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(Regras para a adjudicac;ão'.'de bens D'lS ex· 

ecuções em geral.) Pags, 8, 9, 10, H, 12, i3, 
14, 15, 16, 17 e :18. · . 

A••t.hur Lemos: 
(Neg-ocio~ politícos do Pará.) Pags, 116, 117, 

118, 119, 12u, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
.127, 128, 129, i30, i3i, 132 o 133. 

Auguli!lto Severo : 
(Voto de louvor e premio ao Dr. Alberto do8 

Santos Dumont pelo resultado da experien
éia do seu Çalão dirigível.) Pags. 33, 34, 35• 
36 e 37. 

79, 80, 81, 82, 83 e 84. 

Ródolp .. o Paixão : 
(Imposto sobre o gado va~cum, em pé oti aba

- tido, importado pelos portos. marítimos ·da 
Republica.) Pags. · 1.8, 19, 20, 2-1, 22 e 2.3. 

(Fixação das forças de terl-á.) Pags. 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 6ô, 67 e 68. 

Trindade: _ 
(Eleição federal no 5o dishricto do Estado <!_o 

Rio de Janeh·o.) Pv,gs. 41, 42_, 43, 44, 4o, 
46, 47, 48, 49_e 50. 

Viriato_Masearenlla: 
(Rectil.icação •ei:n p_ontoe ~e um .seu discur.so so

bre um projecto de le1 relat1vo v.o CodJgo de 
Ensino.) Pags, 2!, 25,26,·27e28· · 
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MATERIAS ÇON.TIDAS NESTE VOLUME 

... ~lteraçôeli!l : 

Nas leis sobre reforma voluntaria_ou compu}., 
seria dos offiéiaes do exercito,) Projecto 
n.- :107, de 1901,) Pags, 179, 180 e 204 .. 

Na lei organica do Districto Fedllral.. (Pro
jacto n. 124, e'1901,) Pa.gs. 274, 215, 276, 
296 e 297. · 

ApQsenta~orla : -

Do contador da Administração dos ·cor1•eios do 
Cearâ, Joaquim de Macedo ·Pimenta~; com
putado para: a màsma o tempo que serv~u 
como fiscal da Camara da F()rtaleza, {Pro
jacto_ n. 83, de :1.901.) Pag. 89. 

De Paulino Goriçâlveá de Oliveira Freitas,-por:-
. teiro da Cnixa da Amortização, na qual de• 

verâ ser compu.tado o-tempo em gue ~lle ser
viu como conferent_e da Alfondega do Riq 
de Janeiro {Pl~ojecto n~. 86! de 1901_.) Paga. 
90, 1~5, 217 e 254; - . 

Dos membros do 'rribunal deGóntas~ -(Projecto 
n. 130 A, 4e 1898.) Paga. 193 e 2l6. 

Autorlzn~iio ao Governo : · 

Para despender a quantia de 200:000$ pará. re
ptn•ar o l~ito da ~strada de· Ferro do Rio·dQ 
Ouro, e fazer acquisição de· carros, machi
nas,_etc. (Projecto n~ 89, de i90L) Pag .1:1.3. 

Para abrir o credito necessa!-'io p!J.ra pagamento, 
no corre11te exercício, a um chefe de secção 

·ep.éarregado da biuliotheca !la Camara dõ·s 
Deputados e de um conservador da rpesma, 
nomeados este·a:nno.(Projecto n. 91, de 1.90:1..) 
Paga. 116, 156, 174,_175, 1~3, 204 e 205. 

Para abril· o credito necessario . para paga
mento _do premio dt\ viagem ~onferido a Pedro 

- Demosthenes Rache. (ProJec·to n. 106, de 
1901.) ~ags. 177 e 203. · 

Balanço das receitas e despezas publicàs, 
compt•ehendendo todosos exercícios-posteriores 
ao ultimo balanço publicado. (Projecto n. 
de !901.) Paga. 310, _3L1, 3·12 c 3f3~ 

Cas()e. e formá da revisão das condemnaçõeB 
·· penaes. (P1·ojecton~ 103, de 190i.) Pugs. ~81, 

182, 1S3, 1!34, :1.85 e i86 ~ 

Conimissão: 

Eleita para dar parecer sobrtl a denuncia apre
sentada. contra o Sr. Presidente· da Repu
bHca. Pags. 137 e 138. 

De 2i membros, nomeada para emittir parecer 
sobre o projecto do Codigo Civil Brasjleiro, 
Pag. 267. , . -· . 

:t-fomeada para r~preSéntar a- Camara dos De
putados na manifestação promovida J?ela Im
prensa flumine1_1se em_ homenagem <\ Conf~-
deração Helvet~ca. Pa.g. 302. . 

·compromisso regimental: 

Do Sr. Dr. Carlos ·Honorio ·Benedicto Ottoni, 
deputado aJeito pelo 9o distrioto do Estado 
de Minas Geraes .. Pag. 33, 

DoS~; Francisco Veiga, deputado eleito pelo 
i o districto do Estado de Mina·s Geraes. 
Pag, 46. 

Do Sr. Dt:. ·Augusto França, deputado eleito 
pelo to districto do Es~ado da Bahia. Pag. 295. 

Concessão: 

. De ina.is -Qm ã.nno de màtricula aos ex-al11mnos 
da Es:cóla. Militar. do Brazil,. desliga:dos por 
moli:vos de reprovaÇão em um e:ume. (PL·o
jecto n; 74, de 1901.) Paga. 32, 35 e 232. 

Ao ellgenheiro. ·Ricardo de Mene~e~ para a con ... 
_strucção, uso e goso· de uma Estrada d~ Ferro 
que partindo da · Alagoa do· Montetro, na 
Para.hyba, vá ter a um ponto da Estrada de 
Ferro Central da Pernambuco. (Projecto 
n. 88, de 190i; il. 201, de 1900.) Pags. 61 e'i05. 

A quem mais vantagens otferecer, de privHegio 
para construcção, us,o e goso de uma estrada 
de ferro que de Santarêm,- ou melhor ponto 
iio Pará.,. vá até Cuya_bá., com um l'amal para 
a fronteira · boliviima. (Pl'ojecto_ n. 92, de 
i90L) Paga, H6 e 117. 
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AG cidadão João Pereira Barreto, ou :í. ooci
ednda q11e elle organisar, da garantia d~ juros 
da 6 ri" o do a.mortizaçib em 2~ Apnos, da 
quant1a de 2.000:00(1$, par<~- fuodo.r en\ Âl'il
eajtl um b~nco do crodito ~gricola movei, 
~oh o t ltulo Banco Agl'icola de ~ergipe. Pro
J•cto n . 122, de 1901. (fags . 2;,3, l!"! & 295. 

Aos engenheil·os Paulo Forreit·a Alv~~ e Manoei 
Ca1·neiro de Som;a Bllndeira ou á compa
nhia que Grganisar~m. ·auclorisação para ca
!>l.ar e aprovoi\ar a fo•·ça da cach~eir!l. de 
P aulo Aflonsn, no Rio S. Francisco. (Project{) 
n. 123, de 1001.) Pags. 326, 327 e 328. · 

Conll••»nnçÁo no primeiro p~~oto do exercito: 
dos alferes graduados que ohlivernm as appro 
v ações plenas de que t rata o ort. 95 du ragu la
mento de i8 de abl'il de- i8~lS, (Projec~() n- S7 
B, de 190:1, n. :164, de 11100.) Pags. 66, 67 
104 e 105. 

Congrnt.ulaç~lescom o·povo brazileiro pelo 
re\\~abel~imento dos pagamentos em es1>ecie, 
dos juros da divida eiternn e peb. e:tecução 
d" aecordo de Londres. P<•gs. 4 , 7, S, \l, :10, 
H e 3&. · 

· Contngemr 

Para tempo de serviço ao 2' ~8crip\urario do 
Tlleeouro Federftl, Cyriaco -Antonio dos San
tos, de períodos de tempo decorridoA e .a quo 
oe refe1·e o mesmo funccionario. ( Proiect o 
n. -94, de 1901.) Pag.· m. · 

Da àntigltidade do p~sto dos officlaes do exer
cito ,_- q_ue se ;·eferem os arts. i • e 2• da lei 
n. 350, de () de de~Cembro de 1B9:'i. (Projecto 
n , 127 1 de iWi; n . 129, de 1896.) P• gs . 315 
8 316. 

Crençõoa 

Dos logaree de bibliotbeoario e· de eoneervador 
· da BiblioLheea da Camnra doe Deputados . 

(Projecto n. 25, de lWL) Pags. 20, 21, 22, 
3õ e 3G. . · ' 

Ds uma s uarda civil de 1.200 homeno jlar~ o 
eer,•iço d• pnlici~monlo da zon!' urbana do 
Distrlclo l•'ederal. (Projocto n. 90, de 1901. ) 
I"ng. H!J. 

D• logaros de doue conforente~ • de ~uo.rdl1.
md"i' no. 1\lfa.ndPga <ls Parnnagnll. (Projecto 
n. 100, do i W!.) Pag•. ! 53 c i 74. 

·_ De uma cadeira na Escol a Nacional de 13ellas 
Artfts, para o ens i no especial de comp11Aiçiio 
decora~iva. applicada ás arl•s iod•ietti)les. 
(Pr ojeclo n. 123, de 1901.) Page. 248, 249, 
250, 251, 252 e 296. 

Credlt.olt 

D~ 4:800$6.'l0, exl•·aordinario, ao Mlolster io da 
Gutrra, para pagamento de vencimentos ao 
major Democri\o Ferreira da Silva, lente em 
dis1!0nibil idade da Escola. Militar do R io 
Grande do Sul. (P rojeclo ll. G1, de {llOL ) 
Pags. 13 e 194. 

Necessario para. a desapt•opria~.ão _do predio da 
rua rlo Humaytã onde funccion3. uma du 
••tn.çõe• do Corpo de :Bomb<liroa. ( P rojM\o 
n. 55, do 1901. ) Pags. 22, 51 e foi!. · 

Necess>.rio p~r~ pa~ramento de gt•aliliMçiõea a 
Camillo José Monteiro dos SanLos e J oa~uim 
Gouçalves da Costa, con~ra-mestre e manda
dor d:. extinc\a officina de cor~eeiro do Ar
s~nnl de Gu~rra da Capital Federal. (E'ro
jecto o. 45, do 1!l0i.) Pags. 23, 67 e 105. 

De 4:225$800, Cldt•:tordinario, no Miniaterio da -
.Guerra, par~ pagamento de ordenado a João 
Climaco dos :Santos Bernardes, almox.ari fe 
do e:di ncto Arsena l de Guerra de Pernam-

• lmco. (Projecto n. 46, de 1901. ) Pag . 23. 
De 2:638.$045, ao Mln\sterio da Fazendà; para 

pagament o de fol'rngane, agua, obJectos de 
expediente, etc., fornecidos pel!l. Companhi:l. 
da.s A guas da Maceió e outra., por conta do 
Ministarlo da Guerra. (Projeoto n . H A, de 
i!lOL ) l'ag, 26. . 

Do 3:957$200, supplementar ,;_ lei de orçamento 
de 29 de de-.Lembro de 19-JO, para calçado 
e -.·es\unrio de dez alumnoa gratuitoa admit· 
lidos no Inlerna.lo do Gymna.sio Naeion.,_l. 
(P rojecto n . 68, de 1901.) Pags. 2G e 21 . 

De 30:000i, extraordinario, ao Ministerio da. 
Viação, pnn occorrer ás despe~as coin a rece· 
pção das eotradas da ferro t·eagata.da.a, Ba.-h.i a. 
ao S. Francisco, ro.ma. l do T im~õ c Recifo 
ao S . Ft•a.ncíaco . (Projecto n. 70, de :l90L ) 
P~g . 27 , 

De 8:415$600, especial ao Ministerio da Guer•·a , 
para pagamento do vencimentos ao lenente
coronei lnnocencio Serzedello Corrêa, revet·
tido ao · ser f iço do exsrcito e de lctlte d~ 
Eeool!l Militar. (Projecto n. 17, de 190t.) 
Pag. 59. 

Dé 6:000$, especial ao Minis\er io da Mal'inba, 
para pagar OI vencimenlos do ex- secretario ,. 
·cto exlinclo Arsenal de Marinha de Pernam
buco, João Sal>ino Pereira Giraldes. ( Pi•oj e
cto n . 2~7, de 1900.) Pag. 66. 

De 400), extraordlnarlo, ao Mi uis~erio da L"a 
zenda, afim' de ser legalmente escríptnrada 
essa imporlan eía, que um finado funccionarío 
publico ficou ~ dever á ~'atenda. N:>eional. 
(Pt;ojecto n . 80, de i90l.) P ag. 79. 

De 3:!liG$900, extraordinariG_, ao Minislerio dti. 
guerra, pe.ra. pagamento da ~encimontoa a. 
Oro:z;iml>o da Silva hbrques, mestre da ex Un
ctl\ oflici na do cor reei r os do Arsannl de-Guerra 
do Rio Grancle do Sul. (P"roj~cto n. 9'3, de 
i90L) Paga. U7 e US . _ · 

D• 104:542.$8:>3, no Mínislerio da Fazenda,para 
pagamento de gratinca.ções a. empresados de 
Alfa.ndegas, inoumbidM do senico de esta
~istict~' e Nvhiio de desfachos em 1897-98. 
(Projecto n,'57, de 190 .) Pags .t95 e 2iG. 

De 8 :000$, ao Ministerio da. l''azenda, para paga.
rneut<> ,lo aluguel ·da eMa.. onde !'unccionou 
em 18'.l9 a. Delegacia Fiscal no Estado do Rio 
Gr ande do Snl ; e de .2():{)00$ 1Í verba 9-, 
Gaita ·da Amorlizaçiio , os~igna.lura de notas,. 
d a lei do orçamento vigente. (Projecte n: 58, 
de 1901.) P ags. 195, 216 o 217. 
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De 2:827$800, ·ao Mínisterio d~. Justiça, para pa.- Denuncia: 
. · · gaménto . a D. ·Eugenia Torreii.o Corrêa de 

· At·aujo, vi uva do juiz de direito bacharel 
Lindolpho Hiabello Corr~a de Araujo. (Pro
jectJn. 43 A, de190.i.) Pags. 196 e217. · 

Ao 1\fin.isterio das Relações Exteriores, da 
quantia necessaria até 150:000$ em our~, 
para as ·qespezas com a representação brazl
leira na segunda conferencia internacional 
americana, que !!e reunirá. no Mexico. (Pro~ 
,iecto n. !04, de 1901)". Pags. 199, 2.23, 230 e 
300. ' --

-De 16:060$, ao Ministerio· da Justiça, para pa
gamento de ordenados ao juiz de_ direito em 

. disponil:iilidade Umbelino de Souza Marinho . · 
- (Projectó n. 113, lle 1901). Pags. 208, 209, 

210;'216 e 277. · · · . · 
De .1:581$400, ao l\1inisterio ·da Viação,. para. 

pagamento · aós serventes da secretaria do 
· mesmo ministerio, de descontos indevida
mente feitos em seus vencimentos. (Projecto 
n. 111, de 1901). Pag. 215 ; . 

De 53:580$940, ao Ministerio drt. Justiça e Ne
gocias Interiore~, . para pagamento de diver
sas ob1•as e melhoramento« no edíficio do Ly
c.cu. de Artes e Officios. (Projecto n. i16, de 

·. 1901). Pags. 255, 256,257, 258,259 e 260. · 

De 3:000$, ao Ministerio da Justiça, para pa-
. gamento <los vencimentos do escrivão· jnnto 

ao juiz de secção do Estado de S. Paulo, An
tero José Barbosa, (Projecto n. 118, de 1901). 
Pags. 284 e 285. 

De iOO:OOO$, ao Ministerio da Fazenda, supple
. rilentar :í. verba n. 20, do ·art. 28 da lei 

n. 746, -de 29 de de~embro de 1900. (Projecto 
n. HO, de i901). Pag. 285~ . . 

De 2:401$800, extraordinario, ao Ministel'iO da 
Guerra, para pagamento do maL·echal José de 
Almeida Ba1•reto, em vi1•tude de !;entença do 
Supremo 1'\'ibunal -Fe!ieral. (Projecto n, 120, 
de 1901). Pag. 285. . 

De 100:000$, ao Ministerio dií. Justiça, supple
mentar á verba - Dilig-encias policiaes, do 
orçamento vigel)te. (Projecto n. 12'- de 1901). 
Pag. 315. -

Decla .. açtto de "oto : 

Dos Srs. Deputado a Barbosa Lima, Soares dos 
San&os,· Alfredo Varella e Marçal r..:scobar. 
Pag, 13. 

Do Sr. Deputado Paula Guimarães. Pag, 15, 
Do Sr. Deputado Satyro ·Dias. Pag: .15. 
Do Sr. Depulado .José Avelino. Pag . 28. 
Do Sr. Deputado Luiz Gnalbet•to. Pag. 188. 

Do S1·. Deputado Anizio de Abreu. Pag. -188. 
Dos Sra. Dopuln.dos Lima Filho. e Soares Neiva. 

Png. 188, .· . 

Do Sr. Deptl~nclo !!;1•mlrlo Coutinho. Pag, ~uo: 
Do St•, DepuLtu.lo .loFifÍ Avelioo, P-ag. 200. · 
Do St·. Dopntntlo Sylvio Rt)Jli.Ol'O. f' tlg . :?i3. 

Apresentada pelo Sr. conbra-almiranté Custodio 
José de Mello contra o Sr. Presidente da 
Repuhlica; Pags. H9, 120, 121, 122, !37, 
138, !60, 161, 162, i63 e 175~ 

(Segunda) apresentada. pelo contra-almirante 
Custodio José de Mello contra o Sr. Pi:asi
dente da Repub1ica. Pags . 206, 207 e 208. 

Direlto,dos herdeiros dos funccional:'ÍOS que con
tribuí~am com as quotas mensaes do montepio, 
á pensão correspondente ás mesmas quotM, 
(Project~ n. 95, de 1901.) Pag. 131. . 

Dimpenea de exames pratícos para os officiaes 
· e praças do exercito habilitados com os cursos 

das armas a que pertencem. (Projecto n. 22 A, 
de 190i. )Pags. 58 e 59. · 

Equiparação: 

Do pessoal . daa enfermarias e do Hospital de 
Marínba ao dos cot•pos de 1.n classe e das 
Escolas de Aprendizes Marinheiros, para . a 
percepção de ~tapas •. (Projecto n. 75, de 
1901.) Pags. 5, 6, 17, 18 e 35. 

