~e•sões, 1 de Julho de 1884.-A. 
GonçaltJBS do Car.tJalho. 

O Sr. Leopoldo Bulhõee1 abunda 
nas eoneid~raçõsB que o nobre doputado acaba 
de eii:pendi;r refoliva.menLe às communicaçõea 
entre as provincias de Mato Gro~so e Goyaz. 

Com effeito, Jiz o orador, o g"OVP.rno precisa 
preeto.r a.ttençêio ri. OoBes ía.ctos, quo. continu11r
mentc se rlil:o Da sua provincia ; 1•eferc-1e âa 
corre1·bs dos indios, que estio 11meaça11do vidas 
e p~o pr led~des. 

fütes fa~tos só podem 8er prevenidos por 
meio de estabelecimento• milita.l"os, mas funda
dos em outras bae.es m11 i~ solida~ do que as em 
quo actu11hoento ee> apoiam. 

Em occasião mais opportuna, o orador oc
cupar-ae-ha largam.ente deste .u.ssumpto. 
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Pu1a11do à outra ordem do cooeideraçõea, diz 

o orador que as grandes discussões que 1e têm 
travado na eamara. e d'3senvolvido. llrilhantB
mentil poJem diapenSl\r o seu contillginte .Para 
a sua el11cidação ; mas OIJ interesses da provmeia 
que representa reclamam a aua. presença na 
tribuna, e é em nome dellea que vai fallar 11· 

o Sn.. M.~RTl~r FRANCISCO FILBO requer igu:il
mente urgencia por meia hora, para no pri
meiro dia de sesstlo occapar .. e de .negociDI da 
província de S. Paulo, logo em aegqida. àO Sr. 
Almeida Nogueira. . . . 

E' a.pprovado . 

camara e ao governo. · ORDEM DO DIA 
. O or11dor precisa satisfazer compromisaoa que · 

contrahiu com a. aua provincia, precisa det'onaer Urgencia .concedida ao Sr. . SeTerino Ri-
íntor0680a que lhe foram contladoe. beiro • 

. Limita.r-ae·ha boje, · .n.LLcntD. a escassez do 
tempo, A Javrgr um protesto contra uma-refe- . O.Sr. Severino Ribeiro vaídar 
rencia, feila pelo nobre dep)ltado o Sr. Fer- · breve reapo1ta ao nobre e:x.-miniatro da ju1üça 
reirn Vianna, u província que o orador repre· e ao honrado dep11tado pelo 5" dlatriclO de aua 
senta ; referencia qua d:!. :i, entender que elb ·provincia. 
vive .11 custa doa cofres publico11, sobrecarrCl· · Diz que, qu.ando tomou 11o palayra na diecu.i-. 
gando as suas irmãs• são"do projecto de 1ixa9lo de fo~aa d1 terl'a, 

E' uma injustiça, diz o orador, uma clamo- bem longeesta.va de envolnMie 1m usum_ptoe 
r011a injustiça . que não eram puramente d& ordem geral, e 

A provineia de Goyaz está com os seus orça- me:aosainda citar factos que importanem em 
mentoa completamente cquilibrri.doa, graç!\B á . uma cens11ra di.recta a et1~e ou aquefü1 e1-mi
economia. das adminiatracões liberae.s e das ·nistro do gabinete transacto, e 10 pela magna 
Msembléas provincines ultimamente eleitas . conaideraçlo a que se "fà obrigado de, diante 
Nada deve hoj e e até tom U:m saldo a. se11 fnor. do parlamento e do pab.justifio~ a eua. poaiqlo 
Os se~viços proviociaes Bão todol pagos. em face do gabinete aotual; q111 trazia no 114111 
. Diase tarnbem S. Ex. que a. provincia de programma uma idéa, à qU&l o orador ae tem 
Go,raz tem 43:000$ de renda.. E' c:s.acto, diz o Yotado COlll a maior dedicaçlo: · 
ora.dor ; e .contribuirâ ella pa.ra oe cofrea-pu- Deese proposito foi Mredado pelo enlhuaiu· 
blicos · com estl:i. eomma. t perguota o orador. mo exagerado do oobre es.-minia&ro da· jnaliQa, 

• Não. Elia nito lem alfandega, maa importa. que quii enxergar otrens11 e injurias al:é a: 
1.600:000$. Os p1·oductos estrangeiros, que U dous de aeus ·chefcs no intere11e de detendel-o.s, 
se consomemr silo tributados na alfündega do q11ando nenhuma accusaçlo havia. 
Rio de Jane ro. Ora, regulando ·oa i.ributos O orador devia dar prompta rupoata a S. Et. 
:1du:i.neiros ordinariamente 40 e 60 •/0 , cho- e o fez com a franquen que tõdos lh• reco· 
ga-se ao resullado de que a província de Goyaz nbecem. . · 
conlribue do facto com muilo mais do que a S. Ex., julgandcrae ferido, nio ae demorou 
somm11. indiCs.do. polo nobre deputado, e de que, em vir á. trib11na no intereue de jusuficar·ee e 
si o Thesouro füz-lhe supprimentos, não lhe deixar o orador çollocado em m.ó. po~ição. 
concede com i11to favor algum. Com a expor- Confessa. que, ai nio fort\m escrupuloa pea
tação de gado vaccum, do fumo, etc., e com o aoaes, a. leiturll do discurso do nobre ex-mi~ 
desenvolvimento do . serviço poatal, mostra. o 11.iatro, exonerava-o compleiamante da obrigação 
orad'?r '? augmento que têm tido as rendas da de defender-se. · · 
pr0Ymc1a. . O nobre ex-ministro, quando o orador pro-

Termina o llGU di11eurao, pedindo· ao Sr. pre- c11rava. arredar de sobre s1 qualquer suppos19lo 
· sideute que permitta·lho em outra oce1111ião oe- menos digna, quando porventura o ministerio 
. cupar a. atten11«0 d111 eamara com este 111~ump~, actu.al fosme Bincero no programm11 apresentado 
· que é momentoao. o vieaae perante o J?&rbmento exigir a reali• 

O Sr. Antonio Pinto (pth'a n o· zação dos princip101 pregados pelo orador 
,<Jocio i1l'gente): - sr. presidente, peço a quanto li. questão abolicioniata, e1111a suppoaiçlo 
V. Ex. que ae digne do.·consultal' a esta au- nem de leve podia pairar no eepirito da ca
gust!l onmara si, no primeiro dia de sellliio, mo.ra, porque o simpfoli facto de eetar o nobre 
me concede meia hora de urgenci" para. tratar preaid~nte do consalho de braço d ado com o 
de importantissimos negocios de minha pro- coneelheil'O Oaspar Martins, o direetor u.nico 
vilioia, que ficnri!o pujudicados si por ven- da politica rio-grandense, ad,er11ario e inimigo 
tur~ niio me .fór concedid~ a urgencia. que re• pe111oal do orador, era biatante para que o 
queu·o. orador sô espera11Í!~ do gn.binete actual aoloa da 

Posto a Tolos o r equerimento, ó npprovado. p11ra e verdadeira hosfüidade. 
O J · M Dep0ia de desenvolver algumu conaiclera• 

Sn. OSE AnrANNO requer urgencia de ções a ea\e respeito, o orador dia que nlo quer 
meia hora para no primeiro dia. de aeas:Io de- relaliur l 0 •~u fim à a.penas mostrar ao nobre 
fendm· a asaembléa provincial de Pernamb\tco e.x-ministro que não ern um eapirho euge• 
e 0 presidente d11quella. provincia. . ·rado aquelle que citava um facto, à respeito do 

E appi•ovn.do. · . qual ni!o só se fez u cen11ura publica como n.\é 
· ·· O Sn-. Atm:roA Noou1!1RA requer ig11r.lmente ·a condemnaçllo publica. · - . . .. . 
u1•gencia. por mela hora, no primeiro dia de ses· Si S. Ex. tivess3 dito d. eainnra que tinha. 
silo, para tratar de 11.egocioa r elativos à admi- 1ido leV11do a fazer e1&11 nomeaçlo pefu infor• 
n.ilitraçilo da. provincia de S. Paulo. · · !Xlaçõtia· que lb.e &ii:!-ham Bido fornecidas, lluer 

E' approvado. · · por eete11, quer por aquolles que lbe in1p1ta-
v. n. 34 
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yam confiança e na. melhor bOa fé, o orador 
confetla que Dia iinha O menor interesae em 
contestar a s. Ex. 11fn11 S. E:i:,, .ainda. depois 
do que o orador díl!Se, gloriou-se da nomeação 
:!'ei" e até inventou ama ne>va attribuição dos 
miniativs da ju1tiça, di1endo que 4' praza. nos 
céu1 qu11 todos 01 ministros · admini1trem a jus· 
tiça. como ·s. Ex. ,. 

Enire outro• íact.oa, o orll.dor alludiu á. no.;. 
meaQlo do juii municipal do termo do Itaqui, 
Dr. Naaciménto; couaide~ou iuo um acto mau, 
muito mau. Pergunta a S. E:::. e t c:unara : 
a nomeação de um llipmo ?ª'ªum logardnqticl· 
lea conetituirâ uma glori.a . para. um miuistro 
de Estado! Que importa que o Dr. Nascimento 
em tempo.a re111otoe houve• aido um.bom juiz 

, municipal, si por íacto11 posteriores da vida 
moatrou evidentemente que 1e havia arredado 
do l!&minho da honra e ifo dever, lornando·.se 
incapaz para o enrcicio do tão ai~ misdo 'l 

O ora1or foi testemunha ocular dos aclOll 
deiee juiz e pôde dizer que elle e11tàn maito 
longe de mel'ocer .e111e elo~io ; e quando 011 me
receese, . 03 fa.ct0s posteriores viera.01 domoae
trar que elle nlo podia mais neste paiz occupar 
um logar de tamanha. responaabílido.de~ · 

O juiz, de ciue se oeeupa, ainda. se coD.llervo. 
no estado de bigamia, sendo, portanto, verda-

. deiro róo de policia, por ia!O que não só não ~• 
tratou da nullidade do aegundo C&81lmento, mu 
nem. siquer obteve sentença absolutorio., o llÓ· 
mente um despacho de pronuncia conse-· 
gnido de um juiz leigo, vereador da camat·a 
DlnnicipaJ, em cujas mfos f~i cahir a deciaA'.o 
de ama causa tio importante. 

Vai ta.mbem c.itar uma outra nomeaç.ão infeliz 
do nobre ex-miniatro. RefoL'e-l;O à nomea~íío do 
D~. J. R. do Arruda Falcão pua. juiz de di-
reito. · 

Nao entrará nr. vida. prinda. deste magi11· 
trado; dird mesmo que. quando el:et·ceu o cai·go 
de jaiz municipal de Ur11guayana, s~rviu com 
diatinc~ão; mas, terminadO o quatriennio, ati
roa-ae de$pejadamente u luw.s politic~s, nas 
quaee o seu principal leinme. cro. - todos os 
m;eio1. sao iegitimos, COtntarUO qHC afot:ll'C4' 
111ctor1a. 

Crà que no gllobinete p~eaídid1> pelo·sr. Vis
conde dG Paranaguá fez-se .questão deste m~o 
para jui~ de direito de Uruguayann, mas nllo 
chegou a realizo.1·-se a. nomoaç.ão po1· motivos . 
que calaram no espirita de1 g ,1binete . . 
- O nobre eir.-minielro· da justiça do gabinete 
de 24 de .Maio, pot'ém, nito respeitou ealea mo
tivos e nomeou o Dr. l"Alclio para a coma.rca de 
S. Borja. 

O ·orador narra varioe factQ! relativos ao juiz 
de que se trata, parn mostrar que o seu proce.
diDlen to nito póde ser di ver~o como rna.gistro.do. 

Tendo o Sr; presidento notndo quo estava 
findo o tempo da urg<!Dcia que tora conce~ 
dida, o orador requ.er prorogação.por 20.minutos 
para terminar o seu disc11rao. 

<Jon1uh\l.da. a ee.mar11, recus11 11 l.'l'Ol'ogação 
da .urgencia pedida. 

Continúa a discuSSlio do requeri.meu.to de 
adiamento proposto pelo Sr. Oomes~de Ca$tro. 

O S1". Ail"onl!llo Oelso Junior 
·(a tteuçi?o):- Chamado honlem, qua•i que no
minalmente, ao debo.te pelo honrado depu"do 
pelo Maranhão, a quem ein primeiro loga.r 
coube a pala.vra, não tenho remedia, Sr. pre
sidente, 11onio l'oubar alguns minutllfl no pre• 
cioso ·tempo ·da cama.ra, o que ~nto maia de· 
ploravel se torna. quanto sou· obrigado a tratal' 
da minha propria iu.dividaalidade. . 

Procararei, . entreLant.O, rOÍ!gatar a minh'.l 
oll8lldia, restringindo-a. quanto possi,el aos 
limito:1 da maxima. concisão. • 

Justificando o.seu .pedido de adiamento, sus
tentou O. illustre orador nlJudido não lef licito 
á maioria votar o orçamento da receita, qne 
denominou a tci do con{<ança poi• e.:ecsitencia, 
ante~ tio manifestar-se positivamente .na di11· 
coe~o·politica d:l re&posta á falfo. do throno e de . 
conhecei' o projeclo do mini.sterii> .se>bre a q uea
til'.o do el~mento ae1•vil, propoaição esta que, 
deaonvolv1de. com arroubos alevantados· de pri
morosa eloquencia, deu eneejo a uma allu1ão 
ao procedimento de alguna dos collegaa do 
orador, no so11 entender contradictorio •.• · 

O 811. . Go:u:ES DE CASTRO :-Não ; não quali-
fiqnei aesim. · · 

O Sa. AnoNso ·csLSo Juzooa • • • entro 
os quaea foi especializado o do obscuro de.PU· 
tado por Miuas (ncfo apoiados), que, na líSta 
dos t Jpresontantee da sua proviucia. bem como 
na camo.ra, figura de direito 110 derradeiro 
logar. (Nilo o.1loio.do1.) 

e Combatestes, e:i:claniou S. Ex., o miniaterio 
transacto pela conversão dos bens doa con
ventos. Como, pois, st1stent11i! o acttial, qua se 
proclamou solemnemente, no as11umpto, o pra-
lcingamento daqueUe W > . 

Fa~i1li1X1a, St. pre-sidente, aerà a roapoata, 
de que eu eat11rfa dispensa.do si o autor da in
justa incropaçlo que o provoca ae houveu!) 
dignado de distingufr com a aua. p1•ecioaa at
tençio, alills muite> naturalmente abaorvida por 
as1umptos de mais enbida valia, u despre!en~ 
eioaas mM sincoraa p111"vras aqui por ·mtm pro· 
ferid11-s, quando. npe:mr de grnvemente en~ 
íermo, entendi, na. sesd:o de 3 de Junho, dever 
ei.:plicar prniamentG o voto ho!til que dei ao 
gabinete paSBado. 

Felizmonte, Sr. presidonto, os fo.ctos e1lil:o 
e.inda baetante vi vos na memorio. do todo1. 
V. Ex. so recorda de qúe, após haver acompa
nhado o gabinete do Sr. conselheiro Lafayette, 
uo cscrutinio secreto, tive de negar-lho n. mi· 
Dhn confiança logo que se trato11 do n.purar 
09 enlfragioa a lu ~ putilica, levantando•mo &n
tes de Totnr ~ara, co01 toda ·o. lealdade, mani· 
füstar oe motivos. que me leva.ram s isso. · 

Entra muitos apontei quatro: fo, a manei!'a 
por que· f01·a demittido o Sr. coneelheiru Rodri
gttes. Junior do ce.rgo d~ minlst~ da .S'llerr.,.; 2•, . · 
& attitude do governo por oec:i.s1ilo do ·o.Ha88ina
to de Apulcho de Cest1•0; 3°, M !lecil!OOe dadas· li. 
qu.e~tã? dos bens doa \i·ades ; 4•.• !! principal ( eu 
o 1rize1 bem), . a. _posição assumida perante o 
~omont!>~º \lroblem:~ do elemento servil, ro~i· 
çao. d11b1!", bJfro11te, mcoherente, inqu.aliticavel 
de 1ndoo111io e !rn.<tUil:.:a, no meu euteude1· .. 
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· · Ora, deas~s motivos, com a aimple9 mudança. 
do mini11torio dous desappareceram ; o tia ioeo
lila. exonern~o do nobre dr:ipnt.ado pele> Ceari e 
o attinente · ao acontecimento de 25 de Ou
tubro. 

Quanlo 6. aboliçllo, vós, os da minoria, reco
nheceis quo,. bom ou maú, reflectido ou preci• 
pi.tado, digno de app)anrn ou de guerra, o p~o
gramm:i do Sr. pre111clente da conselho ae dia• 
tingue por deci8iva franquezn, po!!Suindo, quan
do mEtnos, o inauferivel mer3cimonto de 11e pa
tente~r sem· rebuçoa hypocri tas, assignulando 
a cada \tlll o verdadeiro terreno em que deva 
piaar. . . _ · 

. Resta, por consegoint~, das razões de opJ:>O
eiçlo allegadas._ 11ma unicn: a da conversão doe 
bens dos con.ventoe . . 
· Etrectivamente, o actual Sr. ministro do 
lmperio declarou aqui nobr1m1ente1 com uma 
f1'11nqueza. que o lionra., encJm{ltlr todos . os 
actos do seu antecessor e collega, aceitando 
aaeim a solidariedade q ao deve existir mesmo 
entre ministros de credo politico antagunico; 
poi~, acima das mudanças de ephemero po.saoal 
adminiatrativo, p~r!tiate a. entidade ·superior e 
abatracla do governo, a quem cumpra m1n.\er 
uma logica e úma oohe~lo, sem as que.os Ít\• 
lhar-lhe-ha. o direito de se impor á livre von
tade dos cidadãos. (Apoiados.) 

O Sa.· MAc-DoWELL d' um aparte. 
O Sa• AFF0N110 Cin.so JuNi:oa: - Mas, eS8e 

1Desmo Sr. ministro do lmperio annunciou no 
senado que todo acabaria em paz •• • 

· O Sa. DANT!IJ (presidente do conselho):- E 
aqui mesmo. 

O Sa. AFFONIO to.uo Juw1on • • • us~ 
garo11 ne•ta caaa que estP.va disposto a attender 
a reclamações ; aíBan~.o~ qoe a quaetão entra
ria em um periodo de apazig11amento ••. 

O Sn. DANTAS (presidente do · consdlwJ:-
Apoiado. . . 

o Sa. AFFONSO CELSO . JUNIOR • • • como 
entrou, innegavelmento. ·Ninguem ecrã capaz 
de me dt&r um acto ·do Sr. miniatro que in
diqúe um desvio deste proposito. 

Nilo hll, por~anto, contrndicçüo alguma no 
meu procedimento, h0!itili11ando o g abinete pas
sado e apoiando o actual, ( i'\f11itos apoia.dos.) 

O SR. F. fütLISAnio:-Então 11 contradicçiio 
està no governo. 

O Sn. CARNElllO DA CUNIL\.:- Então o go
verno actaal rnantem o st11t11 q110. 

O Sa. Go11t111s DIC CAsrno:~ Peço a palavra. 
O Sn.. LoURZ.'IQO DE ALBUQUERQUE:- Peço 

tambom e palavra. 
O Sn, AFFoNSO C:a:L110 JvNton:_; Voto, 11 vista 

disto, contrn o adiamento proposto, j:í. p orque 
.. niio o.d111itto que1tões de · confiao9& em vota~lio 

de orçamentos, pois serin. cap:1z :itó de dal·:i. aos 
meus adversario:. ... (.ipoiado~.) 

o Stc 'ANDRADE FCGUEIRA:...;.;. o re~i.iltado niio 
é negar, o arliar n .disoussão. 

O SR. AFFONSO CELSO .JuNIOn ••• como 
·11orq11e reptlto iucoh'lrente.o ·rClquorimonto dcllo 

por parte de aquellel que tanto censuraram a 
ai\uação pela. demora n11> paaaagem dae leis a!l• 
nuas. . 

Não, Sr. presidente l votlll'Di cont.r'a o adia· 
mento, repito, . 

. Venha o projecto do Sr. presidente do con
selho aobre o elemento rervil. E' posaivel que 
ou seja infeDJlo a. mui&1111 .das aua~ idéas, mu o 
qLte niloposso li negar.as. Ex. omeu ·applal1-
so, por. b&nr acceitado core.joaamente para pro
gramma a que ~tlo . ma~ima. do paiz (apoiad11$Jt 
o. que agita a opiniüo publica como nenb11ma 
outra. jamais agitou, a qus ae vai impondo com 
uma brutalidaie triumpha.nte, e que, a cada 
momento, se avolu1Q&1 a .cada inatante se en• 
~randoce, e que abi aóbe, ê abi vem, e ahi está, 
irreeiativel, fOrmidavel, fatal 1 • •• (Muito bem, 
muito bem.) . · 

N'esse programma vai tatveio:, ~mo di:i;em 
os nobres · dep atadoa, a desorgan11açlto doa 
actuaes parlidoa, o advento de eia.ses novas, 
luctD.S9odios, conflictos, a.gitações ••• 

Dentro d'elle, porém, ninguem ousara ne
gai-o, eBlá o futuro, eatã o progreao, estã a 
liberdade ! ! . . . (Muito bem, muito bem! !J · 

· O Sr. Lourenço de ·A.lbu
q uerq ue (para uma e:q>Heaçllo) :-Sr. pre
siden te, o meu intuito, tomando a palavra 
nesto _momento, é o moamo elo honrado depu· 
tado pela provincia de Minas que acaba-de 8ell• 
tar-s~. 

E". possivel, todavia, que entre as uo.asaa ex• · 
. plicsções se note alguma divergencia. · 

A cama.:ra conhece parCeltamente a11 ra.zae1 
que me collooa:ram em opposi9ão ao ministerio 
paSMdo, e ha de m o fazer a j111tiça de crer 
que nenhum motivo pessoal actuou para. illG 
no meu eapil'ito. (Apoi!Jdo1.) · 

Diaae mais do uma vez .d camara (Jue nlo 
pojia apoiar esse miniaterio, nJo aówente pelo 
seu procedimento em relação ao ex-ministro 
da guerra e ao triale acontecimento de 25 de. 
Outub1•(), senão tambem pela politica que elle 
tinha adopl&do na questão da converdo doll b ens 
das ordens 1•eligiosa.11. . 

Adduzindc 03 fünd1.mantoa do minha dis•i
dencia, l'<lfil'i·mo igualmente â questlo do ele
monto servil; <", neue ponto, ·como seria fac!l 
comprovar pela leitura de alguua trechos do 
diacurso que entã:o proferi, arguí 1.0 miniatorio a 
va.cilla.çlo que I& n'<>tava em seu• actoa 'no 
tocante a tilo momentoso asaumpto. 

Quando ae discutiu nesta cnu. a interpella9llo 
apreaeulada pelo honrado repr,·11&ntant~ do 11° 
du1tricto do Rio do Janeiro, o digno minls-
tro do irllperio declarou, por modo que lhe hon
ra o caracter, qne perfilhava todo11 oa actos de 
a~u ontecesaor, que a prP10nça· delle no actual 
mia~aterio era. prova. mais que 11ufficient0 de 
que a politicn não h avia mudado.- Pedi imm1-
c1i11\ t11nente a palavra para explicar•me, porque 
si a politica. não mudou, ai com a mudança. 
ministerial, houve apena• substitnição no 
pessoal . da o.lh admtiuetraçlio . 4o Estado, eu . 
que oombat.o idáas e nã o individuoa, ,que não 
sou levado por odios a ninguem, que a nin
guem oe tonho, tambem 10«0 mudo, aoneervo
me no meu posto ; (nrnito bum) ai a poli· 
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tia& nlo mudou, eu tambem nlo mudei. 
(M uilo bem, muito bcnn.) E hei do exprimir
me com a .maxima franqnez11, folgando de que 
so ache pre•enle o honrado praaidente do con· 
eelho, que, entre outras virtudes, llprendeu a 
cultivar uma d;111 mais easenciaus na vída po
lHic11, a da lol<ira.Ii.cia, 

O Sa •. DANTAll (prosidanlo do conselho) :
E' o meu del'BI'· 

O iR. Lovn11:N90 l>E ALBUQUEn.QUl!: :-S. Ex. 
·ha. de estimar que todo3 os soua co-religionarios 
se mànifastam sempre com a maxima; fr,111.q_ueza. 
om nssumptos dG i:ntoresse publico .... 

O Sn.. DANTAS (presidtmle do comelho):
Apoiado. 

O SR. Lounl!N!:'O !)li: ALnuQtrl!lRQUJ: ..•. de modo 
que aaibl onde ancontral~oa quando ch.ega.t a. 
occasião da.a difllculdades. · · 

O quo .lllou c9.ra.cte? nil'o cons~nte sito as 
&orprezas, M avoluç<Se~ inopinadas que escapam 
'8 mais sagaies previsões dos governos. · 

O SR. Duqu1:•E1taADA. T1axl:mA:-Apoi11do. 
O Sa. Lovn.~Nço D:E ALBUQu:i;aQUi;::-Nilo ; e11 

tenho umo responsabilichl'.!e perante minha con· 
8ci&ncia, parante meu paiz, e pre~endo desem
penhar-me delta. por t'órma. que nllo mereça a 
condemnação de meue compatriot.aa. 

Si, por 1tm la.do, ê certo que o honrado minis·· 
tro do imperio declaro\t que a pofüica não ti
nha mudado quanto a questlo da.convereilo dos 

-bens dae orJens r&ligiosa1, por outra parte, S. 
Ex. pediu A camara que esP,erasae os seu• 
actO!I ; que por elle1 queria. aer julgado. 

E' quo o· honrado ministro com.prehende\t 
perfeitamente qae nllo or& aqaella a melhor 
política, m_a9 a ella estava preso por eM:i · 90li
dariedade ministerial, a cuja •ombro. muitas ve· 
tee se occultam os aeutimento! verdadeiros. 

Em relaç4-:> a este negocio minha fo!ição ó 
a e~guinte: no .dia em que o actua. governo 
praticar aclos 1omelhaotea 109 9.ue perpetrou 
o · ministerio pa!s:ido, tar-lho-ho1 R metma. op
posiçn:o. 

Un Sl\. D!:l'tlTADo:-.E ai m11litiver o do eeu 
ati.tGCelllOl' 1 

mo'.lo C9.lculoi que, racua&ndo o Sr. con aelbeiro 
Sa.r~i ve. a incumbencie. do o?ganiiar ininiatorio, 
es&11 t:tref11,'coberia naturalmente no honrado 
Sr. con8elheiro Dantas. ·E diB>e-lhll: a primeira 
vez q ua V. Ex. recusou o poder, parece 
que não coniiulto11 bem os a.ltofl deveres do 
hoinam elo Estado e chefe.de p:irfülo; si roceiavo. 
opposiçlío da parte d!.I camara, ·melhor ora. 
a!fronlal-11, o, ai ª'ªª oppoaiçlío se mani
fe •tasae, ficaria a V. E:i:. o coutellta1iieuto do 
haver cumprido o a!lU dever. 

Qllando animei 11ssim o Sr. presidonto do 
conselho, estava convencido de que S. Ex., 
politico s11gaz, homem ia.telligentissimo, co
nhecedor de .Ílossos negocios políticos, aoa 
q uaes conss.gra d<lsde muitos annos todos os 
se us estudos o aclivid:ide, mediLa.ria sobre as 
idêas que tive311etn de constituir o programma 
do gabmete que formas!e, cons11ltando os eeo
timentos desta camara. 

Fiquei, portanto, doloro11aaHmto · aorprendido 
quando, entre a.s idé:is formuladas nesse pro
gtamma, averig11ei que o nobre presidente do 
conselho, ralativamenle.á. questiio do elemen~ 
aervil, abandonava. o systema. da lei da 28 de 
Setembro e, transpondo a~ rl!.iae lr:\çado.s por 
cissa. Ioi, deixava de allr emancipa.dor, part. ser 
o que geralmente se chama. abolicionis\a, 

E, senhore31 11'e1ta parte. não me enganei, 
porque alguns liberaes distinctos e muito 
respeit!lveis> a quem nesta questão tenho 
acompanhado, como, p1>r eicomplo, o Sr. Marü
nho Campos, e:tprimiram-$e no se~do dG modo 
a não deixar duvidas a respeito do alcnnca 
do program11111. do actual ministerio. (Ha «m 
aparte.) 

Diz-me em aparte um honrado deput11do por 
Mina.e, que o Sr. Martinho Campos declarou 
tambem que apoiava o Q"&binete. 

Senhoree, este ponto preciea 891" bem escla• 
tteido.. Si o projecto annaneiado a respeito da 
questito do elemento servil, não é J.l&rte aaen• 
eia! do programma do governo, s1 delle nã:o 
dependo a vida do minial.Grio e.ctual, si as idéa$ 
quo forem consign11.daa nesse projecto, jà an
nuociadaa pelo nob1•e. presidente do conselho, 
con~titlletu questão ~1b9rta, comprebo1l'lo per• 

O Sl\. LouamKÇO tr1 Ai.nUQUsl\Q1.1J;!:-:- Si feitamente 11. declara.ção do honrado annaclor 
maotiveroaacto1 pralicados pelo gabinete pa.s~ pela provinci& do Min"s. Negto c:i.ao, S. E~. 
lado, i1to ô, si reli ver OJ rendimento• das or- poderà sustentar o· ministerio, combalenfo, to
den1 religio1111~, q11e o governa nllo podil1 · duvia, o ató condemn:i.ndo com seu volo. o pi-o· 
decoro~nme111te aeq11eatrar (apoiados), hei de jccto. 
fazer-lhe a oppoaiçito que fiz 4quclle ga.bineto. o Sa. J. PE:ono: -Eu aguardo 0 projoolo 

O Sa. DUQUE Esl'n!IDA. T.1:ru1tnA:-Entlla 6 para declarar-me, 
uma cuntinul).çft:o que significa condemnaçllo. o sn. Loml111r;~o DE Ax.atlQlll!IBQTJ:m:- Si, po-

0 Sa. LouMNço DE Ar.nUQUED.QU&:- Tenha rém, o projectC> li a cn-0amaçlio do pro.~·raroma 
V. E:!!:. pacionoia; C}U&ira ouvir·mo até o fim. do actunl ministerio; si a icléa da amancipaçiio 

Cahiu o mini~tor10 24. de Maio no dia S de gratuite1 dos escravos, que tCnham 11ttiugido o 
Junho, dopoili de d11a11 volaçúes euccea1iva11. attingircm tí id:ide de 00 tlollllOB, é a nota ospo-

No dia 4 foi chamado ao P~ço o Sr. oon1e- cifica desse progriimma, Je modo q11e o minis, 
lheiro Saraiva ; o noSBe mesmo dia encontrei- teria ou ha. do triumph11r com eiisa idéa 0\1 ha de 
mo casoahnente com o honre.do ~ema.dor pela cahir com alia, entilo se mo permittir:I decbrar 
Ba.hia, hoje presidente do conselho. que não comprohondo o pen1nmento daci.uelles 
· . Di~~e.-nosoutr.o dia o n?b~e se?-ador:-«Que.ndo que ª.J:loiam. i~limHadamente o !lli.nistar•?• fü
!1 q,ue ~ml111. ca.luclo o Dll!11~ter10 Froro Orban, zcndo oppos1çuo 11 uma <las suns ldtlae cap1taee. 
1mmed1atn.mentG t1nnunc1e1 aqt;elle$ com qttem 1 E' uma distincção. tuo sublil, qlle minha. fraca 
e1tave. <}lte aed11o ~hamndo Ma.llou.» Do mesmo inlelligencill nrro pódo bem app1•eilendol-1.1.. 
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Oomprehcnde-ae porfeitamanlo que nom 
toda~ as idéaa que fig.iram em mn pro
gramma ministol'ial .sejam capita.cs, sejam 
idéas pelas qua.es o miii'.aterio f:iça questão de 
gabinete ; mas '{,Ex., Sr . pre.idunLc, acl·ediLa 
que, no caso de que se tratu,o miuiaterio pos3a, 
acm ~o!fr·~·· · profundo golpe em suo. coherencia, 
nbrir m:lo de eua idóa princip11l? Não, senhores. 
O que faz a força e a gloria clG actu::i.l ruinis
leno, uma vei que esla convwcido da noccssi- · 
dada de dar ·es~e passo agigantado na qu~atão 
do elemento sorvi!, é precisamente e:ssa. idca. 
O Sr. presidenta do conselho de.;mentiria os 
seus precedentes, não se ro~peit11-ria M~az, 
nem a si, nem &os seWI collegas, nem aos s~us 
amigos, si, depois de ter agitado uma quast:lo 
tio imporlanLe, a deix::i.sse archivada. na secre
taria da. cama'ra ou na •ecrebria do seu mini.a.;.. 
terio, sem trazei-a & l uz elo delia.~e , sem aujei
lal:-a :10 voto <lo parlamen to . (Sig11at a/firma
ti-oodo Sr, -p ,·esiden re do consetho.)-

Pois bem, S1'. presidente, quando hontom 
orava o nobre deputado pela provincia do Rio de 
Janeil'o, o ·eximio Sr. I!'et·reira. Vianna, o bon

. rado p1•esidenlo do conselho dias& em a.pa.rt~ :-. 
o projecto ha de vir antes de ser vutada nesta 
camara a. lei do receita.-. E tio g rande foi o 
ale&nce deeta declanção que o honrado de
puta<lo pela provincia do Rio do Janeiro ac1·es· 
centou:- si o 11oobessemos talvez tfrosse s ido 
poesivel entendermo-nos quanto ao adillmento. 

Appello para S. Ez:. pa1•11 qu4' declllro si ó 
ou nilo real ·a. inLerpretação que ·dou ao seu 
pensamento. (Signal af/frmati'llO do s-,.. Fe,.... 
reira Vianna.) · 

O Sa. D ANTAS (presidente do conseUwJ:-
Eu mnntenbo o quo disso_. ·. _ . 

O Sa. loun1xço D!l A1.DUQUERQU-r. :-!!:u sabia 
ql,lo o nob:•o prosidenlo do con~olho t inha 
pressa. de &uj~ito.r á critica. 1loata. caruarll, doido 
que as tinha.- alllluncia.do, as idâo.s capitaes do 
1ea. p rojecto. · 

O Sn. DANTAS (zn-csiclcnt~ do co1isc!ho):-
Apoio.d1>. . · . · · 

O Sa. LounExço DE ALnuQUERQUE:. - S;ibia 
que S. Ex. tinht1 n conacioncin do quo sori:i um 
neto monos digno ·agitilr a sociodado b1·r1ú!Gira 
com um.- idó!\ lã.o grnvo, e d~ pois deixa i-a 11 
camara vindnura . Por isfü, tluo.n<lo aa a.nnun· 

. ciou o adinmonto ,. eMperoi n . iml:.wr:i.. do nobro 
presidonlo do conselho, o, depois da rc!<post.n 

· •1uo alie dou cm apa.1·te ao honrado deputado 
pela 11rovincit1 do Rio do Janeiro. tomei o. 
resolução do votar conlw o 01osmo adir.monto. 
A est~ 1·o~peito precho dar aincb uma expli· 
cnção. · 

8ó e m-casos muito excepciona.es , cm casoa 
oxlnor,linnrio~. ci licit.o a.o pcder legislativo re
cusar meios :io governo; d'oncla conch10· que 
não é vcrdtideir:i:, n theoria onuneiada. _palobou
r.1 do clGputndo pólo l\la r:mh:lo e nceitn polo 
no!Jro p1·esidon~-! tlo conselho, ele . quo a. loi 
do meioe ó uma lei cminentomcnto do con
finnçn·. 

O Sn. D.INl'AS ( p1·csid1mtc <lu coiisclho ) :
Eu n:lo diva:> i~so ; aceitei n theorin pnrl\ a. 
conclue:io c1 u e Lil'ei. 

O Sn. Lou.1.u;Nço DE ALnt1QUERQUE : - Sr. 
preaidentG, · nãu coll!prehendo que as l eia do or
çamento se convert um em terreno aonde se 
travem q·uestões do confiança. O auno passado, 
quando aqui so discu~ill o· orçamento, eu 
disse quo, dos o.elos da minb[I. vid_o. politica, 
.nquello que aom mais pcza1• praticara Gra 
lu vc1• rccU! ado · a lei do orçamento em 
i8ô8 ao pat•tido conservador. Nossn occasião 
accrascentai que nunca mai!I pratico.ria neto 
ig1i.,1l , s :ilv·o em .eiréum11lancii111 cxtraordinari~ 
o cxce pcionaca. • 

As:;im, Sr. pre~idonte, como poderia eu re
cuear a um rui11isterio liberal meioe que não 
rocuso.rb 11 um ministorio con!lervador 1. (Apoia
do.,.) 

Porta nto, votando conh·a o requerimento, 
r<'s~r\·o-mo toda n libcrJ.ado pa1·à apreciar o 
projecto. que tom do ser em breve apre11Gntado 
l>elo go,·erno sobro o elemento servil~ · 

VozEs DA M,u1>nIA: -Todos nós temos a mesma · 
liberdade. 

O Sn. JosEl M,o.n1Ai-;i-;o :- A questito é de 
coúfütnça. · 

(Ha oiw·os muitos apartes.) 
O SI\. Lçiuzu;i-;ço DB ALBOQoi:nQUE : -Ad1nira 

que minh:i.s palavras tenham 1uscitado tantos 
apartes. 

Senhores, todos s.~bem ciuaes são llS idéaa 
austenta!las pelo actual mini~terio não sómente 
em t•elaçiio á fjUCstão únanceir;i,como n do efo
monto eervil. 

O Sn. Ruv BAllllOZA: - H11 declaração fol'lllal 
do governo do q 110 aceita a questão como do 
confiança. · 

O Sn. LounENÇO 1>l!: ALDt:QUEÍ\Quz:- Os quo 
conaidernr ein o voto de hq,je como de confiança, 
estão compromettidos a votar p elas idéaa clo 
l\'Overno acerca do elemcinto sorvi!. (Apoiaclo11 o 
ntlo apoiados .) 

O Sn. Z.\iUA:- Si um· voto de confiança proa• 
douo n caruarn, o mini>terio .riuo o oblivcu& 
jJmah cahiria, · 

(Ila outros opa•·tc$.) 
O Sn. Lounr.~ço DE ALnuqmmQUE : - Com

prohende-so ci ue um:i qtte1tão ii11previsL:l pódo 
dnr muilaa vezes logar a osso 1mcces;o ; • • 

-O Sn~ SEYElllNO·Rm11tno::_A<l ca1.1tclam vou 
votando contra. 

O Sn. LounEN\'º nm ALBUQUERQUE, •• mas, 
quando ao conhoct~m as idéas elo gallin •'te, dur
lho um voto dB confinnQ:\ impol't1\ s.pprovll.l' 
implicilnmonta es6DS idaa.s . ( _;1poiados e nc'lo 
apoiados .) Tudo mais é recorrer n umn tangente 
que l\ logica coJld<imn& e a razão nilo com-
prehf}nde. . 

Voto conlro. o roq uorimonto.- ro1orvando-mo 
totla a liberd:i:le pn1•a. N precia.1• o 1;>rojocto que o 
nolJl'o presidente do conselho esta compromot• 
tido n trazar 11 osta co.mnra dentro de poucos 
ditis , 

O Sn.. Josi llfa1uANNo:-E' oppo~içi(o enga
tilhada, 

O SR. Ruts eoNA:-Nll opiniiio tle V; E x. 
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O Sn. Loon:eNço DE ALnuQur:nquE;-Não bo. 1 nr o requerimento de adiamento questão de 
t:-1, e declaro fràncamente ao nobre presidente confü1nça.. 
do conselho que, si o aeu projecto contiver a Dada eetu. oxplicnção ri camar:., ftC:l canhé· 
idéa de alíort•iarem-se sem ind0mni1.nção aquol- eí<lo o meu mojo do pensar a reapeilc> do pro
los quo tiverem aLtin8ido ou Bttingirem a. id:ide gtamma ministerial. 
de 60 a110os, o me.ti voi.o .lhe sera co11tro.rio e . Nüo temo; que o projccto sej;1 adindo pnra a 
conaeguintemente hoatil ao gnbinet~. · s.e~são seguinte, poiB confio na .probidade po-

0 Sn. J. PrNtoo; -E 0 meu tambem~ - · lrtihn o na lealdade do nobre prostdante do con-

0 Sn. LounENÇO DE ALOUQUEl\QoE:-Fa.zendo •e o. 
esta declaraç4o1 não quero collocar-me em po- O S.a. DANTAS {pl"c~iderite do con~elho):-

. aição de roceb:ir favores do govern·o. (Apafodoa Fai1-me ju11ti1ia. ' · · · 
B apartes.) · . ú SR. Loua11:N90 nz ÁLBUQOEll.QU.& :-Ora, 

Sou bastante explicito e o. nobre president9 ISÍ assim é, porque elevar á altura de questão . 
do conselho comprehende-mo, de gabinete um incidente a proposito da dis-

0 SI\. D.i.NTA8 (presidente do conselho): - cussão da lei de meios Y · . · 
Porfeitamen te. Votando eÕntra o adiamenlo resi?rvo toda. a 

minha. l iberdade. (MtAito llem). · 
O !:la. · Josi;;' MA·àtA:N~o : - O defeito ó· meu ; 

eu nl.to comprehendo. . 
O S11.. LOUB.ENÇO DE ALllUQUEl\QUE : -Eu não 

me ntisfaço com as declarações com que se 
sati1íe7. o honrado deputado por Pcrnnmbuco. 
(A1ioiados e mui to bem da opposiçao. Protestos 
da maioria e apartei. Energiços apartes. do 
SI'~· Jo&c Ma1'ianno.) . 

·o Sa. Pl\n!Htm;::~ Ai~nção. 

· O 811. Josn' MARJANl\io:-A que declarações 
se refere l A'e que foram feitl\S de má fá pelo 
gabinete de que V. E:x. fez parte> 1 A• outras 
eito muito bonraaas. 

(Ha outl"os apartes.) 
o SR. PRaroll:NTE: -Atten~ão. Pêço aG nobre 

· deputado p ara terminai· a 11uli Hplicaç:lo. 
O Sa. LouR!Nço OE ALBUQUERQUll :-Quatro 

palavras maia e terei concluido. 
O Sa. Jos:S MAilLtNNo :- Dê logo o tiro; é 

mais honroso. 
O ·sa. Louns:Nc;o Dlll ALnuQu.1mquE :- ?\!to 

trago a espinga.1•1fa carrega.da. 
O Sa. Josi:l MARtAN:so :-Está carrogadn, 
O Sa. DANT.\8 (presiclent1 do cottself,o) :-

Eetã vaeb-e não pretende carregal-11. · - - ···· 
O Sa. Jod. MARIA~:so Jd um ap~rte. 
O Sn. Lounu;ço nE ALllUQUEl\QUE:- Tenha 

paciencia. Podi d r1pi1sllo de· membro de. com
miuil.o de orçnmento muito antes do vot.a.r 
con\ra o miniaterio. (Apoiados.) O meu pro• 
cedimento · .. aão · estd >;Ujeito · -11 conaura. ·do 
V. Ex. 

(C'ontinwini 011 apai·tes.) 
Voto :i.inda, Sr. presidente, contra. o reque

rimento por outra. consideração. 
O ~yatema constitucional repreõentativo t em 

regra.a <.' preceiloa, dos q unes niio nos devemos 
atf::uitar. · 

Daedo que o progra.mma ministerial se con·
crelisa em uma idóa importnnte, como· a do 
olemento aervil, ó clo.ro que sobro olla é quo ee 
deve fai:or ques tão <lc gabinetG. (r1poiaclos .) Si 
o projocto contivtH' a idéo. a que h.ti pouco al.ludi, 
votaroi contra eUA, ó meti. Vllto ntto aorprchen
derá. o nobre pre~i<lente do con~olho, nem a 
maioria; o CJ UG, porém, niio poaso, o consid!l· 

O SR. llzzEl\l\A PE MlllliEZE~ requer o encer
ramento da discus1ão. 

E' approvndo o requerimento. 

O Sr. ·:Qezerra. de Meneze• 
(p!!la ordem):- O ministerio, pelo orgâ'G do 
nobr a p~esidente ·do comelho, aceitou o rcq ue
rhnen to do nobre deputado pelo Maranhlo · 
COIIlo que1tão de p:abinete. Neat::i. conformidadG 
peço a. V. Ex. . que consullo e. caaa ai •dmi~te 
que a votaçlo seja nomilllll. <Apoiados; muito 
bem damatoi-la .) . 

O Sn. Ruv BAaBOsA:- Falhou a manobra; 
quebrou;.s!l•lhe a arma nas mãos. 

E' app.rovado .o requerimento para que a 1'0• 
tação 11eJa nominal. 

Feit'.l a cluunada,· respondem aim oa Sra.: 
i . Pa!!BOs de Mira.nda. · . 
2 Cantão. 
3 Crua. 
4 M~c-Do,vell. 
5 Silva Maiti; 
6 Gomos do ca.,lro. 
7 Antonio Pin\o. 
8 Baruo de Canindii. 
9 AlvaroCaminha. · 

10 Tar,1uinio. 
11 C&rnéiro cl11 Cunha. 
12 TerluHnno. 
13 Crui: Oouv6a. · 
i4 Portolla. 
tr> Perotti. 
i6 Rogo Be.rro11. 
i7 Honriquo Marques. 
18 Souza. Le«o. 
i'J Alcoforado • 
20 Gonçalves Ferreira. 
21 Barão de Anadia. 
22 Oemjnfo,no •. . 
:?3 Coelho e Campos. 
24 Barão do Guaby. 
25 Araujo Pinho . · 
26 Barão da Villa da Barra, 
27 Duquo Estrada. . 
:.:!8 Fernandes do Olivoira. 
29 P:inlino do Souza. 
30 F1·anoiaco Befüario. 
31 All'rcdo Chave~ . 
32 Poroira d!L Silva. 
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s3 Lacel"da 'Varneck . 
34 Andtudo 1''igueira. 
35 Ferreira. Vianna. 
36 Mou.rílo. 
37 Barão da Leopoldina. 
38 . Pereira Cabral. 

· 39 Valladio. 
40 Soares. _ 
4i João Cael:i.no, 
42 Almeida. Nogueira. 
43 Cosia Pinto. 
4.4 Ullioa Cintra. 
45 Taunay. 

· 46 Severino Ribeiro. 

~espon.dem nà'.o' oe Sra.: 
i Adriano Pimentel. 
2 Almeida Olivei.ra. 
3 Saluatiano. 
4 Sinval. 
õ Viann4· Vai!. 
6 Castello Branco. 
7 B:l.uon. 
8 Franklin Dorfa. 
9 Meton. 

10 Pomtieu. 
U Rodngne4 Junior. 
i2 Ratisbona. 
13 Thomaz Pompeo. 
i4 Amaro Bezerra. 
15 Manoel Carlo•• 
16 Souza. Carvalho, 
17 Jo•d Marianno. 
18 ·Joaqnjm TavateB. 
19 UlysBes Vianna. 
20 Anton.io de Siqueira. 
21 Eapindola. 
22 Ribeiro de ·Menezes. 
23 Lourenço de Albuquerque. 
24 Thaophilo. 
25 Prado Pi112entel. 
26 Barão da Esto.ncía. 

. ri Ruy Barbosa. 
2B .Priseo Paraizo. 
29 lldefonao de A.raujo. -
30 Ferreira d a· Moura. 
31 Rodolpho Dantas. 

· -32 Zama. . . 
33 Rodri8'uea Lima. 
34. Juvencio Alves; 
35 Aristides Spinols. 

· · S6 Alphell ~ionjal'<lirn; 
S7 Leopoldo Cunbir.. 
38 Bezerra de Meue~u. 
39 Carlos Aff'onsa . 
40 Ignacio Marline. 
4i Contilgern, 
42 João Penido. . 
43 Sihiano Brandii'.r>, 
44 Montandon. 
45 Cam~rgo• 
46 Felisberlo. 
47 Vieira de An:lrnde •. 
48 Felicio dos Santos. · 
49 Alfon10 Celso Junior , 
50 Abelardo do Brito. 
51 Paula o Sottza. 
52 Martim Francisco, 
S3 Martim Fran<:j$CO Filhó. 

54 Souza Queiroz. 
55 MC'rac1 Jardim. 
!íG Leopoldo BulhiSes. 
57 GonçalTe~ de Carvalho. 
58· Augusto Fleury. · · 
59 Generoso Marques. 
60 Alves de Araujo. 
61 Silva Mafra. 
62 ·Maciel. ·· 
63 Diana. 
64 Ribas. 
65 Rodrigu'!B Peixoto. 

O Sn.. . PmmoBNTE declara ter sido rejei·. 
tado o re11uerimento. 

Conli!1úa, porW.nto, a ~iscusaão . c1ó projecto 
da rece1t:>.. goral do lmperio. . . . . . . 

O Sr. Andrade Figueira; ob
tendo a pab.vra, pela. ordem, deseja g,iber qual 
é O artigo que està eDl diSCUl!llãO. - · 

O S11.. Pni:sxoJJll!TB :-O pri~eiro. 
O :';a. ANDllADl!l Fxou EilU. pergunta ai o 

da. propo11ta do governo on o da co111misalo. 
O Sa. PaE.smJ:NTll :-Do projecto organi-

:i:ado pela commissio . ·· . 
O Sa. ANDR-\DE F1GUEIRA ob3erva qne a. 

proposta do gDverno foi convertida pela com
.miSBã'o em projecto de lei e ciue, seg11ndo as 
dispo$iç õea 11ilo sô da consh tniçlo como do 
regimento in.te1•no, e &ssa proposr.a, assim 
~onverlida em projecto de lei; que deve ser 
po~ta em diac11Ssio ••• 

O Sn. Pl\J!lSIDENTl!l : - Exactamente. 
O Sn. ANDRAI>B FtGUEU\A •• • começando.se 

pelo seu nrt. 1 •, qoe traia da receita ordinaria, 
e:s:tr11orJinaria e aa. renda com applicaçA:o es
pecial, o jnntamente aa emend11S que a. estas 
matoriaa foreiu o.preaenu.d11 peh eolDmisslo. 

O orador pen&A qno o Sr. proaidento nllo de· 
clarou em diacu88âo :1s <leinn.ia diapo3iç&a da. 
propoat3, que a commà~iio conTertou tm pa• 
ragraphoa do art. to ; · 

A eommi•iio, .depois de tn.tar do art. i.0 , 

propüo que l'leja. conve~tido em§ ! 0
, deelG ar

tigo o at't . 2° da propoata. ·do governo, Qm·§ 2• 
o o.ri. 30, om § 3• o nrL. 4•, e n.ccre11centa um 
~ 50 o maia outros; ató o n. t2, co1n um mundo 
de auloriiaçtle1 e de illlpostos novo~ . Porgunta, . 
portir.n\o, o ort1dor a.o Sr. -presidanLe. e tr&t& de 
uma qlleatifo capittil, ai S . Ex. coneidora em 
discussão todo o ar~. i• do projecto da commi•· 
a«o ou eóroente o a1·t. 1. • aa uro\lOBta. eom as 
emendas dti oommiasão, que lho'siio relativas. 