Dos frontões, boliches ~ todas · as casas simi
lares ás casas de :tavOlagem. (Projectos ns: i2, 
de 1901, e 113, de 1900.) Pags. 105, 106, 107, 
217, 218, 219, 220, 221, 222 e 254: ·· · 

Da sub-administração dos Correios de Dia
mantina, em Minas Geraes, ·ás administra
ções de 3a classe, quanto aos vencimentos do 
respectivo pessoal. (Projecto n. 110, de 1901.) 
Pag.~. 178 e 179. · 

Do inspector e mestres das oilicinas da Jm .. 
prensa Nacional aos da Casa da Moeda. (Pro
jecto n. i09, de 1901.) Pag. 199. 

-Para os e.ffeitos da percepção do montepio 
militar, do pai decrepito ou invalido, que 
niio tiver outro amparo, oi. mií.i, viuva ou sol
teira, de ofllcial fallecido. (Projectos ns.103 A, 
dt1 1900, e 23, de 190L} Paga. 222, 208 
e 299. 

Dos vencimentos do inspector de saudo do 
porLo do Estado do Al:tgôas e elo secre~ario 
da mesma inspoctoria, aos dos inspectores e 
sect•etarios dus inspectorias de eaude dos poL·
tos dos Estados do 1 Ma.ranhãl) c do Ceará. 
(Projectc n. de 1901.) Pags. 313 .e ~14. 

Éree~ão de uma estatua em homenagem no 
-'Marechal Floriano Peixoto, em uma daR 
praças da Capital Federal. (Pr~jectos n3. 82, 
de 1901,e n. 79, de 1895.) Pags_ 88 e 89. 

Etapas dos ofliciaes do exercito e da armada. 
(Projecto n. de :1901.) Pag. 323. 

E::ouunes de alumnos dos institutos ófficiaes de 
ensino superior que para a matricula depen~ 
da.m de uma ou duas matarias . dos annos 
anteriores. (Projecto n. 99, de 1901.) Pags. 
153 e 174. . · _ 

Es•:fncção do posto de · tenente no Corpo do 
Estado-Maior do Exercito. (ProjecLo n. 38 c; 
de 1901.) Pags . 107. 
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F _ixaçlio: 

. :De forÇas de terra para o exercicio de 190~. 
(J?rojecto n. 42 A, de i'JOL) _ Pags. 36, 37, 
55, .65, 107, .108, :[56, 157, 153, 188, 1_89, 190, 
i9:1, 192, 193, 214, 215, 223, 244, 245, 246, 268, 

. 269, 270, 300, 318, 319, 320 e 321. 
·Da força naval para o exercício de 190.? . (Pro

jecto n. 15 B, de 1901.) Pagil. t80, üH, 224, 
225, 226, 227, 228, 246, 247, 272, 273, 301, 
302, 321 -e 322~ · · 

-Franquia postal · para a correspori.delicia e 
as Uevista.s de varios Institutos Historicos._e 
Geographicos da Republíca e para os Archeo
logicos de Alagoas e de Pernambuco. ·(Pro-
jecto n. 72, de190!.) Paga. 4L · 

Gàrantia de juros para o eniprestii:no de 
650:000$ que effectuar a Associação ·do 
4o Centenario do Brazil para a construcção 
do edificio da Escola de Bellas-Artes; (Pro
jecto n. 268, de 1900.) Pags. 6~ e 70. 

. G•·a~iftcacã.o addicional de 20 % sobre seus 
· vencimentos a todos os mestl'eS e contra

mestres dos Arsenaes de Marinha da· Repu
blica, _ que contarem·_- mais de 20 annos de 

. se-rviço. (Projecto n. 125, de :190L) Paga. 253 
e 296. .. · 

· lndicacã.o do Sr. deputado Ildefonso Alvim, 
.. lemb1·ando a nomeação de uma -commissão 

especial ext_erna, eóm o fim de. propor ·medi~ · 
das legislativas . necessarias á · 15olução da 
crise da · lavoura. (Parecer n. 29 de i90L) 
Pags. 40 e 41. 

. Instlt:.ulçi'io de üfu premio artliual iritÜuladó 
. · « Premio Federal;,, para o ~lub de regatas 

que obtiver a victoria . no pareo -.do _aam
llconato. (Projecto n. 87, de i90L) Pag.s. 97. 
08 e 99. .'.' 

·Licenca: 

Por um anno, com ordenado, .110 Dr. · Samuel 
(la Gama · Costa Mac Dowell,. lente substituto 
da Faculdadé de Direito do Recife, para tra
tar de sua saude. (Projecto n. 69, de 1901.) 
Pags. 27, 60, 84 e ·ss. 

Por um a:nno. á Antonio de Santa Cecilia 
Junior, fiel 'do thesoureiro da - Delegacia 
Fiscal do Thesouro n() · Est:l.do de Minas 
Geraes. (Projecto n. 71, de i901.) Pags;-
27 e 28. 

. Por tempo indeterminado, ao Sr. deputado 
Estevão Lobo Leite Pereira, . par·a tratar de 
sua · saude fóra do paiz. Warecer n. 30, 
de i901.) Pag. 165. 

.. . , 

Por um anno ao Dr. Manoel Victorino Pe· 
reira, lente da Faculdade de Médiciila da 
Bahia. (Projecto n. 79 A (do Senado) de 
:1901.) Pags. 165,:195 e 2i7. 

Por um anno, para tratar de sua saude onde 
lhe convier, ao Dr. . Agnello Candido Lins 
Filho, inspector de saude do porto da Para.; 
hyba. (Prôjeclo n. 96, de 1901.) Pags. · ili5 
e 166. · 

·Por um ·anno, pará. tra.~améhto da su;i. .. saude, 
ao Dr. Mà.n.oel . JG_sé de Queiroz Ferreira, 
preparador de physica · da Escola Polytech
nica. (Projecto n. 102, de 190~.) 'f'ag._ i~l. 

Por· tempo indeterlrÍínado, ao Sr._' depuÜido 
Arthur Ferreira ·· Torres; para tratar de sua. 
saude fóra do paiz. (Parecer n. 34, de 1901.) 
Pag. 315. · · 

lKen_sagenà do Poder E:ecutl v o : 

Expondo ao Congresso Naeio11;al a . neces~idade 
de ser renovada a autorisação . conferida ao 
Governo . pelo dec~:eto n . 657, de 2!:? de. no;. . 
vetnbro de i899, _por ter caducado. Pag. 2-;-

Solicitil.ndo a concessão de · ünÍ crêdito de 
150:000$, ouro, - para occorrer ás .despezas 
cpm a rept·esentação brázileira nâ segunda 
conferencia internacional americana~ a efl'e
ctuar-se na c~pital do Mexico. Pag. 2. 

Solicitando ' um . credito de ' 3:916$600 para 
pá.gàinento · de .vencimento~t à Oroàinibo .da 
Silva Marques, mestre ela extincta ·officina de 
cr-rreeiro do Arsenal de Guerra do Rio Grande 
do Sul._ P_ag. 16. . _ . · 

Solicitando a concessão_ de um credito espe-
. cial dé ·2:401$800 para pagamento ao mare
chal José do Almeida B~r1•eto, em virtude 
de . uma ·sentença · que obteve a. seu favor. 
Pag; ao; · ' -- ·__ · , · -

Solicitàndo a ab~rtura de um crêcÚto de 
100:000$ para refoi•çar a varba. destinada ao 
pagamento da commissão aos . inrtioulares 
encarregados da . . venda de estampilhas ·de 
sello adhésivo . . Pag. 158. - · . . . · . . 

Solicitando o: credito de 3:000$ para pága~ 
mento de · vencimentos a Antero Gomes Bar
bosa, escrivão do Juizo . Seccional no E.st11-do 
de S. Paulo. Pag. 196. _ · . 

Solicitando um CI"edito supplementar-·á verba 
- Ajud~J.s de custo à.os membros do Congt;esso 
Nacional- do orçamento do achial exer~ 
cicio. Pag. 196, . . 

. Submettendo á consideração do Congresso 
N.acional a necessidade de _extinguir-se a 
classe dos supplentes da Repartição Geral dos 
Correios e de incluir taes funccíonarios no 

·quadro do respectivo pessoal, coni as cate
gorias,- di ar ias e venciment·Js·especi ficados no 
()rçamenlo· que junta á mesma mensagem. 
Pag. 200. · _ . - . • 

SoliCitando a __ ex:p~dição de um· credito de 
i1 :919$900, no Ministerio. da ,lustiça, para ln
demnisação de despez.as .feitas com a Santa 
Casa de Misericordia desta Capital com 
o enterrainento de funccionarioe pilblicos. 
Pag. 228. 

Solicitando a necessaria autorisaçiio parn. 
ll.brir um ct•edito de 1: i32$ para pn_gamento 
de salarios a diversos operarios ela. linsa da 
Moeda., Pags. 273 o 274. 

Solicitando n abertura de um credito de 
1_00:000$ ao Ministerio da Marinha, supple
menta.r _ á _verba - Obt·as - para pagn.mentn 
de despezaB a realizarem-SE! a.1é O - encerra
mento de actual exerci~io. 'Pag. 274.· 
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lNDICB XV 

Negocios politicos ·do Estado do·P.ará. 
· Pags. 122, 123, 1~4. 125, 126, :1.27; 128, 129; 

. 1.30, 131 j 132, 133 e 134. 

Nomeação do biblio~hecario, do conservador_ 
· da bibliotheca e de dous. officiaes da sect·e

taria da Camara dós Sra. Députados. (Pare
cer n. 28, de 190l.) Pags; 40; 63, · üU, 8:3 
6 84. 

P~gnmento·do soldo aos officiaes reformados 
do exercito e da armada, desde. ·a datà do 
decreto publicado no Diario O{ficial. até ser 
expedida a patente da reforma. (Projecto 
n. 108, da 1901.) Pags. i97 ,. i98, i 99 e 204. 

Parec~res: 

N~- 31, da Commissã~ Especial, sobre a denun
cia a.presentada contra o Sr. Presiden-te da 
da Republica. 'Pags. :160e :16L 

N. 32, da Com missão.·. de rvr arinba . e Guerra, 
indeferindo a petição do pbarmaceutico 
adjunto do exercito Jnvenal da Silva Conra-
do. Paga. 254 e 255. . -

Permissão : 

do soldo do seu finado m·at'iclo, desde. a. data 
em que elle morreu. (Projecto ,n .. 84, de 
1.\)üi ) Pags-. 89 e 90. · . . · . 

Do Sr. Rodolp.h.b Nogueira da Rocha l\ÍiL·~nda, 
deputado eleitopelo.3o districto do Estado. de 

· S. PáÍllo; (Parecer n~ 33, de 1001.) Pags. 
291 e 300. . 

Redue~ão de 15, a 10 anuos .. do teinpo de 
·. .set·viço exigido pelo regulamento dos Correios 

da. Rep"ªblica pn·a que os carteiros comecem 
a perceber a. gratificaÇã!J addic-iono.l rdati Ya 
ao seu tempo de serviço. (Projec~o· n. de 
1901.)-Pag. 253. ,. . · 

. . 

Rerorma n~ posto de . á:Ire·1•ée do eiúd to, do 
2° f!argento reformado Januario da . Ro~a 
Franco (Projecto n; 78, de i90i.) Pagá. 59 . 
e 60. 

Regras: 

Para a a~judicação dé bens, nas oxeimções em 
geral. (Projecto u..- 27 A de 1901.) Paga. 55 
56; 57, 58, 70, 7!, 72; ?3, 74, 75, 76, 7'7; 78 
e 79.. . · · ·· · 

Ao contra-almirante reformâdo José Duarte da 
Ponte Ríbeiro de contribuir para o .JÍwnte

Para a execução do· art .. 34 e arls; 63 e 65, 
§ 2°, da Constimil)ão. (Projecto n. 117, de 
-1901.) Pags. 277, 278, 279, 280, 281,, 282, 
2$3 e 284.. . .: :: ' pio com as vantagenà _do meio soldo corref:l

pondente ao mesmo posto. (Projecto n. i01, ·· 
ue 1901.) Pags. 142~ 174. ·n~gul~•JJ.entaç~(, c!ó direito de desapro-

Aos operarias das officinas dos_ -Arsenaes de priação po:r_neces~ida.de·ou. útili_dade publica. 
Guerra -e de Marinha, e das dos Esta.dos, (PL'OJeéto n •. de 1901 ) Pags~ 303, 304; 305, 
quandQ pronio,·idos a mestres e contra-més.. 306, 307 e.-308. · 
tres, de Clmtribuírem para O montepio dos 
funccioriarios publicos (Projecto n. 194, de 
1,90~.),J.:>ag. 231. -· 

Prendo ·de 100:000$ ao Dr. Alberto dôs Santos 
Dumont, pelo· resultado de suas experiencias 
de um balão dirigível, ret'.lisadas em Pariz. 
(Projecto n; ti2, de 1901.) Paga. 212, 2:1.5 o 
216. 

Promoção· á effectividade do posto, dos al
féres graduados pela lei n. 350,,de 9,do de
zembro de :1.895. (Projecto n. 73,- de 1901.) 
Paga. 2, 3, 34 .e 35, _ 

P1•orogáção do. prazo concedido ao .Monte-· 
pio Geral dos Servidot•es do Estado para in-

. deninisar o '!'besouro Fede;.-al da qnantia de 
que lhe é devedor. (Projecto n. 264, de i900.) 
Pag. i96. ' - · 

Reconlaeeiincnto: · 

Do Sr. Dr. Carlos Honorio ."Benedicto Ottoni, 
deputado eleito pelo 9o districto ·do Estado de 
Minas Geraes. (P-arece1• n, 26, de i90:L) 
Pags. 23 e 33. 

Do Sr. Dr. Francisco Luiz ela Veiga, deputa
do eleito pelo 1° districto do Estado de. Mi
nas Geraes. (Parecer n, 27, de 1001.) Pngs. 
23, 2<1, 25, 26 e 3~. 

Do direito a D. Joanna Lourença de _Seixas, 
-viuva· do 2o tenente Dr. José Augusto Ba1·

. bosa de Olheira, á per.cepção da sexta parte 

Relevacão ·á 'v-íuva e hc~deiros- do fhuido 
· ·major B'erúldioto Ribeirp .Dutra, da divida' 

de i:197$324·por elle~contrabida com o coít·o 
dá BrigadaPolicitLl da Capital Federal. (Pro
jactO n. 85, de 1901.) Pag. 90. 

Reorganização da Justiça · do Distrlcto 
Federal. (Projecto n. 99 B, de 1900.) Paga. 
8!, 85, 86 e 87. · 

Do corpo d~ . eilge11heiros navaes. ·. (Projec~o 
. n. de iQOi). Pngs. 308, :109 e 310. 

Repreecnta~ão dos operarias da .Imprensa 
Nacional e do. Dia1•io Otficial,. pedindo a 
reforma radical da sua Caixa de Pensões. 
Pags. 3.23, . 324, 325 e 326. 

n.eqnerimento· de . informações do Sr. 
Deputadl) Barbosa Lima sobre· pagamento, 
pelo . Thesouro da Republica, de pensõe~ no·: 
exti.ncto regimen custeadas pelo. bolsinho do· 
Imperador. Pags. 45 e ~3. · 

ResoluÇão mandando .. considerar · como ap
_provações plenas as approvações simpJes ob
tidas pelos alumnos _que estudaram na extin

' cta Escola Militat• do · Rio Grande do Sul, 
·pelo regulamento .de :1.884. (Projecto n. i50, 
de 1900.) Pag, 299. · .· . ,,. 

·:·;·>·r;.; 

Restabelecimento da ia classe de al'tif:f~ 
fices militares. na briga~a d~ marinl1;:~o~ej 
equiparação dest~s aos mestres. (Proje-cto:,_:'' 
n. 76, de 1901.) Pags~ 4, 5 '.3 35. ·· 
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~. ~~;:~':)';:{..!;:;i~}-"~;;;'~;;:;;.:i:"'.;i.';'c':::f:~)'.<S7"0::\:.>';:':':·.:7( •:;:;•:;"'-T.'.,.J:J::!:l:;:[.~';":l;~.<~'-"'!'.'"'!•ÍL•,1'i'~'·"·""'"'··~·• •..,_ •. , ó.'o , .. .. , . . .. .. .. . • . 4' · . • .... ··-• """'"''•"·"" '"·'·'"Jti':i:;_':~:~l 
·~ara ~ojos os_ etfeítos, do decre~o legisl~tivo I dos postos_ ele contra-almirante e 2o .tenente 

n. 6;>t, de 2o de novembro de !ti99. (ProJecto do respectiVO quad1·o, etc. (Projectos ns. 98, de 
n. 81, de 1901.) Pa.g. 88. 1901; 37 B, de 1900.) Pags. :1.66, 167 e 168. 

Substituição de membros de commissões. 'I•rasludu~ão da Repul.>lica do Uruguay para .. 
Paga. 208, 302 e 323, e~ta Capttar, dos restos mortaes do . glorioso 

almirante Barroso. (Projecto n. 52 A, de i90i.) 

Telegrannna : 
Pag. 26 . . 

Veneilnentos do Chefe do Estado Maior Ga-
Do Presidente do Estado do Ceará. communi- neral da Armada, (Projecto n, , de 1901.) 

cando ter sido installada a sessão ordinaria Pag. 323. -
dn. Assembléa Legislativa do mesmo Estado. Voto de applausos ao Dr. Alberto d_os Santos 
Pag. 16. · Dumont, pela solução do prohlemn da dil'ecção 

Do Intendente Municipal da Capital do Pará dos balõ.,s. Pags. 201. 202, 211, 212, 229, 
commimicando ter remettido pelo Correio os 230, 231, 245, 297 e 298. 
livros ~leitoraes requisitados pela Camara 
dos Deputados. Pag. HO. 

Do Presidente da Camàra dos Deputados do 
. Chile agrlldecendo 6. Camara dos Deputados 

e á Nação Brazileíra. a. parte que tomam no 
luto que a1llige o povo chilano, pela morte 
do seu . illuatre presidente. Pag. 206. 

Dos. presidentes dos Estados do Ceará e da 
Parahyba, de congratulações pela data fes
tiva de 16 de julho. Pag. 206, 

Do 1° secretario da Camara dos Deputados de 
Santa Catharina communicando a installação 
do Congresso do mesino Estado. Pag. 248. 

Dn.tado de Laranjeiras e assigoado pela · JJirc
ctoria da- União Au1·icola, de Sergipe, pe
dindo protecção para o projecto de aux:iHos 
á lavoura, a qual atrlWessa angustiosa. crise. 
Pag, 274. 

T••ansf'ea·encla. pat•a o quadro da arroadr.., 
do chefe dos angenheiros na vaes ; suppressão 

Vot.o de pezar: 

Pelo fallecímento do Dr. João Nogueha Pe· 
nido. Pags. 16 e 17. 

Pelo fallecimento do ~x-deputado federal ca
pitão Raymundo de Amorim Bezerra. Paga. 
158 e i59. 