O Sn. Pnt:stn:mNTE : - Jú disse ao nobre de~ 
puto.do que o que estll em discusão é o projacto 
d11o co111miaaão, llo1·q,ue o a.rt. 53 da constituiçl o 
e o art .. 129 do rog11nenlo determinam .que a1 
.propo1t<is do governo rer:dettidas lÍ commisaão: 
sejam convertidas em projeclo para cntr11r em 
diacusaão. 
. O Sa. A NDRADl'l F1Gutmu. obaerYa que sobra 
oate ponto · não bs. drvida.. A quostao, porém., 
consi1to em que, hnvt•ndo uma propo!lta do go
verno com artigos diatinclos e emendas da com~ 
uiiali:o i'elaliTe.s a cnda um dess&s artigói, o Sr. 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 30iU1/201 5 14:53 - Pêgina 12 ae 39 

272 sessiío em 1 de Julho de 1884 

presidente considera todo o· projacto da co1nmis· 
são, quo resuma a. materia da proposto om um 
só artigo, ou si id. conslderando cada uma das 
e!ncnd11s da commissfio â proporção que dor á 
discas.>ão cada artigo. 

· A' ·vista, por<im, da doclara~i!o do Sr. pro>i
. dGntG,. fica sa\>~ndo o Ol'ador que se tem da dis-

cutir conjunta.mente o art, 1° da proposta 'do 
governo e o Brt • 1 • elo pro je cto d:i. com missão 
com os seus i2 pn!'agraphos, ele quo faz a l eitura · 

·"li camara. E' um munclo de ~utoriz:içüe11 gra.V'es, · 
do creaça:o do Xllpo<tos novos, d·1 converBilO da 
divida publica qua o Sr. preaid~nte sujeita a 
uma l imitada diecuasão a proposito da proposta 
do gov~1·no, que pede apenas no ark i• a eimµles 
percepçllo das ren:las jà cstabelecicl:is por lei\ . 
Basta este enunciado para demonstr:1r a enor· 

·midade do absur.lo :lniiunciado polo nobre pN· 
s~dente. 

· ·o Sa. PnEs•n:io:~"TE :- N!l'.o posso ent~r em 
discuasão com o . nobra deputado, porque o 
regimento m'o prohibe ; mas devo dar-lhe uma 
axplieação. O que sujeitei :i. di;;cussão não foi a 
proposta. do go1·erno, .. foi o projocto-da -commis-

. silo • . E' evidente ouo, desle que o art. 1° 
comp.-chende ~1s m:iierfo.s alli indic1das, sito 
essas as ma.terias que FS tliscut~~. De rosto não 
está na1 minha.a attribui ções nltcr.1r o methodo 
do debate, desde que o projeeto é nseilll npre
sontado. pela commisião. 

o Sa. ANDRADE FIGUEmA. :-o quo entra 
em di~cusaão é a proposta do governo conver
tida em projecto. 

··· O Sr. PrumoE:sr.a: :-Desculpe-me o nob1·e 
deputado ; o proj ecto q uo se di>cnte ó o q uo foi 
formulado pela commis!i[o, 

Não tinb direito do modificar . a íórma do 
projteto. O dever dn meSD. era pôr em dis
cu1111Lio o o.rt. i 0 do projocto da comruissão .. 

O Sr. An.t.onio de Siqueira. 
(-pela 01'dem) :-Sr. presidente, V. ]~1. anto
cipo11 a maior parte de.s considorn~ücs qu~,como 
relatOl'_do project,,, eo tcrin _do fozor. cm r.ospostn 
no honrado .depubdo pelo lti!l de Janeiro, e 
deu-lhe explic•çõo• que o snti1flr.cram . 

O Sn. ANon.\oll!l F1auF1nA:-A mitn nih 10-
tisfücr:im; · · ·· ·· · 

O Sft , Axl'oNto na StQUl'ltM:- Nlto p(•liam 
deixar <l•l aa.ti~fazcr o. V, Es., porque füram da~ 
das. com n. fo~ 1111. tmlo; 11. Cunslilui9ilo do lm
por10 o o rog1monto da ~amara HilO ospreasoe 
riara o caso em quce!ilo, 

O S.a. ANDRADE FIGtlEtl\A :- Convortendo n 
propoe ta do govorno cm projccto. 

O S11.. ANT01110 DJJ: S1QUEIM:-Si o projecto 
converte ou nlo a propoeL11 tlo governo, ó cousa 
differente. O quo a camara discute é o pro
j ecto da commis.•iío,' e niio a proposta do go
ve rno. Isto está claro no r egimento e nn Coneti
tuiçüo do Imperfo. 

o. SR. P11ES1nE:>TI!:: - O nobre deputado e• t:i 
abrmdo um <lebate sobra uma questão de ordem 
que niio tem mllis lognr. 

O Sn . AN-roxro DE StQU]!)!RA :-Estou dnndo 
uma oxplicaçllo como relator do projocto, 

O Sn. PnimnEN"n: :-A decisão csllL dada 
pela mesa. 

V. Ex. só póde ter a palavra peh ordem, 
para propo1• nova direcção do debato , . 

O Sn. AxToino ul!l S1qumnA :-Como permit
tiu V. Ex. a palavra por tanto tempo ao nolJ1·e 
deputado ·pdo Rio da Janoiro ~ · 

O Sn.. PnEstDEl'T.E :-O nol,re deputaJ" polo 
Rio de Janeiro pediu a palavra eobre o modo de 
di!'igir' a rlÍSCUSS:iO ; . OH ClXpli,1uei-Jho & decÍGft'.o 
da· mesa, e o quostiio terminou. 

O 811.. AxTox10 oz StQUErnA:-Mae o nobre 
doputádo censurou n reorganizaç~o do projecto, · 
e cu, como n.utor, como o respons:i.vel por ella, 
não podia. ficar calado ; devo moalrar ao hont'ado 
deputado que a cc;>nv0rsão . dos artigos do pro
jccto em paragraphos, não só ·está do nccórdo 
com o r "gimento como com as pra.ticas constan
temente sgguid·1s nesta c.'\mara . · 

O Sn. PnEsm1:N'TF; ·:-v·. Ex. não· pó:lo con- · 
tinuar 11essê terreno. O nobre deputado é re
lator elo projocto e como tal póJe . pedir a pala
vra. em .qualquer altura da discu11silo, · para o 
q tto tem preferencia, e dar .as explicaçües qua 
quizor, mM por ::Lgora esu di~cussito não vem 
:• proposito, pois a quoa~ão de ordem levnntad~ 
pelo nobro deputa.do pelo Rio de Janeiro jil foi 
decidida poln mesa. 

O Sn . A::1roxro »E SrQUEIRA :-Mas o nobre 
deputado c~nsui•oa om phrase muito violento. a 
organização do projecto. · 

O Sn. PustDE:'\TE :-Eu peço ao nobre de· 
putado quo não insist:J.. O nobro deputado póde . 
í:uer melhor uso do 11eo ·direito como relator, 
petlin:lo hgo o. p:1bvra sobre a mataria. 

O SR. A:sroxtODP:StQUEmA :-V. Ex. Mbe n 
ol>ediencb que ou cosl11mo preet:ir a tOdas M 
aue.s ordens ; o portnn:o V. E~. niío tem rnzüo 
em impossibilitar-me ngora um:1. limitada ru• 
post.-i. ao nobro deputn.do. 

Direi aponnY o seguiut~ : ~i o tnbalho da 
commiasão n:1o íos11e org11nii:ndo clcata fórmo., 
a. di~11asiio sorin · · interminavel,~ a· pa.ssage?m do · 
orçnmonto serb im;1os;iivel n~L'I sesaão. Hei 
do juatifü:nr oat:i. 1wop~içiio . em trmpo opror· 
tuno ; o.\'°' agnra liu1ito-mo .apenas u. s~guinte · 
rcclificnçlto. Só nnte0 ho11tem, 'lun.ndo entrou o 
prl'Jocto om disc111são, eu vorifü1uei um ongnoo 
q110 tinha havido un publicaç!lo e ó esto : 

l~m lognt• elo so !lddicionv.r no projl\clo da com
lllissiio a propo<tl do ao.no passado, foi 11ddi
cion:1d11 11 proposto. dcsto anno; portanto peço 
n V. EI. •1ue m:1ndo 1•cimprimir niio o pro• 
jecto quo so ostâ cliscutindo, mas a proposto. do 
govorno, s ttbstituindo ost11 qUe eata agui pn· 
blicada por <iquolla que devera sei' addictonada, 
isto · é, a propos~11 do ministerio Pat·ana.gu,t. 

O S1•. l\J:a.noel J:>ortella (p6la 
ordem) : - Sr. prf11idente, a dClcbraçlo que 
acaba de füzor o honrado relo.lar da commis~lo 
do orçamento obriga-me a fazer a V. Ex. o ff
guinto roquerimenlo. Desde · que o nobre·. depu· 
tado reconhr.cou o declarou li c:1.mnra que não 
e~tâ imprcss:i a proposta sobre que Tersa o pa• 
rocer ou o prcjecto elaborn.do pela commiaeão, 
torna.-11c impouivol a discuMão. 
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o SR. ANTONIO DE SlQUEIRA E OUTRO~ Sns 
D.11PUT.1.oos: - Não apoiado. 

O Sn. MANOEL PonTEL~A ; - O pl'ojecto que 
se discute tem por bi.11e a proposta do governo. 
· Desde que a proposta impressa é a ultima. e 
relativa ao exercicio de 1885-·1886, e não a do 
exercido de 1884-'1885, ó, consequentemente, 
que falha ·a basa do projecto e q ua a discussão 
nlo póJe ter logar. . 

Como se · comprehende que possa haver du-
. <mss!to, si o projecto e baseado em proposta que 

nã.o está improssa ; e si a propoab. publicada é 
di:fl'erente daquella em que se baseou o trabalho 
da honrada commissão 1 (Apoiados da oppo
siçtro.) 

Sou obrigado, Sr. ·presidente, a requo1·er a 
V. Ex. que, aUonta a importancia: da. materia, 
tome a resolução que julgar que no caso cabe. 

Acredito que V. Eit. e a cam:i.ra. não COIUIOD· 
tirão que se discu~ o projecto, sem conhe~ 
cermos a mataria sobre que versou. o parecer 
da commissão. 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA :-A proposta 
não contêm fundamentos. 

O 811.. !'ilANOEL Pot1.TELL.\ :-Contem as ver
bas de i•eceita, e convem saber si cMs uma das 
verbas consta. da proposL:L e conhecer si aa 
do projecr.o correspondem e:uctamente a cada. 
!Ama dns verbas de receit3 da proposta que 
eeJ"Viu de ba.~e ao trabalho da commiseão. 
(Apoiados da opposirrto.) 

Para o nobre deputado mesmo appellf}. E' 
poesivel que se discut!l o trabalho da commis
sio, ten1o em vi~tll uma. proposta que não li 
aquella. que a. commissão tomou como base desse 
tuba.lho ~ 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : -Deve estar 
publicada. 

O Sn. CoNTAGEM :-Està. no rela.torio do Sr. 
Pa.rant1gul\, (Oh! oh! da opposiçt!o.) 

O Sn. llh"Nol!:r. PonTELLA: -Perdôe·me. Em· 
hora esteja no relatorio, a camat·a. dtwe ter co,
nhecimento della pelos meios que o regimento 
estabelece o os estylos autorizam, para que se 
possa entral' no exame doo differenles paragra.· 

. phos; e, si a propo11ta. nll:o eatâ puhlic:da,.'luo.l 
serâ a base desse exame 1 

o Sn. BEZEnIU. DIC MENEZES d:\. um apal'IO. 
O Sn. MANOlllL PoRTJ>LLA :-V. Ex. vem Dm 

meu auxilio. 
0 SR. BEZERRA DB MENEZES:- P<l~ a.. pa,. 

lavra. · 
O Sn. MANOEL PoRTELLA :-Não desejo rou

bar i.llmpo à casa, Sr. proaid0nte. Trata-se de 
uma queslil'.o tle ordem, sobre uma lei muHo im· 
portante, e a V. Ex. cabe resolvor, si quer 
aubmetter a e amara á dolo1•osi1. coolingoncia de 
di11cutfr um projecto que ae bas~a em uma pro, 
posta que n ca•nara. nio tem em via ta, ou si, a 
bem da r<lgulal'idade dos trab111hos, reLira o pro
jecto da ordem do dia, ninnda.ndo publicar a 
proposta. que serviu de base o.o traballio d11o 
commiaslto. 

O Sn. ANTONIO DE S1Qt1Ell\A:--;-o Jtl requ(Jri a 
publicaçio. 

V. II. 35 

O Sn. MANOEL PonTEr.r.A:- O seu req_ueri
mento autoriza o meu. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUEmA:- Não apoiado. 
O Sn. Pl\ESIDll:STE;-0 nobre deputado sabe 

que o prGaidente não tem liberdade de arredar 
matada alg-uma da discussão, uma vez dado. 
para ordem do dia, (Apoiados.) 

[aso só 1?óde ter log11r por adiamento ou ur
gencia., e quanto à observação feita por V. Ex., 
sol/re o· modo dt,l cotejar o ti·ab~lho ·da commis
são com a pl'"poeta que lhe s9rvi tl 1fo b<Lse, 
posso informar que a.cba-se sobre a mesa o re-
latorio do :Miniaterio da Fazenda. 

Voz:Es [1,1. OPPOSIÇÃO :-Não basta. 
O Sn. MANOEL PoB.TELLA. :-V. Ex. mando 

buscar o meu requerimento; a. camara. que de
cida. como entender. 

O Sn. PRESIDENTE :-V. Ex. nlo pôde apro
sental·o nesta occasião. Os requerimontos do 
adiamanto $Ó pod~m ser apresentados pelo da. 
putado que estiver com a p:Uavra. E' do re
gimento. 

UM Sa.. DEPUTADO :-A palavra c!lbe ao Sr. 
Portelb. 

O Sn. P1n:sro:ENT:E ;-Cabe a um deputado da 
maioria, porque hontem fallou em ultimo logar 
o Sr. Ferreira Vhnna. Tem l1 palnvra o Sr. 
Leopoldo Bulhões. 

O Sr. Leopoldo llulh.Ses: 
-Agradeço muito, S1'. president1;1, a honra, 
q11e acab11. de conferir-me, dando-me a. pala
vra par3. abrir, por p~rte da maioria da cama• 
ra, a discussão do orçamento da. receita do im
perio; e bnto roais qu11onto não só é a •egunda 
vez que V. Ex. me proporcion11 occt1.11ião de OC· 
cupar a. attenção da ca.mnra na sesgão do hoje, 
como ainda, estsndo inscripto em terceiro lo
gar, niio c.ontt1va que mo coubesse noite mo
mento a pala. vra. 

Isto augmenta, S1·. presitlente, aa ditllculda· 
dee, cOtl!l .que sempre venho li. tribuna, poia, d!3 
algum modo, 'ºu apnnhado de sorpreu. 11em mi
nhas notas e a.pont:\mentos á vista, o qne em 
mataria tio positiva como n. qua (lati!. em deba• 
te; h!L dll, aem duvida, p1•ejudicar a clareza e . 
precisão do que tenho 11 dizer. . 

Começo congrntulando-me com o meu pau;, 
com o putido lilloral e com 11 mll.ioria desta c11.· 
m11ra,.,-quo é a exproasllo delle-, por ver t\ 
fl'ento da p.11blic11o administração o honrado se
nador pela Bt1hia, o Sr. conselhoiro Dantas. 

S. Ex., por seus talent~s e illuetrnçito, 
t~nto quanto por seus s<lrviços e preced(Jntes, 
estava naturalmente indicado para. asr1umtr a 
chefia do partido liberal nP. alt.~ 11dminietração 
dtis negocios do Estado. Politico 8llgaz e expe• 
rimontado, exclusivamente devotado, e desde 
muito tempo, ao.a cuidndo~ da caue'~ publica, 
S. Ex. eu.bod. superar as grandes difficuldades, 
que ora 1;mrcnm o govêrno, e al\tiqfllzer a U!lla 
Ma. pa.rte doe compromissos, que o partido 
lib~ral tem cou trahido com o paiz. 

F(Jlicilo o ga.binete 6 de Junho pela bri· 
lhante victoria., que ace.ba de obter ne~ta ca
mi1r11, na vot119ilo de confiança. hi>je provocada 
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pelo honrado repreaentanto do Maranhão, o 
Sr. Gom(!a de Caatro, e lee.lmanta 11CGit:i. pelo 
ministerio. Eatn. votação puz em evidencia o 
apoio franco e deciclido, que a maioria d~ ca· 

. rnar:1 preata ao gabinete, e fez esvaecerem~~e 
as ma• propheciRs, quB, contra eua vbbilidado, 
~e têm, por m~ie (1e umn. vez, formulado nesta 
tribuna por partri da honra::!tL minoria. . 

Não é, Sr. presidente, a a.mizadC! pes~oal, quê 
consagro ao illu.s.tre Sr. pre3idcnto do COXl.~c, 
lho, .. 

O Sa. DANTAS (prasirlente do conselho):
.•. e com a qa11l muito me desvaneço, 

O Sn. L110Poi.vo But..HÕES: - ... que· me 
leva a e.pplaudir n s. fü:. o ao gabinete act11al. 

'Não póde hnvar entre os me11s co-religiona· 
rioe, um BÓ que descoQheÇá oa immc.naos ser
viços prestados por S. Ex. ao paiz e á causa 
libm:•nl, e que nelle não veja um dos nossos ho
mens publicos mnis acti,,oe, 'Previdentei, ener
gieoe e d~dicadoe. ( M itilos apoiados) E 
quanfo nos faltassem, nos t1ntecedcntes da 
vi<fa. publica do nobre pl'esident" do conselho, 
ae provas desta$ eminentP,a q ualidad.;s, basteri11. 
con':'ider11r no ~acrifkio, a que ora sCl submelte, 
organfaanlo a administraçilo~aasumindo a r~s
ponsabilidadr.i do goYerno no meio das difficul
dacle~ que <10 todo~ o~ fados nos ass~lta:"!l, para 
que rMmh13çamoa que s. Ex. é estadista de 
patrioLismo o dG cor:igem. 

Apresentou-no• o Sr. presidente do conselho 
um programPJa meditado e v&sto, em o qual 
silo d~vidam~ntc apreciados os dous grnnde1> 
problem:os, que ora convalsionam o Bt·azil:
finanças, tranaformaça:o do trabcilbo. 

Nio aG propõe o S1'. conselheiro Dantas a re
solv0r do uma vez e em definitivo," nem os ern
baraçu tinanceiros, com que luta o Estado, 
nem a grave questão da libertação dos captiYos. 
S. E'l.. contenla·sa com dirigir, encaminhar e 
facilitar a solução (]essas duas grandes ituP.a
tõ~s; reconhecendo quo a . eolnção definitiva a 
ta.refa 11.uperior a• íorç~a de um gabinete. 

Pau regula1·isa.r ae tlnauçae propõe S. Ex. 
tr~s meioa: economia , .. novos impostos e con~ 
Tersão das l'entl1111. 

P1Lra llDcaminhar o movimento omancipador 
indica tres m;.didas .. :.abrgamento ~ério e ef
ficaz d.o fundo (]e r.mancipac:!to, 11or moio de ·um 
irnposh> n11cion11l que altinjn a todae 11• clnsses 
d~1 sociedade ; localie ição do oscra\'O ; liber
to.1;ilo immediata elos mai.oro·s do 60 anno1. " " 

Sr. presidente, o~ta programm• ~atisC11~·me 1 
o iicr&dito quo ha do marecer a adhcsil'.o dn 
maioria d·1 · camera. No 01ue respeita ao ele
mr.nlo acrvil, roprosonlo. elle a media das opi
niOe<, em que ao divido o paiz. Aoa quo, como 
ct1, 4,osejo.m. muito, o gabinete conceda alguma 
couss; e isto ó ja conseguir. Aos . que .süo 
clir~ctamenfo, pe&soalmente interr.ssa~os na 
quesLlío doa eBCravo~. o programma do minia
torio da\·e a·gradar ainda maia; 11órque com a 
idôa. do alargam.onto do fundo de emancipação, 
reµart~ aobr., n naçilo inteira. a responsabili
dadQ da má institujçiio e oil onus do a~n improe-
oindivo.l o inovilaval acabamonto; oncnminha 
a ro11olução do problema para o modo m~nos 
ru.ino"o âs classes directamante intoressndas. 

E' possivel, Sr. presidente, que oslns minhas 
palo.V!'o.B provoquem censuras; que me q'leiram 
arguir ele incoherente com reforcncia. ás mi
nhas opinifü~s, jâ conhlicidas neste assumpto. 
Os aboHcionistas intransigentea reprovarão, 
naturalmente, o meu procedimento. Já. me pro
nunciei, õ verda·.fo, e da modo .claro e significa
tivo, sobre as duas qur.i11tõ11s qo.e formam, pre.
d~:imenle, o amngo do programma ministerial. 
A. extincçilo do elomanto servil foi ol>jecto de 
uma propost:i,-rirnito mais radical que a pla-" 
nejada pelo governD,-que tive a. honra de offe
l'ecer á considoro.çilo do pm-lamento, na sessilo 
do anno pas$ado. 

O SR. An•oNso C.Etso JuN1on :-V. Ex. foi 
um dos primeiros a manifestar-a& sobre eet:i 
qunstã.o. 

O Sn. Lmorot..oo Bui:.huE:S: - ••• e é com 
.verdadeira satisfação que digo quo 11. proposta 
por mim formul:i.de. e apresentada foi füvora
velmont'l acolhidn em to;la o. minha provincia, 
por grande parto da imprensa do paiz e at•} por 
muitas pee~:!.S directamente interesga :ll!.B na 
questão servil. 

Não 110 me pode acoimar de co11tradicto~io ou 
ineoherenlo, pelo facto de ter pedido m11.ia e 
hoje contentar-me com menos. Não. Sustento, 
e hei de su~tenLat· corn toJas ns minhas forças o 
gabinete, que teve a corage1n da encl\l'ar de 
frente o probletn:i da libertação <los eacrayos e 
de trazei-o OJD sua deviaa para as discussões do 
pirlamsnto. . 
· O simples facto de querer fazer nlguma cousa, 
de inscre1·el' a questão no 19u programma, é 
motivo ba.stante pn.N t.er o meu franco apoio. 

Porque pedi a libet•te.ção immediata de todos, 
fical'ei inhibido de votar a libertação immediata 
de alguns, e as medídas tendentes a facilitar e 
abreviar a libert.1ç~o de t?dos 1 Pareoo.me, 
Sr. pr,·aident'l, que apoiando o gabinete, sou 
mais coherente, do que ai, po1• intrangigente 
ou muito exigonte, lhe negasse o concurso do 
mciu voto. 

Penso que nsaim a:irvo.melhor .o mais eilicn:&
.. manto á. causa. da e111J1neipação. 

Disso, no parlilwcuto r1•anccz~ lllontalemberl, 
o gro.nde dele nsot• dos escravos : 

e Nôs;oa abolicioni.$tl)ff radicn.ee, pedimo~ ma• 
didaa radica.eia ; ao passo q11~ O! m~dc1·acloa, os 
cfrct1111.spcccos n11dc\ quercim afinal <lo conlas. 
Nua· nc,pit~mo~ toda1 r:u mr:didóls do tt•ansiç/Io· 
achamol-u bons, cmbo1·a nos par~çtun ilisuffi. 
ciento•. 01 no~so~ advereario1, 110 contrario, 
oppõBm-sc n Iodas ellas ••. » 

O 1•xc!llplo da I\Iontl\lemb~rt deve eer s~
guido pot• todos os abolicionislns sineorof.I o 
convoncidoa. A~ suas po.lavro.~, a!l que acabo 
do re~t·oduzir, tlova1u 1!6r o progr11.mrna dos 
ernanc1pador~s, quo têm assellto nas cas11s do 
parlnmento. 

Por minha p~rtG, S1'. presidonte, desejo tudo 
e peço tudo: ltbert11çüo g~ral, immedinta, in
stantanea, si fór posei\"el. Nii() me limitei a 
des~j n1• ; propuz a libei·taçâ'.o gere.l e imme~ 
dia ta a c1unarn, e ella considerou a minha pro· 
post11o objocto d.o ~eliber11ção, enviando-a a uma. 
ilns e uas comm1asues. 
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Eu pediria ao nobre presidente do conselho 
que esposasse as minbas idéa.s, um duvida mai1 
radicaes do que as enunciadu no 111·ogrll.mma 
do miniaterio; 1i fosse dado contar com o apoio 
da. maio rfo. da c~mara. actunL . • · 

O Sa. ·F. B&Lrs,m10: - Póde contar com 
asso npoio, si puder 01·ganizar o orçamento no 
dia seguinte. 

O Sn.. LF,:oPoLoo Bur.11õ11.s : - Creio, po,., 
rem, que para a nboliçn:o immediata.do elemento 
sen·il, não poderemos conui.r, ncsto. camal'a, 
si não com. uns 20 a 30 votos ; e cm taes con
diçõee, comq_uanto ontenda. que as medidas do 
transiçilo deixam muito a desejar o não acs.l
msm a agitação abolicionista. nem tl·azem a 
necea~aria tranquillidade á · lavoura, voto ·por 
cllas ; e voto por ella.s porque, nesta· ma teria e 
no ponto ern que jé. nos ach~.mos, tanto parn. 
Ull.S como para outros, o statu quo é a peior de 
toJne o.a situnçõlls. Seria o mnis desastrado de 
t11Jos os alvitres e o mais corto dos pcl'igos. 

Par,\ o:; amigos da c.aus:i. da emanci
cip11ção foi, com ilortezn, um dia d,c jubilo 
aquelle, oro que o nobre presidente dl) con
scHho apresentou seu programmn. tt0 parla.
menio. 

A aUitude franca, resoluta. e bem d~finida, 
em que o gabinete ee collocou, dissipou appre
hensões, que se iam generalizando e tornando 
deaospcr.idora 11 nossa po.~iç~o. Eu apr>?cio e 
ap~lnudl.) a franqueza do ministerio. E' essa a 
um"a attitu~e. que com·em no paiz q á digni
d:1de do gove1·no. 

Foi ella, Sr. presidente, fGcun.la 110 im
portantis9imo~ resullados pare. a politica do 
pai:i:; no a0n11.do provocou declarações, qna brio 
de ochoar por todas ns pro,·incias do lmperio, 
e servir de bt•.ssola. ou de orientação â opinião 
nacional. 

O esplúndhlo e mêditado disc11rao do Sr •. 
Christiano OUoni, ns expl!caçõts do Sr. con
selheiro Saraiva, as doa Srs. :Sinimbu e 
Alfonao 0<'110, e, finalmente, ª' pa.luvras com 
que recober~rn o gabinete os Srs. sona1loroa 
CJorrdn. e Junquoir:i, no senado, o os S1·s. Fo1·
r0ira. Via.mm e And,.ado Figm~irn, no~tn. casn, 
pa1·ecem-me um ~ymptoma clnro e inoquh·o~o 
de que ;i.s questões lovanLadas no programma 
ministerial accanluam b9m a. politica convo
nionle ao pBrtido li~rnl. 

O .honrndo sen!!.do1• peb Bahh o Sr. Jun
queii'a. disse qun ficn.-va coin seu é>tiirito confuso 
diante d:• 01"gani:i;nç1lo do n1inistorie,qUB era. con· 
trnria ás normss tlo govo1·110 representativo, 
Vô que o gibinete do 24 do Maio ostit s11bsti-
1.uido por outro ni(o sahi.h> do 11eio da. _ma_iot•in 
vencndo1•;\; o que ê contn1. a indole ~ pmticas 
do nosa'.> regimo11 politieo. I-fa d:i. vwte de 
S. Ex. mi\. npreciaç11o do l\contecimonto : que 
maiori:1. vencedora ó r11sD 1 :i 11uc S. Ex. rofu
riu0so 1 

A m:1iori11 dn o.1m:t1'a "~til com o go.bincto e 
1\cab11. de dar ,fo a1,11 npnio nrrhM inequivocas. 
Aliim do•lll, •tll~ do11 hnjo um \'oto do coníinnç:i 
no ministorin, 11l!i1 vc jl} no111 ca1nJ'l'Oh"n<lo q110 
nos lo. ca111ara. Nejt1.' p11~1ivul out1•11 maioriri 
cu.pn~ da 11u&lontu1' u1n IJ'1\l1i11oto, 

Ha, com effeito, conf11si.io no espírito, aliás 
sempre tilo lueido e brilhan~e, do honrado so· 
nado1· pela Bahia. 
· O nobre sm11.dor pelo Pnranã o Sr. Correia, 
rccGbendo o g11.binoto, diaee (lê) : " O pro
gr<1mma do nobra pr~sidmto do conselho, 
noe pontos capitaea, parece tãO incomprc
hensivel corno :i. 1nudança de opinião de S. Ex. 
em rela9iio ii possibilid11do de organizn.r hoje 
mi11isterio .fortC1·. e duradouro, µossibilid~de 
que S, Ex. não tinha. em 1883. S. E"l:. 
formulou aeu progr:unma om termos vagoe. 
O programina. ó cheio do dl1~·idas o incer
tezas ••• ,. 11 

E mais adiau~e : 
« E' bom a~si.gnalar .desde jll. que o pl'o

gramma. apresentado por S. Ex:. não é proprio 
para conseguir l:'Ssa ndininist1·açiío forte e du
ra:lour.i que S. E:oi:. q11erici om t8B3, a que o 
o Sr. Sarnh•r, julgou. não pcder orgnnizRl' 
agora .••••• ~ · 

O Sa. DANTAS (presidente elo conse&ho) :
Elle tomava a si prevenir o juiio d:i. m11.ioria 
liberal da. cama.ra. Não tinha. poderes para 
tanto. 

O Sa. LEOPOLDO BuLuliEs :-De facto, Sr. 
presidente, o progr11.mma do gabin3to 6 do Janho 
dcaorientou e confundiu osadverd:.irios: a prova 
eRtil. n:i. incohel'encia, com que os arautos da 
minoria desta c.18a o receberam. O resteja.ào 
orador S1·. 1',el'reira Via.una co1·roll a\ tribun11, 
para. dizer-nos : e Esta questão (e. do elemento 
•~nil) ha de sei· resolvida 11ela. lei... ou pela. 
revolução i. ; mn1 1 antes do chegar a esta pro· 
poaiçiio, disse o nobre deputa1o : " Em sulist11n
cie., o programma do gu.b1netG a.ctu11l é o mesmo 
do gabinete paae~do; e sem alcance, insuffi
ciento e sem exequibilidade. 'I> O or .• dor de. mi
nol'ia achou que o paiz exigia do minis to l'io 
muito mais do qua este pt•omeltb. . 

De 01Jinit1o díametralmenic opposLa e o 
Sr. Andra.de Figuoir11: l\clHI o 1>rog1·aiu111a 
exagerado, comp~iro.-o 11.· um « facho de propu.- · 
ganda. .1,1arigoea.. " hto prova, a mou ver, 
8t. pre~1dente, quo n posição franc:1 o.decidida 
do nolll'o pro~idento elo '«)neelho do•nnrtcou 11 
minoria e !ovull 11 co11fuefo o 11 incohorencfa 
we1mo nos sous mttis l11ciJos OMpiritos. 

Dis•o o nobredC1putadu pelo :11° district1) <lo 
Rio d~ J:in~iro: 

« O governo pófo do>envolv1~r o pens1mc11to 
contido no. lei do {871, mas nl'lo ultrapass:u• os 
limitas por ella traç:Ldo<. ·Entende .ciue. com •l 
libortaç!!o dos maiores de 60 :.rnnoe, a<l.opta-ae 
nm pl'incipio novo o fere-se a propriedade, 

Ne~te aRsumpto, da1·e-se dizer a verdade 
tode1 o com frnn11u··z11. 

Nlio comprúl1endo, Sr. presidrnto, cstll ph:i· 
risairo ro~poito pala inviolabiliJnàe cl:i. sllpposta 
proprlodado, ao pai• do qutisi nenhum pol.a in
viohtbUidalc da libor<laclc o da pcr~onal1dade 
Jrnmana. Atlmil'n.·1uo a. coleuma erguld11. :.\ 
i1moaÇ.!I. de uril lo\:"o ni'rll.nhiio à pl'opriodndo, ao 
lado cln iridiíforcuçu, si nito ncq u ie.>côncia fol'· 
nml O. esCl'llvisngít1i do n.fric:u1os menores de 
50 a'nnos ! Os 11rchivoa judiciarios provo.m que 
lm rnuiLo.~ o.fricllnos om ca.p~iveiro illega.l no.e 
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nossas íazenda.s ; e aquellos que clamam con
tra qualquer restricção à p1·opriecla.ie cscmva 
(expl'Ol!Silo incorreta e ine:uct.a, yorque con• 

. tosto quo o direi to senhorial rlOJª• JUridic:s-:· 
mente, o mesmo que o domínio) ·não se a.lnr
mam com a oacravidão illegnl, e creio ate crut1 
não hesita.riam em legaliinr & illegalidada, o. 
11ttentado, o 011candalo ! · 

A libertação dos maiores -do . 60 annos, pare· 
ee;-me, S_r. presidente, mui . fraca compensaçf1c· 

· fü~h li. cbs.'!e e11cra.vn; e ·· V: E~·. ha ele· ·se 
lembrar.que em meu projeeto fui ma.i• longo : 
podia libert:i.ç1lo immediata dos de 50~ 
. -Est.a movicnento, que lenho eabo~nde li

. geirllmente, da questão servil, accentuou·so . 
com a organiznção do gabinete de 6 <la Junho 
e com a apresentação do s~u i;irograromn. Fóra 
do parle.ment11, o lU'.lVimonti) tambem aeean·· 
tuou-se : 11. impre1111a r ov ela-eo em favor do 
actual gabinote; Sll!lim. como grande numero 
de possuidoree de escravos • . Isto merece nota . 

A que cl:tssoa, 11. nuo foterossos vai contrii· 
ri~r ou olfender o programma do g.1biucte ~ 
A lavoura~ ~as esta, em uma . boa p~rte, ap:-: 
plA.ude aa 1dons do nobre preaid~nto do con
selho. Ha am11. outra pnrh que a ellas se Oí>JIÕ~ 
obstinadamente. 

Nósdevemoe discriminar, n !lA}oelles qne com· 
balem o mo\'imonto emancipador, duas .ch1'1lOS 
muito distinctae : a primeira, que cbatnitrei 
dos opportt.mista$, considern a questão do 
nlto, sBbe quG elh este. amndurecida, que ha 
ja sobre olla uma s3nlença passo.ela. omjt1lgndo, 
que cumpre, apenas, e:;;ecutar e!!l!a ~entenç;\, 
Estes são patriotas , nifo procuram penr o movi
mento emancipador,. não Yêm com maus olhos 
os abolicionista•. · . · 
. A outra cl.iae d<" possuidores. de escravos 
complle·.se d'tquelles qlle qualifico de 1·e~ofo. 

. cionario$. São cegoe, cegos da peior especie, 
daquelles que não querem ver. 

Esta questão,. q110 o nobre deputado po1· Mi
nas Sr. Atronso Celso Junior, na s~ssão de 
hoje, diisse ser_queatil~ importantíssima, que tem 

· - d~~membr~do os partidos i ·quostão ·que convul~ 
c1ona o ps.1z, no centro e nos seus :rngul()s; 
queatão quo, n11 phra.,rdo Sr-. Joaquim Nabuco, 
tem e_onvertic1o o .. B~ar.il cm . uma. cratera; esta 
q11estão nuo pó lo par,\r. E, M emtLnto, esse 
grupo do pos;;uidor~s do escravo.~ ninda tenl:i , 
por meio do re:•reacntaçõ~-' • por meio de i·e
·clames;· e a tá por meios iUegaes, pór cobro 
110 desenvolvimento <.1111 i tléns abolicioni~ta! . 

A 1~ chs~a nos merece muito. devemos at
teudel-a, porquo oll~ pl'OCtll'S. discutir e não 
põe tropeços ú soli1~.lio elo proble1n11. A 2~ só 
v@ a queslüo dD. indet11nii:açlío : as phases 
mais importo.nte3 da questfio do olemento ser·· 
vil lhr1 escnram completamente ; pouoo lhe im
porta que a. proàucÇlio diminua, po.1co Ih~ im
·porta que osor<;iuuontos ae desequilibrem com " 
emanctpaçJo ; o que qner ·ci a. indemúizuçffo. · 

Estes, disse Tourma:;-ne, 19vanta.r1un gran
de s.britlo, gr:i.nd!l celeuma., quando Abrahão 
f.:inaoln nos Esta.dos-'- Unido' qui11 resHtnir a 
libe1·da1fo nos escravos da Unitio : r eaistirum 
e só ce:te1•.1m, só se oonvonceram elo que todo. 

. a tonta ti V•I elo rosistoncia soria infruol ifor:i., 

qua.ndo ouvíram u~a. voz treruend~- a voz do 
cnubão, · 

Creio, Sr. presidente, que esses obslina.dos 
apres9al".io o movimento emancipador do paiz, 
pensando crear-lhe embaraços, <J.Ue em vez de 
paralysal-o, do enlor ;pocel-o, mais avigoram os 
esforço~ · d:1quelle1 que defendem com aacri
ticios; · e :is vezes com S:>.erifieioa muho earios, 
a ·maia s'1gro.dn de todas as causas . 

l!;u não pretendia di'3cutir . este assum
p\o ; estou ·con1 n palavra em uma díacaaaio 
muito larga e que para mim tem muito~· 11tra· 
ctivos, a da receita do Imporia; pretendia 001 
occa~ião ma.is opportuna, quando aqui fosse 
npre~entado o prnjecto que o govsrno está con• 
feccionando, tomar 11 palavra e rc-tipree0n tar o 
meu de abolição immediata como 13ubafüutivo e . 
j ttstific:tr·mG do.s accusações que particular~ 
mente me tom sido dirigid:ia . Aceitei o con- · 
vite que mo fez o Sr : presidente d.." cama.ta 
para desenvolver o nssurnpto, quando ·nfio eup
punha Ler qus fall:11· hoje, porque de ha muito 
que desajo tomD.r parte nas dillcuaaões deata 
carnar-a. · . . . .. 

Jà me inscrevi em mais de cinco discussões 
e até hoje -niio pude obter a palavr& ; não ob
slnnte fürei ainda algumas eonsidernções sobre 
11 política do gabinete actual e passnrei a. eon· 
siderar a. qneatào que, no meu entender, é a. 
mais momento~:i. do paiz depois da · abolição, 
.e a mais grave d11s que l'eapeitam us iinança.s: 
a consolidação do mefo c ir i:uillnte. 

l\lllS nntcs do passar a csto no\•o assumpt&; 
e peb muita ci>naideração que mo . inorecem as 
opiniões do m eu nobre amtg'.> o Sr, Ferreira 
Vianna, direi ma.Ui nlguma couea sobr e o que 
hontem lhe ouvi. 

O nobre deputado pelo i2o dialricto · do Rio · 
de Janeiro d.isso bontem que os indiYiduos 
podam libertar os 11eu11 e.ecra.vo~, a. nação nito 
o póde fazor. . 

Esta questão,. que o Si·. Ferreira Vianna qua
l ifiC\Ou do alto empenho da pol i t foCI <ida i;o~
scitr1cia lmnurna, nllo é uma questão particular 

· quo deva· ser rosolvida pelos individuoa·; ó emi;.. · 
nentomenle social, é uma quesllo que exi•te 
por virtµde de lei, e, :i.s$ilD como a. foi gerd B 
creem, só :i lei n pôde re-voga.t• ; e, portanto, 
compete a.o parlamento geral resolvol-11.. · 

l\luitos ontendem que neste negocio, como 
om mttitos outros, dove-se attender ds condiçllea 
em· tiuo so ncbam · o.s i>rovincio.s· do Im~rio, e 
commetter á-; assemblóas provinciae~ o· direito 
de legisl11rem sobre o nssumpto. 

l\fos esta soluc;üo ó inconvenienH-isima. Si a 
quostão é Rocial e interessa a n119ã'o toda, deve 
sor re~oh•ida pDlo p:i.rfamen to nacional. 

O nobro deputndo pelo Rio do. Janeiro, rêfe
r indo-sc no nobro preeidente do couselbo, disse: 
e Ning-ucm teve 1lianto d11 si uma situação 
m11.is •lifficil e mua porspocti \'.ll de runior glor ia 
do quo o nctuo.I prosidontG do cons11lho. i. 

D,) accôrdo. Nunca. as di1Hcul1lndes rodonl'l\m 
mais a adminislmçiio pullfüa do lmpor:o da que 
na q nadra. nctunl ; e, em vo1•dAcl1J, ni!o pódlJ 
haver maior persp•!Cliva dll glorfa paro. um &li· 
tadistn. do quo :i de encaminhar á suo. molhor 
solnção um p roble0111 do imperioga 11ctualid11de 
e de alto afoan<:e p11.ra seu paiz. 
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· Direi ao nobre presidente do co11solh9, piÍla. I O Sn. LEoroi.Do BuLui5Es: - Entã:o o go 
muifa contie.nça. que me io11pira, que tenho verno nüo poderá prescindir de um empreatimo 
profunda convicção da que essa.11 difficu14 externo ou interno. 
dadea, qu!l o cercam, hão de ser suparada9; quo_ O Sn. DANTAS (presiclenee rlo conseZhoJ:
~n glona, . de quo fal~a. o nobr? deputado polo Q governo ha de 11oguir para a. i:onver1íio o 
Rio do Janeiro, lia de ae~ conqu1&tada. . mesmo processo de tod.1111 as naçõu, e que a 
. Passo e.gora a nammar a parte financo11'11: Inglaterra egora mesmo vei pôr em praLica. 
do programrna do governo. Nilo me occupa.ro1 0 S L B • , . E F 
das econo ·as feitu em diversos rarnosdoeaer- . . n . J;OPOLDO DE ULHoEs . - m rança, 
· · bII!1 

• i d 6 000 OOn.t em t86t, achando--se o füc1oc1ro exhausto do re-
.. v1ço11 pu !ic.011, na importa.nc a. . e · . : vo11• cunos. fei-s0 Clm parte a conversão dos Litulos · 

e qae aqm Já fo~am arresentad~s ·ª 1'eti1icadas, de 4 i /2 •/o a 3 º{o, àem que o governo con• . 
quando se dia~ntiu o <'tçomcnto da deapoza, &rahisse emprostimo afim li& se habilitar olfe-

Não f3lfare1 sobre a. agg ravaçito de e.Jgumas ran . b 1 · d ª 
contribuições c~istentea e nem tão pouco soore recer .ª ga • hr 0 em 0 so aos MUl! cre or~a , 
o novo imposto, cuja. decretação se propõe e O Sn. JoAQU1M TAVARES : - Não apoiado ; 
Jlão deve ser adi&da. A necessid.ide ·dessaa me- esta Y ·Ex_. completa~ente enganado . .A con · 
d idas Iembradaa pelo. goyerno e a:eitas, com Teraao obngatoria seria a ban~rota. 
peqnenae modificac;õeB, pela commiasão de orça4 O SR. · LEoPOLOO BuLaõi:s:- Não é licito, 
mento nito póde ser contosle.da, attentas as pór'se em duvida a nacesaida'.(e e urgencia. da 
condições do Thesonro, expostas com a masima ccinversão elas apoiices de 6 of0 ; a alta cotação 
franqueza e fidelid<ide pelo honrl\do el:-ministro que cst<is titulos têm alcança.do cm nosso mar
dn fazenda o Sr. conselheiro Lafn.Y.ette. cado maneta.rio. ha muitos annos; impõe ao go• · 

Toma.rei por objecto das cona1darac;~11 que verno a obriga.c;ão de &llbstituil-oa por outros da 
pretendo fazer - a. . o}>eração financeira. que o juro menor. · 
governo se propõe a. raaliiar, e que vejo con- Para sa conseguir BSto deaiderattiin, se-
signnda no § 11 da proposta . nhoro~, sô vojo .u.m !'leio efficiu e seguro: -a 

•§ 1 t . E' 0 governo a.utori:ta.do a convartilr consobdac;ilo ~o meio circulante. . . 
em titulos do 5 •/.as e.polices de 6 •/., amittida.s S~~ operaçoee estas que se oombmam, qna 1e 
em vii-ti.Ide da lei de iS de Novembro de 1827, auulaam,. que se completam. O governo n1o 
e a fazel' opGraçõcs do credito po.ra. embolsar d~ve Yac1llar; em metter hombro~ a eata gr~n
ao par 9 por séries, m~<liante sorteio, os ·pot°4 d1osa empreza. tendo de contr:ihir ompre~hmo 
tadores du apoiice! de 6 º/o que ni'l!> quizcmim para ~lferacer embol,so ao11 port~:.~res dostilulos 
receber em troca aquellea titn1os de 6 /. , apr~enta-a&-lhe ooo11 iao opportuna 
. . . • . para, por me1ode uma grande operação de.cre· 

d . 0 Serão coninderados como tondo ac111tado dito, resolver o;; dons problema.a financeiros: 
a conversão oe portadores, . ou donos de apo- a con1'el'stl'o dc.s rendas 11 supPrcssiZr> elo pa.• 
lices, qne nlfo houveram solicitado o ombollQ pet•mocda e do cuno forçado, 
~entr~ do prazo quo sera marcado por decreto As vantagenli, senhores, deste ple.no si.o i.n• 
~mperial, no qual as determine:ra. lambam a. tuitivas, e já tive occa11ião de mo•tral-M, na 
e.~ª em que começa a correr o Jnro doa novo~ discuss&o do orçamento 1le 1883-1884. 
titl1loa • . A consolidação propo&t.'\ fará. desa.pparecer a 
• . • · · • • · · • • • • • · · · · • · • •• · · · · • • • • · · · , • •. · · • ··• diil"eren.,;a, que hoje . existo, entra o. noaea. 

«3. 0 A importancia do juro, que da conversil'.o moeda o aa moedas eatrangeiraa, etevnndo o 
l'eeullar em b9ne!icio do Eat~do, Mrá. applico.da valor do pn.pol•moeda . ao valol' do ouro, ao seu 

· ·· li amortizaçllo do papel-moedn, ·etc. • · vo.lor nominal, no pa r. Sendo assim, senbores, 
. Pal'GCS4me ocioso onc:irecer 1\ ,.riwida !e da u.Jquirindo o meio circulante o valor que tem. 

0 pordido, isto ó, 25 a 30 •/o, e. canvars!Io dos ti, 
operação que o ~overno desojaemprehen i ar. E' tulos de 6 ,,,. fal"-IJe~A com a muior facilida.de e 
e11te o ponto mo.ia 'importante e mn.lindroso d;, sem 0 .menorvielumbre de insuoceseo, · 
a.eu programml\ flnanceiro. , Digo mi\is: A conversão poder-se~!!. realizar 

Como poderà o thc.sonro p!Lgar ao pt1r as apo- aobra outl'n!I bases, 001 condiçiles inuito m&i!I 
li~es aort'!adas, ·no· caso que 'O ·poasuidores das vantajosu pa.ra o Estado eparaospa.rticulll.l'ea • . 
me11mu não queiram receber os novos titules i De fetto, deso.ppare~i1la a. depreciaç~o do papel~ 
E' Sllbido que o theaouro não tein recurs09, moedii, os novo.s tJtulos· poderio ser de typo 
t3m de(lcits. . . inferior ao de 5 º/a, o os credores do Estado 

O governo, porém, serà .obrig11Jo n. contrahir não os impugnarão, porque terão a certez11. dos 
um emprastimo para garnntil• o embolso a.0:11 luc ros que víio a ufe1•ir. 
cradorea que opta.i·em PQr elle. Mas, poderão 'objeota.r-mo: n conaolidaç&o do 

pa.pol-moeda· ó couse. imposeivol, na actuali-
Neata hypotha!So, que póde d;1r-se, haverá dade. Ju e disae o nobre deputt.do por Pernam, 

\'ant:1g13m em lav:u··se a olfeito a c onveuão 1 buco, o Sr. Antonio de Siqueira., respondendo 
O. 11ugmcrnlo da.c;ipit:il da .divida por um bdo e 11.o discurso que o iliustro r~preaouta.nte do Rio 
por outro 1\ Cl' ~nçlto de nov:is· responsabilidades, de Janeil'o, o Sr. conselheiro Pereira do. Silva. 
o nccl'ascimo na divid3 d a juros niio forão das- aqui profüriu, em uma das sasailes p11Ssa.dll9,ao-
•iiPnrecer; .em bóa pnrle, os lucros provonionte s .bre 0 orçamento da despeza. . 
d3 convotailo ? · · A meu ver, a nacossiilado da rGCorma do meio 

O SR. liANT.\S •'pl'esidc111e do c•mselho) :- circulante, d11o supprassão do curao forçado, em 
A troca dos \i.tulQe , el!rá aompre t'~culte.tiva. e nosso paiz, :uão póde me.is ser cliscutidn; ô 
n!to obrigntor1a. queetão v oncidn, inilladivel, inadiavel. 
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A circult.çifo fiduciaria e com cul'IO furçado 
diffioulta sillilo impossibilita o · O'}uilibrio dos 
orçamentos do Eslado, abala o credito publico, 
crêa . omba1•açoe À~ transircçüea, prejudica. 
enormemente ao commercio,à.8 induaLt•iu.9 e vai 
de dia a dia. conduzindo·no11 il miseria. · 

O papel-moeda, hoje o unico age.nte de per· 
· -muta, conv~rtido do faato, entre nós, em padrão 

. .. monot;irio exclusivo, é a divida mais onerosa. 
. do E11ta"10. Dil-o n historia commercial o .finan

· .. . ··coi1•a <lo pll.fa. 
. V. Ex., Sr. presidente, conhece a historia 

d;w nos111.s fin01.nças ; sabe que nos tempoJ oo• 
. loi\iaos o nosso l!-yatema. monetario era bi·rnetal• 

Hco e quo a r eclinhagem da prata, nu condi· 
çõe~ em que fórl\ feitll., ém virtudo do alvarã de 
20lé Novembro de 1809, det1Hminou o desappa· 

· l'ccimento da moeda. d0 ouro. Mai"s tarde, aua· 
pendendo o Banco du Bra..til o troco de suas no
tu,11 onda do papel inconvertivol expclliu a seu 
turno 111 moedas do pl'lita. · · · ·. 

\'imo-nOll então em pleno rl'gi.men do p1!.pel 
moeda e do cur110 forçado, regbnen inaugura.do 
em 1819, e do qual cumpro qui;i .qna.nto .antes 

· nos emancipemos. · 
Oe inconvenientes d€1 uma circuln.91fo tio vi

ciosa fizeram-se logo e logo ~entir ,o pouco tempo 
depoia de noa~a emancipação politica, em i824., 
o governo contl'ahiu em Londres um emprealimo 
de e 3 .. 686.000 p~ra dal' IL moeda brazileiro. 
uma baà.e metallica, qtte lhe aa.s9gurasae a in· 
disptinsnel estabUidade d e vn.lor. 