Pelo fallecimen lo do Dr. Frederico Erra.zuriz, 
presidente da Republíca do Chil~. Pag. 170. 

Pelo fallecimento do marechal · Tude Soares 
Neiva. Paga. 238 e 23\J. 

Pelo fallecímento do deputado Dr. Jose Avelino 
Gurgel do Amaral. Pags ., 239 e 240. 

Pelo fallecimento do general Cláudio do Amaral 
Savaget. Paga; 2!0 e. 241 ; 

Pelo fallecimento do Or. Honorio Augua~o.Ri· 
beiro . Pag. '241. 

1
. · . 

Pelo fallecimento .do deputado Dr. João lh·an
cisco M.aHa. Jttnior. Pag~. 289, 290 e 291. 
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4_2.., SÉSSÃO .BM l DE·JULIIO-DÉ 1!101 n:u.eno, OlivÓit•:iit't~ga/Gosta JÍ.mior,'B~eno ·. 
... df}:;Andràdét:/~--~~l~l~ln(lo ·:~<Iél,--F~nsa~a~- (Jaja~o;_>· 

{f?r_esidencia dos s~~s. Vaz de Mell9 (Ptesi~ -Azevedo Marques, X.twíer· de .Almeida,,, ·Hér~· · 
dente); QarZos. de No·vq,es (1~. Secretario), .nie[legildõ;de ~6raea, .· T!3~~ojr_;t ... Brandão,:. 

:,A.ngelo Neto .(2° • •. S~cret_Mio) e -Vaz d.e Mello_ ·Manoel''Al'ves; Jo~o _Candidü; .~_Latnenha:I.iiris; -·~ 
(P:_~sidénte) • . - . . " . . Garlo_~'iCa-v:(tlCà}}t~;' ?ap.la Ha;mo:1! Franci~eQ_);; 

. .._ .-.. .. > , - _ _ . _ _ . . ·-'fQlentmo; Jose BoiteuX;'- Marçat ·Escôba.r,' 
.. Ao meio..:dial procede-se á .chàmada;â qual F'r.a.ncisco ·•-. Móut•i, . F.l'ancisco '~Alenca.<:Jtro, : . 
:respondem_-:--os .Sra; Va~ de. M~llo, Carlos :vic_tô~·ino Monteiro, . Ve3pasiano-•,de ... Albn.-';:, 

· -deNovaes, Ange_ló Neto,·Ag~pito_dos'.Sa·ntos, ,qg.erque, Campos.Ga,rtier, Cas:;;iano. do Nas~-> 
, I;uiz -Hualberto; · SériedeUo Oot'i:'êP.; 'Rodri- cimento ·e Diogo Fortuna.,_ - · · 
.,g_ues FQI'il!1ildes, _ !t>sé_ ~.l1zebio·; 'CIJ.hha~ar~_ Àbré,;se.a:sessão~ • 
•trns, ::R:tyinundo <Arthur,. Thomaz· Acc10ly, ..; .• _.·.. . . . . .. · -. __ . _ .. -. 

. Nogueira .4-ccioly; ·Francisco· Sá; ·v'rederico . Sao. succe3SlYamentC!_ snm _debate app;·o·-: 
:Borges, Gonçàlo Souto; T_avares. de . Lyrq., vadas. as. actas da.. so3sa~ de 2">, . c a do;-; d1as 
·"LirilaFilho~~T-rlndade, Ca.m_illo de Hollàndà, 26,_27 o 28 do mez proxuno findo. 
Silva :-Ma1~i~, Er.mirlo ·~couti_n~o, "Celso d,e ' Pas><\·Se ao expediente. 

:Souza, -Brww ·Füha, ·. Joao ' . V1e1ra, Esmeeat· -_ · · · .. 
·uino Bandeira, Cornelio dii.-Fóriseca, Elp;dio O Sr.~ Carlo• de Novae• (tose· 
'Figueiredo,·PedroPerna:mquco,A:tronsoCosta, w·~tario} procedo tiloitura do sec•Ltinte 
.JoséDuai·te, Epaminôndas ·oracii;tdo, ·AI'l'O~· ~fiÍ• · r.o 

xéllas Galvão, Jovinfa.Iio~ deCa;rvalho,Ro.-' 'l!jl''· EXPJmiENTg. 
'drigues Dori~, Sylvio'Romero, Fausto:~FJ~ · Officios: . . - ,. . . 
:so, -Seabra; Milton, Manoel Gaetal1o;EU:genio . : · ·. . . . - - ; · _ _ - . . - _ -.. · 

- Tourinho; .::I;>aul&. Guimarães.; : sa;tyr() ' D.ias,- _ .··· p~ S1>- .P.eputl:l,do Este-yao Lo b.~; J:~l te· J?e~·. : 
:Alves,Barbosa.· >:Paranhos<Montenecrrq ·,Mar- -~ena,_ so~IC~t~ndo. uma licença ]JOL . ~eml)_J. : 
~colir1o M9ªra, ::Pinheiro-... iunfori ;H~rediá ,d,e md~:~t.~~.m,l~~do,, ·para tr~tas Q.e ::sua, J~_aude,.·_: 
Sá:; -Celso·:d(}s :. R~is;:Henrlque :Lág-aen, Au~ fóra.-do_p<uz.- A Oornmzs3ao, ~e Petiçoes e _ 
,gust(} do Yasc<;>ncéllos,;Barros. Franco Junior;. ?0d~~~8: < . . . .. _ . . . _- __ -.- ..... _ . ____ ._.· . , ,, 
:Qeocle.~<iáno 'de· -Soriza, · Julio ~,Santos" .·uture: -"'Do Sr. : 1• ·:secretario- Q.o: Senado,"· de 2.13:'1lo ~: 

, ;Ii<inõ' .d<>s-Saptos';'iMai'tins · Té~eira;: ·0 ~ive,ira · . cor:cente /-trap:smi:l;tiJid.o. os • à u tqgrª'p hosi.dâ,s ._:;, 
·Figueiredo,· Viria to M:asear.enhas;iJOã.o I:iuiz~. -r~sqluçõe-s.- .a_o-. Góngresso . Nacional, devida~--~ 
Bueno.de Pai'va, '.;A!lfi'edcfPint();_•._Garn('lircFde• •mente ,,s~né.Qionàidas,· · Hima . autol~izatüló-. ·<>•i." 
lRezende;. __ -~Leon~l-'Filho, :·"N~ce~io rTa-:vaí),>eª~- Poder Execútlvo •.a ·.abl:!r:.;ao-·Mi'nisterio.d,a._.', 
Antonio :zacharias,,.,Landul~h9 @e .. )\[~gálhãe:1, ·:Fazenda:tlm~ . credito. ,~llP])~emen~ar .. á· :.;erba':: 
.Sabino Bari·pzo; ·'Ma!ldeFFW.gencio;:- Lindol~. 'lo~ · do• a:rt. :43 ·.dét·-lei il. 652 ; outra, ·quanto ·_-_· 
,plio Caetano; ., Eduárdo -. I>imentel;:>:Oleg~riq ·.ao· pagamen_~q Ao que.fôrdéyidO. a ·GJistayo , 
Maciel, ::Ródolpll():·'Pai'Xã9, ' P:l(Jila,:Rezende; • .• ~a.boya;& Gõnm~, . em'~Yl!!tüdo •de • ·se.nte11ça. . 
.Miranda~\A.z~vedQ, · >Gustayo G.Qdoy; ·'· Dino •· prote~·iQ.w:peHt Supremo_:r:ri bunaL-+-Inteirada •.. -~• 

. 3873 ..:: 901<· . . . . . .. . . . ' . . . . - .-. . 
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o ·.,, 

:Po mestuo senhor de 27 _ do corrente, -A quem fe·z. a r:equisição (a Com1nissão 
>" r~mettendo um do.3 autographos da reso1u- de Orçamento). > · 

çao•· do Congresso Nacional, devidamente t - , 
sanccio_nada, autorizari(lo o PoderExecutiro · Requerimeu ~s : ·. · · 
a abrir ao Ministerio da Justiça, e Negocios De Damazia M.alveiros da Motta'; pe.dí~dÔ. 
Interiores o credito ex&raordinario de304S;l60, credito para pagamento de montepio a· cfrie 
para pagamento dos vencimentos do v idos S3 julga . com direito. ·.:..,- A' Comniissã.o de 
aos llerdeil•os do finado escrivão do Juizo Orç.tmento_. · · 
S.accional do E; ';ado do Paraná., capitão Da- Dé Alberto Senna, ·apontador ge1•al ~a- ·AI· 
mazo Corrêa d3 Bii;tencoart .. ~Inteirada. fandega, desh Capital, pedindo .ser incluído 
· ;DO Mi:nisterio da Jus-~içi e Negocibs I1Úe- no quadro do.:; funccionários publicos. ~A' 
rwres, de . 25 do corrente, enviando a se~ Conunissão de Constituição, Legislação e · Jus-
guinte · · · · - tiça. · ·. .. . · · . ·. ·. · 

MENSAGEi\I De Laerte Teixeira de Assumpção e outros,. 
_ ~ pedindo a decretaçã') do uma medida Cpte 

Srs. Membros dJ Congres.:;::~ Xacio:tal: · · reputam de justiça, ·em r~lação ao DOYO co:..• 
_ _ Tendo em consideração 0 que ponderou 0 digo de Ensino. - A' mesma Cotnnlissil:o; 
. Ministro da Justiça e ~egocios Inbriores, na · De RossetiGiovanni; p~Mndo · parajnntâ.r 
exposiç~o junta, sob1'a a necessia.tde de ser um documen5o á petição que apt·es~ntou pe
.ren:ovada a _autoriz1ção conferida ao Poder dindo . pagarnenco de ven~imentos a que sé 
' ~xec_utivo peb decreto n. 657, de 2Q. ({e no- julga com direito .-'-A' Commidsito de Orç:t-
vembro·de 1899,-por te1' caducado tal n.utol'i7 mento, · · 
z~ção ein virtud~ do que dispõ3 o ·§ 1 o do 
art. 18 dct lei n. 2.348, de 25 de agosto de ·o S:r. nu vêira Figueiredo -
1873, cabe-me a honra de submet ';er o as" Sr. Presidente. achando-sa na (l.nte-sala o 
sumpto à voss:1 apbeia.ção, afim- de que vos Depu~adoeleito .pelo 5° Districto do Estado 

- :digneis reso1vér como fór acareado. ·- · do Rio, o S1'. D1•_. Rangel Pest~na, eu pedio. 
,· Capital Federal, em 22 de jtmho -"de 1901 . n V. Ex:-queo fl.zessl3 iri~rodüzir no. recint:> 

.,.· -:-l;r. Fei·i·a:; de Campos Salles . ....:..A' Cornmis- a fim de, prestlt• . o compromiSS;) constitü.~ 
· são de Orçamento. ciOna.l. · . · •. '; _ ~ · · -: . . 

- . --Do. mesmo Ministerio, de 20 dó corrente, (O •Sr. P1·esidente convida os Srs. 3o e _ . 1,c.~ 
. d . Secreta rios a . Í1'8m 1'8Cebe1· 'o; mesmo sen/iO)'; 'o 

· env~an °.0 reqLierml3nt'J em que Ma.gda1ena . ntuil sendo i1_ tttodu.zido ·;to 1'ec_into,p1·està __ funt() 
Nuctarellt, pede o pa.gament::> da quanth rle, 4 

' . -5:000$ pelo trabalho .de architectura .. execu- á Mesa o. compl·omisso ?'egiment(tl.) . . . 

_t.ado por s:m f,~uecido ma.1•ido · engenheil•o 0 Sr. Ji"raneisêo Ho.ura >envia. · 
San~e BucGiitl'el_i, no .salão de c:mcet•tos do - · · 
Inst1tuto Nacional <!:e Musica.-A' Commis- <t :Mes_a:..um pt'Jjecto procedido -da _ segujnt~ 
s1o de Üt'Ç<tmento. expos1çao de motivos : . _ . . . 
. Pot~ de.creto do 3 de novemht•ode 189~~- · 

Do l\-Iinistot•io das Relações Exterioi•es, de fot•am promovidos a.o pl'imairo posto de offi.-
28 do c:>.rrente; onvi~ndo a. s3gninte -- -·. cial no exercito todas as praças commissio- 

nadas em dl versas datas nas tres armas. 

. . 

Sr.~. 'Memb:·os do Congl·cs:;o Nacional -
_ .Tendo o gJverho do.') E~tado~ Unidos Mexi

ca.nos convidado o desta Republic3. a·-man
. · d~r s:ms delegados â S)gunda cJnferancia in

_ternacional am3ric1n1, quo S3 retinirá na 
c~pital daquelles Est:tdos_ em outubro p:•o
xtmo. futuro, p3ç.J-vos a _coneess·ão de rim 

. credito de 150:000$; em ouro, .r;ara o'ccorrer 
< ás despezn.<s que se houvet•, _de fà.zer c()m a 

· repres~ntação brazileira na ·dita conferencia. 
.. _ .. ,capital Federál, 27 de ji.inho d~- 1901 . .,_ 

· · Jl:r~ , Ji'e,-,.a:: de Campos S:dles • .,-A' bommissã.o 
ãe Orç1n1ent0. -

Do Ministerio da. ·Guerra, d~ 2ô do 'Óor
r~nte. .sati~fazendo _ a. requisição desti · C<~;· 
Jllara, n.) officio '11 ~ 61·1 de_ 19 (l> co:rrent3. 

A relação · dessas praças _porém . só foi dadi.i 
á_ publicidade ern fevereiro dc:i anno seguinte .. 
oincomplet~!póü não .continha: os:nomes do. 
todos os commissionados ;foram omit~ido.s o-1. 
nomes de pi'versas praç1s, queem_ 3de :no~. 
vembrq tin.~Hl.m a commissã.o de _ alferes, ;al'" 
gnmas mais antigas, . algumas c::Jm ·me1ho~e3: 
serv~ços,' dó que .outras .. da,$ contempbd~s 
nessa relação ; , entretanto, sómente ei1-tas. 
f oram cón.>ideradas promovidas ' . . . . . .·' 
.·. Os outro~ ~ Cómmissionàdós, não óhstantej -
eshr0m cotriprel1endidos no . decrct.Q. dEt3> de 
noveml:lro, o Govet•no mandou;· po'r aviso_.go • 
Ministerio _da Guerr.à ;. que , r~vertes::eni \i ·CQ_n-~

-d_ição de ~imple~ _pra_ç~sde pr~t; ott _tivess~It1·. 
baixa <I.o sarvtço, SI o · preferissat-p. .; exce• : 
ptuando --_apenas os que ,perteilciam á gtia'r~, 
nição do ~iQ Gral}de dJ_ :s~t, .óMe ·eolj,tiQU.,a~: · 
Tam as oper11çõ~s ~e guel'fo ·.'.: · · .' ~--', 
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Pacificado o Eshdo. terminadas, port:tnto, 
as op~rações de guerra., o dispost!> no aviso, 
a que me ret'erl. seria applic1do ao~ com
missionados restantes, __ si não vie.3s~ mnpa,~ 
ral·o3 a lei n. 350, de 9 dê dez:Jmbl'O de 1895, 
que ma:.ndou corrsideral-os grctduados, a.ssim 
como os que já houyessem sido rehabtados, 
ou excluídos do exercito, c marcou-lhes soldo 

pór es~udos. (Rcsoluçã:> de 1 de maio de 
1899.) ... - ... 

Pensando as'3im, res::>l vi submetter ti con
sider.:tção dl3st~ Camll.ra o segi1inte 

PRO.JECTO 

N. -1901 
e etapa, como si fiJs~em e!l'ectivo3. 

Aindà assim ficaram ea~es offici:',e3 ern con~ o Congresso Nacional decrata_ ·: . 
. dições~·inferwres ás dós seus co'mp::tnheiros. 
que, como. elles comprehendido.~ no decreto Art · i. o Fica: o Óóverno autorizado a 
de 3 de novembro de '1894, . _tiveram promo- prpmove1•, desle já, á etfecUvidado do posto 
ção ao -posto effectivo, · · . o.s alferes graduadoS-c pela lei n. 350, de 9 de 

Será · üma jttsta. reparação p1'omovel-os á dezembro de 1895~ · 
effl~ctivid.\.de do po~to. , , · Art. 2.o Emquanto houver 2os tenentes 

Este ac.to não acarretá'rá o mtmmo a.ccre- e alferes excedentes dos quad1•os, metade das 
scimo ·de despeza, porqu3 o.3 alferes· gra~ vagas, que se·derem no primeiro posto de 
rluados pela lei n. 350 teem todos os venci-: official, serão preenchidas na artilharia pot· 
mentos, que cabem aos etfectivos. alferm~aluml).o, e em cada uma das armas de 

Outra clas.3e. do offi.cia,es. á que .convem cavalla.l'ia e .infantaria por :a.lferes"altimilos 
attender, é a doiY alferes~alumnos. . e Pl'<tÇ:l.S de pret, J9das com o c\.u;so geral do 

Em consequencia do -g1•ande nuni;ro de Escola ·Militar. • 
otlicíaes do primeiro posto exceâenteil dos Art. 3.o Revogam-se as· disposições em 
qua.drôs, os ·alferes-D..lumnos, Gom todos os cont1•ario. ' 
onus, e s~ín alguns dos pri~ilegios· e garari~ Sala das sessões, 
tias dos offi.ciaes de pjttente; estãoeondemna- Fnu~Cisco.:il{oura,· 

de junho de 1901.-

Fica sobre. a mesa até ulte1·iol' delibEn·aÇiio. 
dos a agúa.rdar por lpngó • tampo sua effecti
vidade, inhibidos conse.::ruentemente. da ter 
accesso, po1• mais di.Stinctas ql.b sejam sua; 
habilitações scientificas, por ma.iores que O Sr .. Serzedello. Cor~êa so· 
sejam suas antiguidades de praça, e da posto; . licitou a. palavra. p_ara sujeitar á aprecia· 

. VeiQ. aggravara situação- desses· offiéilles, ção da- Camara. }lm requerimento reletn· 
retal·dando ainda . mais sua effectiYidade . a brti.ndo que. o dia de. hoje é muito grato ao 
lei n. 669, de 8de,~gosto de Í900, que>manda COl'açào UO..poyo brazileiro. . · · 

· preencher um ter~o das.-yagas qu_e se derem . Tern;üna hoje o aceordo do Londres, isto é, 
no posto de a.lt'eres, por intel'ioreS nas· con..,. 0 BL·azll restabelece o-pagamento em espe-
dições ·exigidas'-pela lei .de promoção. · ··_ ·· e~e dos juros d_a. divida exter,1a e d(l.s ga.ran· 

Já é elevr~tio, e a.ugm'eTrttt.t•á ca.da anno · o tra·s d3 ~stradas ·de ferro. · . 
numero desses offi.ciaes (137;): .. · · · 

Dess:Js-um tem o curso especia.l·d~ enge~. · To!na-se desnec~ssari~ salientar a impor-
~h~t·ia e ~~!a~o-maior ,e_ 80 o cm•sq__g~rav~. o/t ;~~~~t~a~~sfa;t~{n~~gu~~~n~~~e~~;~c~~s1~:c~~: hscola Mr ..... !:u. · "'· · ·' · d 1 

Serâ:justo, e con.veniente que certônurilero a -as. · · .· ' · 
de vagas, que.se:derem no-primeiro }bsto de Limitá-se a- re~onhecer a si_nceridàde; -a 
official sejam préenchidas __ p)r alferes- lealda.'le do Governo que cumpriu o .aecordo. 
a.lum!).os,. sem deixM~ de ~:ittender~se ás praças kum aparte do Sr. Fausto Cardoso, _· ·re
de pr~t habilitad~s; com o curso ge~al, d~ spondec1 orador que ofaetoé que estiveú.1os 
confot'IIJ.idade com, a · exigeh,cia. ·imposta pelo ameaçados· de-. bancart•ota !3, ·o. que é mais 
<lecl·eto n. ·1.351,.-do 7 de. fever-eiro de 1891, ameaçadqs de _vermos irémular. nas nossa~ 
que regula as promoçõe:hwexercito: .. alfandegasa oan:deira estrangeira. . · · . 