NinguQrn poz em duvida,· nesse tempo, que 
importlld~ a quantia do empro~timo em ouro, (l 
deeretndo o pagnrnento, em esp~cia, dai! notas 
do Banco do Br1uil- o cambio, que havia 1tell· 
cido a 48, se efo\•aria in11nediat·-1mcnle ao par 
de · 67 t}2 d. por 1$, tl:i:ado pela !oi de 4 de 
Agosto de 1868. Ninguem igualmente recaiou 
que us moedas metallicas que entri .. sein pt\rn 
a circulação, q tlet· pelo troco du notas, quer 
pelos. pagamentos do . Thesouro, emigrassem 
do f til:r. 

E qne o el:amplo quo llC&.b:l\'a do dar o·banco 
de lng}atorta, pagando 38 SUH U.UICJS n Vista, 
ao portador e restabelecendo assim a. ordom, 
a confiança o a tranquillid:i.do na Gran-Brelnnh:i 
oatnva- bom Tiva ua memoria d e todo•. 
· Maa~ ·como disso, Sr-~ l1residentc, o !!mpros

·timo foi roalizndo na praça de Londres, sondo o 
preço da omissão de 80, o jttro (te 5 °/0 e o ca.· . 
pitahle ~ 3.686.000~ Era déstina<lo a cobrir o 
ileflcit, ( ne.!!le tempo já havin deficit! J e a 
eup~rimir o curso f'or~clo. A primo ira vorb:1, 
poÁ·cm, abuorve11 toda aaommn, pl'cjudicando n 
segunda. . 

Depois deah~ nllo me coneta quo outra. tenta
tiva fo8'>9 foi ta no sentido d~ consolid:1r-S<e o 
meio circulante. Ao contrario, ae circums~11n
clas tàm~no~ obrigado n mu ltiplicn1• ns cnri asilos 
do papel-moo:la o a eterniin1• .na. circulnção o 
fAtal ·regimon elo curso forç~do. 

Pnrece-me, 11enhorc11, que o de11n11imo ao npo
d~rou cios nossos fh:io.ncoil'OS ·º <JU'l todoa 'º com
bm11ram om eo·ntta.r a sol\lçlto dosto negocio, 
que ó o mais impol'tante, dos quo rGSpo\tnm tis 
finanças, ti. evoluçiío n~tural de. riquo:m :pu-
bfüa. · 

Nlo, 1onhoZ.e1, niJo ce1sa1·ci de clamar con.· 
tra oste proposito que o• governo• liberaee.e 

. con1erradore• vão transmittindo una ao• outros 
e ·quo encontra & aua razão de ser em e•crupu· . 
los o receioe, a meu vor, oornplet111no11te illf'un
dado•. Eeper,1r qno a obra da reconatruoçllo 

. flnnnceiro. se conclua, que desenvolva-se . . ores· 
ca, multipliq ua-se a riqueia publica, para ro.· , 
tit·ar-•e o papel-moeda o banir-se o curao for
çado, ó conspfrar contra aq uolla recona,ri1cça:o, 
ó crear diffi.culdad(!s 11oa progreuo1 o á prospo• 
ridade do po.ill. Estão, pois, 0111 .11111 oiroulo vi• 
clo.:ioos que appellam para a OYolação ocono
mica, quando se t1·ato. do remoTer 09 inconve
niente• croado$ pela circulaçio fidnciaria. . . 

Nio me can9al'ei, Sr. presidente, do recordar 
aqui o bello .exemplo da. Ualía (que ünda hoje 
a Europa admira), ton lando por vazes l<!fantar
eo do &.batimento em quo ae nohava e ooniie
guiudo, depois de uma luta de f7 annos, mo
lhornr ne suaa condiçõciis · econo1nicas, por em 
orJem u sul!.S finanç:1.s, fortalecer o sea credito, 
regular a. eua circulação. 

Mu, pondera o nobre deputndo por Pel'nana
buco, o Sr. A . de Siqueira, 4:paro. :-. converaão 
do meio circulantci duas condições &ão imprea
cindiveis-o augme11toda producção nacional e 
o o:i,uilibrio dos orçamentos do lmperio .... 

S. Ex., ó d0 vôr-ae, filia-se á opinião que 
tem-se tornad:J geral e que por infelicidarlcl 
noasa tem domin:i.do os nossos holllcne publicos 
e a alta a.dminislra9lfo do E;:.tn.uo. Offtirec~-se
me ensojo de combatei-a ainda. uma vez desta: 
trlb.un:i. e 9 fa1•ci. com R convicçuo de q11em pro• 
cura ealirpar um preconc~ito.fünesto a.? pa.iz. 

O cquilibl'io or~:i1nontario, Sr. prei<idente, 
sert\ de facto condição elllloncial para que o go· 
verno do · Bl'azil cuide de hori~nr as promea!!&B 
d$ pagamento do Eiitado e a quB a lei dá o 
carn.ctcl' de 111o~da o eurao obrigatorio Y O 
augnienlo da producção sm·â igunlmenle um 
rectucaito indispeii.i;avel para <1ue libertemos 
a circula~io do jugo que n opprimo 1 

A II.alia foi obrigo.da :i attentler a estas con• 
: íliçiles o pói' um· motivo muito simplos:-pat•a 
contrahit um emprestimo externo n vullndo pro· 
ci~ava de crcJito; o 1!0 recursos iiar11 occorror 
Ü• despezas quo o· serviço do ompro•lÍlno acnr
rot:a1·ia . o dcploravel osltldo d e suas finn.nça,.: 
dotermin:iv:i. g rande depressão do sou erodi to; 
o 1rngmento notav.d da populr1ç!l'.o,_a tra1u1for· 
ma.ç"tto qúe eo operava na organização do tra
balho ·ng1•icola, impossibilitnva-a de alargar o.s 
suas rend!ll . 

E' eobiJo qno oa tituloa do rend11 da ltolil\ 
eram co t:dos na bohtl elo Paria a 54. Foi no· 
ce11sario um O$fo rço continuado elo muitos :1n-
1)ol p~l'11. quo so 1·a<t:ibelac:~eso o equilibrio dos 
orç:imcntos d:> nação itnlianu, e Magli::rni p11• 
desse emprohandor a grnn•lc! o;ioraç!ío q no slll
vou o. t•conomia da ltnli:i.. A imporlt\.çãQ (lrn 
o:tt1·no r<fümrian:icuto supc1-101• ú cxpo1·taçâ\J ; 
ba1·i:1 o receio, po'a, Jo crinlrahido o erop1·es• 
Limo o:i:lc.·no nnquella.-i condições, o ouro es
.co.'.\r·Bo) immedintmnonto par:l aatiaf112or as 
nocc11:;i1laclos do oquilibrio da bal:inçn d 11a pa· 
gnroenlos. 

E.~tns condiçüee niio podem snr oxigiuAS 
p~ll't\ o Drazil; em i 0 log nr a importllçílo 
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ó igual, si não inferior il. exportação; am 2° 10· 1 por pra.ços mais elevado.a aa mereadoriaa que 
gar, o Brazil, apGzar de nllo ter as sua.1 finan· comprar 1 A• pe1•t11rbaçõea originadas pela 
çu bem r Ggularizo.dM, goza de um credito e:i:tincção do agio podem 1er perfeitamente 
inveja.ve1, os seus 'tittilo11 foram cota.doa, ha obviada.a, o o gra.nd~ a.rgumen!o da. emigtação 
pouco, acima do par, o a.cham-11e hoje ao pa.r. do metal só pódo aterrar a quem não conhece 
.Si o paiz, poia, tem erJdito, ei a importação a.a leis que r egulam os marca.do• monetario11 e 
111!0 e SU[>Brior ô. élCports9io, qua.l :i razão por nnanceiro'i. 
que havemos do 11diar este commettimento, que Volto; SI'. prGsidenle, ao exame · da opinião, 
eu considero urgentissimo e de lurgo a.lcanCJJ i para mim muito resp3ilavel, . do nobre . depu-

. Diz o nobro . dt?putado por .Pernal!lbuco tndo por 'Pernambuco. Aftirmou S. E:c. relati· 
que si tal opel."ação fosse·emprohendida, gran· vamente 1111 11~ relaçõe11 de debito e credito 
doa C11.b.mida.deB Ee pToduz\riam no paiz ; e o internaciona.e11, o Bego.iinte: 
ouro se escoaria immediatamcnte . Q11e.lidcou e Do nos&O credito a~na• exi1te1n duu 
atP. a. idéa de dispa.rate~ . . verbas, a de exportação e o lucro do expo1•&ador, 

Resumirei em poucas pe.la.vrH, Sr. preeiden~ quo niG é co1Dp11tado nas avallaç!Sea olliciaes e 
te, os argumentos orn que se eatrilia a opinião ·. que . avalio em 10 •{.. . . .. . . 
do illustre deputado. · A móJia da nossa;· erportaçilo nos tre• ultimas 

Sinto c1uo oe meus ra.ciocinioe niio estejam. oxercicios é de 210.000:000$, cifra redonda. 
bJm concatenados ~ e. que neste mo1ne11to n~o ·O lucro do exportador , calcu.1ado a 10 º/o sobre 
possa gua~dar mu1ta con~e~ito e ordem nt1; m~- o valor da. e:i:portaçíio, é de 21.000:~ donde 
nba exposição para., não d1re1 levar a couv1cçao resulta que o nosao credito em · relação ao e6tran-
110 espirita do nob.1·e deputa:!o, mas d.eapes~ar geiro ó de 231.440:000$000. 
em s. Ex. o deS~JO de rever, de · exannno.r, de 1 · . . ?. 
Vel"iftcar a verdade dos dado1 e d11a eonside- Qua sera o nosso d~b1to' 
~Gs que o leva.1•am a a.ffirmai- : «O empreatimo A importaçlio ó de 183.000:000:$; as cambiaes · 

. externo para 11 conversão do papol-moeJa ó, nu. com1,1radas p elo governo annualmente, tomadv. 
actualidade, uma ulopia . ., • média doe quatros ultimos exercieios, não in-

Senhore' . contoslo catcgoricD.monte a. o.fli.i-- cluindo o do empreatimo, alo do valor do 
mafüa do illuetr&rlo deputado por Pernambuco, 35.000:000$; · ab.senteismo - 35.000:000$, o 
que mo estil honrando com a sua attençilo. frete de exportação que nós pàgamoe, calculado 

Não, nlo ó uma utopia 11 propost11 que aqui em 2 i/2 º/o, orç11 em quatro mi! e tn.ntos contos 
j.t foi apresentada. por um repre8entante do e em igual quantia. o~ juros de capitnea estran
tuinha provincia, o Dr. Antonio Augusto ·de goiros que n«o·eatlo incluídos naa eambiaes do 
de Bulhõea, e que füi ncolhida pela. ca.mnrn o governo. Tudo isto d' !1 aomrna de 262.000:000$. 
rcmetLida a urna de auaa commu1eües . ~n troe& de mercir.done.s, temoa um a.Ido, por• 

O autor da proposta não póde responder ao que a expot'ta·;ilo é de 210.000:000$ e a impor
uobre doputildo, porque j4 'nilo vive; mas eu taçio de HIJ.000:000$; mas, n& companaaçlo 
01tou em sou logar o tomaroi aobro mim a ta- · dos debitoe e do.a oreditoe, temos urn U.eficit de 
refü de 1u11lontar 1111 suas idéas ~do leva.ular as 31.000:000~, doftcit e~te que nos levaria ao 
argn iç!Sos que lhe tôm sido dirlgidas, e11rso tllroado si .nft:o eatives.semos nolle. > . 

O SR. ANTONIO 1n11 S1Q1J.1t1RA::._Eu nllo qunli· · . M~11 eu direi ao nobre d!)paLa.do: ba .no seu 
fiquei do di11par11te a. propoata ; faltei quanto al ealculo, segundo pareco•me, grllV68 erros de 
idóa de r~aor um empreetilllO paro rcsgnto.r o U&ao ; omisailoa import&ntoa nas addiçi'lea do 
papel. Eu 110.;o l\O. nobre dap11tado .· que tonhn credito, e mi. aproc~o ,\o vorbae de uma e 
em viela es te mGu aps.rtG. · · outrll columna~ Quo <leapeu" ou remess111 

o sn .. L'EPOl.DO Buwü.Es : ·- Agradoço 8 ~omprobandorâ a varba-al>.Jer11eismo, a qunl 
S. Ex. eslae ~uns pnlavt•as. Quantia, Sr. pro- o dotadl\ com a ol.ovada. aomma de 35.00():000$ T 
aidoute, agit.,u-ea no parlamonto H11lh\110 a Na. columntl tio creditb duvemo• ncMsoanlar 
q11ostiio da co nvor1l!o, as objocçõo~ formigaram algum:t. cousa, quo e.~c:t pou no nobr'3 deputado, 
contrn o projedo de um c1nprestimo oiterno por exemplo : c"pitaell iiilpcirt.adol · por · em.:. 
para realiz 11-n imm6dia.ta.monte. Diaaoram f)Ouco preza. eatrangein.a; capitaee Importa.doa por 
mais ou lllenos o que aqui temos ouvido:- casas commercie.11que110 ostabelocoru em noaua 
O curso forçado ó uma especie de protec9il:o â pr,19as ; despez:Ra feita.a por esquadr1111 estran
industria nacional e pt'in·~ip:llmcuto D. b.vo\1r~; gelras nos portos do lmporio ; reme!aa.s dé 

. a extincção do agio vai ct\11Snr grandes prtJ.o juros d9 c.~pHneg naciona.ea empregados no es~ 
jui7.os, altl)rnr .repentinnmente os preços , Mar- tt•:•ngeiro ; custeio de navios inerçautee ee~ 
1.·hisar o commercio, crear diffinttldadee aos ti-angdro11 nos portos do lmperio ; saques de 
bancos; a balanç11 do!I pngamontos Ei contra o cas!la commercittes ru bancoa, a. d oacoberto. 

· paii e portanto o ouro n:to 8G coeserval."â nr. sobre a~ praças 011lrangeir1u ; producto doa· em· 
citculaçíi'.o, !!to. prellimoa oontrah.idos pelo governo. 

Senhores, est~a previ<õcs fore.m contrariadas JA vê s. Ex. que e.Iam do producto da expor• 
pelos facto~. foram eompletamon\9 çlo~feitaa t119lo, muito reauzido no e0u calculo, e dos 
pe lo suc9e~~o .. . da. grande opernção, 'lue . deu lucros do exporta.dor, temo;; · mais· algumas ad
nome nos bom.ena que dirigilm oa doat1noa d:1. diçõea a fnzer o que ~~~vavalaiente absorverão 
ltalin. E' VGrdade que o curso forçado, dopre· o oxce5eo de 30.000:0~ da. importaçll:o sobre a. 
Ciatl;do a moed~,olova appa~ntemente oa proçoa exportaçlo de yo.lorea, e que S. Eit. assegurou 
de.e mBrcador111;s ·; rella o productor não será existir e ser causa da conaervaçllo do cutao for
tamoom cons11midor, 111!0 terá tarnbem do pagar çado, entre nós. 
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Si$. Ex. sommar agora todll.S ns parceUa• O out'O era importado para o Bruil, porquG 
verà que a balançt1 dos pagamento& não ó des- a ·balança comme1•cial ora a nosso favor, tl 

füvor1wel ao Brazil. a moeda na luglaterrl. depreciva-ee extraorqi
. E qaando o fosse, Sr. presidente, podfa-se n~riamente: a nossa moeda, em relaçlta 11 moeda 
dease faeto concluir que "estal'ia.mos condem. ingloza, tinha nesse perio1o, agio. O cambio 
nadoe ao curso forçado si já nlto eslivessemos chegou a 96. 
nelle 1 > · Com o cambio alevado, houve importação de 

Não. Engano manifeato. do .nobrn depu~ado metal; eis a razão da. prim.nira cotrente. 
por Pernambuoo, 1.1ue o.ttribuo ou pnraco attri- . ·· Em 1846, comoç1mi.m· oo met:ies preciosos a · 
bair ao desequilibr1oda. b;.ilani;ia. dos pa.g1unentJs entrar (11egunda corrente) na nossa circulaçito. 
todos os movimentos do metal, entre as dift'e- ·e a. ra:i:ão foi :i. seguinte: é quG havia terinin&do 
rentes nações do globo. · o trafico, e os ca.pit11es que se empregavam 

Não, senhoree, são multipbs as causas 'lºº nesse commercio voltavam-sa para as ind11atri11.e 
detorminarn o iluxo e o refluxo de.a espec1ee do paiz, o depois os bancos creados em t857 e 
&I!loedada.s entre os differentes mc1•cados do 1858 for:i.m obrigado$ a ter ~toc/1 m~tallico. 
mundo, e o deeequilibrio da balança dos paga- Em !818 {primeira eont?'a·Col".rente), come
mentos por si só não pôde conduzir um pniz çou o emigrar o oura e desappareceu complGta· 
ao curso forçado e nem tão pouco e:s:plicar a mente em f8i9. · · 
continuação desse regimem ontre nós. A segunda contr.i-c"rrente de metaes c.&-

Em aynthese eis as oauaas geraes qu~· in- meçou am 1857 e terminou em 1864. 
11t1em sobre :i. emigração elo metal, em um Em tolos estes movimentos das moedas ma-
!.J&ÍZ que n!Lo o produz : • tallicas, sabe o nobre deputada, que não in· 

1.• Tarlfüs commarc1aes Iivrea, t11tiu poderosamente a bala119a do1 paqam~nto:s, 
2." Falta. de seguranç:i politica. sendo para not;ir-.se que de 1850 a 1856, quando 
3.<> Baiza ll& taxa de jL1ros. ó ouro entrava. par:. o paiz pela segunda vez, a 
4." Exces•o da importação sobre a expor- importação de mercadorias excedia á impl)rt11ção 

taçlío da mercadorias a de valores, ou deficil na ra~iio de i0.000:000$000. . 
:na conta internacional. J\las, objectn.r-me-á o nobre deputndo: eia;. 

5." Baixa ou depressão dos cambios estrnn- nossas tarifas gfio elevadas si gozamos de plcma 
8'Biros. pa~ intarna, si a taxa de juros Ó•~lta o se.o fiel 

8." Depreciação do meio circulante. da balança intornaciona.l não pendo eontra. nós 
Assentado este ponto examinemos agora si -qual a razão da b11ixa constante do cambio 1 

devemos recebr o desapparecimento do onro, Responderei a S, Ex.: a bah:!l do cambio é 
caso ao realizo a. operação financeira que eu pura. e exchleivamente devida ã. depreciação do 
discato e quo entendo não poder ser adiada. papel-moeda: o cambio é o re1lactor fiel da de-
pelo governo e pelo parlamento. preciação da moeda de um pai:t. 

As duas primeiras.c:ius11s não nos impressio- O mciocirclllante está depl'eciado, diz o no-
uam por forma alguma, nito existem no pre- bro presidente do conselho do gabinete paa
aente e provavelruenLe n:h apl!arecerão no fu. sado, por ca11sa da s1t11. auparabundancia. 
turo. As nouas tarifas aduanotraa sl!o elcvadus Entendo o contrarie : aercdito que o meio eir
a nqui tem-se dito até que sito quasi prohibiti· cuhnte está dP.preciado pelas mesmas razões 
vas ; ~amos razões para crêr que a eegu..: por ~ue se depreciou na. llalia, na F1•unça, na 
rançR politica, de que gou1u1os, nlto eorà abil- liussia, nos Estados-Unidos e em outras p!P.rtes. 
111.da. A3" c:1us:i. não tem-ae revelado n:i.s nos- A inconvcrlibilidale da moe1fa e a rnz!todn. de
ªª' pra11as e a.ltenla.s .a.s nossn.s condições eco•. preeiagão. O papel-moada é uma. promesea qtie· · 
nomicas, uil:o i11i dara pGfo menos em pt•o:i:imo se não cumpre, ama promessa illusol'lD. e 
iuturo. lictici11. 

Ai" caust1 -o deficit no. cont:i. internado- os A s E F · 
nal-ô o ponto capital ·da argument:i.çtlo do a. . NTONro DE IQIJEUIA :- m. rança a 
ill11Btr.-ido deputado. por Pernam\mco. Si S. Ex. dep1·ociai;io fui insignificante. 
conseguis!e me provar es1Je deficit e11 lb.e rG- O Sa. L1t0Powo BuL11ü11s:-Pondoro que a de-
cordarill que o desiqµitíbrio .da balança dos pa- .procinçio em França foi litD diminuta. e in~igni- ·· 
gamcntos tem .<eus correctivo~ e portanto não ficante porque em Fran911, como na. lnglnu>rr11, 
pode ser apontado como um grave perigo. n ·emi~são do pnpel·moe.la não (oi füita nas 

A Sa e 11 6• causas indicndn.s silo muito co- mesmas condições em que foi feita na Italia e 
nhecidus: a. baixa do cnmbio ll a doprcciaçílo no Brazil. Em l~l'ança. o governo emittiu po1·
do papel. que o. stock me&allico diminuiu. considera.vel-

Ellas níí" podem ser invocadas para se pt•ova.1• monte, 
a i11stabilidada . do ouro na circulação, pol".que As dcsp~::ina da guorra absorvGram o mune
dese.ppnrocet'úo logo que for decl~1·ada a couver- raria. Havia. neces~id:i.de de agentes de per. 
eito das notas do Thesouro. · mut'.l. p :1ra :i.s transa.cçõos, o ontào o governo, 

A consequ.cncis. forços:i. a que chegamos ó q 11e, nito dil·nct11.1llonto, mas por meio do B:.inco da 
si ns leie economicali iliío montam, não deve• França, omitHu m(lis d() um niilh11r,. Er:i. pu
mos recaiar o e~coamenlo do ouro impoi•tado. blico e notorio que o Banco da França. tinha, 

O nobre deput'.\do sabe \lUG entre nos o ouro em mGtal, um milhar om seu.• cofres ; eis por-
nam sempre escssseou. que a depi·eciação nãQ foi tito 11ewiivel. Pri-

E!1' 1808 a i8t9, tivemos ouro no. circulação. mei1•0, porque havia garanti11 do Eatado e do 
Tivemos duas corrente~ de met11.l e du~s cou- banco ; $egunda, por11ue a emis~!lo antiafazia 

tra-oorrentes. A primeira am 1808 a 181C. á 11111:1 necoseido.do imperioaa; terceiro, porque 
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& confiança. publica nllo. ao abil<>u ; o publico . . Disse $. Ex. que a razio d• depreciaÇllo é a · 
conhecia bem a• reservas lllotallieaa do banco. eup_erabundancia de p•pel. 

Q11n) a ra~:to por quo no Brazil o meio circ':- · ·verifica.-se :i. depreciação, diz S. Ex, : pri
l&ote te~ sido 41eprec'ado em maia de 200 º/o meiro. pelil premio do ouro ; i;egundo, pola: alta. 
em r~L•ção no · c11.mbio de 67 1./2 que!° ora o fl_. do cambio; . t erce:ro, id11 existencia de doua 
x&lo pela ·lei do t6St:I ~ preços. · 

A rtt.zlo ó int~itiva. . . D1 facto. O nobre presidente dG gabinete 
O fi:O\'erno tomava ~111preatimos ao B~nco do pas$ado. tem toda :i. razio .•• 

Braz1l para fl&lhfa~er aa au~s no~e~s1dades. . o Sa. ANTO:NIO DE SJQUEllU.:- O que o 
Quando o banco v1u·ee reluzido a c1rcumslan- Sr .. ex-presiden~ do coi:iselho ditso foi que 
c1as extrem:is, o governo teve d1 encampar atuu era um pr:ocesso do vc rifico.çlo, nada ma.ie~: · . · 
noh~. Dep?is, fo~lando-lho ~•l'ecur.>01 do banco, 0 Sn. LBoPOLOO BuLHÕSS :- o Sr.>: La• 
PªllSGU ~ c~ntrahir emi;reet1~os extern:1~· Como fayette verificou q11e a mood11 estava depreCiMla, 
n~o pod.1a ~~-:sar deste ox_p~d1 ·nle. que t.1nba 11· 8 tratou de .itaber qat.l a · raailo deses dej1r&
m1le~ Prª~'º '• . teve uma 1dea ;um10011& "pa!!BOll ciação. o que achou s . E.x . ' 
a einitur oed~s de cobre. na 1mportanc1a de 20 A raião está. n:i. &u!J"rabundanci'l ; qu&ndo 
ª 30 mil contoe, ·dando-lhe ~lllor hgal quadru· o meio .circul~nte deprecia-se, é que é superior 
pio do valor do cob.re no.111e1 ~d•>. . tle neceaei<lalea d:ifl troca•; é excessiyo. 

. E1n 1816, .c1nclu1u-se n recu nhagem da prata . . Engano de s. Ex ., porque esta lei applica-
na rai~o de 13 p~l"d t, qua11do a prata. no mar- 8~ aos mercados mone tarios, onde . 0 papel não 
caJo ~ .t&va na rar.lo d ' t5 pllr& i. . nlo tem cu~ao ·~ · r do onde é e nveruvel . 

Ver1ficDn·~e então, entr~ nós, a le1 de Th. v ça • º. . · 
Gre1ham planamente, lei d!l•conhecida. doa C?,s Sn~. LouR~NÇO nm AtauQu.llaQaE li BAaÃo 
nos1oe 11ntepli.ssados : e em c61ic1.iri·encia, <1 oo ÜUAHY . - Apoiado. 
mootla fraca ~pcl!e ri foi·te. > A prata ex- O Sa. LllOPOt.DO But.Hl51!" :-Aprecio muito 
pelliu o ourJ, porque· n bi lhG deu . urbilrari11.- . 01 apoi1:dos, com que mo ·h onram 01 nobres de
mente · valor d ,ver•o, do que tiuba na reali· pulados, •1ue alo autoridades n :i. maleria·. 
dade dae ~r:i.n~acçüo <; a aGu \urno, um pouco . D:111<0 ainda s. E::t.: não pode !!er attribuida 
inai'I tarde, foi eJ.pellida a tll'ata 11elo papel, & depreciaçã:i â depreasão do creilito do Estado, 
porqu~ a e.te ae deu eu no (orçado e repoUdas par.que as ootaçõe• dos iituloa de. renda, tanto 
emiaaõea. . internos como externoe, e1primem muito cre-

Tornou-aa o p~ pel a moeda uoica nas traosac· d to. · . 
çiics in·ern11a, e moo!• imprestavel p111•a &>no- ]~~la ·nilo é. 11. ·r azio. H :\ muita dift'sre.n ça 
gociaçõ~s in.t .. ro.acions.es . : · · en~re :11 110\aa de curso forçado e oa &ilulos de 

Eis n rnzlD da det)l'ecia~ do papel entra nós. renda, Quem compra um t itulo da Tenda 
o governo, foi•çado p!}1a~ nec?Siidade~, hn- fund1da, sabe rorfeitamante qut! niío tem cli

qou papel-moedll. na. eirc11l~çã.o: n1o- ·podia re·· rei to ao ea?h~ , mas $Ómente ao~ j ltroa; deade 
corr<1r a einpre ·timo~. oxhr1103 e não tinhn. outro q110 o~!H seju.111 p 1gos, n4o ha r~zão par.. a 

· rocurso denlro do pa1z . deprocu1çlo doe titulo" ' · 
V•·iu a g uerra do Par.1g111y, e esta obra de Nlo acont.ece o moamo com o. papel-moecla, 

disaoluçllo ae consucnmou, que ci uina aimplea promea.SD.. No Thea'.>uro Na-
Dizia 11.0 nobre do 1utaJo que o Brnzll emit- cional ae page~á, dizem a1 u ot·1a; e nunca ae 

tia r•apel-moeda dire<· tamente, com re~ponsa· pagou ; eó uma vez ae tratou diato, em 1824. 
b ilidad.e proprla1 papel ioco1>vertivol, raziio da Logo, o arguruonto tirado d& cot&çtto dos ti• 
grnnde dept•eci~çilo ; q•te a ltalia nas meam!U lulos de renda, parn demon1tMr que o c1•ediw 
c?ndiçlle• o f'~x. colhen•lo H mesma• cona~qu,n• d~ Eataolo, uiua " º'que n«o hu. depreaiação doa 
a1na ; que na ln0latol'ra o i1a Fr1&nça, estas titulo& de renda, eattl firme em geral, nlo d ar
eonaequencias nlo ª' deram9 p!Jrquo a emislllto gumento clu valor. A co1lflanç1 lig.1da. a ei;do; 
foi foi ta pelo • hncoa, e. n;lo pelo governo. 01pecie d11 &ituloa p6.ie fluclu ir , · 

o sa. Louti!!::SQO Dll: At.DUQU!nQUJ:!-A CJ.UllD· ~ll~tento o contl'll.rio . do que diase o co~-
to cbr.•gou a dei>reciaçllo nos EstadoJ-Unidoa 't ael.1e1ro !-1fayeUo : nl>c. ha superabundan.c1s 

, do mo10 ctrculnnto, não p6de haver. Qu:il o a 
O Sn. LitoPot.oo . B ULHlli:s : - Vi qu'l os sonim'\ total do m eio circulante no Brazil f 

assigna.dos. a in França, doscoram a. 3().000 •/0 ; 200.000:000$00(). 
qu~ M ~u.,, ia a dilferenço. dos tit?I09 no ~ois em, um p!\iZ novo corno o nosso, em q1ie 
portador foi da 400 °/o, e no paMl continental 11 rn.rluatr1ns come~am a app 1rei:ie1·, a aomma 
i!os . ~~ta~os co11fed~r"doa n d!IFerença o~e;:-011 a de 20() 0(>0:0JO$ sorá 11ufficiente pal'a 11a t rana· 
800 º••· E11 o P.apel incou vert1vel depreciado. a09õe111 Ntio; nilo ha paiz- nenhum quo, tendo 

Sendo incon,.erlivel. corn curso forçado, ó n nose;i P<?Pula.ção, 1e ntisf'aça eom easa somn:aa 
moeda fraaa. 9ue pela lei ,Jq Tbomag Oresbam do ruetl) cnc1tlun1e . . . . 
8llpelle a mollda forte, .ª provoca um vacuo, que Segundo. um apl1·te que acabo do GUV1r do 
obriga nov.11 emlsaõe•. Eis o que euccedeu. honrado dop11ls 1lo Sra L. do .Albuqu·~rquo, 

T t>l\I\ OOO·OOO>llnn d em Fr .. nça o meio circulante ó distribuido 
emo1 -.vv. '. ·;>"~ .e ~apel•mooda ; o na r&zão de fr, 60.74 par habitllnte: e lia 

ll!lpel .eAttl, de . r oc1aio, maa a soinmo. n«? ó e~- lt:1li:i :1pettae na. ele fr. 35,45·: no B rnzil temo• 
traord1nar1a; q1~11.l a r.1 ?.ão da aua deprec1açilo 1 t6$666 p )I' habitante; ma~ como só 0 Rio de 

O oobro pro>1dente do goabinete pa~ado aua· . Janeiro :•baorve · too 000:000$, so~ue.ae que 
l ontou doutrina comple tamente contraria na<i provincil\9 toc~m B~ por h:1bitante . 
áquolla que acabo de enanciar. . -Primeira r.izJo. 

. v. li. 36 
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Seg11nda ru:ro.- ConhM~-ae a 11.1pernbun- Mns, desde o começo do Tmperio, desie a 
d<l.nci:i. do maio circulanla pefa baiitn do juro, e nossa. independeocfa qu11 fallamos em molhora.r 
a tal:a do juro entro nós ê olevadn. Si o jnro 6 o meio circulante. Antes rio proclama.!a a in
allo, n con equencin é quo n:'lo ha a.liundnncia. depen:lencin, já eratn ditllccB as noss~a con· 
de meio circlllante. diçifos economicaa, e jn o meio circulatlte l'e-

Torceira. razão.- As cinpr!lza.s .particulare> cbmava melhor,1mcn\os. 
lutam com dil!le11ldadea par..t obter capítaes, Como dis>e, bo.vin entre ncl:; um .duplo padrão: 
donde se deve forçosamente concluir que não :i. prata e o coro. Ordenando o governo que a 
ha. supere.bunda.nc\I). do meio _circulanle. · Casa da 'M<>e:la cunhnise pr!lla oa razão de i3 

Diz 0 nobre depulL\.do por Perniunbuco : p'àde para 1, quando na praça ella cm vendida á 
haver falta da capi~o.es, rua~ não de rueio ciroci- raiã1 de 15, determinou essa ami~eão ilc novas 
lante. Ma~ pirgunto as. Ex. nilo sera 0 meio moedaq de prata. altera.das a fuga ão ourõ. 
ciraulanlo uma deis formas do capital ~ E' a Vem depois o papel-moeda cDm curso forç" lo, e 
!o1•rnachawad~ <lo capitlll cireub.nte poi· ex- ·a acu turno expelle n Dratn.; finalmente a luta 
cellencia. d1s moe.das se trnva entre a moeda de cobro e o 

papel. 
O Sa. JoAQUIM TAVAl\ES :- Pôda have.r Em i835 o governo tomou uma provider.cia; 

n:iuil() meio circllfante e falta de capitaes di•- hi:-roica : mandou recolher o cob1•e e uriifvrmí-
poniveis. zocr o papel~mceda ein to<io o lmpe~io. 

O SR. D.1.r>TAs (pres;(l"nte do consallio) :~ Com o gove rno da l'CJgencia, e em virtndo de 
A massa do papel fiduciario pó-ia não c:orr~s- me:lida~já inir.inda' aa ultima phase dv pri
ponde!' árique~a verdadeir.i.do paiz; meiro reinado, n~ finanç;is com,~Çtlram a me~ 

o sa. LEOPOLDO Bui:.HõES :·- Apontarei lhortw: D ~gio do papal começou a di.mi·1uir, 
o nosso credito a crescer, 11s nos>as ren;L;s a l'.111\is uma i•aziio p:i.ra provar que não l<a llU· 

.perabund .ncia <le m·; io circulante. nlrgmentar·s~, e, como era Mtui•al, o c~1 mliie> 
eome~ou ª· varfor no se~tido c?ntrario ã,1uelle 

N:i lnglaterm.• em Fra.nçn, n~ Estados U~i- cm que ate cntio se haV'la npn1festJdo. 
dos •. ? numeru10 tem ::\ sell lado cel'tos 11101os Bm 18::m 11 1832 0 cambio com~çou a subir : 
a_u11lu1.rea ; ao la!º do met:il, do papel conve1·- ellc qnil hao;ia cheg:vlo em 1831 a 20, em 1832 
t1vel, ha. 011 . clea.r<1ig-f1~1w~··· :is cont;is eorren- clovn.va-so a 43. !"oi esta elevação de cambio 
te•, aslettras ,de. ca1!1-J:>10, oa ch.eques. E.n~re.I que dc.ter•minou p~rturb:içõas m'.lito g1·ave,, e, 
DÓ3, uss~s. rue1osaux_1l1ares crendos pelo cred11'? p:\ra rcmo,•cl-as, o go\'erno teve nmaidcia. - e. 
para ~c1hd~de e rap1dez das transa~ções qaas1 alter:içíio no p11drifo rncnetnrio. 
que nao e1'11>tem. . Bm 18 ~3 decr.0 \on a lei .do8 d' Outu»ro quo o 

O Sa. D.~-i;us (Ji••esident<3 do conseTlw): - valor da oit:i.ya ·~e prata, que era da 800 róis, 
Na pra~o. do Ria de Janeiro \'ão senlo aJmil· fosso fixa:lo cm 1$1)110 o que o cambio riar de 
tidos, 67 t}2 pnas:iuo n sor do 43 1/5. 

Esta alteraç1to do paclr;lo mon" tnrio foi r!eter
minndl\ por• motivo9 muito ditt~l'<'IM~s do.quollea 
que obri;rnrnm o J?Overno cm HH.l\ t\ nova 111-
tcrnQ-to, Em í8<l::l proc!lrava irn!'elir-se qtt'l o 
cnmbio Bll 1•isso·, porqno com n. ~ua 1tl~.n. o 
p?'~jtt i zo ero. ~era!; em 1841}, no con trar'o, 111-
tol'OU·SG o padrão monet:wio para impGdir ades
cida. E.m um o oulro .caso o qu.' acontacou.1. 
Foi o. lcg~liza1·i\o do. ,Jcpt•cciaçilo d~• moeda. 

o Sn.. LteOPOLDO DvLllÕES~-Sagunda vejo no 
refol1irio u pl'·.·~cntudo pel~ co1uwb;>iío parh
mentar ,:o in(1\le~ito, os choque;J não são mui10 
ua:dos entr~ nós, nem tiio pou.!o estü gc•1u1rali· 
BBdi> a sys~eu1a U.o coutns co1•1•entc8 e let1·:1a de 
c:imbb; o cle1uirig·lwusc · ó complel1m~nte 
deaconhecc.lo. · 

O Sa. D.\S1:.\S (ri·e.dd·.mtc do co11-sel!w):
Ease p~op1·i1l.meat•> nind:\ nlto ha n'iu1, 

O Su.. Lt:Ot'OLDO Bu1.t1õtts : - Si eiisea 
])leios u.u:ti\iar;;s d,,, tr,1c;1·< ~a~ qu'1ai rlcsconho· 
cidos onko nô•, do1·omos convii· em qua ·o 
11osso system!l dJ pagaruontos ha de exigi1· 
maior SD~mo. de pl\pel-llloed:i., do quo o.actnal· 
lllente existente. 

o Sn. ANTONIO OE StQUEm.t:-Com o que no.da. 
perdemos. . . . .. 

O Sn. LeoPOLllO Bur,Hõl!s : - O nohi•G dt1-
puh·.io por Pe1•nnrnbuco n.ffitmo. que com Gsttl. 
ai ler~ çlto ni•da per.leiuos. 

E' a segundl\ ou tercl'ira vt-i r1uB onço o coz:n 
sorpreza e.•sa dedaritção do nobre doput;;do, a 

01 clcai·i'iig-hoiises, em Lond~es, ronlfaam quem me retiro. Pois s. Ex. su>tenta que com 
transacçue < na importanoia de 6.0Q0.000 ste;•- 88 diff.!rBnços d3 c:imbio n;:d:i perdernu~ ?! · 
li.no&, sem que appllreç:i.m, nessas transncç(ies, 
1lmn. só mu<id:\. o But"er11t des Viremonts, de O Sa. ANTONIO om StQUll:rnA : - A bn.iu do 
Fro.nça, liquida, cliaril\mente, tran~accões na c:i.mbioê u1111nsl, nito hct du\'id:l. nenhuma, maB 
importanci:i. de 100.0UO.OOIJ de franeos, a~m que pela$ Val'inçõcs, 11 que est,\ sujeito:, ~ nd'•J pel& 
entre em movimento uma. só moeda. Si essas b~ixa om · ~i tlle3t111\; tantQ Msim qury, el se 
i.nstituiçõ ·s eiti~tb•em entre mh, cu a'.lmhtiria. fixass~ u baixa,· n!to haveri<l pcl'<h ne11huma. 
q11e com Z00.000:000$ po l e ri:~roos attendar a. O Sn:. ·B&ll.Ã.o Do Gt!MtY : - O q1t~ é pr.:ciso 
to:las IB n ec essida.des dilo cir.}ul11çào. é acabar-se com o c1uso fo!'çado .. 

Contimio, pois, acreditando: não ó s11pera.• O SR. LEOl>OLDO BuL1tõ1:s ;- O nabr~ d\!-
bundante o no,~o meio circ11lante, Si se de- pnhda ·coltot•Oll~~e ·em contradicçíl:o; di7.hndó 
precía, a rnlb ostá na inconvo!'tibilidade, n o. q_uo eom a diffc1•c119 ide c:1mbi1) n:id.i per,temos 
crença gorai de que nun~a serà cumprida a e confessan..lo que com Q baiita do cnmbio ga.
prome1na do pngo.men.to. ! n\\:im os dovedori?s e l?om n alça os crcdoro1. 
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O Sn., ANTONIO nlll S1Qu:i;;11u. :-Digo guo é j e Os prejuízos provenientes d::l diiT-.ronça 
um mal p~la; ,·ariaçõo5 iace88all. teso 11ubitiu a .

1 

de c;unbio podiam se comp. cnear po1•que, si boje 
qua e:l:í. a11jeita. são contra uma classe, nmanhã serão a Beu 

O $a.LEOPOLDO Dll BuLllÕES:-Antos de 1833 fa.vor; mas isto. nlto B~ t•!m d11.do. no Braúl: ahi 
perrleram 0~ credores, porque a moeda b;i.i:1ava; uma..~ó clasio o que tem perd1d? - a dos com
depois de 1833 ganharam os credores, por.1ue a merctant·:s por ata.cado, o a clo'.3 HnpOTtadore~ :io. 
mo~cla subiu; iato até f846. Vou mostrar ao Ganha com a ba1sa do cambio º· cowmercto & 
nob~e deputado que este prejui~o é roal, que retalho, rorde sempre o commorc1a11te por ala-
niio G fictício. cado e o unportador. . 

··O S!l. FELICIO DO> SANTos:-'Apoiado. ~_SI\. ANTONIO DE i:;IQ~mraA:- Si a. minha. 
, . opinião n!lo fos8e v01·dadetra, o portug~er. a11e 

O SR •. ANToNrn D~ ~1QuEr1L1.;-E prec1ao fir- pas8asse a. 811n. fortun,\ pura 0 Brazil a. di.ipli-
mn.r a nunha proposwao, que o. esta.: qaando ha. caria · · 
depreciação dl.l P" pel, pe rJem os credores e ga.- · 
nham os devcúoras, sam conté8Lação uJg11wo.; O Sn. LEOPOLDO BULflÕES:-E isso a.Ló certO 
mas <ligo eu, ai a cl1:1precia9ão foSlle Jb:ada., ponto ê ttma verd~de. Ainda h~ po·1co vi no 
n_lio haveriJ. perda alguwa. o mal.da uepr.:icia.- Jo,..ial dos Eó(}•tomistas urna observação q11e 
ção egt:i uns su11s va:iaçõ3 , e JJfü>orn si Diesma, concorre para rêspo11der ao que ncaba. de dizer 
porque a. . moed.• depredada varia constante- o nob~e deputad.1: O> viajrntes n·.• I:ali:i..ta.nto 
mc;~te, Lem variaçõJs subitas e incessantes, e ee podiam ut.IL:1r do agio, q"e contavam com 
esla inoert~za é que e 0 mal. clle para fazer face á parle das suas de~pezas. 

Portanto, nlcim do projuizo proveniente· da 
O Sa. LEOPOLDO Buu1õ11:9 : - Afth'mo ~ue falta d.e est ,Li!id11d0 da medida de valor, o que 

alem dél m:il.prove1iente da incerte:ta da Illed1da. perLurba a i?con.,tuia das tran;a~ções, o :tgio ou 
dovalor, ba um incon»eniente muito grave. ha es ditTer,.nç:.i.a <lo cambio, traz uw elfectivo d :a-
um prejuizo rnuíto r<:-al. Vo~ mostrar ao nobre embolso do valor)s, . 
deput~do ~om urn exe_mplo tirado da no95·1 pr<r A hor.i vai adíanta2a, e eu tenho de ultiinar 
pr1a h1.torm. c?mm•rcial, que ha um d3sembolao estas consi:leraçõ'.l3 • V. Ex. e a caiuar;\ biio 
ae valores muito real. . 1 de ·r"3levar si cm mou discurso não t0t1ho co:i&~· 

·o Sn. ALMEJO,~ NoGUEII\.~ :- Mas, si a roa- guiJo guardar n deseja,·el cla1·oza· n connesão 
lizaç.lo e" li,1uidação tlo contracto são feita~! lll\9 mi11llas idéas; nUo tenho.hnbito da tribuna; 
deuaixo do mesmo cc1mbio, qwr s-?ja .alto, q~er · 11 quos&ào é co:upl1cad,., de,iendll do inn11mero1 
seja bú.to, não 1111. prejuizo nanhum. d"dos •' O! ap..'1.rtes a que tenho stdo obrig<tdo a 

O sa. t.i:oPoi.no BuLHõEs :- Eru 1814 f$ a~tcndor, o r. quo com >at\sfa~ã? tenho att~n
erain ig 11 aes a \;6 dinheiros ; 801 1829, época cl!do, me fizrmim oz;::.~:t~r no d1scur~o mu1ta11 
em que ~e approxima~a a. grande revoluçuo, i$ digreasões. ·, . 
erarn i!!"llae~ a 20 dinheiros. Vou. agora 1m \lye:1.r o mo10 do quo cog1t~u 

Em 1i:H5, um franco era igllal a 150 réis; em f º· leg11b lor da 1840 para melhorar o me10 
:l.82[), um franco orll igu•l 11 4i5 .. éia, c1rc!-'lnn&e.. • 

lelo é par 1 mo;&i·ar a.G n~bre deputado como Dti a lei: e~·la o~bl.va. <\e, ?uro. cuslar!i. 4$ ; 
es1a11 alt~raçõe~ pre.jud1c .. rt\ln reolt.nento 0 

1 

o pr.r do c;1mb10 ae~a de 27 dinheiros p0r ,1$. e 
commercio, a la1·oura 0 08 con~umidorea. l}Ul\odo ~. pnpol l.IMimr, qunndo n de~rec1nçi(o 

Em 1.815 11me. piastra N'D. igual a tH5 l'ôi3 ; ao m:m1 tost"r, dovcrtl. o go"erno rellre1~ ui_na 
em 1829 et•a igual a 2$(.100. · qu·1nt1cl~do tnl que ole~·o o preço do meio e1r-

v . . . cttlnnto no pnr. 
OJà·IO a. 1nfluenc1n no proço dns morando- o pt·oce&so eslnlielecido polo. loi do tS4.5 é 

riai : completarnonta i1l.1aorio, inoitoqnh·ol. (•1poia• 
O asa:1car fin11 m:8lav 1 cm i815, 3.j;200 por do.•.) Si nóe qui2QS•Omoe, attand~ndo lls obser• 

arroba : em 1829, 4$4.00. vnçüea do oit-p~e~idenlo 'lo conselho, reliro.r 
Em 1815 custava o c::fô 2$500 por 11r1·ob:i.; uma pa1•.e do meio cit'c11la11&0 pa.ro. eleval-o 

em 1~29, 4.$800. o. sou vrlo~ nominal, tcri;imos de reLirar 
Em 1815, Lotu11ondo o cambio Í!'ancoz, vendi:i- 50.000:000$. pt•rqne a d~prccbc;ão à de mafa 

mos 11mn arn•li~ de assuc:ir por 20 f1·ancJs ; e ou menos, 25.U00:000$000. 
em 1829 por 9 francos. · Ora, não sará um erro restringir-se a som ma, 

O Sa. FELIClo ws SA!iTOS:- Isto ...,t,,16 va- qu~ já ô uiminuta, do me:o cil'cul:mto que iios-
• ·, • ~ , d ~ t'""' su1moe ' r1ar mm.o, con.,.,1 me a pro ucçao e o con- E t 1 · · 1. d ~ · t 

sumo. · .~ a a v11.:i;0, pois, a em e n:.o encon rar 
• . apoio na 8Ctcnc:a, não. o encontra na expe-

0 SR. LEOPOLDO Bur.H<SEs :-Vejo. o nobre riencie.. Não o encontra na aden«ia, porque 
deput~do : um~ arroba elo nesucnr, comp1•ada niio ha 1•0Bsiuilidado de s•i m~ntero ,·alor nowi
por 4~~00, vaha. 9 f1·an0Js, som quo se, desse nal a papBl inconvortivcl e com cu1·~0 forçado 
nlteraçao nproc1nl'el na.s rel11oções dn oflerto. o nas condiçõea do nos~o ; e não o encontre. na 
d& pl'ocura. e:'(pPriencia., p~rqua, segundo a le~ economice. 

E11contro, Sr.presidente n. confirmaçiio do que de Thomas Gresh&m, nii.o podem elistir nn cir-
.. a.cibo d 1 dizer em uma obr~ in.to1•essante de Ho- cu lação de um paiz doue padrões monetarios in~ 
raci' Su.y, filho do celebro ecouomillta João tciramrnte diffcrontcs. 
Bapt~aln S 1y. Na sua obr11 -Da1; rclaçõ~s com- Portanto, a lei de 1846 não só não póde sor 
mo~cmes eutre e Bra.ti1 e a Fl'lln~ - diz Ho- e:r.ccutada, como o não deve so1•; ó ui;;o. lei que 
rac10 So.y : aó tem valor porque fiJ:o. o padrão monetar lO, 
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. . . . 
· Eatoa fatigado e nu 111,imar 11s consideraÇll~s 

que tenho feilo, rcaumiaJo os ultimas argu-
mentos enunciadoe~ · 
. ,A consolide.çilo do meio circulante ó uma ne

ceeaidade ; nllo tru inconvenientes, e o uni.ao 
que poderia occu:onar . 1eria a eleve.çlo de 
eo.rublo, que póde eer p~rf11ite.me11te ot)vio.da por 
meio do um accresctmo sobre O! impostos da 
imp'orta9lo, e u"!i111 não b.wori~ ftuetua.çlo . 
brusca 0011 pre901 du 1Dercadoria11. · · 

A ·· exisLencia do pit.pol-roooda. na cireula91to 
· det?rmina prejuiwa maüD reae11 e muito graves, 
e ~t~da. ~gora d~ momento oo.corre•m& um que 
. SUJe1t:1re1 á comrnteração do nobre deputado p:ir 
-Pernambuco. · 

Algu!IUll ooÍnpanhiu.s na llAlW. alo rodi.&m 
diatribuir divideadQ8, por causa do agio; e o 
paia~ dur1uue <MI 17 ~anos . do <itlrao força•lo; 
perdia :· o.Esla lo ft. 200.000.000, e a nação 
2 bilhõe11 annualmento. . 

o eseriptor, que isto refere, diz que o agio foi 
a cau~a do entorp&c iu:iento das ind~strias na
quelle paiz, cauaou ser-ios ernbl\taçO!I â. França, 
e a.indl\ pro:l11z estragos considera veis na fodia, 
Austri1n) Ruuia. 

. Portanto, nós, devemos remover o pa.p1l
moeda, mas o mo10 que temos nã:o e com ú. exe
cução da lei .de 1816, é por meio .de um em
pra >füno esterno. E ;ta opera.ção fuc ili tarll. a 
outra qu1J o gover110 te11:1 am via ta, qual é t\ ·aa: 
con.vorll4o das rendas. · 

·Ne.ete sentido, pG.liri• eu ao no1>ro pro~idante 
do con1Jl110 permiaaão para. addicionar áa 1111to
rfa3çQ~s que j:i lhe ai:oeoneedid11.s no orçamento 
da receit.a 1n1i1 ut~ : d1J fazer op0ri1çõas de cre
dit.o, ~ra o fl,n de converter o meiD oiNulante, 

Tiinbo concluído, 

(Mui to bem ; t1n1ito bem. O or4dol' t! eo11i· 
pritM11t1idu J10r cliw:r$DI S ,., , dllpt1tado1 ,J 

A disc1tlllo fll)$ adia.la p~la ho1·a, 

O Sa. Pnss1DE)IT1i J.tl pnrr. 1unanàl & H• 
guinte ord<>w do dia: 

Urgen.cia. de meia OO!'".\ conc:idicla &01 Sl'll. 
Aatooio Ph1\o, Jotê ?itarianno; Almóih No-
gueira a M.1rliln.lf1·ancieco Filho. . 