Ficará assim am:pHada.a lei n: 669_. _ c. '. -• E o p~rigo e.stá ai'ttstado, o -credito ~re3b.•. 
. Da,hi prov,irá <1.Yarttagem _de· apresstu.•·se o belecido ! · _ . ' .. • · · 
"preenchimento dos quadl·os por offi.ciaes com -.::Rende o culto do sua· admiração ao Go~ 
;~s .-precisas· habilitações theoricas e pra- verno passado; que iniciou o accordo; e .·ao 
tica.s;· •... ·. ._ _ ·. _ · _ > __ ·· · < . . avcelt·u. _al, .que o cumpriu com.)~ald_ade in_exçedi· 

•:o Tllcsom·o· nrto · seJ·á ,onéradJ,porq ua~to- os 
.. alreres:-aium:nos com() convem -os elfeJtivos. Eis pôrque pade á Camara· que approve o 
_ · :Nenh11m prejuizo sofl're~·~~ -:os_2oll ' tenentes:· req~erin~ento que vae enyiai· á Me 3a. (J.-I~ito 
o ;:tlfere~_·àggregad:os por excederem dos bem, Jntttto bem.) _ _ _. ___ .. .· 
quadros; ~isto~qt~e mesmo aggregàdm podem .-. Ve.m·á Mesa,~- lido~ apoiado ·e entra =êm. 
1ôer accessos, .-_quando lhos toc~'\r ·prori:toÇã~- .di.sicussão,_o seguinte/·. . · · ·. 
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ANNAES . DACAMARA. 

REQUERIMENTO quando .se .está inspirado pela parxão pai·· 
tidaria, int~rpretar -as leis,. revogando•as. 

- A ca~nara dos Deputados determina que ·Mas, pgndera o orador, .ha uma lei -qüe 
· sejam consignadas nn. :acta.dn,sessão de hoje as impera sobre todas as leis, que sobrepuja 
·· suas rimis profundas e pàtrioticas congra.tu- todas . as interprétações contrGvertidas: .:4 a 
. lações ao povo brazileiro, que tão extraor~ grande lei moral. · :· _ 
, "dinarias provas de. abnegação- e sa.crificios E, pergunta o orador ,_n:o ·caso presente, · 
.. tem sabido dai', pelo restabelecimento . dos as exigencias da lei moral estão sendo devi~ 
pagaméntos em . especie dos juros da divida, :damente respeitadas '? - ... . . . ~ 

·externa e das -garantias ás estradas de ferro; ·;,Estabelecido que a verificaÇão · de poderes 
e pela transacção ·do accordo ém Londres, é ma teria urgente,- o orador não ençontra 
tão patrioticam~nte iniciado pelo Governo motivo plausível para essa demora. 

- passado e executado -com a maxima lealdade . ;Pedi:)_ ao S1.·: Presidentc que interponha 'os 
::Jlelo Governo actual, quo · assírri honrou :o' ·seus b"ons o~_cios junto ·á .:Commissã.o de-'I>o
·nome .da Nação Brazileil'a e gloriftéou a :'·Re~ d~res, afim .de qu~ a ::dem?r<t dos pa1~eceres 
publica ~.Outrosim, que sejam ·extràhidas.duas nao-se prolongue amda mais. . . 
cópias- deste Tequerimeuto e enviadas uma . yae·nesta. -reclamaÇã_o, c?mo já disse, :~m 
·ao Sr. Presidente da. Itepublica . e a-outra ao av1so e uma ad vertenma á 1llustre ·. Commis~ 
Sr.cMinistro da Fazenda. · são, .a.fim do que -sobre ella não recaül.m o>.; 

~- ... · =s· ~ la :a · .. ·-· -1 d : · . t·h ·a ·· 1n 01. . 8 · ' boatos maliciosos que' já correm. · . . .. ·. · .. • · 
:' : a, _ as s~soes, _ . e JU · 0 e " ,_, er~_ ·vivam,'llte aparteado pelo. Sr. · Trindade e · 
-~ .. edello Correa. outros mqitos Deputados, . diz ·crer qüe a 'ad· 

· · · · · · v:erteúcia valha alguma cousa. ~Nãô:.aéha. 
· '-O.S.t~. Bueno d .e .Andr.ada- ·· · ·· · d d ~ r-v d c · -
Peço a paia_· ._vr ___ a. . . · quejassm1proce en o; o.uen .a 'a · omm1ssao. 

·Exerce um.-O.ireito 'e~ mais :·ao ··que isto-cutn-
0~81 •. • - Presid.e.nt.e"'- : Fica ~~diil.da a pre -~upl dever: ·só por esta fórma .póde"fa.-

\ lisctissão ; ha outros oradores_ inscr~ptos na ._z. -~~~~-·ti. · e __ nt~ . airi __ d~ _qu_e,· .·. ·. q~_a_n_ d_ 6 rião_ ·i~ .u. m_ . a 
. .l1ora'do expedien·te. . .. · . _ . . . . razão bàsta;nte q)le ex":Plique cel'tos facto~; 

Tem.·a. palavril. o Sr; Sabino ~arroso. fáciL. se ·torna · dàr ·vulto .. á ,_,maledic~ncià, 
_ .. . , . . . _ . . .. .. . . .. . · . . .acreditar-em certos ,boatos~ ·. . ~ . . 
· ·iO -~r; Sabiuo .-Ba.r~os-o~·:diz q.u~ .. : .:Fa_z, ~repete,, o -app~llo .,ao ·Sr>Presidente :aa 
sã;o-;pass~dos triiita longos: dias · que forari:r Camara, e ex:cusa."se .·de commentar o: facto, 
.·prcqentes á · Commissão ~c · verificaÇão :de · :deixando cque os ·cseus collegas o-julguem. 
Poderes os _papeis ·referentes :aos .lo·· .e . go :dis- A sua reclamaÇão póde -não produzir·e1feito 
trictos de Mina$:.Gcraes, que, aliás, não Jo.: immedia.to . . ·mas :fica,rá .como um, protesto~ 
;graram ainda: parecer .dessa . illustl'ê Com- c.parà que q~ futuro não ··se, "]?OSSa. al:legar :este 
.missão. _ · . . . ·. ..· - ~ - facto como um p1•e,q.edente . válido .· de juris-

0 facto ·é para' extrànlw.r, talito .mais pi•udencia íntrlamenlial' . (Muito bem.) 
{tuanto nesses dous processos eleitoraes não · · · · ·· . · ·· · · . . · 
houve reclamação. alguma., e até em um dos o ;sr. ;P·residen:t.e~A Commissão 
districtos, no 9°, o candidato-eleito ·nãoteve ouviu a reclaina.ção do nobre Deputado e.não 
·c-ompétidor • . · - · · - . dei.xarâ por cei•to detoniaha na devida con· 

_ .. O orádor não PI'ecisarâ ir muito longe e sideraçã.o. : · · . . · 
~.nem .fazer :gymnastica. ··ae :·logica · para de~ · . o. SR.~ Jost :EusEB"i9~Peço ·a"pã.lavra. ·· 
:monstrar a urgencia ·com · que ~ deve11Lser 

·:.dísc-u~idos e ·resolvidos . todos .;os assumpto3 o ·SR. PREf3IDENTE~..Seg.ue'~se agora com a 
) qiié se}prendem á ·verificaÇão .oqe_póderes: _J?~la;vra o Sr. Heredia ,ctcBÃ. . · -
::.Infelizmente, .assim não -pensa · a Oommissão ... . . . . . . .. . .. . . : . . . _ ~. . . . . 
:d.e ·:Poderes; ·.que :vae ·dia a>dia,del'norando· .o· · .. ·.:!;() Sr;'·H~r-edi~~;:,de oSã.:vae· -manda1• 

·" reconJ:téêimento:des3eS Deptitad~s, .aiJ.nJ,IUando ;~ :-Mesa~uní projecto sobre~ matéria .que :não· ·é 
- n~Sse e§paco:de· tempo os:7stiffragio_s que ·elles estranhá · á · Ca.mara,-·~póis ·:que .:della já" se 
recebei'a,mJias ur)las. · . . . . . . . ·trattm ·na :Iég-i!!latura ' passttda. ·pomo ~{e~ 

. _Nestas 'ccmdições,-"o ·orador vem · merecer : e,:p.tão, ·vemofazer com· que · ,·a; · Camarà." r~pa.:re 
.um direito;·cumprir urn. 'dever--e· fazer uma. ·uma injus~içaí . ·com'Dlettj.da. :::pelo-;,Miri:ist~o de · 
ad,verten(lia :aos .. seus ill~.Jstres ·collega.s ida·: então;.o Sr;' almiranteBàlthazal' da.·snv_éira, 

: quella . Comwissão .< . ' · ·~ • :· ~· . ·. • . -. . . - e·quipar.andoc)OS membros -+da-~1\~ga":da~d<{- ar- . 
. Cita; o :art .-.JOS :do Regimento ~ ·: sendo-apa.r-. · tiftces_rda·::marinha,~os~:e~c:reventes~ ·· · : · . -~ · · ·. ' ·· · 

,teadó pelo ·Sr;· Bric~o ·Filho;\ resporidé que"já . .p-:assÚJliptp;·pr.ésta--se ~ a : ,ton.gos, ' G()mmen~ ·. 
sabia ·· de ·ante•mão que .·· as···· conclusões· dessa. · tariqs, .ma~ 'o orador:reser.va;,-se :para.,qaando -
·disposiçã() · ~ se . : pres~ariam a .. interpretáÇões· q;pi•óje~t() ' ent~~ar : em- Jd~scussão: ;A~sim;, li· 

· .ambiguàs. Já ê veso antig.o,nos:pa;rta.mentós; "IÜÍ~Si'Se ia ·'; ma.ndar -iO')projeáto:.â '·Mesa., ;:-pe-:-
- . . . - \ . · -·- - ... . 

) 
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.. 
(lindo ao Sr. Presidente que interponha os . Mas, o- que ·motivou esta iniciativa; pl·o:
seus offic.ios junto á· Commissã.o resp3cti v a/, curando :resalTar direitos· 9. :privilegios ·_em 
·afim do parecer ser <lado o mais breve J!OS- um momento opportuno, não foi. o'Qserv.ado, 
siv~L · .não foh·espeitado. . _ .. · . .. _ • _ . 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberaçãó, A. lei :promanada· do· estado ·consc.iente, 
estudo desta Camara, elaborada sob a obse~-

·o seguinte vação criteriosa 0 discreta dos dignos Depu.: 
PROJECTO ·tados da legislatura·. passada, esta delibe':' 

ração não foi nà- ,sua .tot1lidàde respeitada-•.. 
o· Congresso Nacional-resolve : Pôde"'Se dizer -qn~ as irregularidades, -â 

· · · · - ·- balhurdia, a confusão. que .. reinavam atê 
Ark L. °Fica, .. restabelecida :a ,1 a· classe de então; trazendo -a- . COlUIJleta desharmonia, 

artífices militãres ria brigada a g_ue se refere de:~harmonia e'jta qu,e -fez.- com que- fosse_ 
o decreto ~· 2;207; de 30 de_ dezembro de ap.re:mntada ag_ui a proposição baseada sobre 
1895, equiparados aos me3tres e nella rein- a i•epresentação dos officiaes inferiores da 
tégra.dos·os que se achavam na_ citada. ·Classe armada c~;>m a.· autorização. do Ministro de 
por occasião daJ)romúlgaÇãodo regulamento então, representação esta que pedia. aó Con
do corpo de otficiàes infel~ior·es • da a.rmada, a g1•e:;só · amparar: -os. seus . direitos, acaute=- -·-· 
que-se refere o decreto n. 3.234,. de.l7 de lando-os, de . módoa· qm~a igualdade exis,--
marçode l89th,: - i'isse em _uma·ciasse onde· o privilegio: se 

Art. 2;:o Rey.ogam-se· as disposições em ·navia.mantfdo?para. deaprestigi<4r -o:u para. 
contrario. . · _.. - ._ . - _ . . diminuir a mesma·posição qu_e a·hierare~i-a~ 

. Sala dasse~sões, i . de -~julho- de 1901.--: _manda;va ser.ob_servada, ainda cóntinuaram 
Heredia de-' Sà . .:;_Baruosa Lima. · no mesmo gráo. . - • . - - .- .. · 

· ~abemo.3 que a llierarchia ou a cat~gória, -
O• Sr. Heriri(J_ue Lagderi (*)- no- funccionalismopublico, sLassim. melhor 

Sr; Ptesid8nte; ao assomar á. tribuna,. é de- me e:xprimo, se ftrina sobra o~wenllim\}nto.:3';:: 
sigriio'meu não tràtãr dos-·luctuosos factos Quando se legisla sobre umcorpo.qualquer 
occorridos neste Distl'icto Federal. e se diz que elle -se :mbiivi:dirá em cla::>;ses, não:. 
t"' Medidas de satisfação <to povo j(~ forali1 se compreheride, não -presumo mesm ,co~
tomadas sob a iórma anodyna dos i:1g_ueritos, prehender que edta subdi:visão püs.~rt ~razer. 
sem: duvida, pela importancia do easo, mas privilegias na mesma corpol'açã.o, por: isso , 
até agura não se s1be positivamente- o g_ue qne parte; componentes de um toclo; embora. 
de re·a.r se 'passa nas regiõe~ mai:; ::tltas.. dilt'erente:-> ms suas funcçõeJ, mas conduzindo:-: 
··A s:Jberania do povo, os seus direitos, para o rnesmó fim patriotico, ru1o· devem·· 

. por consefiusncia, g_ue, em momen r.o dado, ser distinctas; nas suas prarogati vas; antes · 
foram. até· cer~o -ponto postet•gados. ainda equiparadas. . . . · · _ . _. _. -
reclaúiam um:\ des1:ffronta que indubitavel- .A repre-;entiçãô foi baseada na nece::~saria 
mente se ial'á sentir muito breve. . equiparação o inconte.3tavelmen-te mt lei, con-

Mas, o que é· cortO é- que, como uma ver- feccionacla pam estl'l fim ,jlisto, mas o rég·u
dacleira felicidade, esta mesma desaAI'ronta lalnento baixado por eifeito della não con
ainda. não se fez sentir e- nenhumr~ modifi· sultou as necoJsidadei!, foi.feit0 de modo di
cação· se; opzrou· neste centro·•gov::ernativo,_ 'verso daquelle pelo qual suggariu ·tal de-· 
cuja responsa.liilhlade c.:tlJ3 inteirn a.o Sr. P1·e~ ereto. - . . •· · _ ·_ . · .. _ 
sidente-da R~publica,.nestu. hypotheàe; mas; · Não_ pos3o compreh~nder ._como esta. sub
na -verdade nad·a. .·tenho com es~a repressãoc; divisão, ·éontt'a o espírito da lei; tanto preju
o meu dever de].ntriota; e- derepresen&.Lnte- dicou o;; privilegias do COl'po· de_ ofiiciaes_ 
deste Distl'ictó -bemccHaro· se fez .pa ten_teàr~ infer~ore3 da â.rinàdà e, pe~o licahQa ~ao màu 
riitida .. foi a- mirilü~_jjosiçãO, - a·que ássumi no digno _f)· _h=•nrado collega representante da 
momento,imp.ulsio~a({o :p_elo.sentiíüento,g_ua· 'Bahia pa.raintrometter-me emdm ''-J:mmpto . 
~me animou· ._e que. me· fez -callsticar · e·3tes- pára> o . q_u.al- sou . apa_p:as _levado pel~ bo~ 
a1msos, censurar estas- irregularidades. Mim; ~rontade; pelo ~(3;ejo g_ue me move.~. - __ .. 
dever; porém•, ·está cumprido, e pass.tt'f)i· ao "" S· A. · -· ·. -C· . . . _.. . u E .. e tá• -di~- ·· 
Í1SSUmpto:que-me'Obrigou.a- Virá. tribuna. . . v;' R •. F_FONSO OST~ ~-v. X._ ? · '-

Sentiilnmenso.pràzer,-St•.>:: Depntadbs,.áo cuttndo brllhantemen.,e. 
ouvir;ha pouco as p:1Iavras. proferidas pelo. OSR; ALvÊs BA.RBOSA.:_.;Muito b_en:J!. 
'digno·eollega que me p!'ecedeil, oçcup.ando-se . 0 SR. HENRIQUE LAGDEN;....:.-••• de. vir. cum
de.um· assumpto sobre que já ha i!'lmpo ·teve -prlr. •um··_ dever,~. trazendo· ao· -conhecimento 
'ensejo de-sujei~arA apreciação da Camarf!i• pleno _da Gamara estefact::>, que conti'ariaem 
~ rn-ui~o oS. i~t~re~So.~: legjlimos- ... de·-. uma·- cor .. 

( ·)~s~e dià-eurso r1ão foi revisto',pe~o ~rador; por ação digna po~:to~os 68' motivo:'!; · · 
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ANNAES · DA CAMARA 
(\ 

Nã.o se deu porque o meu prvjecto não co-' offi.ciaes marinheil•os seja mais_ bem a.c1ui· 
gita dessas equiparações. Como disseha pouco, nhoado e considerado, tendo por consequen
do Congeesso partiu uma lei, attendendo cía posição mais elevada do que aquelle3 que 
:just~mente ás necessidades imperiosas que são do meamo corp.), embora de cla,.~ses dill'c
havia n:a classe de officiae> inferim•es d:t. ar- rentes. -
mada. Ora, nós s::~.bemos que Q corpo humano tmn. 