9ontin.uaçlo da dlscuS!l~o do projoc'o da re• 
ce1ta geral do Imperio. · 

Oo.niinuaçil:o da 2• di8cuoilo do projecto 
n. 2a A, de 1884, loeaçífo de .1101•viçoa à la
voura. 

3• cliscu1sl!:o do p~ojooto n. 66 A, do eonado. 
!lObre diapens:i. d~ id~dG dos estudti.ntes. 

2• discnsi> do projecto 11 ••• da i883, sobre 
regulamento do mal:1d;iuro. · . 

2• discug;io do projecto n. í3 A, de i88i, 
vindo do senado, sobre patrimonio dn igreja eia 
No•~ Senhora do Pa~l'ocinio do De>engano, iio 
Rio de Janeiro. · 

1'ovanta-i1 a aeai;o~iU 4horaii: 

&l.l.l'fU'ES'l'O 018.l<JIOO AO COIU'O Lll014L4TC\"O PEC.A. 
llOClltPAD• . A.DOC.tCIONl'iTA B.\llLVIA. A. QUJA SÊ 
R:i:JIJuta ·o. sa. A.RJllTlDllS !!PlNOLA. NO iiau 
DtlCIJl\SO 

Augu1to11 o dig1ti>1i.w.oa S1•s. repres~nt&ntos 
dl\ D8.9ão brazileir:i.. . · 

Uea:i101 cio um direho hgitimo, e sagrado pel11. 
ConsthuiçãD do Impmo !ovando :is vossu11 
mão• a pl'õ11 ~nte petição. . 

Co•no vôle~, não é ella sub-esc ripta por mGia 
duzia de ioucos, que, temera.rio~, arrojllotU -ao 
feenario do pai;i; o tremeodo. problema. do fü-
-turo ! . . . . . 

Co~no v~des, nJD va.i s11b~escriphl pdos agell
tes de 11m ·partid<> reoo!ucionario, capu de
B.rraate.r- a p!ltria. à fil.talid:ide de des:l.'ltres, que 
não po>Bl'!ll sel' previstos ! . • • · 

Com() vêdea, nio se r8.!ente ella. d:i. paix.'lo 
que alluciua e c1ga atei ao delírio; nem é o éeo 
da ebu.liç(o de odíOll q110 fürmeacem, ou de re-
19Jlli111entae qu · 11e a:z:p .n Iam ! •.. 

Não, augu1t0e e iligniesimo.:1 sellhores, a 
nossa peti.;ilo attende a umJ j1111ta A!lpirll910 do 
pai1,, é 1) repre~entaçio de UJDI) noceasidade 
palpitante e urgdllt); concr •tiru íor9aa q11e 
lenJem ·a di1persar-se; imprima movimento 
oerlo a deteruunado a· um ucont~cimento grave, . 
a um:1 reforma. a 1cial d) e nilrmissimo valor paro 
o f;turo, e que impelli..la pelo prog1•,·aso " VO• 
luth·o dll. ci viliuç:io, assoma llOS horizonte• da 
palria eou10 11100 i ncerLe:r.a .tcrrivel e ameaça
G!o.•n da. e•tallilidade publica, da ordem e bar-· 
inonia da l!Ociadad 1 brai ileira ! ..• 

Com elfeiw; exi1t1un ou n:Io eJcravocra.tac no 
pi.iz, é certo que para honra nossa, & in11füui• 
ç!o perdeu o di1•e1to de domicilio no solo da 
p Llria, d0aentranhou do 1°b da. terra. as l'lites, 
11bafadr. . . por ease brilço ixitente que ô ~•mpte o 
me•mo, cllllme-•~ E•.•3bio de Q11ou·o1, expa
Lriando oa piraLu.11 da hum11.11idado, 011 Pllraubo1, 
roni111i11rto 08 dlhJI dae <!lctava1,-é o povo-e 
a opinllo poblica. ci 11. dign.idlMie nacional ! . .. 
H·~o, 11110 ha negal-o, nl:1 H comp:i.deee e,,m 

o brio «11~ naçlo br •alleiro. a tr\11te inst.ilui:;lo 
que por tr11111toe on11011 influo aobre nós, mo
difte11Udo.noe 1\ iadole o o cáracter l onduro• 
eondo-nos o corat;lo, pcrvertendo-11a11 OI baui'°'• pollulnllo·no• a moral e deahoaran.lo o 
unl c<J logal" nobre de um pofo .qt1& SG querer-
guer- o trabalho!.. • · 

Hoje, 11110 ba neg•l-o, o pwo bra:oileiro re-:
rep 1te ·o anathema que paira nos espaços, 
aL1ri.do pela humanidade inteira sobre oa domi• 
uadore' d~ fracos, sobre os espolia doNll do ho~ 
mern.! ••• 

Nlo é porém tudo, augusto~ e digo.is1imos 
Srs . repra, entantes da 1111.ção brazileira. 
A evoluç:lo do• phenomenoa aociaes tem por 
f!l.Clorel!I eleme11to11 a.ctivoa cuja força. nem seltl• 
pr~ se den11nei11., cuJa e~phara do ac9lo nem 
sa1opre S& . prevê, como no organismo nem. 
sempre sa póde 11u~poita.r a · dynamica d~ um 
ap11aralb.o. qu:indi> l6 perturba o equilibrioqne 
l'ligula. o rythmo phyaiologioo d~ qualquer 
de ~eus orgãoa;- ·e si & providencia do 1a.bio 
aoon1olba na hypothete a.u~'tilç.lo pruc,leato 
dos pbG.'lomenos. aproveitiudo aampre for9u 
que pu~em <le momento 11.11&ago11.i.u.1. pua o 
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· reetá.beleoimenlo do equilibrio vi&al, a pl'u• 
dencia do legiabdor tra~-lb3 a me3ma. norl'.lla 
.de coaduc&a, e impõe-lhe o dever de ·acomJJO.· 
nhar & evolt1ção social, syetematiaando e 1hri-

. giodo energiiu que poJem cbegar uo maximo 
bem, quando aprovoita.laii, como produzir 9 
maior m&t, si ferem re~i11tenciaa 011 cbsperaam• 
ae em direcçilea ditferenlea. ·. 

. . E-1tâ no animo de to.to~ oa broziloh•o• qtiG á · 
repre>en111910 nacional deve caber um .legar 
1a~i·into e glorioso .na refürma que agita o 
paiz 1... . . . 
. A.1 at°tonçciea volvem parn. vós como oa. d ' po

. 1it:irioe dos poderes especiaee da naç!o, ·o t'OlnO 
o& unices a quem &e niio pC>derà aLir'lr a atfron

. ta de ana.rchillad1;1re11 ela. ordem 011 aolda.d()I da 
revolução ! . . . . · · . 

Em nome, porta.nio, . da ordem pela qual tra
ball1:1m os 1Lboliciooistas empeohaado o maior 
es forço; em nome da paz, que ·nlo tomo3 o 
dirtiito de perturbar, nós o3 filhos da terra 
glorioaa, 9. ue recebeu o dec:alo;to da Liberdade 
do• Capt1 vo~, .das míloa do Caa.rá redimi lo, 
nds vi1110$ apresentar reepaitooament~ nona 
petiçlO ã 1·epreseotl<;ão nacio11"l ! · 
· lt esforço que temDs empenhado na fota e m 

prol da 1•adérnpção do eolo brazileiro, . já não 
encontra hojci como adver;ario~ convicçiles eon-
1cient•i :;i, senão temores e re.eeios que se fundam 
no terror, poh am-:iaça a fort11n·1 monetari:i. ! ... 

· Nilo ha, nó~ o cremos - SC!nhores ...,;.. que 
julguem perdurr.vel a instituição que ameaça 
r1dnas, e 11i os ha, sit:> ern tão pt!~ue1rn numero; 
que nllo poclem hvar. de venciclà a opinião do 
paiz, . representada poh maiorla que nilo t.e1n 
e9Cl'&V03 J,., 
· E:ci•te é cert1>1 uma classe de ciàadlos da 

qut.l· dap3D.de immedial&mente a riqueg:i. pu'bli· 
ca, por'luo repre'!&nta a uniC1L . i11d1utria ftoro• 
ctnte, a lavo1Jra, que teme peh aupprOllllo do 
tn.balllo eaoravo, 11o quo, por vicio de eàQcaqlo e 
falta . de º'tiroulOIJ a111bio1a.os, se ha.büuou ! 

Para estes, nlda ·deve .co11vir t·1nto, como 
leis, que dirigin·IO a reforma no p~it, OI habili
&em a encoritrlll' no l?roprio ·eeol'tlvo, j:!. ha.bi· 
&1Jado ao geoaro aapacu1l de uoesa lavo11ra, e ao 
meio· repre~ontàdo pelas in8uo:1ciu telluricM 
e .clioiatericaa do noaaa. ao11n., o trabalhador, 
quo » na phraaa d11 escriptur11., oa1Uupliquó o 
irão lauo~ito â terra a r&irado autos pelo euor 
d11 liberJado do que 4l1toriliaado polo sanguo 
do ca•ligo ! ..• 

Eeta trans(ormaçlo que :1 mui.to• se afigura 
impoailvel e irre1P.lizavel, ao podet• i. eif'ectuar 
da1do q!le . :1 libirtaçlo gradu:il vier aorpran• 
der o aaoravo oomo o benelicio da um11 '91 pro
hctot·a, a em vez da provocà1· o::imo pro.luoto de 
viol1mcia, odios qu11 por tanto t9mpo ferroen~ 
hm, r11oa·lhes na ,cer no coraçllo, a g~atidlo 
9.UI liga; o bene1loi11do e.o benfeitor, que domes-
~ca o selvagem, que hl1ma11isa a fern L,. · 

Ta•1 refültadDll aó tardiam~nte poderio advir 
da aC910 cio~ particulare•; por mais pacifica e 
b8m ml&o.ciooada. q110 seja; o t11?ru o lib~rtalo 
por 18'oilo da in~l'Vençlo de auociaçlJel aboli
cioniatQ, Oll pelo cou3lraagi.mento da lei que 
&lo pr1cariama,.tt, tmbor,1, OI {ll'Otege, · Vario 
MID.Pre no an&igo aenhor, o aeu inimigo nato, 

aqtielle qa1 com maaculo esror;o contrariou OI 
SOIJ; dÍreitoa IVJ ~QZO dllo iiberd:uJe ( 

Nio ha priilôoaeiro que •s jJlguo . feliz n0· 
aolo do vencedor 1 . 

Operar tal transformação gradualmente, 1em 
deslocar de momento a ·m~sa11o de tr11balhadores 
aotivoa ; elluc:il-Q!l &rn um novD regimen ; 
alf~io•1a l-os ao trabâlb.o como foD te fecunda. de 
btuellcio" ; prendel-01 a farniLa., de cujo1 affe
cro• elle& gozem, deixando-o~ ~•?irai' a íelicia 
d,de com que talvez 11unca sonharam ; o sa
grar uni bo1Jefioio hlllll"nitarfo ; é attender &, 
uma justa 11spiraç1lo nac:onal ; ·é a.prc:ivei.taT' · 
for~as que lutam rela reforllla -dirigiD.do-as 
a o ctoria, ~m que haja·m . vsÍlcidos n~m ven
c:idoro. o da qual o mon111no11to p()l!tero atteste 
aos eeculos, o congraçnmento dos 'bre.zileiros 
n11 obra da redempçlo do trabalho? ... 

Niio é, :i.ugusloa o digni"8imQ.ll s~nhores, o 
que aftlral'lmOll, conjectura que .ullo telih, por 
ai exemplo vr.tQSo e salie ate . 

N.., proviocia da B;ihia wn notavel titular 
via com pei:ar m<>rrerem toJos os filhos de 
euaa eecrv.vas ! Comprehendeu que o amor tem 
heroismos sublimes ••.•. Chamem-n'oa embora, 
a aciencia dos homo1111- crima -e que lia 111ãi1 
reJ1miam pola morte, oa lilb.oa do captiveiro ! ... 
Decrelou. a lib3rdad~ para tod1111 as mulheres 
que liveeaa·m.eeia filhos! •.• 

A morla.n lado hi~ou na prO[lOrção em que a 
liberd ide nasceD ; o os desvelo• niatorno:s rea
liza!'am p1•odigioa th~i·apc::.ticos ! .•. 

Misel'aa mãia !. .• TroC1Lva.m os fllhoa peb 
alforria! ••• 

Era iat·J na fazenda do sr. Viaconde da Pedra 
Branca!... . · · 

Antea da lei de tS71, ora limiladhtimo o nu· 
mero dos recem-li1111·~ido. quo vingan t ... À. 
mulhllr etcrava pro'l"ia nai dõres dC1 parLo o 
aupplicio etarno · quo o ca11tiYBiro re .. rnva .O 
filho de auaa entraub111 ; o .enlre o uor;ugu1 do 
f1ico1', ou o ma lo slleraclo da 11epulltira, 01co
lbfa ceie ; envolvia.a, orn-. um lrl1l11 YOrrieo, 
o .• , q111m 11:ibo que la1rima1 ard•• ote1 vela• 
vam oomo círios 1anct011 à cabeaiJira doa pob .... 
anjinha. • • .• 

A · illlaginaçlla de - 1enhoi:e1 werdtt,qoa -
requintua n :i tortura. applica.da contta a mu
lher· m4i quo zombava· tlo chicottJ, do tronco, 
da garg11llioira do ferro e d• moral conven
cional para crear viveiros da escravos, o por 
1ob1•e e1ta msdonha h~catombe de entoa inde
fe1101 po.senva triumpha.nte 1:1 mt:itrfoida, bal
b.1lchndo, entr~ a1 l11grim:is q1Je lhe a.r ranª 
cava a rldr das carnes dilaceradas, uma up-· 
pliCl!o ar;leate ao De\1s doa desampa.rados a. 
quem dizia: E' um crime de IDais ••• e um 
rnartyr de menos ! ! •.. 

D •\)ois diL lei não augmeutou talvei · o nu• 
lllGro doa vi vos, p<irq 11 e o oa.lculo frio r.omo 
a lamina de a.ço do usal!IRino, atir:i i l'oda · 
dos engeitados, ou abandona. M desamparo 
do.11 eeazalu, Oll ingatu1os que n111cGm, · em~ 
q•1anto <t pobre mãi caminha . par& o. e iLo, 
muitas vezes mancho.da ainda pelo B:lngue do · 
puerpe1 .o! .•. 

E por &Obre esta hac11tolllbO de aute1 ind.e • 
fesos pasa"m . triumph:intes oe Herodea da 
geraçlo hodier.uil • • . 
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Ah! miseras m~is !. , . que soi·riam e aca· 
riciava.m o filho liborto pala loi, som medir 
beru os aby·mos do coração bum;ino ! ••• 

Estes fados deixam conclu1r o valor que tem 
parn o escravo o gozo da Jib~rdale, e como s1 
fües abr~nda o caracter "º contacto de leis 
quo modifiquom·lhes as cond:ções de cxis
tencia ! 

Estes factos, dei::i:am concluir que o posaivel 
a irunsro1•maç~o do ~scravo. em trabalhador li
vre, pouco i1upo1·ta11Jo ao julgamento da these, 
q11e taei trabalhado1•es ml\(le1u de i•esidencia, 
e vão offürccer a outrem o producto de sua 
activi :ade, visto que po,1co v:i.le a 11k~ração 
du pessoal product0r, uma voz . que não se 
modif\'luo o producto. 

Esta b01:elica tran~fo1·maçib, porém, só po
derá 1·ealizar a bi que acene ao ~ser.wo cum 
uma e~p )r.inçn definid:t , e que lbt:! proporc'.one 
·o goio certo J11 lib'.!rdad' ~m periodo determi
nado a1Urm·1 ti\·amcnte por c~foito da acçi:o go
vernameutal do pa.iz ! ... 

Si a. fixação d, pt·azos asfüsta com o éxem
plo hislorico os adua.cs .poss.uiJores de escra
vos, a limituç:io a condição, pela idade, deve 
trii.nquiHe~l-os; porque: 
. 1.0 Gwante-lhes o trabalho d<:i todos 09 pro· 

ductores acLhos, em um certo e determin.1do 
periodo, o neces>ario para remir o capit:i.l que 
representam. 
· 2.0 DcHorwina n sub3füuição do p1·oductor 
l)elo pr..:dt1do, principio em quo s0 basca tod;L 
e qualqtt~r permute, em que repousa o com
mo1•cio; 

3." Proporciona-lhe$ os meio~ do não d~ae
quilib1':1r o produ,.to pelo desfal que cio c:ipital, 
.havendo npen~s tr:<n-formaçiii na e•pecie do 
productor, e, portanto, augmento relati\'o do 
produzirlo, visto como cm todo o mundo o tra
balho livre pr~duz ~ais do que o tr.1b,tlho ns
craYo. 

Tal reforma que pouco offondo aog illegiti
mos., <'m bor:i. lC{J<!CS di·1·eitos dos possuiclorea 
da cscl'l\\'o;, auen !e no emlanto âaspil'ação na
cional, e pr~p~ra do melbor 1nod,,, Mtn eon
vulc:on:i.r o ;1aiz, a ~olu9iio do tcrrivel proble· 
m'1., que paira entru as mais gr.ives relo1·maa 
aocia~·~. 

Nilo 111 conlestn qM a refoi•ma imponha 1\ 

todu. a oommunhiio Lrnziloi1•11 uma corta somm~ 
de prej izoa e s:.criflcios; ó cerw porém quo 
este• serão tunlo lilQnores qu·1nlo ma.ior fà1• a 
•Ua divia:bilidndo, o tanto melhor eupport11dos 
quanto rnais os esforços nacionaes t~nJeram a 
manter o equilibrio social. durante a cri.e 
evalutin que atravessamos ! 

O ~uo se nii.o cotnprehondo, o que é difficil 
imagtnat· é quo, em um~ popul 1ç!Io de i2 mi
lhões de indivi luos, façam opinião, c·•plZ dll 
conter a mal'cha o.la ci vilisação, os t2 ou t5 
mil qi;e poBSucm escravos, e que se a1Teiça11-
r11m 110 pensamento de adormecerem à a1>111bra 
que por BuHe fortunne proj ·ctam os instrumen
tos de tortura, unices foctoree do trabalho no 
regimem d:L escrnvidão !. ~. 

O que ee nilo iint1gina, o que ae nlío compr'
henfo ô. c1ue haja ainda boj' governo e p!l.rta 
do P'.>Vo <J.ll·~ teqba 11 preLençli.o .. de .conter a 
avalanche que rôln. das montanhas e que ca• 

minbará sempre, ainda encontrando no corrGr 
vortiginoso coices no curBO natur1tl e legitimo! 

O que ae não pode comprehenJer ne.m ima.
ginur. augusto o digaissimos Srs. represen
tes da. nc1ção. é q11e oa abolbionistas que sil:o 
t:Hubem bi·!lzileiros, e c"minhem n ... vanguarda 
desta ~anta cruzada da liberda le ; que pódem. 
ser apontados á admiração do mundo-como 01 
libci·tadorcs do 1errito1·io.;... travem luta cruel 
com a lei em nome da justiça, com. o direito 
cm oome 1!a moral, cc•m o oppreseo1· em nome 
do opprimilo, r.om o forte em nome do fr~co, 
e para ev1tar a deshonra de ser ·m a; iontodos 
com" os autor.:e d:1 desgraça public1, t•mbam· 
mais de urn:i. ve~ de assistir ao espeeta.culo ne
fan·lo da tortura do escravo, .pà.r.i nilo :icordar 
no saio.do povo os cstímuloa r cvolucionarioe do 
despeito que fermenLa 1 ... 

O que se não comp:-ohende, 0 quo p~sea ainda 
hn.ver quem a·~pponba ser possivel se1np1·e me-· 
dir a direcção que tomarâ a temp stada qae ae 
avolum:i, os l'ff~itos que p:o.lutirib as forçaJ 
que se nccumulnm !. .. 

O que se não c·1tn?r~hende 0 que a auciosa 
e::1:pectatil 11 de t1m:i. graU"le p::ll'to úa. · nação, 
representada hoje, nlóm de tu lo, por uma p1•0-
vi11ci'1 que ba11iu d, s~u seio a cacraviclão. haja 
aiud' quera preteuclu legitimar os elfeiLo~ fatae1 
e llOcivos desta insÜtLli~ão, provocando odios 
que l1arJu1•arão ete1•namonte, ferLllantnu lo pai
xões torri·1L~ is Bm suas consequencias l .• ~ 

O qu·) se não co:uprehend~, ó que haja ainda 
quem procut·e convonc~1· ao pcssuidor de es
cr11 \•os do. legit im icfode de sua proprleclade e da 
jus1iç:i d~ Beu anachl'onico rtire.:10 ! , , . · 

O que se não comprtibende, e que haja ainda 
quem, nmando esta torra, e devendo ter para 
clla as d>dlcações filia.es, não sinta a enGrgict\ 
coras em d~ cH:.1er aos incautos o cegos-Suo11 o 
momento ela r;·fo1•ma ; somos uma. p:.1s1nla no 
mundo .•. tenhamos ao menos o pudor do nosso 
crinrn, e por um e~forç.o supremo congrace~ 
mo-nos pira. a grand~za. d>L pa tl'ia ! ... Si ha. 
ª"1criflcio faça.mol·o, ai ha ma•·Lyrio $Offtàmol-o 
e que, ao menos, oa nossos filhos possam dizer 

do nos, o que nil:o podemos dfaer d o noseo11 pai• 
-foram ell~s quo en:iol)1·P.ceram o trabalho e 
que nos alargaram o horizonte do progreHo 1 

A petição quo os abai:\O n.eaignados. têm a 
honra de apresenla.1· ao corpo legi•la.tivo,.11dian.• 
ta.ndo do mui to o pt•ol.ilem'.I da ab~li9Jlo, é, notes 
de tmlo, n confir1uação de. um direito, quo t~m 
sido e•queciJo do~ poclero! publieos, o ae;ioiJJ a 
direcc;~o da.la ás forças nacio:iues, que ca.mi• 
nhum em i>uacl do f.ituro l ... 

No estado actual ele agitação dos espiritos, & 
lutt1 se póds travar de um mam0nto pMa outro, 
qu lnJo 11 Deção do abolicionismo encontra a 
covardia dos juizaa, nc!luLelando-s9 nag malhas 
<la chicana, 011 a 1•rcpotencfa do possuido1• de 
escravos, resistindo com o preço avultt1do de 
cstim<ltiva para o resgate de 11:1e. m~rce.dol'ia ! .... 

Contra os primeiros,actue o governo ci•e,indo. 
.o processo simples o cl11oro par11. ai acçi5's de li
berdade, e não exigin lo ouLra prova un.IO 
aqu~ lb. pela qual gua.nt.a o direito de poqse. 

Contra 09 11e;;undo11, dP.tel'rnino <i vulor d1J é&o 

cravo pelo cn.pital que .ella repres1mttJ PfftJoti• 
'tlament11, unica b&el jtisl4 dG transacção com-
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111erchl ; o, si t.al valqr for monQI' do q 11e ., no- tfün a necessaria pt•udoncia '·de graduar o trt.· 
JDioal, tanto peior para 011 que não previram o balho pela apti lllo phy~ica; e merlir a repressão, 
futuro, e fizeram g1•:1nrle.1 ·ctepositos do rn'!trca- pab re~peitabili1ade dos annos 1 ! . , . 
doria.viva ! Ainda. aBSim, não te1•ão o direito de . E~ta meclid:• que em larga esphcra será uma 
queixar-se 1f~ !Ji'andes commerc:anten a foi satisCavilo « foi . desrospcihda, o ·em.grande 
terá d2gra.<lado o homem ató ao ~scravo, sujei ~ parto uma homenligmn a princípios commun11 
!ando-o, como tal, a todas M i11flucnci<1a quo do coraç!lo huml\oo -e de.alto alcanco ao ciue 
fazem oscillD.r os valores das mercado1•bs com.:. uos .parece - p~ra o · ~quitlbrio do tt·abalho o 
muns .l;.. . pa.1·,~ o futut"o elo p«oblema da omancipação.' dos 

Augustce o dignissimos senhores, é uma. ini- escravos noHrnlil !. . • · 
quidado o uma. ilbg 'li<fode; um atroí1ello do A •egunda.di9po•içto que ::ios abah:oa as• · 
direito e 11m despre~o pelo paiz, qu~ exist..'lm, signado$ parecG mereeer estu'1o e solução : 
como.eacra .... ia 1dos, t1.fricanos import:idos depois prompta por p::irte dos po leres publicos, é o da . 
da lei de ·1831! . . tua do .,.afor do rscr:wo riecluzida do capital que 

Por outro lado, e <loloroso ver, e11j~itns . ~ du-1 ellc rco.lment~ representa. · · . 
reza de 1al co!ldição; indi viduca qo<l cbeg:ira.m Esn tax3, garantmdo os po ~enidores ·contra 
aos li mi tes da ·velhice, sem ter, a.o menos, es- o abuso, protegerà ao mesmo tempo· o es;::ravo 
perança11 do .re~..ouso ! , ... ·. . . contra. a go.n.u ucia ving:üiv"' do senhor, o~ a. 

Une têm direi to a liborJn. '!e em nome da. lei ; fral1uez_'\ <lo< juizes ! .. . 
foram victirn.1s da prepotenci:i dos fortes; ~ão E' priocip:o geral que· o capibl, e 11 ue o 
o prO<lucto de um:i. iuf:tmia -o contrabando- pNJuiiido eateja na razão do productor. E' tam
que lesou dnplament<:J o raiz, d~frauclnndo o bem f'ó:a do duvida qt1 r. , n o commorcio, iodas 
fisco e dcsmorali$anâo 11 lei !. . . as mercadorias <:1scillam em . valores, sou a in· · 

E notai qan não se coll.'ligna aqui o direito 1· fluencia de ca:1eas diversas, e n.'lo ~e pôde des· 
quo Msisto aos filhos de;,~e~, ilL·galmcn te capti- cobrir a razno pol' q110 o <1'1 cecravo hn de ntra· 
Tados L., · 'lessar invariav el t;:>d•s as crise~ ~ociaes ; con• 

Abandonar o.~ pl'irtteiro~ á ju ·t ifiàção · ltll .'a, séquen tementa :i. taxn do escr.1vo, d1ivo corres
dilficil ,em muitas condigõcs inipoufrel, de•ses 11onder, não no capit;1l qtUl elle . reprosente no• . 
me~mos ·lireilos, ó assumi!· fr,,.nc:lmonto :i res· m ;nalmontc1 mns M quci tiver a cot~ção da 
pouaabilidado do critue contra o qual o proprio actualida te. 
governo protestou, punindo com um:i. pona in· Es:a av.diação deve estar de acr.órdo com a 
fJmo.nto os tr;m~gr~ssorcs cln loi, ou ror.u :ir. idade do indivic\\10 e com o sou osta.do do saúdo, 
ct1bardl!mento â rasponsnbili :nde do uiu :1 eto elemento- quo oritram em.lioba de conta para · 

·· justo em homenag-em ao dirc'to c:,nstituido, a clistribaiçiio do trabalho e cl:iss ificaçiio 'do 
par:i• impor ao poder judicb~io ac toa do hc· valor. 
roismo c01 factos em qtte o governo ovitc O trabalho - capital tiroduzidt'.> - 6 n: base 
acção •'Omunu:n. e r egular do f:u:ot· respoitar as cm ql10 assentam ns calc 11los para o omp~ogo,· 
leia do pai7. ! ·. · · . · a. titulo .Je capital prodltcto~ . 

· Oi eegu~Jos tôm o dir<iito comtn11m. 1b: .ve· Consorvad"e estes mos ;no5 termos como prc-
lhice q uo e a suprcin:1 fi-aqn~:w.. • • da. 101•nl1der. li1ninare~ da questão d•!termi11e o goveroo o 
quP. é o ~11p~o.1UO dcs:t.mpa:o ! . ·. . valor do 1!9c:-11.vo. rel:tivo no c:i.pitn.1 '\Ue d le 

Taes . rnd:v1duo11 alforr1ado,;i . por ~ff'1Ht~ de reprcscntn., e· ~xo ao trab11lho que dever:\ r c· 
Um;\ .let proloctora, esquecerao lf.IJoa 01 d1ssa.- voN ' r em aou proprio bw elic:io valOl"e;; dofi
borea de aua angustiada "'<l~, o a maior parto nidoa, 
rulo 11ban lonarâ os 011tabnlecm1entos ruraes a . 
que 09 prendem mulher, filhos, parentes, re!J- Do tal ª?to roe~ltnrão grandes b~ne6c1os 

. çõea de ontra n11tllreza e atê o prop1•io interc11se quo oe u bn1:oto ase1gnsdoe tomam o ltbordado 
do ti·••oo lho ! .• , de otl'et.-cer a voes'.\ attot?çlo : 

De quanto effcito beoeftco serâ cn.p<IZ no es- ·i.0 No e~pirilo do o'Cr:wo n~scorâ o amor 
pirito doe companheiro' de clcsgrnç'.la os10 pelo tr abalho, no qu:it Yor:\ clle o meio d& llUI\ 
exemplo d11 concilhç4o do l.iberto com o antigo redc-rapç.ão. . • 
senhor, 1!0 trabJlho co.n 11 h~rdado 1 ! · 2. ° Ficar~\ lumla la a, ncçlto do Scnl1ol', e ro-

'Níto ~erã licilo crer, que peh m:i.ior pnrle gularisada n iutfr~·onç.àQ dos abolicioniatns . 
taes individuos, ao.a qun.ea falt~r:n já f'ot•çae e 3. 0 l<'ar·a~ -á insenslvelmonta a lransiQilo 
corn~ern pam oiniciament.o de uma viela nova, ont1•e .o t1·0.b1übo escravo G o trabo.füo ,llvre. 
se auaptom !le con liQ~O de trabnlhiuiores con· 4.• O tmb.1lho terii u1n valor, poss1vel d e ser 
tractados, reg ulando os B<rns salal'ios pelos s er- supprido pelo capital. 
viços p:ira quo fore111 aptoe ~ ! 5 .• O tl'u.balho sa fh:ar{~ noa Mtabela<;imentos 

. E' de crer, quo milis que deixavam viver os rurae5, pelo• me~mos inJividuos que a ell ee se · 
· filhos, só µorquo n l~i lhes promettera. a !iber- tivel'em atfeiçoaclo e quo 1•eceb11m o estimulo 
dad ~ dellea aos 2t 11.nno9 'lo idada, oa aba.ndo- do lucro! ... 
noDl no captiveiro11u:iudo podem concort'er com 6.• Se ~ .. moverá g1•:1dualm~nto o elemen~o 
o seu ti•ab~lbo par~ apre•a 1r-làea o gozo d:-i oscravo, :ittondendo a 11&;1iraçito nacional, !1910: 
l'edempção, com o conselho par:i. ponpar-lhea altortlr aa foules da riq11eza publ.ictl. . . . 
fali.as, com o t':r.omplo ptl?a poup!lr·lh~• cas- 7 .• So d:irú tempo a q11e o 11gr1cultor cogite 
tigo:i 1 ! .. . _ . · 11erin11>ente da auba\ituil,'!o dca 11go11\os do aua 

l!4 não serâ justo quo, em i:la.do ovnnçadtl da prod11cc;lo, urna v~t. 11uo lhe po.reça. que eetn 
yido., a sociedade tome a ai :1 protecçlo du taee se altern l!om a tran~rurmação do tre.l>alhldor 
infelizes, prevendo que n em to.los os i.enboro11 011Cravo em produc\or ll\•ro. 
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8,• Se daril ·vtilor ~eal il fortuna perLicular, Appl1cado o me1mo proce1~0 aos do 2•. grupo · 
que rc1ente-se boje do valor nomin:ll que tem, ficará e:s:ti11cta a divid \ em 5 annos com um 
oacillante co.11 o p1•oprio e•uravo. . .aa.ldo a füvor do trabalhador de :124..390. Oil 
. 9.• Se lbarà.e re~tabelecerá. a.a transacçllG& do 3° grupo terão remido sua divida em 5 

de c:elito em baeea solid1n, GID ·valores deft~ annoe com um saldo de 80$181}. 
nilos. Se 1ru:i.rdari µara o ~exo fe1uinino as me1ma1 

10. Sa gg.ranti~A aoe poasuidoree de 81cravoe divi~õe8 do claa~ee ou cs.tegoriaa conaide
co:npenuçlo r.1zoavol ao~ capitaes que têm rando p11.ra .cada cla~ee, como vo.101· maxiLuo, e. 
emp:-egado. . metade . da avalinçlio . do1 .indivíduos do ae:s:o 

11. Se edul!llrá em um novo regimen o. mascdino, e bsm auim se computará a meio 
multidão de holllella q110 vive. opprimid .. pela o ealario. .. • 
força, e de!alentllda pela de3graça e polo. de- O direito do escravo terá. 0omo unico. prova 
se11p 'rança. . . · · fogal para sua cb.seiftcllçlo a idade da ma-

t:l. s~ e11itara a necea1idad3 de r~pressão tricula, 
contra. os de&varios dos que, tendo vivido sob o . Q"oJquer 1Lt1toridade do poder judiciaria 
rigoi• do captiveiro, ·ae vejam, em um momento porlnrã conhecer desse direito, aceitando do 
e e10 massa, entregues a inalinctos, que se ge- prorrio escravo, ou de-terceiro, & remiss1b de 
raro.m no iníortu11io e ae robusteceram no todo o sou ve.lor, ou.da parte que ainda dever, 
o:lío. . de accórdo com a to.bella, e füe dsril quita-

13. Por ultimo, augoelo3 e digniesirooe se- ção de sea debito, q•'.e sera ll eart11. de liberJade 
nhor 'a, so ar.·abará com as daases em que· se com. a declaração do valor recebido. 
divide a nação bra~ileira, e em que, de um la.do Ao· escravo é permitLido requerer arbitra.
estão os que so locupletam com o suor alheio, mento ile seus serviço{ quo.ndo entencla que 

·do outro, os que lut11m p~la vid:\1 procurando por 111u esto.:lo de saude ot1 o:itro motivo é 
ennobrecer o tl"abalho, que o escravo tem avil- e:tceseivo o preço da t:i.bella. legal, mns oe 
tado ! a.rbit1·os nunca' pod~ri!o 11valial-os em mais do 
R~sumindo e11ta.s ideas, os abaixo a1signados que o mal:imo dessa tab~lla. 

Têm solicitar de vós que deis força de foi aos ·Ao~ paticionarios abaixo ns~ignados, aa 
seguint<i< principios: . · afigura que a lei sagrando tae~ principias 

t .• Libertação io1mediat11, e sem onua, de to- olferece ao grava problema sac:s.l a mais prom
do~ 011 individuas que t'nham, na época da de· pta. solução, eati,fazendo ao me3mo t~mpo 
oretaçilo da lei, :ilJ anno;i de idade para o 11e:s:o á·juata. e nobre aspir,1çlo do· pafa qua deiib61'0U 
masculino e• 45 para. o se:to remiuino, ~eja qunl po1· gran1le 111aíol'i11 d6 suei po~ulação reali
for s1b nacion didade, ,julgada a prova da idade zar tal reforma, e ninda mais que adoptada1 
pela ina~ripção da matric11ll\ e por qualquer tan.s madidAs, attende-ae ao intereseG dos qua 
a.u,ol'ih.:to do pode1•judiciario, a começar do ii.té hoje tem repou11ado no trabalho escravo 
juiz do paz. todas iu esperan9as de aett fllturo 1. , • 

2. 0 A fixaçll:o do vs.lor par.:a. o escravo o para Aeaito este &ys\ema. para a nboliçil'.o do 
1eu t1•abl\lho, ee11do este vo.Lor pa~o pelo eecra- elemento servil, esperam oa abaizo 111signado1 
vo em 1erviço1 a contar da data da prom11lgaçlo asai~tir 4 traneformaçlo do trabalho cm mais 
da lei em di:\ute, ou em dinheiro por ellG ou de t:m eatabBlP.ci111ento rural onde entrarii ao 
por terceiro. . mP.amo tompo a 11a1 o 11 harmonia como c~nl&- · 
• Par~ os eft'oit.o,1 dest~ ~rtigo parece aos peti· qur>ncia necel!ua1•ia do gozo da lilJerdadé l .•• 
c1?nn~101 qtte a, idade o 111nh o. baae de melhor E' neceisario ponderar que todo 0 trabt1lho 
or1torto par&.º Jlllg~~ento, , . , repr~IDfltn. eapital 0 qu9 e uma iniqu'.dade 

NeaLa anh~Çllo a 11npo1111vel d~a:ur de .levo.r continda em 00111aMir que 0 horoem eacravo 
em conlo. ª· b~1u do valol' <Lo e1cra':o pe~a a~çll:O 8eja 0 unico deve;lor iD!olvavel e por divi· 
du 11ov11t 1de1111, .quo tcmdorn a allut~ a ,1'~8lltut· d~ que lb'.l impoi a uaura t.)'rannica de uma 
9&0, e •Ó~ ~or I-:ga co'!cea~llo a princ1 P!º~ de· loi selvagom, que ter3 ·nallo · 11m dire\to 
o~dem e. e 11om11' pu~llc11, Julgam 01 pet1c1ona- eoniagl'ado no oodlgo do toioi 01 povos ! , , , 
tl08 .a~o:tnvGl :\ dou~r1113. de fü109ito d~ vlllores. · • • . . , . 

D1v1dando•os po~ 1da.~e < , pedem que se consi· .E uma in1qu1do.,h1 que para o 111fehz a1cravo 
dera em tre1 cs.tegor11u1 os escravo• : atei 30 BBJ& - o trabalho - o r.nathemr. lançado pela 
annoa, de 30 a 40 e do 40 a 50. civili•aqão moderna contra. geraçiles inteil'a.1 

Tauudo-eo, para. 01 pTimeiros, 0 Talor de q11e ~m de1:1ppa~ecido da ~uporflci'e deate as• 
t:QQ,J$ n avali:1ndo 0 trabalho desses individuoa plenda to ISOio, de11tando no. t~rra llm tra~o .do 
à raiifo de 30$ meneae8. eenguc, de que reverberam rubores, 11 tangar

noe as faces de vergonha ! ••• 
P11ra oe segundos o valor de 800$ o o lraba. . . . • 

lho por 25$ r:censaes 8 pa:•à 09 tércoiroa 600$ e Aos .poderes ,P~lo~1cos cab.e a aHa Jl!-is1ão de 
o l."erviço por 20$ mensaee. encnmanhar e dirigu• o mov1mento aoe1al ! 

Levando ainda â conta dessG capit111, que A \'Ól, g_uarJu da_ lei,,d~positBrios da 001!-
con11i(leram como divida do eacravo, outras des- fiança nat!tonal, o.cçno d1r1gent~ .da mental!• 
per.a, inclu!iVe a de premio, como se ve pela ~de do povo, cabe o dever de utll1.sar aa act1-
t:i.bella demonstrativa. annexn, 08 do fo grupo v1dadas que n~at~ momento BG e~\1.mul~m con
terãc uma divide. da i:386$ que, a.morLisada tra. a nefünda. 111at1tu çllo da escra.v1dllo . 
11.nnualm!!~la pelo capitc.d trabalho, ficará êX• E' tempo de attender i\ voz do pa.i1 e de 
tinta. om c1Uc!I a.nno~. com um uld.:i a favor do acalmo.r a anc'oea expet!ta.ti\•a publica q1111 10 
trabalhador de 168$594, volva para Tds ! , , , , 
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' ' 

. Sessão em 1 de Julho de 1884 

· Aug'u~tos e dipi1111imos Sra. reprP.~entant~1 
da naçlo. 1i o clamor da raça &11erna chegoll 
&o cora.çã:o do povo ! ..• 1i o brado destes d•s
g raçados foi capaz da vibrar os sentimentos 
nobres da maior parta da. naça:o, p~rwitti que 
llm nome de nossos dire:t.os penetro1uos no ma
geatoso areopng"Q da lei para pedirmo• 11~~1011 
termos a redempção do solo da.pa.tria. . ·· · 

' 
Dr. Candido Barata Ribeiro. l 
Dr. Alexandre José de Mallo Moraea. . · 
Dr. Alexandre Henriqne Mona&. 

Henrique José Fernandes. ·. . 
Dr. Paulo Joa.q uim da Fonseca. 

·Aristides Benicio de Sll., 
Jee1Jino Gil Moreira. 
Davino Rodrigqea Pimenta.. 
José· Antonio de Oliveira. 
Luiz Lope~ Ribeiro. 
F.mygdio Augusto de Mattoa .• 
Fra.ucisc~ Malaquias dos Santos. 
Aloy.,io L. P ereira de Carvalho. 
Pedro Napoleão Devay. 
'Bellarmino Riclrdo da Costa. 

TabelJas para a remissão de serviços 

A.TE 30 A.NNOI 

Debito · . Haov 

No 1° anno: No 1° do r.nno : 

Antiação ••.. ,; •.... _ .. t:000$000 ' S11larioe á. .razlo 
Oomeioria• ..•••..• •.•. i20$1l00 
Medic.> e botica .••..... i2ú.~OOO 
Vestuario ...... : •..•• . .. 20$'.JOO de . 30$000 menaa.e1 ----· 
Juro• de to •f ••••• •• : , • 

1:260$1100 
i20$000 no ftm do anno. -----

1:386$000 ---
No 2• a.nno: No ·2° 11.1100 : 

De\>ito .• .. • .• . .•• . • . . . 1:0211$000 SalariOI, idem. 
Ja.rô1 de 10 •/.,.; ... _ ... i02$000 ....._. __ 

t :280$00D 

360$000 

360$000 --- --
No 30 a11D.o : No 3• anno: . 

Debito .. ,.·., .•.... .. .. ·768$600 SaJIU'ie1, idem. 
J.11ro1 de 16 •/ •••••• • ••• 76$860 ----

8(5$460 360$000 --
No 4• anno: .No 4° anno: 

Debito ................ 485~460 Salarios, idem. 
Jaroe de to 0/o, .••. ; ••. 48$541) --534$006 360$000 -- ---

No 5• :1nno No 5• anno: 

D~bito . •. ...•.••... : . . , 
Juroe de 00 °/, •.• ; .• .• .' 

.i74$006 ' 
17$400 

Salatios, . idem. 

----
191$'06 360$000 --Saldo a favor, .. ..•..• 1611S593 

v. u. a7 
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D• 30 A 40 illfOI . 

D#ito B~r 

Nci 1• anno : No i • anno: . 
Avaliaçlo • •..• •.•.• .• · • • .". · 800$000 Sal1ri01 ' rallo 
Ooinedorias ... , • ••• ••• •• . .t= Medico .. ·e.te .. ••. • . • . . • . . • t 000 
Ve1taario •. .. ...•...• • . ~ ~ 20$000 de. 25$000 me11aae1 ---i :060$000 
JIU'Gll de 10 ºÍ•• • •• ••. • •·• •• 106$000 no fim do ailno , --i : l66t000 300$000 --- --

No 29 anno: ·No 29 alllllo: 

D8bito .. . . . ..•• • :. .•..• ~ 
Jur01 d11 10 •; . . .... .. .. . ':.!ººº 86:.600 

Salarioe, idem . 

---952$600 300$000 - - - -
No 3• anno: Nol3<>· auo: 

Debito . • •. . . •• • •.•..• . e52$000 Salarioe, idem . 
. .Taro• de 10 •/o ... ; • .. ... 65.$260 ---7:1.7$860 300$000 --

No ·'' . u1.o: No:4• anno: 

Debito •. . .. . , . ... .. ... . 
Juroe de to 0/, . .... . .. . . 

·U7$860 
·U$7'86 

S.larios, idem. 

--459$646 300$000 --- --
No 5<> anno : No 5t anno: 

De'tito . . .. . . .. . , •... .. · t59$6~6 Salarioe, idem : 
.. Juros de iQ 0/o .. .... .. . 15$964 --i 7'5$610 300$00(J ---

Saldo a favor . ... . . ... . 124$390 
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DE 40 A 50 ANNOB 

Debito 

No i• anno: 

Avaliação ...... .. ..... . 
Comedorias ... . .. . .. . . . 
Medico, etc ....... . ... . 
Vestuario ....... . .• . . . . 

Juros de 10 •/ •. ... .... '. 

No 2° anno : 

Debito ... , .. . 
0 
•••• : •••• 

Jnros de iO º/o . ..... · . . 

No 3° anno: 

Debito .... . ..... . ..... . 
Juros dP, 10 °/0 •.••••.• • 

No 4° anno: 

Debito . ...... .. ..•.... 
Juros, . ... . .. ... . . ... . 

Nó 5° anno: 

Debito . ........... . ... . 
Juros de iO º/o .. . .•.... 

600$000 
120$000 
12l)$000 
20$000 

860$000 
86$000 

----
946$000 

706tOOO 
70$600 

776$$600 

!536$600 
53$660 

590$260 

350$260 
35$026 

385$286 

145$'286 
14$528 

159$814 

ACTA EM 2 DE JULHO DE 1884 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros 

Haver 

No i 0 anno.: 

Salarios a razão 

de 20$000 mensaes 

no fim do anno. 

240$000 

No 2° anno : 

Salarios,' idem. 

240$000 

No 3° anno : 

Salarips, idem. 

240$000 

No 4• anno: 

Salarios, idem. 

240$000 

No 5• anno: 

Salarios, idem. 

240$000 
----

Saldo à favor. . . . . ..... 80$186 

1 

çalves.de Carvalho,Si~va Mafra,Th?maz Pompa~,. 
Joaquim Tavares, Smval, Salustiano, Juvenc10 
Alves, Elias Moraes, Ratisbona, Henrique 
Marques, João Caetano, Alves de Araujo, 

A's ii horas, feita á chamada, acham-se 1 Mou!'ão, Escragnolle Taunay, Soares e José 
presentes os Srs.: Moreira de Barros, Leopolcào Marianno. (31) 
Cunha, R1sson, Pompeu, Vieira de An- Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
drade, Manoel Carlos, Bezerra de Menezes, Ferreira Vianna, Almeida Oliveira, Paula. 
Zama, L<mrenço de Albuquerque, Rodrigues Souza, lgnacio Martins, Souza Queiroz Junior, 
Junior, João Penido, Amaro Bezerra, Barão da Cruz Gouveia, Augusto Fleury, Feliciodos San
Estancia, Rodrigues Peixoto, Camargo, Gon- tos, SilYa Maia, Barão da Villa da Barra, Barão 
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·da Leopoldina, Peretti, Souza Leão, Lacerda 
Werneck, Moraes Jardim, Abelardo de Brito, 
Macíel, Barão do Guahy, Martim Francisco, 
Rodol µho Dantas. Gomes de Castro, Prado Pi
mentel, Prisco Paraizo, Ribeiro de Menezes; 
Barão de Cauindé, Alvaro Caminha, Affonso 
Celso Junior e Ildefonso de Araujo. (28) 

Ao meio-dia, não tendo. comparecido numero 
legal, o Sr. presidente declara não haver 
sessão. 

Faltam, com causa particip1da, os Srs.: 
Affon<io Penna·, Cantão, Castello Branco, Cruz, 
Franklin Doria, FerL"eira de Moura, Mon
tan.fon, Meton, Paulino de Souza, Ruy Bar
bosa, Theophilo, Vianna Vaz e Silviano Bran
i!ão. (13) 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: 
Adriano Piment9l, Antonio de Siqueira, Araujo 
Pinho, Alfredo Chaves, Andrade Figueira, Al
meida Nogueira, Antonio Pinto, Alcoforado, 
Aristide> Spínola, Alphêo Monjardim, Barão 
ele Anadia, Barão de Araçagy, Bulhões, Carneiro 
da Cunha, Coelho e Campos, Carlos Affonso, 
Contagem, C'.Sta Pinto, Diana, Duque Estrada 
Teixei ra, Espinlola, Fernandes ele Oliveira, F. 
Belisario , Felisberto, Geminiano,Gen1u·oso Mar
ques, Manoel Por tella, Martim Francisco Filho, 
Mac-Dowell, Olympío Valladão, Pereira Ca
bral, Pereira da Silva, Passos Miranda, Ribas, 
Rego Barros, Rodrigues Lima, Souza Carvalho, 
Severino Ribeiro, Tei·tulialio Hen·riques, Tar
quiu iode Souza, Ulysses Vianna, Ulhôa Cintra, 
Gonçalves Ferreira e Vaz de Mello. ( 44) 

O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios : 

Do Ministerio da J ustiÇa, de 26 de Junho ul
timo, irifJrmando, em virtude de requisição da 
camara dos Srs. deputados, em data ele 18 ·do 
mesmo me~, os p1peis referentes á pretenção 
do juiz ele direito Antonio José de Souza Frei
tas, da comarca · do Riachão.- A quem fez a 
requis:ção (commissão de pensões e ordenados). 

Do mesmo miq."isterio, e- na mesma.data, in
formando os papeis relativos á licença conce
dida ao desembargador da Relação da côrte 
Manoel Pedro Alvares Moreira Vilfaboim·, in
formação ·exigida por officio de 18 de Junho 
ultimo.- A quem fez a requisição (commissão 
de pensõ·es e orJenados). · · 

Do Ministerio da Marinha, ele 1 de Julho 
corrente, devolvendo o requerimento e docu
mentos em que o bacharel Luiz Pedreira de 
Magalhãe ' Castro, lente da Escola d.J Marinha, 
pede que, para sua jubilação, lhe seja contado o 
tempo de .serviço effec tivo . no exercito. - A 
quem fez a requisição (commissão de pensões 
e ordenado;). 

Do Ministedo da Guerra, de 28 de Junho 
ultimo, restituindo os papeis relativos ao 2° 
cirurgião elo corpo· de saude do exercito, Dr. Joa
quim Antonio da Crnz, desistindo da licença 
de um amao que lhe fora concedida pelo corpo 
legislativo. - A archivar. 

Requerimento de Antonio Valeria dos San
tos Neves, alferes do 2° batalhão de infantaria 
e alumno d0 curso preparatorio da Escola Mi
litar da Côrte, pedindo dispe nsa de idade afim 
de poder matric ular-se na dita escola. - A' 
commissão de instrucção publica. 

O Sa. 1° SECRETARIO declara não haver mais 
expediente. 

O Sa. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do 
dia 3 çle Julho. 

Eleição da mesa. 

Urgencia de 1/2 hora concedida ao Sr. de-
putalo Antonio Pinto. 

Igual urgencia ao Sr. José Marianno. 

Igual urgencia ao Sr. Almeida Nogueira. 

Igual urgencia ao Sr. Martim Francisco 
Filho. 

3" discussão do projecto n. 66 A de f883, 
sobre dispensa de idade p1ra a matricula nos 
cursos superiores, e mais matarias designadas 
para ordem do dia 2, com excepção do orça
mento da receita. 

FIM DO ~EGUNDO 'YOLUME' 

l • 
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