Essa lei foi ·tra.n.:;fot•ma.da no decreto n. 3.234 difl'erentes orgãos que· fnnccionam indepen
q ne mandou regulamentar o corpo de officiaes dente mente e da harmonia de suas fnncçõa!! 
inferiores da ·armada. · resulta a saucle e consegninte-men~e a vida. 

Ol'a, si isto se dá no corpo humano; qu~ 
O SR. ALvEs BARBOSA~E:;sa idéa de eqfli- vem a molde cHar, penso que, no ca'Jo ver-

:pat•aç~o deixei no meu relatorio. tente, este corpo naval dividido em classes 
O SR. HENRIQUE LAGDEN--'-Ora, /si o Con- que devem func::ionài• . harmonica.mente não 

gresso assim decidiu foi devido, não ao seu póde soffrer que uma prejudique a outra. 
optimismo, mas: ao seu bom senso; elle jul
gou que asü~tia razão a e.::>a clas3e, que ha
via necessidade de harmonizJ.r aquitlo que 

.. os pt•oprios ministros nas s2us rélla.tol'iós di
ziam qu:J estava de.:harmónizado, em uma 
verdadeira confusão, eni. um mistiforio, de 
modo que ninguem se entendia* quanto aos 
privileg~os, d,\reito;; e regalias . . 
· Apazar da lei que mandou expedir e3>~ 

-regulamento, não'se dil'imiu es:;a de;ordem, 
c, ao contrario, '..:rearam-se maiores emba
raços, verdadeira moxinifada, que só trouxe 
como conse.quencia melhorar uns e p~·êjn
dicar outros . 

... - --..... . 
0 SR. ALVES BARBOSA-Foi o Ministro da 

confusão· qüe fez isso. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-Foi O Sr. almi
rante Balthazar da Silveira. 

O decreto a. quo me refet•i declara qne os 
officiaes inferiores da armadtL sejam dividi-

. dos em cinco corpq~ distinctos, quanto ás 
suas attribuiçõ~s CO'i:lcet•ncntes ás profissões, 
silenciando porém, quanto á dis~iplinn. e a.rro
gimentação no me.nuo cot•po, mns que. no 
emtanto, exist.om em taCS cla.S10S l'i~lativn
mento a seus suparjores, c;pcciftcadamente 

0 SR. ALVES BARBOSA-E' preciso nã.ocon
fumlir-vantagem com pr-ec;denci~. A prece..: 
dencia convem. . 

O SR. HE~miQUE L:o\GDEN _:'Quero aplt;as 
fazer s3ntir, segundo o meu rriodo de julgar, . 
que as vantagens e3tão inherentes ao.;_; deve
res de cada. uma. da<; classe3, porque o fim é 
o ni(3smo, ê servil'>.â Naçio, e devem fa.zel-o 
de modo que o fttncciona.ménto dos negociós 
da marinha, pelas attdbui.çCes incumbidas 
a cada classe se faca com a maior harmonia, · 
assiduidade, co :npetencia _e intelligencia . .. E' 
por isto que Ci\dn. classe tem_ suas a.ttribui-
çõe > restrictas. ~/ · 

·o SR.. PRESIDE!'<TE -Lembro ao c nobl'<l 
Deputado que está fin(la a hora do. ex:-
podienta. · , 

0 SR. HENlUQUE LAGDEN-Sr. Preshl.ontc, 
estou jttstifi.cando um projecto de lei c a_ind<\ 
não a.l.Jordei o sou ponto capital. . . 

Nestas cJndiçõos paço a V. Ex. qua mo · 
inscreva. pJ.t'a o expodionte de amanhã., afim 
do continuar a. tt•.Lta.r <lo assumpto. · 

0 SR.. PRESIDE~TE:-0 p3dido do nobt•e 
Deput~tdo ' será attendído. (Muito bem). por classes do mosrno cot•po. 

As attt•ibuições o dev,;,res estão definidos Comparecem mais o.:; Sr.3. Urbano Sa.ut:.>~, 
claramento na. lei, mas nem pot· isso são res- Julio de Mollo, Gastão da. Cunhn., Albuquorciuo 
peitados. Assim, por exemplo, os enfermeiros Ser.:~jo_; Gabriol Salga.clo, Sã. Pe~xotp Arthul' 
de 1 a classe, quanto á disciplina estão subor- Lemos, Antonio Ba~tos, Indio . do Bl'azil, 
dinados aos cirurgiões; os fieis aos commis- Lniz Do mingues, Christino . Cruz, Guedelha 
sarios e aos offi.ciaes etc~ de ·patentes supe- Mourão, Jo~tquim . Pires, Virgilio Brigido, 

'riores, etc. ··· · . · João Lopes, Sm•gio Sa.boya, Eloy _do . Sttuza., 
Si o corpo de officiaes marinheiros está Soares Neiva, Teixeii•a de Sá, Pereira (le · 

dividido em cinco classes, penso que os privi- Lyra, · Mala.-1uias · GónçaJ ves; Moreira. Alves, 
legios dü•eitos e regaliasc1evem ser commüns, Estacio. Co:i.mbrJ., Araujo Gó3S, Castro Ro
qüanto, porém, a attribuiçõe~. a srms deveres bello~ Neiva, Tosta, Augusto de Freitas, Ro
_profissionaes, não. Neste ponto elles devem_ drigues Lim1, Tolentino dos Santos, Eduardo 

· justamente S3 corresponder na orbita em que Ramos, Galdino . Loreto, José Ma.rcellino, 
marcham. dev~m obedecer pela ·.disciplina Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos, 
mUi.tai· aos seussuperjores. _.· · - ·· ·. Osc.w _qodoy, Sâ.Freire, Nilo Paça.nha, Lou-

Não comprehendo que a classe dt~ officiaeê ranço Ba.:ptistJ., Silva Castro; Custodio . Coelho, 
marinheiros, uma das do corpo, tenha rega- PerJira. Lirría, ·Estovã() Lobo , Tbóophilo 
lias maiores do ,que os seus companheiros na Ottoni, Monteiro de Barros, Monteiro da Sil
hiet·archia, ascendendo âposto mais elevado; veil'<t, Lamounier Godofredo, Mayrink, La:.. 
não é com_)?ativel com a r"-zão que o corpo de m~rtine, · Adolpho. Gordo, crncinato Bi•itga, 
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!Qvidio Abl'antes, Benedicto de Souza., _Lin
. dolpho Serr,t, Xavier do Valle, Alencar Gui
:rilarãos, BarbJsa Lima., Soares dos Santos, 
Angelo Pinheiro, Germn.no Hassloche1•, Riva
davb. Corrêii e Alfi'edo Varell .t. · 

. Deixam ile comparec~r com caüsa pa.rti
'(':ipída os Srs. Pedro Chermont, AniZio de 
A brim, João Gayoso, Perqii·a. · R~is, Gomes 
de Matto~. Fi.·ancisco Sodré, Felh Gaspar, 
Vergne de Abl't3l~, Dionysio Cerqueira, José 

. Monjardim,Sampaio Ferrai, M<n·tinho Cam 
:pos, Silveil•a Drummond, Volois de C~stro; 
Paulino Çtq>los, 'Alfl'éllo Ellis · c Araujo 
.cint1·a. ·· · · 

E sem· causa os Srs. Car~os ·}riarcellino, 
~Tósé A velino, Augusto Se. v ilro, Ra.ymundo 
-de . Miranda-, Adalbarto · Guim:trã3s; __ .Raul 
narro.:;o, Antonino Fia.lho, Alve~ de Brito, 

· f>ereira ·dos · Santos, . Jo :\quim Breves, José 
Bonifa:ciQ, Ildefonso Alvim, · Penido '[?ilho, 
Esperidiãó;_ Franci~co Sal~é:;, · . Adalb3rto 
Fe1•raz, Henrique Salles, Arthm Torres, No.: 

. gueira. Junior, _ Fernando Preste.:;, Moreira 
-da Silva. MaltJ. .Junior, Doming·nes deCas
. tro,GJoaquim _Alvâro, Luiz 'Pisa; Aureliano 

. BarbosÇt e Pinto_ da Rocha. 

ORDE~(DO -DIA 

O .Sr. Serzedello Corrêa (pel~ 
-ordem):-Sr. Pre3idente, peço a V. Ex. que 
-consulte â Camara si concede urgencia para 
,que seja discutido· o l'equerimento que tive 

· hoiil'a de apresenta1•. · - . · _ 
· O re:ruerimento deve ser. votado h··je, 
:pois, si não · fôr .. assim, não t:mL signitl-
.cação. ·· · 

Vem á. Mesa e 'e lí~J .o seguinte 

REQUER,IMENTO 

Requeiro urgenCia para.· quo seja. .immcdia• 
. iamente posto em discussão o 1:eq~eNmento 

hoje apresentado por mim, cuja diSJnssão 
ticou adiada. · 

i mmediatamente tt>atado, ficará pl'ejudicad() 
oü de nenhUm eifeito , queiramlevantar•se . 
(Pausa) . " , . · · 

Foi approv~do. 
Entra em · discussão o requerimento do .· 

Sr. Serzcdello Corrêa e tem a palavea. o · 
Sr. Bueno de Andrada. 

O Sr.Dueno de AndJ.~ada_:Sio 
dia de hoje é geato ao Governo, que cumpriu . 
o acco1•do e á Camara; que o au:dliou efficaz- 
inente; elle é prineipàlmente ·grato ao povo · 
braz_ileiro, que _passou . pilla mais tremenda
das crises, que so1fi•eu as mais dolorosas pro
vações,_ dando ao Governo. os elementos ne~ · 
ce~;sa.rios pa,ra poder honrar o nome· do • 
Brazil. ·· · _ ·. · · • · · 

As Jim, . é . preciso -· que as · saudaçõe.:; não 
sej~tm dirigida;; sóment3 aos que estilo Iio. 
poder, mas. t ambem ao povo brazileiro. .· ·· 

Acha·. jLtsta . ·a· moção apresentada -·. :Irelo 
nobre . Deputado· Serzedello Corrêa. ,Ella, · 
porém, esu~ . incompbta., e · o oràdor- ve.iil á . 
tribuna para completai-a.. . . . . . 
. o nobre Deputado foi parcimoJ.ltOS~ na dls-·\ 
tribuiç.1.o dos lom'O.~. . · ' . 

A . hi:';toria ·do funding-loan divide-se em 
duas partes : a primeira é a tat•efa do esta· . 
dista, desempe)lhada pelo Sr. Prudente de 
i\-Ioraés, i.~to é, vencer as difficuldades para -
levar a Nação <í. a.ssigriatura de um contracto 
que continha clausulas oppt•essivas impostas 
pelo credol', e a segunda· é o cumprimento 
de .'.!~e contracto levado a termo pelo actual 
Governo. · 

Assim, ~;i g·lo~iá;;; ha. ne.Ho contt•acto, os 
louvores cabem tamhom u.o G<Wel'llo findo. , 

Sala da~ sessões, 1 de julho de l901.-Se1· 
:z~dello am~l·êa. . . 

Pe(le, pot•tanto, que ~~s cópias que vão sm• 
extt>ahi!las, se,jam em mtmel'O de quatro, .rc
mettentlo-se o.s acel'escitlas ao.:; Srs. Pru..: 
dente de ~Ioraeil, então Presidente da Repti
blic:t; e Bel'nardino de Campos, Ministro da 
Fazenda do go"9'erno tra.nsa.cto. . 

E propõe mais : quo o ·raquerimeilto do_ 
· nobre Deputado Sr. · Serzedello Corrêa seja 

o: sr: PresldeJ).Ú~ _.;>VoU fàz~r a affixado em todas_ as municipalidades. __ . 
·:cansülta regimental sobre o requerimento d~ (i!l~ito bem; 'i'lnti_to bem0 -

. urgencia apresentado pelo _ : sr~ -Serzedell() · . Vêm.·â.. Mesa, .- são lidas, - ap· oi?-da.s e postas; 
··,Corrêa, para o fim de ser inimediatamente · · · 

-discutido o requerimento pelo mesmo senhor conjunctam:enté ~m discussão com o requé
... offerecido na . hora do expediente da 82ssão rimento . do Sr. Serzedello Corrêa,. as se• 
. dehoje e cuja ~isçussão foiadiada _~Ol' haver guin~es emond_asadditiva~ : ... . ·.·. ·. . . 
_pedido a palavra o Sr. BueilQ de Andrada. Proponho qqe se mandem mais duascópi<i.S.: 

_ Os· s(mh.ores que concedQil1 a urgencia re1ue- do requerimento do Sr. Serzedello - uma. 
·. ·.r ida; queiram levantar-se (Pattsa); ao Dr. Prtidente· José' de Moraes ~Barros e 

Está approvado. . . · · outraao Dr. B.erlial'dino de Campos. · 
Os senhores que entendem que o <tssumpto é Sala das sessões, l de julho de -.1901.-

.de urgeilcia e de tal natrzreza que, si nã.o for Bueno de -.A.nclracla. -
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. Proponho quo sejam affixadas em todas as 
municipalidades do Brazil cópias do roque

'rimento do Sr. Serzcdello Corrêa. . 

cJmo hontem, se achará. sempre isolado· 
nesta . assembléa, onde aliás. teem assento 
homens de tanto talento e illustração . 

. Sala da.s sessões, 1 de julho de 1901.- Parece-lhe que a luz ainda não illuminon 
'B·ueno de A.ndracla. os recomlitos de sua consciencia ouque o seu · 

espírito se consm•va imm.e1'so na mais negra. 
o s = d 11 c - r, o bsecação: . ~ . . 

. · r. ~erze e · 0 orrea .\PaJ·a Vê-se mais uma vez só na estrada, porqlle• 
-;.::unut explicação pessoaf)_ - Sr. Presidente, de modo algum põde acompanhar 0 ·Côro dé 
:,a.penas duas pala ~r as. Estou de pleno accordo h d · 
:com a modificação que ao meu requerimento osannas, entoado em torno. o Sr .. Prest-
:apresentou 0 honrado collega por s .. Paulo. dente da llepublica e d.) seu Governo. 
' ' Ap.enas quero fazer Jigeiea rectificação · ás Quando, ha pouco, orava o Sr. Serzedello, 
.palavras de s. Ex., ás palavras com que justificando, o requerimento actualmente em . 
. _S·~- Ex. fundamentou às sm1.s opiniões; aliás discüssão, o orn.dor lhe deu um· aparto·, eni 
justíssimas e queteem 0 meu inteiroapplauso. que affirmou que, si o Gover-no tinha conse-· 

Parece-me, sr .. Presidente, segundo de- g:uido cmnpi'il' o contra:~to dos judeus d~~City, . 
prebencli das palavras de s. Ex. que eu quiz tmha. tn.mbem deixado o povo na mais negra 
C

n ~ d niiseeia. . -
c ... ear apenas coro~s para os po erosos, es- O Sr: Cassiaüo do Nascimento nessa oc• ' 
_quecendo aó pOVO. O recQnllecimento qUQ lhe casião disso c.lUG O movei nue inspirava, era devido· peltt Camarn.. . · · ':L 

· ·.Sr. • Presidente, 0 meu requerimento do- aquelle apartn era. o despeito. 
1 t · t t · t L .... ) Foi hem injusto e cruel, para com o ora-· 

:c ara ermman emen e osegum e. ( e. .dôr, o illustre l'epresenta.nte do,Rio G1•ande· 
-?Não inclui, Sr. Presidente, no meu re- do Sul e 0 orador sempre fe.z.·.1·ustiça ao , seu1 .querimcnto ·o nome do honl'ado Se. Di•. P ru- -
dente de.Moraes 0 0 do digno Ministro da· caracter e á sua independencia civica para. 
FazenLla de entiLO, 0 sr .' Dr. Bernardino de não lhe attribuir esse movei, quando o Sr;. 
campos, pm~que deixava que outro viesse Cas3iano <4> N:ascimento, qne fizera ·opposi..: 
·rendcl' esta justa 0 mor,ecida homenagem ção ao Governo do Sr. Marechal Florianó 
aos homcn:o; que luwimn iniciado 0 a.ccol'do Peixoto, no começo, do meio para o fim o 
de Lonrl.l'es; mas que abdolutn.mcnto não es- apoiou fl•ancamente. Não é, com ceeteza; o-

. d 1 1 despeito, que tem movido o Sr~ Cassia.n,ó,do:~ 
quecl estosc ous ·wmons, aclm-se a peova mi.s Nascimento, nas diversas. pha.ses dc:uua vida .. 
palavra.~ com g_ue f'nndttmentei o meu roque- Imblica,ura comha.ten.do com aartiihariaAor~ 
rirnento e que teci elogios a ral'it tena-
cidade com que, neste pm;iorlo elo lutas, osso mi lavel de sm1. logica tremenda os-governos,-

. Govemo tinha sabido arrostar a irnpopula- ora dando-lhes toda a foi'Ça moral de. sua. 
·1·idado pol' csto acto cheio de respons:tuili'"' grande autOl'idttde politic<~~ Não! o o1•ador · 
darles, cheio de perigos:,' congratulando-me faz ;justiça ao seu collega; e só lastima a 
ao mesmo tempo pela. exocuç"i'io lcn.l e ho- injustiça, com que foi julgado. . 
nesta tal como tinha saeido dar o Governo Assim mesmo, póde gal'antir queS. Ex. 

t se move por ideaes muito ma,is elevados do, 
·ac ual. que aquelles que attribuiu ap humilde orador .. 

Eí•a o que tinha a. dize1'. Quem quer que tenha assistido·, cie~de O·· 
.. . , -· .· anno passado, ao desdobrar dos. aconi;eci~-

'., Q, Sr. Bueno de Andrada,· mentos politicos', . comprehende desde logo·
_maw do que ninguem, presta as ho- que o orador jámais' poderia da.r o seu voto 
;n:v~nª'gens ·de· sua grande estima e profundo ao requerimento do. Sr. Serzedcllo. . 
il'espeito ao illustre representante do Pará, .. Procedimento em contear·o seria .uma 
qlle:jámais se ·curvou deante dos poderosos. quebra á sua collerencia :política e â-norm11:~ 
~'.-·~-gora mesmo,. o _seu altivo procedimento que 6 orador vem· sustentando; de.sde ·o CO" ~ 
perante a PQlitica do seu J!}stado natal vem meço -desta sessão legislativa. . . 
attestn.r o pensamento do orador, que .aliás Além disso, não pôde dar o -seu votó a 
não teve a'id.~a de achar menos altivo:~ nem essa proposta, porque o pov.o .osM sendo de-
ll1énos nobl'0-3 os intuitos quo dicJ;arama sua vora.clo :pol' tres lepras terriveis : o imposto, 
proposta, á qunlo orador apenn.s apresentou a diminuiç~ão de salario e a grande pro·-
um: additivo. priedade. · 
:> Pensa quo esta explicaçlio dada. ao sen Paru. que felicitar o povo, si a crise· 
tiOllega. como quem applica um balsarno hancarht arrastou esse' prop1•io povo á, mais.. 

::Para aUivíar umr.t dôr, àcalmarú. qualquer dura das miserias? 
susceptibilidade de S. Ex. . Pela sua. :Parte, como representante do-

. Estado de Sergipe,. onde a desgraça, lavra 
O 'Sr. Faust:ó. Cardoso começa oú1 todo o seu cortejo de horrores, o orador 

dizendo que est<tescripto qU:e'· o orado1', hoje declara que não se conforma com es~a ma'--
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-nifestação que ·a,ntes de tudó llie parece uma. 
ironia . mordaz-:-

Félicitar o Governo,porque satisfez o com· 
promisso dos j1,1deus da City, deixando o paiz 
estrangulado -pela dor e 1)ela miserin .. ! ... 

Nãó póde fazel-o, porque avaga, que veiu 
ll<ralto, a .tJido nsassalou, arrastando o paiz 
a· ~sta triste c :penos~ situação de pobreza c 
desgraça. ·· -

Felicita-se, sim, um - Governo que receba, . 
em si a alma da Naç~o e que derrame na 
Nação a sua alma. . 

O Governo actual, não. Elle é, pelo orgão 
do · Sr·. Ministro da Faz·mda, o me·nno que 
uma .placa--photogra)?hica- reproduz a ima
gem, porém não lhe dá a vida. - -

Lembremos que esta. mos ·a felicitar um Go;. 
verno que paga as .dividas depredando a Na,
çã.o, que fa.z·contractos como o da Companhia; 
S. _Christovão e, que quando o povo, ex~ -
h~usto, próte;ta, I~andil. tratai-o á. bala. · 

E o proprio Deputado,. que api'esentoü o 
reque1·imento, com ::í sua penna, já. de.3cr'ev'eu 
a lamenta ver situa.çã.ó do . seu Estado natn.l.' 
outv'ora tãq prospero c feliz e hoje luctando 
com a: m:aistrenr~nda crise. . o Sr. Ca@lsiano do Nasci- -

O mesmo succede em tódos os outros Es- mento-~As refm·encias peasoaes que lhe-: 
. tados da. União, mesmo 110 poderoso São dirigiu o nobre deputado por Sergipe, o-Sr. 

Paulo. _ · - _ Fausto ·cat•doso, o obrigam a vir tí. tribuna. 
Felicitar o· poyo,. Çtuandó •:s arsenaerf se 1·elatar o incidente, a que S. Ex: se referiu . . 

fecham, quando amiseria assume proporções · Cómeçarà por ahi, a.!fte::; de tratar elas · pa;· · · 
horriveis, quan_do ·netp: pão existe mais para lavras dltas posteriormente pelo nobre Depu~ 
matar a fome á mulher brazileiea., que, cõ- ·tadq e que calJeriam ·melhor em labias de· 
berta de andrajos;- anceia peht morte, como um-- anarchist<t, si Jtlgum delle3 tivesse as-
supt•ema consolaÇão .. ; · . sento nesta Cas~. . • · 

Eis como · foLsatisfeito . esse· contracto. e o facto passou-se da maneira seguinte: .· 
orador -tan:ibêm podin. p~gar uma divida; ar• Orava o Sr. Serzed.éllo;quando o Sr. Fausto-
repatando-a carteir<ta ·um collegavisinho. Cardosa, ap1ixonadamcmte; dou um aparte 
Seria motivo para: felícital-o ? Pois bem:· é dizendo: qu:: o que lia 6 · muita misaria .. 
oque $Cldà no caso vei·tm.lte·. O Go"verno Protestou en1 aparte, diz ·:mdo: Nao apoi-

. paga â custa do povo. E o espectaculo que aclo e então o Sr. Fausto Car·doso, com
nós presenciamos neste pJO_lUento é ben l signi- exaltação, indagou : NtTO apoiado, poí·que t 
ftcattvo. Não para louvores, mas . p:~.ra !'un~ Respondeu : J.'Mo apoiculo, 1)01.1Jtle o nobn:
das tris_tezas, é a. indi1fcrençll. desse póvo Deputado ('alfa· como despeitado. 
que nãodo_rrn;mou sa,ngue para; c ~JUqnlstu.r a Admitte quo não so,jtt <lesp3ito o que mo--

· sua independência; que da mêsmafórnmcom You o nohre Dnpntado a dn.r-o <tp~~rte, mn.& 
que' applaudiu Cotegipe _~ .!J negreiro, vi· foi ierib.Ção, mú. vontn.tle ou. outro senti-
ctoríou, po!lCO depqis, João Alfrcrlo- a.boll· menta senwlltrtnto. · 
cionista; povo, que foi S3mpt·e uma sombril, Em m<li::l de uma. occa.sião, sempre ctue a • 
Sem força para rcagil·, povo mudo e n.llteio Canuu·a pPo1i1ovc qualquer ma.nifi~Siíitção de 
a tudo, verdadeira Yictima das corl'llpções sympa.iil1üt ao Gorcrno, o 81'. Fu.usto Carrloso 
ela,. monarchh1.. nos tom chamad.o do servis c ha pouco, 

E. é es~e silencio 'lllC se quot• traduzir em mcsnw, disso quo o s :m programm1 entrando 
movimontóg·eneroso! parn. osf.a. Casa o1•a dizer a vcrdn.clc, como. se 

O problema econonüco (~ acn.bar. com a nús viv(isscmos a ong-i.tnttro povo, a. reneg~1· 
.grande propriedade, diminuir o riiaí~ ciuc se o mandato de Dnpui;ados . Não estranha, po1s, 
possa os impostos e acabar com o saJario. o que hoje rezo nobre Deputado. .··· . 
· FeUcitait o G()yel'rio, po1~que~. · · ·· ---~Explicado o incidente, pede licença _para 

Porque elle v<ún e (Hz ;.t Nação:-.,...,.,. «Eu P.'1" occupa.l' :pm' mais-:dez minuto.J a_ attençao da 
guei o teu depito.» De.bito da Nação ~ E' ir· Camara, pois quo tení' necessidade. de .fazer. 
riso rio, . · . .. . · .. .. · uuli1 pequena digressão. · · . . . 
. Foi, porvolltur?-, a Naçã.o q11e lançnu .o paiz . O rçquef'imento do nobi'e Deputado pelo' 

· ne~te regilnen -de · d.eficits, ' que c_onsumiü em Pará não é umhymno de · louvores : ao Go~- · 
10 annos..,. üiais-·de íi.'czentos .. mil ·contos, no verno. O ·cme· se contém, essencialmente- : 
Banco da RepUblica ? · . .· · nellc, para quem o lér sem paixões, é o in- ; 

Não ! - .. ·· · .·. _ · ·. · , ·- · ~ .. tenso jubilo de que se ach:-l .. pos:;uida a Ca-
Nã.o se felicita um Governo que pagou um~ mara, e que a faz congratular-se com o povo · 

divida como um p:.u·ticul<ir deshonesto: rou~ ·bPaziléiro que ·tanto sacrJficios tem feito . c. 
bando a cartail'a do Yiandanto. · taman1ut-:- pN>va, de abnegação -tem- dado Qffi 

Nií.o so folicita um Governo que pormitt[) e auxiliar o Governo. <l. cumprir os compromis- 
a.coroç(kt sequestro de fazorulas de café, como sos da. NaçiTo. 
i'ez ·nos Estados tio Mihn.s Gm'a,e.H~S. Paulo; Fallou o nob1•e Deputado poP Sergipe
não se felicita um Ooverno (1ne faz de seu ca" :.:oht•o a. quebra fios lmncos. Tod.a a gente, 
minho umcemiterio. . poróm, sa.IJo que a, . má. situação 1inanceira, 
\ _ Camàra V. III ~ 
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·-do,. Banco do Brazil çra -antiga, não data Desta sua opinião é tcstcnmnha o Sr. Sel'·· 
·_de hoje, nem de cinco a.nnos a trá~. Desde zedello, quando em 1898 se discutia <.ttpü o 
a-sua fundüção, quasi se póde dizer, tinha fttndinglàan. 
dle o vi-cio de origem que o veiu depois <!- Com aq11e~te collega. achou-o nec~:;sario,_ c 
ma,ta.r, e que só SQria. mais uma. vez alJtt- com elle pensou cgte este eontracto-moratorl<t 
fado, si mais uma. vez o The.3ouro despe- seria um bem ou um mal, segundo a execução . 

j<Lsse na.s suas caixas, como dezenas de qnc lhe désse o Governo futuro. Si · conti-
. vezes o fez, o suor do povo. Basta lembr.:tr nua.ssem os esbanjamento;;, elle seria mn dcs

.qhe era tal o estado do banco, que não poude astre; si uma laega e orientada política lle 
cumprir· o seu contracto com o Governo, economias se inaugurasse, elle seria. mn be
rem que liquidava cento e cincoenta mil nencio. 
contos p:lr cincoeuta mil, operação, aliá.s, Feliz.nente, foi esta !Jypothese que se dou. 
censurada por nã.o attender aos intoresses do 

~il'.:>. _ ___ Povo sem autonomia, sem dignidade, sem 
· Que poderia. fazer 0 Governo na crise de 1 cal, disseo nolJr.e Deputado, povo que-nem- 

setembro 1 o que fez, fel-o com 0 appla.uso ao menos sabe. sentir nem gemer. Os factos 
respondem ao nohre Deputado. H a maior · 

· do Congresso. E · fez o que poude, afim <le exemplo de abnegação dado pelo povo hrazi-
_.que não fossem completamente preju.di~das leiro d.o que··· pa.gar os pesados impostos de
.as viuvas, os orphão3, os interdicto3; todos, ct•etados ·pelo Poder Legislativo, para fiel e 
emfi.m, que a crise alcançava e feria. leal execução do ac~ordo de· Londras, sa-

Responde tambem à. allusão féih pelo bendo este povo que se tra.tltva da sua pro-
nobre Deputado por . Sergipe .sobre a sua .Pría. honra, da honra da Nação? -
attitude dea.n ta da futura cóndidatura -pre- Foi injusto o nobre Ocputa.clo por Sergipe 
sidencial. An_t2s de tudo, é um homem que com o p::>vo que deante de ta.manha crise 
:Se deve à. Republica, pot' quem fará. todos revelou tanta grandeza. moral, este mesmo 
ns sacriticios . . Errado ou certo, segundo as povo que ha dias se revoltou contra a ex
suas luzem :peemittem, tudo o que tem feito ecução de um contracta do companhia de 

- -é para bem ·della. A~sim ser(~ tudo quanto bonds. 
'ainda tenha de fazet'. · · A attitude politica do orador já. e':!tá. bem 

"' Por acaso póde o orador fazer votos assignalada : nem apoio incondicional ne·m 
_pessoaes para este ou aquelle rapubli· opposiç~ão systematica. E' conservador por 
-cano para a futura presidencia. ·da Repu- tempJramento e por eduea.ção política. 
blica. Si, por~m, o Chefe da Nação entender. Diss.e o nobee Deputado ao concltilr o sou 
.inftuit• junto dos seus amigos pela victoria discul'SO que não comprehcnde a s::tlvação d:.t. 
de um candida.t::>, que ao orador pareça patria pela execução do accordo lonürino, 
1inopportuno ou prejudicial ao., dostinos da quando o paiz se llebat3 ainda em plena. mi· 
Repuhlica, o orador dH-o-lm francamente ao seria. 

· honrado P1·esidente da Republica, como seu A patPia se salva quando os poderes pu-
:Lmigo pessoal, e depois, com a mesma blicos e o povo, compenetrados dos supremos · 
:lealdade, virü. da trilm·na dizel-o ao paiz. devet·es qnc lhes corre:>pondem, agieem na 

.\. s.ua comprehcosão dos devere.> de um mesma. directriz : poderes publicas man
·bom · republicag,o impedil·o-ha, em todo 0 tendo a o1•dem e promovendo soluçi:íes para 
easo, mesmo que o actual·Governo enve1·mle as crises economicas e financeiras, e, o povo 
::por um outro caminho, em que lhe seja im· tr~Lba.lhando. 
possível segtiil-o, de fazer oppo3ição pelo Conclue, dizendo que nunca teve a prcten

··s'Ystema. que emprega aqui 0 nobre DJputado ç~ão dé escapar á má- vontade do illustre 
'por Sergipe. O orador nunca contribuir;:i, Deputado por Sergipe, . quando grv,nde nu-

. .:para destruir. . . . mero de co !legas · della não teem escapado. 

. ·Toma a liberdade de est1•anhar as phrases Isto, po1·em, nãÓ diminue a admjra_ção que 
·, do seu nobre colle&'?•. qliando diS!?~ que 0 presta ao seu bPilha.ntê talento, infcllzmente 

·Governo pago:.1 as mv1das da Naçao com9 a serviço de um e1pirito demolidor.1 (Jfuito 
qualquer cavalheiro de industria paga as be;n ; muito bem). 
:slias, roubando a ca.rteirá. de outro. · 
· Acaso o-imposto pedido pelo .Governo, dis
ctttido e votado pelo Congl'esso, é um roubo? 
S-eria o me$mo tet' dito o nobre Deputado 
que o Congresso Nacional é uma farça. · 

Que fez o actual Gov-erno? Deu execução 
_ leal e honestà a um compromisso que jlt. en
. -centrou firmado pelo sou antecessor, que o 

·-OTador não censtll'a por esoe acto. . . . . 

O Sr. Faust.o .Cardoso- Peço a 
palavra pa1•a uma explicação pessoal. 

O Sr. Pre&ident.e- Le1nln·o ao no
hreDcputado que houve um pedido de urgen
cia pltra.votaçã.o e discussão de l.lm requeri
mento, .e, assim llepois de di.~cutido o requeri
mento, darei a P<tlavra ao nobre Deputado. 
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• 
0 SR. FAUSTO CARDOSO_.:..Creio' que a ex-

plicação pesaoal prerere, q ti e isto é das praxes 
e do Regilmmto ; mas não ouso· discutir o 

. Regim.ento perante V. Ex.. .. 
V. Ex. quer que S3ja? Assim.? set•á. 
E' enc~rracla a discussão do requerimento 

do Sr. Serzedello Corrê.:t. 

' . o · Sr. Preiitident,e declara - que 
achando-se no recin\o o Sr. Urbano dos San
tos, 1 o Vice-P l'a3id .:mt~, convida-o a occupar 
a cadeil!a de Pre:'iidentc. 

Augusto de Vasconcellos, Sá Freire. Barros · 
Fr<l.nco Jnnior,Deoclcciano de Souza,Nilo Pe
Ç<LnlHt , Lourenço Baptista,SiLvr~ Castro,Custo- ·· 
dio Coelho, Pereira Lima, .Julio Santo.':,Au
reliano dos ' Sant;os,Martin:-; Teixeira, Rangel 
Pcstan·t, Viriato :Mascarenhas, Monteiro do 
Barras. Bneno de Paiva, Alt'r·eclo Pinto, Car~ 
neiro de · Rezende, Le)nel Filho, Necesio 
T<~vares, · Lamouniel' Goclof1·e~to, Antoni!) 
Z:tch;,u•ias, 1\1ayrink, Landnlpho de Maga- ' 
lllães, Sabino Barrozo, Manoel Fnlgencio, 
Lindolp'ho Caetano, Eduàrdo Pimentel, Ole-

, gario Maciel, Rodolpho Pai:dío, Lamattino; 
--- · O §r. .Julio_ de Mello (pela o r- \adua R~zende, Miram~a .t~zavedo, Gustavo . 

tlem)-:-Pede a palavra para: declar.ar á Ca:;.- (:tt)d:oy, Dme---B-ooao,--:Qhve-u·a Brag.a.,._...Adol- · 
mara ctue a bancada. ela qual tem: a honra pho i'-lord_o, CaJado, Cinc_inato Braga, Xa.vioy 
do fazer parte, vot~ p3lo requerimento do dc_ Almmda,_Herm~n~gtl(lo de Moraes, ~m
Sr. SerzcdeUo Conca, mas fal-o com restri . xemt Bl'and~o, OvldiO Abrantes! Benedicto . 
cçõcs, por isso c1ue não está de accot'do com de· S~ma, Lmdolph~ Serl'a! Manoel Ah:e~, 
o:-; termos em que o mesmo requerimento Xa.v~er do Valle, .Joao Can~ulo, Alencar Gm
est(t. concebido. A bancada. peruaml.mcana. mara~s. Ca.rlos 9avalc?-nt1, Paula Ramos, .. 
entende porém não dovo~· neO'ar o seu voto FranCisco Tolentmo, Lmz Gualborto, BarbJsa 
ao reqt;criment'J do illnstra"' r.Jpresentll.nte Lima •. Marçal Escobar, So~res_. dos Santos, 
<lo Parit, porqne está convencida de que o Franc1sco Mo~n·a, f1ngelo Pmhe~rJ, G_ermn:no . 
restabelecimento dos pa.gamentos em especie Hasslo~her, F ranc1sco Aleneastro, V1etormo · 
rlosjuros de nos>a di\'ida oxtel'na, é uma -Montmro, Ves}Jasiano de .-\Jbuque1•que, J.P~· _ 
prova Júconcussa do alto patriotismo e abne- fredo_ Varella, C_ampos Cartim·, Cassia.no do . 
gaçã.o (lo povo · brazileit·o. . Nascmwnto e D10go "Rortuna. 

E' o qu~ lho cümpre decl~ra.r em nome do: ' Responde ·ncio o .Sr. ·Fausto Cardo.:;o. 
i':eus distmctos companhe1ros de btmcada. · 
(Muito bem; muito bem.) o s 1-. Presidente....:...Re:Sponderam · 

s i ri~ 121 Srd. Deputados, e ncio um. 
O Sr. F _austo Cardoso (pela or-

dem) rec1ner vot·tção nominal .pa.ra 0 reque· Em seguida, ê posta, a votos e a.pprovada a. 
:rimento do Sr. Serzed•)llo Corrêa. emen.da additiva propondo que a Carmara, se 

congratule ts.mbem. pelos mesmos motivos · 
Posto a votos ê a,pprovado o requerimento com os srs. Prudento de :Moraes e Bormtr- · 

do Sr. Fam:to Cardoso. dino de Campos. 

E' em seguida. a.ppro,·aüa a emenda. addi
tí v a do Sr.· Bueno de Andrada. mandando 
a.tlixar em todas as municipalidades o reque
rimento do Sr. Serzedello Çorrêu.. . 

O 81.•. Fau8lO Cardoso . (pela. 
m·dem) requer verificaç~ü.o. · . . 

·Procedendo-se á, vel'ificação, · reconhecc,se 
que votarain a favor . 80 Sl's~ Deputados e 
cont rêo, 12 ; total, 92. 

Procedendo-~:e (L votação nominal, respon
llmn sim, isto 6, approvam o 11equcrimento 
tlo Sl'. Se1•zedello Corrêa., oj Srs. Albu
quet•quo Set•ejo, Gabriel Sal9ado, Arthur 
Lemos, Carlos de . Novaes, A9to!.lÍQ~ Bastos, 
Indio do Brazil, Serzedello Cp1'rêa, Urb:tno 
Santos, Luiz Domingue:>, Jo~é' EuzelJio, Tho
m"az Accioly, Virgílio Brigfdo, Nogueira Ac
cioly, João Lopas, · Francfsco Sá, Fred!')l'ico 
Borges, Sergio Saboya, Gonç:~olo Souto,· Àga
J;lito dos Santos, Eloy de Souza, TavareJ de· 
..Lyra,_ Soares Neiva:. Trindade, Silva Mariz, 
Ermirio Coutinho, Celso do Souza, Teixell'a ~ O Sr. Presidente-Não ha numero. 
de Sá, Bricio Filho, Pereira de Lyra, Mo- Fica a.diada a v_otação. 
reira Alves, Esmeraldino Bándeira, Cornelio 
da Fonseca,'Julio de Mello,'Estacio Coimbra, O Sr. Tavares de Lyra.(para, 
Elpidio Figueit•edo, Pedro Pernambuco A f- umà explicaçao pessoal)-Sr. Presidente, · não' ', 
fonso Costn,, José Duarte, Angelo Neto, Jovi~ corre a mim o dever de vir defender a Com- . 
nia~o de _Carvalho, SylYlo Romer0 Rodrígue ·, missü.o de Petições e Poderes da vehemente · 
Dor1a, Seabra, Castro Rebollo, Tosta, Eugenio ·accusa.<;ão que lhe fez o meu distincto e hon- . 
Tourinho, Alves Barbosa, Augusto de E1•eitas rado amigo o Sr. Sabino Bari'oso, illustre , 
Tolenlentino dos Santo:~, Eduardo Ramos1 Pa· Deputado--pelo Estado de Minas; porém, 
ranhos Mont~negro, Marcolino Moura, Gal- fazendo pn.rt<J da Commissão, tenho necessi
tlino Loreto, H~redin. .<Je Sá, Oscar Godoy, dado de traa,zur· á, Canw.ra. uma decl~ração, 
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;·ú é' esta: procedente ou improceden-te a 
!J,:C.Cusa.ção levantada pelo nobre Deputado, 

' ella · não nm póde attingit' por qualquer 
· fórma, porque não soü p!'c..,idento da Com .. 
. missão, nem relator de nenhuma das eleições 
::a _quese referiu S. Ex. · 
:-, •'Tenho concluido. (Mnito bem.) 

C• 

_o· Sr. Tt•L:dade (para uma ériplica--· 
ção pessoal) na (palitláde de membro da: 
Commissão de Pmicres estranha o procedi
mento do nobre Deputado por Minàs; o Sr. 
. Sabino Barroso; em relação ao go Districto
do mesmo Estàdo; eleição que tem merecido 
a sua attençn.o, peincil)alinente por tratar-se 
de uni candidato, antigo membro da magis· 
tratura., como o orador. O Sr. J<>Aé Euzebio (para wna ex~ 

_plicaç(7o pessoal) - o discurso ·proferido em Surprehenden a pre ;ença do no bro-Depu
:: .~ hora do expediente pelo nobre Deputado por tado na tribuna, porque S . . Ex~ ·1ivera com o 
·<Minas, 0 $1'. Sabino Barroso, leva 0 orado1' orador uma conversa sobre esta eleição. 
-~. a peâ.ü• a palavra para uma explicação, visto Surprehendeu ainda os termos usados por '
óser -o relator do parecer da eleição do 1 o dis- S-. Ex. sempee tão attencioso para os seus· 
.··. t.ricto de Minas. -- --- - - -6Hegas-;---A4iie-Ptem7ia---:.Fh~coba...o-oradfir._ 
• . .. :~A : deniora na apresen'"tação do parece e ê Advertir exprime> sempre idêa de superior 
~:devida ao facto de ter havido contestação, que falia-a inferior; A Commissãó não é su-

_bordiuàda dn nenhum Deputado ~ Os terroos 
:~cq_ue o obrigou a ·um estudo mais demorado de seudiscurso magoaram a commissão .. 
·:~· dasactas. - · :.. · 't t 1 -- · z1 · ó 
_t.-.~â resultado J·(~ está pl'oi)arado para . ser '· Nao acce1 a. am )em o conse ,~o, porque s 

se dá a quem o Qedc. . ;';submettido <.'L .apreciação da Commissão,- logo . 
\':que esta sé reuna. ·· . O. parecer sobre est:t eleição depende dare~ -
-· - união ela Com missão que não se tem reunido, 
: ·· Aparteado sobre o dispositi\·o do art. 110 porqúe, como sabem os · nobres Deputados, 
: do Regimento, entende que elle não se re- a; cali1ara tambem n_?iose tem reunido nestes ; 
·/fere á Comi1üssão pormaúentc do pdições e ultimós dias. ·;. 
~,poderes. . Ob~erva que não pocHa leva:r o seu pa1·e~-. 
J>: A ' 'erdade é que o Sr. Agostinho Penido cer sem que primeiro , por uma junLa e me
Eapresentou~se à Oommis::;ão como contestante trecida deferoncia aos · collegas da -Com· 
,,üo diploma do .St·. Francisco Veig<~. alle- missão, com ellesse entendesse afim de se · 
:-gando a falsidttdc de muitas ;J.Ctas ; e, nestas cstabeh:icer certa. harmonia de vlsta. · Ac-
: condições, ao l'ehttor e<tl.Jin, verificar a ex- cresce quo a semana foi feriad.a, e ·si o foi · 
~·actíilão da aUegaçUo. Foi o quo fez, estudando para 8, c~mara, corto que - 6 deveria sel' 
:: ama por acta o vcrHieautlo que ha real- tambem para a Commissã.o, ela qual e~la é 
·1nome ireegularidarles em muita,s dol!as. ,parte. · 
'::Feito n:;so oxa.mo, conclui\~ que <ts ierogu~ A':lsegura, no emtanto,(L Camara que cttm~ 

·~Jaridalles níio alwra;n o "resultado ü tom príu 0 seu dever, .o.-;tudaudo c;,;crupulosa• · 
o parocú• prumpto. Si já 11ão o aprcson- mente a eleição tlo go districto Ü() Mi:1as, e 
tou é porque n Camu.ra os teve em terias jámais cogitou de recursos protollat.orios, a 

· dttmnto tt semana. pn.s;adó. e u. Commissão que se referiu o nohre reppLkient,a•üe da~ 
':não se rounin. Não houve pt•otolla.çã.o nmn q uelle grande Estado. . . . . 
_. desidia,, mn.s :tn ie.~ o desejo . do rcsp:.~i ta r a. o rumor que algures · corr<.', é injus ti fica~ 
: :ve-rdade nas oloiç:õos. (Mttito bem; muito vel, dcscabiclo, a.nto a explicação que _o 
·:vem.) · o1•ador di'L do seu. prqcedimouto. .. 
· A eleição está estudada, e de nenhum out i'o 
'::~·.(o::Sr; Faust.o Cardoso -'- -Sr. t .rabalho depende para se lavrar_o parec 01' 
' i:P,~~sidente, eu tinh;;q1cdido a palavra para sinão o da--conferencia · comosseu'.l illu.otr-os 
:'111na explicação pessoal, mas vejo que oatem· collegas,memhro:Hla ·,CôJnmissão.Trata-se de 
;:po que me resta não é sufficiente parq. o que uma eleição· •- simples; sem cont.esta.ções; .mas 
;_::tfnha. a· dize;',àinda que pr-Dcurasse limitar o nem por ís~o se dev.e .exigir um paeecer.la~ 
~::meupéns:~.mento denwo dos moldes creados vrado sobre.a :perna,· quando cousas desta 
::"pêlo Rêgimento para. esse :fim . . E, • como o pe- ordem_, e- ninguerri o · contes~ará, pedelll, . pe~~ 
'?.Q.:ido-da palavra p;:tra ~licação' pessoal não ·::;ua· natureza -estudo e :reflexão. Os membros. 
~{fica ·-prejudicado- de uin dia pa-r_a outro, deixo' da ConinJ.fssão s.ão juh:es· da legalidade da 
~Ile_,usarda palavra que~ me foi concedida por eleiçãoio:: e a elles corre o ·dever de nünuéioso · 
,~,;y-;c,Ex. hoje , para usal-a amanhã; quando·re, 'exame das actas,. . para · t·espigar as que 
~no:Yarei o meu pedido á Mesa. · · -.. . estãO. em condições de .s_er apurado:r. 
? ·: ' .E? · um facto incontestavel a eleição. do_ 
i.:(_. o ··sr, :e~~s.idente- Tem~ pala~: 'St•. : desembargador Ottqni, · airida mesmo 
::vra .o Sr.Trindâde para um<:texplicação pes~ - com: os poucos votos--com que ·foLeleito, por 
?ooal.. - ·· · . · -·. que os outros, os '· que fl~uraPl em· gran<l e 
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numer(), estes constituem verdadeiro.: escan- 4:806$630, para dar execução (L sentença do: 
dalo. _ Supreino Tribunal Federal, que -mandou 

Cita o ca,so ultimameB.te occoPrido da elei- pagar ao major do cot'PJ de engenheiros 
.ção· do Estado do Rio, surgindo a pretensão Democrito Ferreira ,da Silva, os -venchnentos 
-de ser annullada, attento o pequeno numero que deixou de receber, na quà.ticlade de lente, 
de vo.tos, e por isso insistiu na conferencia· em disponibilidade da Escola Militar do 
com os seus collegas a :respeito, senr que de Estado do Rio Granrle do Sul. . . 
;.;ua parte houvesse pensamento·occulto de .A Commissão de Orçamento nada tem a 
protellação, como de11 a entender o nobre oppor, porquu.nto . trata-se :àe Un;I casopara.; 
Deputado por Minas. o qual .. a C,~mara. já. ;firmou doutrina; 'C,-

Assume a responsabilidade da demora, poe- como accresce que o Governo, independente 
que é solidario c_om os seus companheiros lle ·de,autorização, poderia tei• feito este .paga• 
Commis.>ão ; mas a::~sigm.la que a accusação mento, si ·a lei · n. 686, de 1900, que o habi
'foi injusta e si ainda não foi apresentado litou a cúmprie as sentenças do Supremo 
,parecer~· é devido ao facto_ da Commissão não· Tribunal Federal, passadas . em. julgado, ;não 

· se ter reunjdo ·em se.~são. . -- ·· --- · nouvesstn:í:xpirado cm--m"'de--u:rm.·vo"}JrtiXim(f; 
'Termina pedindo desculpa de haver tomado findo, é -ao parecer que seja adoptado ·o:; 

tempo á Camara e certo de que esta farJ seguinte projecto de lei: ·· · · 
justiça á Commíssão. (llfuíto bem ; ntttito · . . . _. 
bem.) · O Congresso Naciona.Lresolve: 

o..::.sr. 'Presidente- Os Srs. Ba.r- Artigo unico. Fica oPoder Execu\ivo au.to- · 
bosa Lima; Soa.resdos Santos, Marçal Esco- rizado :.a·alirir 'ao Ministeriio da Guerra':() 
bar.e Alfredo Varella mandaram â Mesa a credito extraordina.l'io de 4:806$630 .para 
seguinte declaração de vótps: . . . . cumprir a sentonça do Supremo ·Tribunal 

<Declaramos que, votando .a. favor do rc- Federal, que mandou PV:gar ao majo.L' Demo. 
querimento do Sr. Deputado Setzedello crito Ferreira da Silva os vencimentos que 

·Corrêa, não entendemos approvar a segunda ·deixou de receber, nn. qualid tde de lente,·em~ 
·:Parte desse requerimento mandandoenviln· •disp~nibilidade, da. EscoJa Militar·do~Esta:do 

cópia da acta. ne3ta parte ao Sr. Presiqente do Rlo.Grande-do· Sul; fazendo as nocessartas, 
da :Republica-e ao sr~ Ministro da ·Fazenda, Ol)eraçõ3s e revogadas as disposições .,em 
por nos parecer ser, essa manifestação menos contra.rio. , 
coml?ati vol com a. indole do rogimen presi- Sala das Con:unis.sões, .22 de junho ele 1901: 
denc1al. . . . . . . . -Paula Guimaf·cíes, presidente. -'- llfayrink,. 

Outros1m, votamos contra. o auditiVo do relator.-Nito Peçanha.-S. Ban·oso.~F'1·an• 
.Sr. Deputado Bueno de Andra.da. . . cisco Sà.-Se1·zRdello Co1"1"8a. 

Sala das sessões, 1 àe julho do 1901.-Ba~·- · 
:bosaLima.-Soares elos Santos.-Alfredo Va- 0 s 1 ... Presidente-Estando.adean-
.rella.-Jfal·çal Escob~w.» tada a hora, d.esigno para. a.manhã, a se,. 

A Mesa. .não póde acceitar a presente de- guinte ordem do dia: · .. , .. 
. ela ração, ·. po.r ser iní'L'ingente da segunda 

. ;parte, in-fine, do art. 168, do Regimento, o Votação da emendá ttddit.iva do S1·. Buói.ú): 
.qual dispõe o seguinte: . . 

4 

.de Andrada, ma.ndando afiixar em todas:a.s· 
. •«Nen:hum Deput<tdo poder•á. p1•ot.:-star por municipalidades do. Bru.zil o requerimento d() 

, ·C3cripto ou de p!1hW1'a contra a decisão da. Sr. Serzedello Co1•rêa, app1•ovado nü sessão 
·Camara; poderá, porém, inserir ·na. acta a de 1 do corrente; · . .· 
-declaração de voto, apre.3enta.ndo-a na me.:~m~ Votação do projecto n. 42 A, deJ90l i com-. 
. sessão ou na subsequente-;-·s.em ·se.1· moti'bada.» o parecer sobre as emendas oft'erecidas:na. 
· Vae. a imp1·imiÍ' .. o se

0
0'uinte · 2a. discussão do projecto n. 42, deste :annó; 

que fixa as_forças·de terra para o e:xercicio 
·. PROJECTO ·· de 1902 (2a discussão); ' - .. 
N. 57~ 1901 Votação do .projecto n.)257, de1900, a.u,c.\ 

. . . .. . ..•. •·. . . . . . . . . : . torizando o Poder Executivo a. abrir aq~,Mí~: 
_.\uto)·;za.o-Podm· ·Execut~voa abrtr ~o M~ms- .nisterio .da Marinha .o credito especiah:<le 

}e.7w .da' G-u~1·~·a. o credtto. extraordtnarto de 6: OOO$ para;pa.ga r . .es vencimentos ~.que,':*b;
. ·4.80(J$õ39, P.a1a. CU1)1.pnr a .sentença do corrente.a:nno e<no:proximo· futúro,;compe;;:: 
· §upre1.no_ T1:.tbuna.l .. Fe?eral, q~e nu~n~o~t tem .a,o,ex-s·ecretario dor extincto .Araeüál~de] 
_ pagar.a_o ?l.~aJOr De~oc1:tto Ferre.wa da_Stl-oa .Marinha:de-Pernambuco.Joãó· Sabino·Perieir.a.·~ 

os venc~men!osdz~~ ?-e~x~tt de. receb~r ·9~mo Giraldes (.2a d:iseussão); ... • · · · .. .· :.' 
··len,te, em dts~on_tb.tl.tdade, ~a Escola M1lltar Votação do pr.ojecto 11 • 38 A, de 1901, com 
·.do_Estado do-Rzo Grande· do Sul 0 · pal'ecer sobt•e .a. ·emenda o!fcrecida.. na.~S·~ 
. ErÚMensagem_de":8:do corrente, o Sr.'Pre- discussão do projceio n~ 164, de 1000,- que 
siden'Se da: ~I)J,mbl.~ca .solicitou o ·credito 4e au·toriza o~Gover.no .;\ c~nftt•mar, attondendo 
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ás necessarias vagas, no primeiro posto de 2a discussão do proj;:cto n; 58, ele l90l, au_-
official do exercito os alferes graduados que torizando o Poder Executivo a abdr ao Mi
tiverem obtido as a:pprovaçõe3 plenas de que nisterio da Fazenda o credito ex.traordinario 
·trata. o art. !J5 do regulamento de 18 dê de 8:000$, p:1ra. pagamento do aluguel da, 
,abril de 1898 (.>a. ditcussão); . ca.sa. onde funccionou, de setembro a dezem
. .. Votaçã.o do . projecto n. 103 A, de 1900, bro de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado do 
·com o parece1' u . 23, de 1901, julgando que Rio Grande do Sul e supplementar de 20:000$ 
"íí.ão devem ser acceitas as emendas oft'er.e- á verba 9•-Qaixa de Amortização-da lei 
éidas na 3a. discussão do projecto n _ 103 A, n. 7 46, de 29 . de dezembro de 1900, art. 28-
d~.l900, que equipara, pa.ra os cffeitos da -Assigna.tura de notas ; · 

.percepção do montepio militar, o pag de- 1• discussão do I>rojecto n. 43A, de 190[, 
· cr~pito ou invalido, que não tiver outro a.utorizan<lo o Poder Executivo a ab1•ir ao 
'. amparo, á mãe, vi uva-ou solteiea. , de official :Minh:t'3i•io da Justiça e Negocios Interiores a 
fallecido (3a. discussão); . ' credito extraoràina.rio de 2:827$800. P-í\.J.'(),. 
·Votação do peojecto n. 201., de 1900, au- paga.Inento a D. :Eugenia. Torl'êão•Corrêa. de. 

"torizando o .Governo a conceder ao enga.;. Araujo, viuva do juiz de direito em dispo
nlleiro Ricardo de Menezes ou à companfüa nibilidarle bacharel Lindolpho Hisbello Cor

. que organizar, sem onus algum para o The- rêa. de Araujó; 
souro, a constrncç,.ào, uso e gozo de uma es- 2a. discussão do proJ·ecto n. 130 A, de 1898,. 
·tl•áda. de ferro que, , partindo da Villa de 
Alagôa Monteiro, no Estado da Parahy))a, determinando que os membro:~ do Tribnn.al 

· t h · d3 Contas sejam uposcntaclos com todos os 
V<L en roncut• em San aro ou estação mais vencimento~. após 2o annos tle serviço, ou 
conveniente na Estrada do Ferro Central de 
P · b d ) com os vencimentcs proporcion ·les, o.pós lO 

· ·. ernam uco (3a. iscussã._o ; a.nnos, provada a, invalizcz, o dando outras 
· . Discussão uuica do pat•ec:ee n . 23, de 19tH, providenci ::s ; 
. propondo a creação dos loga.t·es llo bibliothe-
cario e de cons .'rvador da Bihliotheca da 3a discussão do projacto n. 2ô8 A., de 1900~ 
Ga.ma.ra dos De1mtados, a fixação dos respe~ autorizando o Poder Executivo a ga.rantil' os 

-ctivos vencimentos c a. autori·la\~ão para re- juros e amortizaçã.'J, dui·a.nte 15 annos,. nti. 
foi·ma do reguln.mento d:\ Secretaria., na importancia annual de 71 :500$, -COI'r~spon- · 
parte relativa li.quelle s~rviçl}; dentes ao emprestimo de 850:000$, ju-ros de 

3a. dis.cussão (lo_projecto u. 53, de 1901, 7 °/o e amortização de 4 °/o que effectuar 3, 
autorizando o Podor Executivo a. abrir ao Associação do 4o Centenario do Brazil para. 
Ministerio da Justiç·a_ e Negocias Interiores 0 o fim de construil• o edi:ficio destinado 6, 

·credito que · fôr necess:u•io par> a ucs1propria.- Escola de Bellas Artes; · · 
çã,o do predio em (1ue ihncciona uma. elas 3o. discussão do projecto n. 264, ·de 1900, 
estaçõe.~ do coqw de bombeiros, na rua Hu- autot•iza.ndo o Governo a. prorogar o pl'azo 
maytá; :-· · concedido (L Sociedade Montepio Geral de 

· 311. discus:-;ilo üo projccto n. 45, <i e 1 UO 1, i\U· Econonlia do;; Servidores do Esiia<lo, para in
tol'iza.ndo o Poder Execu.tín> a a brir ao Mi- demnizar ao Thesom•o Federal, da quantia, 
nHtorio d:1 Guen·<t o ceedito qut:> ti'•r ncces- que lho é <levedora, n.té que essa instituiçio 
l:IM'io p::mt pagar a gratiflcaç:ão do mwrcicio a regularize sua situação, podendo -mesmo re
qne teom direito Canüllo J(JSé Monteil·o 1los leval-a. do pagamento da. importancia em 
Sttntos e Joaquim GonçalYCS<l ~ Costa,·contra- que ficou aicançacltt no anno de 189.9; · ' 
mestx•e c mandador tl•~ ox;;incb otllcina de 311. discussão d-.J peojecto n. 231 A, de 190(}, . 
:cóhee:iro do Arscnttl tle Gnerra da Capital elevando a 16 o numero .de engenheiros. 
,pe(leral. ; . · chefes do dístricto, · na Directo1'ia Geral dos 

:· ~ · 3~discu8são do pro,iecto n. 46, de 1901, TeLegraphos, no·exerdéio del90l; · 
:·}t:utorizando o Pod2r Ex.ectltivo n, abrir ao N'ovadiscussã;o do pr.•jecto -·n. 153 E, de 
,;·Ministerio da Guerra. o credito eK ';ra.ordinil- 1900 (redacção do additivo destacado na 330 

:.l.'iO de· 4:225$800, :para. pag<\mento do orde- di~cussã.o do .projecto n •. 153, deste anno, 
m\do a que, t em direito o almo:xarife do ex- em _virtude do art. ·133 do Regimento In-: 
tinctó Arsenal .lle Guerra de Pernambuco terno), autorizamlo o. Governo a transferir· 

., João Cliniiwo dos Santos Bernardes ; para Manoel Maria Velles a concessão .feitv, 
: - _26 discussão . do projccton. 57, de 1901 , au- a -Julio Benevides pelo decreto n. 99,de_Jde . 
. tórizando o Podet ExccutiYo a abrir ao Mb outubro de 1892, ·podendo proroga.l~a por 
;j:Ji~terio ~a FazPnÕ.a ó ci·eutto extraordinario mais. cinco 'annos. · · . · - ·· : 
Ale t04:542~533,. para occorrer ao pagamento Continuação da· discussão unica dp parecer 
~·das gratificações devida~ aos empregados de n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem 
·,9}versas alfandegas do. ~e:publica, incumbi- acceitas as emendas offerecidas na- 3:1. dis~ 
:~dqs d 1 serviço, (ie est <.~ tistictt e rovisão de cussão do pmjecto 11. 99 B, de 1900, qttc re-, 
Ff~cspachos d3 18~7 c 1898 ; orga.niza; a. JustiÇa. do Di~tl·icto Federal; · · 
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Continuação fil~ 2a discussão do :projecto 
n. 2iA, de l90l, estabelecendo regeas para 
·~ adjudicação !le bens nas exceuções em 
geral, com voto em. separado do S1·. Aze-

.. vedo Marques. 
Levanta-se a s~ss:'to ás 1 horas o 15 rn'i

nntos da tarde. 

43·1 SESSÃO E~i 2 lJI-: Jt'LllO DE 1901 

P1·esidertcia dos S1·s. v-a~ lle Jlfello (Presidente) 
.Cm·los de· .Nor;aes (1° . Sflc1·etario) e Angelo 
Neto (2° Sec1·etario) 

Ao meio-dia pt•o:;ede:sc <i cham<1da, a que 
respondem os l::irs. 'faz de :Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Aga.pito dos Sfl:ntos, 
Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Rodrigues 
FernanQ.es, Guedelha Mourão, Raymundo .ã,r
thm, Nogueira Accioly, Francisco Sá, Fre
del'ico Borges, Gonçalo Souto, Soa1~es Nei va, 
Camillo de Holla.nda, · Silva ·Mariz. Ermirio 
Coutinho, Celso qe Souz~, Mataqnias Gon
çaJ ves, Cornelio da Fons3ca, Epaminondas 
Gracindo, Joviniano de Carvalho, Sylvio Ro
merJ, Fausto · Cn.rdoso, Seabra, 1\Hlton , Ma

. noel Ca.atano, ~dalberto Guim~trães, Satvro 
Dias, Alves Bal'bosa. l\Iarcolino Mcura, i-Ie
r.edia de Sà, Henrique Lagden, Augusto de 
Vttsconcellos, . Raul Barroso,· Barl'os Franco 
.Junior, Louren(lO Baptis·~a. · Pereh\l Lima, 
Aureliano dos Santos. M<n'tins Teixeil'a, Oli
veira Figueiredo, Titeo:phHo Ottoni, Gastão 
da Cunha, Josê BonWtcio, João Luiz, · BuenJ 
1le Paiva, Alf1•edo Pinto, Le)nel Filho. Anto
nio Zn.éhal'ias, Mayrink, Sabiuo Barroso. Ma
noel Fulgencio, Lindolpho Caetaúo, Padua 
Rezende, Miranda Azevedo, Gustavo Godoy, 
Di no Bueno, Cajado, . Azevedo Ma,rctues, 
Xavier . de Almeida, Teixeira Brandão, Ma
noel Alves, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos. 
Francisco Tolen·~ino, :Ma1•çal · Es~ob::tr, Vesp:t
siano de Albuqu~L'•1Ue, Cassiano do Nasci
mento e Díogo Fortn na. 
._ Abt·e se a. sassã.o. · 

1-:' lida e p:>sh em discussão a a. c ta. 

O !!!ir. ~ylvio Donlel ... o..;...;..Sl'. Pre
sidente. o -Di(wio 0/ficial, d.1ndo conta da 
:;;:)s::;ã.o de - hontonL insere- por ext'Jris() os 
11oines .dos Srs . . Depuhdos que votaz~am a 
favor dó requerimento do Sr. Serzedello 
Col'l'êa; declciranllo que neste sentido tinham 
votado 121 Srd. Deputados e que pi'ocodenào
sn á contagem dos que ost:wam in~criptos, 
vcr·ificou~so Quj se achavam pt·esent)s l~o 

Srs. D~utados, faltando um nomB, sendo:. 
este nome just~1.mont3 o meu. 

Ora, V. Ex. se lembra _que eu respondi.< 
um-sí-m-.bastante ~xpressivo. Venho, pJl'
t:lnto, . ped1r a V. Ex. a devida rectificaçã.o.· . 
porque desejo ficar cntl'e aquelles que appro: 
varam o rJquerimento llo distincto Depu-> 
t:\do do Pará.. ·· 

~~r: A.ngel~ ~eto (2; Sec1·etcwio) 
Devo mformar, em respQ_;ta <i.~ ob.,;ervaçõe.;: 
do illu.iti•o Deputado de Ser·gipe, que da acta 
con :ta o nome de S. Ex. enke o do~ Srs; 
Deputado.:; que dis>eram-;sim, btJ é, que vo-
h.Pam a favor do requer1mento apresentado 
na sessiLo de hohtem · -pelo Sr>. Sei·zedello 
Corrê~\. 

0 SR. SYLVIO RoME:RO-Ma:; no Dia1·io 0(.:. 
ficit\l não consta. 
. 0 - SR. ANGELO · Nl,TO ( 2• Sec?·etaj·io )-:..Só · 
por ongano, erro de impre.~são, é que não . 
tigura .·o nome de V. Ex. no Dia1·io do Oon-
gresso, engano que :)e ré, rectiftcado no Dia rio . 
de amanhã. · . . . . · -_ 

O Sr .. Paula-·Guimarã.es.:.:..sr~ 
Prc . .;idonte, pedi a palanu.-para declal'<W. a. 
V. Ex. que não . e.jtiYe presente . hontem~ 
quttndo foi subh1ettido a,o ·voto . da Camara. 
o l'equerlmentó do Sr. Deputado SerzedeUo ~. 
por me have.r i·etirado do r•ecinto por motivo· 
~s~. . • 

Venho p.01• L: :o scientificar a V. Ex. que~ 
com muüa. SJ,tisf<\ção u<~l'ia o meu voto ao 
requerimento do noln·e Depu .ado do Pa.rá., e, 
ne:.>te sentido mando uma declaração .á. Mesa; 

o Sr. .. Satyro Dia~:.....:... s'e. Presi-. 
dimtc, peço a. V~~ Ex. que mande inserir na. 
act ~ identica declaração <.1 que acu.ba ,_de 
fa~er o men disti ntJ coltega de bancada. 

Em sêguida ê approva:lá .. a acta: da so3são 
an~ecedente. - ·· 

. O S1•. Can ... los de Novaes (1° Se-. 
c1·etw·io) pi'Ocede â leitura do 8eguilüc - · ' 

EXPEDIENTE 

Teleg:'amnu. :_ 
Juiz d3 Fóea, 2 de julho tle l90l.~Pt>esi::. 

dente· çamara _Deput_ados-Rio-PartecipOa. 
V. Ex. o' faUcc1mento de metl pae, hontem:,, 
6 l/2 horas da tart,~.-Penido Filho.-
Inteirada, mandou-se dosanojar. ., . 

Officios . :· 

- Do Sr. 1° Seceetariodo Senado,.dc l do cJr· 
rente, remettondôa proposiçã.!:>desta Caini\ra~ 
cpte abre M . Ministm·io da Fazenda o cre-
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,;):lito especial de p59:13}$823, para regula
. rizar o pagamento feito por encontro de 
contas com o Banco da Republica do Beazil, 
á Companhia Saneamento do Rio ele Janeiro, 
_provenien,te dê direitos aduaneiros por ella 
indevidamente pagos, proposição a que o 
-senado não pôde dar o seu assentimcnto.-
~Inteirada. · · ·-

Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
·Publicas, de 28 do mez findo, enviando o 
·requerimento em que o feito1· de linhas da 
Repartição Geral dos Telegraphos Edmundo 
'Tribouíllet,solicita um anno. de licença para 

-:tratar de smL saude .~A' Commiss~o de Pe-
iiiÇões e Poderes. 

Do Mfnisterio da Marinha, de 29 do mez 
. :findo, enviando o requerimento em que o 
.secrctad.o da Capitania do Porto do Estado 
de Sergipe Tito Rodrigues Sancles, pede 
equiparação de seus vencimentos aos dos 

· 2•s escripturarios da. Contadoria da. Marinha 
,-"-A' Com missão. de Orçamento. 
. Do- Ministerio da Guerra, de 27 elo nwz 
dmdo, (3nviando o requerimento em que o~ 
empregados civis da Direcção Geral de Saude 

,:,pedem melhoria de vencimentos.-A' Com
.:missão deOrçamento. 
. Do mesme miuisterio, de-· 28 do mez findo, 
: enviando a. seguinte · · 

MgNSAGE~I 

tados - Rio.-Participo a'·v. Ex. quo acaba . 
de ser installada a sessão, ordiuaria · da As
sembléa Legislativa do Estado. Compareci, 
lendo a mensagem constitucional. Respei
tosa::; saudações. - Pedro Augusto }3orges, 
presidente do Estado~-Intcirada. 

· o Sr. D-ino Bueno-Sr. Presidente, 
pedi a palavra p:l.ra communicar a V. Ex. 
c á Casa _que a commissão nomeada para 
assistir á commomoração cívica, do passa
mento.do Marechal Floriano Peixoto desetn
penhOlt-se da inclÚnbencin .. 

0 SR. PRESIDENTE-A ~Jcsa fica inteirada. 

O Sr. Cassiauo do Na~ci
ment.o (pd!~ 01·dem)-Sr. Presidente, pedi
a IJalavra para leva.r ao conhecimento da 
Mesa. que o nosso collega o Sr. Pinto da Ro
cha, Deputado pelo R)o ·Grande, não tem 
comparecido e deixal'â ainda de compa1•ece1' 
a algumas sessões em virtude de força maior. 
. 0 SR. PRESIDENTE-A }Ilesa fica inteirada. 

O Sr. tiast;ão da Cunha(') diz 
que a bancada mineira cumpre o _dolor()~O 
dever de communicar á Casa o fallecimento 
do Yenemndo mineiro, o Sr. João Nogueirã 
Penido. Pediria em consequencia que sejarn_ 
em sna memoria feihs .as declarações ou 
conimemorações do estyló. _ _ 

Embom o triste presagio · de todos que 
Se$. Membrós do Congresso Nacional_: acompanlnw::un .o- clesprendiment<;> daquelle 

:Transmittindo-vos a inclusa exposição do espírito supel'iõr, ·foi em todo.casó uma cruel 
Ministro ela Guerra, sobre a necessidade de surpreza a noticia· de que ene· se .finára, e 
se abril' ao respectivo ministerio o c1•eclito ainda agora, ao ter de -referir-se a e!'lsa noti-

_,especin.l de 3:916$690', para occorrer ao pa- cüt, sente o orador a mesma ir~1pressão que ·o 
.gamento dos vencimentos do mestre da ex- assaltou ao ler os 1;elegrammas a r~speito . 
.tincta o:fficina de -cót'l'eeiros do A1•senal de Na cidade mineira, onde .aquelle illustrc 
Guerra do E~tádo doRio Grande do Sul,Oro- cidadão assistiu á construcção .de uma por 
zimbQ· da Silva Ma1•ques,peço que vos digneis uma daquellas casas, .affirma quo a noticia. 
habilitar o Governo com o credito clcl que se cahiu sobre to~as dolorosamente; em todas é 

".trata. · ' · geral o sentimento, e acredita que nesta Casa, 
.- ·capital FederaJ, 28 de junho ele lOOl-.M". onde·elle ocoupou uma cadeira de represan
J?e1·ra:: de Carnpos St.1.lles.-.A' Commissão de tan e do Estado, terá resonancia ~~senti-

·-PI,'çamento: _ ll?-ento. __ _ . · • . 
Réquerimentos : -. M"ÇITOS SRS. DEPUTADOS-Apoiado. 

0 Sa. GASTÃO DA CUNIIA - Todos OS seus 
De Alexandrina Molina de Siqueira Queiroz colitemporaneos, antigos_e:,novos, ou mesmo 

.·e outr.os, viuva e filhos do coronel, Francisco dos que.o. substituíram, teem,nos.annaes-gra.
. de Siqueira Queiroz, pedindo uma ·pen.>ão ,...,.. vados, em alto relevo, os traços des3a perso

.. A' Commissão de Pensões e Contas. nalhlade, cuja .leaJd'aue . estava . na altura ~a 
De Antonio Barbosa dos 'Santos, tlle:;ou- pureza do. seu caracter, da claresa de sua rn

· retro do papel-moeda da Caixa de.Am.orti~ telligencia e da sinceridade _de sua palavra. 
:za.ção,· pedindo ser relevado da perda. de sua Mais de uma -vez estas qualidades se accen-
pl'iinitiva fiança e que subsista .e.:;ta para_ tuaram no Parlamento. . __ . 

, . todo:; os eifeitos·legaes.-. A' Commissão dQ · Houve um. dia em que, já -republicano, 
.Orçamento. teve de reagir contra.pa.lavrasmenosj11-stas, 

·Telegramma: Ceará, 2 de julho de.H9bl_:. 
.:;-Exm. Sr.. Presidente da Cama.ra-dos Dopu~ · ·(·} Nãotoi re~ieto pelo ~rador~ 
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~~tiL·adas con !;m o Impei.'<Ldor' fi no, n.ta.cn.•lo reua.ix'lmento (le class0, ·o con,;cqucntc perda 
lic molostia ceucl, ia. p :~ra. a l~nt'.)lJ .<\ em de vencimentos, as tim como o proju1zo de 
busca de <:divios <~sua enfonnidadc; j ;i. r 0pn tempo que soit'eeram o.; mais ·novo . .;, tor· 

_ blic<mo, p1•otestou contra, aqnclla gl'an•lo n~tdos ipsofacto adclidos. 
lição, como se dizia na ép.oca. I~ ct'a assim A desharmonia que existia m~ classe dos 
que esse vcrd<~deiro amigo da liberdade, officiacs inferiore:'l da ar~nada, deu logar a. 
osso coração digno de amal-a comprehendia que o Congresso_votasse Uln<t lei, acaute· 
a Republica. e as suas grandes virtudes pri- lando e defendendo os direitos e regalias 
maciaes. (Apoiados.) - de:lses officiae:s. · · 

Sr. Presidente, de uma outra vez, elle qne O.j regulamentos do corpo de oíficiaes ma-
não entendia · das filigranas partidarias, rinheiros ~ da brigada de artifice~ militares 
quando umpa.rtido em opposição queria con- foram revistos, para serem harmonizados. 
temporizar pela idéa abolicionista, apresen- Mas em logar de harmonia, produziu a re· 
tou: uma moção que definiu a situação e vi:>ão, clamorosas . preterições, feriu intc· 
obrigott cada qual a assumir seu posto. resse::; legítimos dos offl.ciae~ marinheiros, o 

·Esse homem ultimamente vivia preso á .que concorreu píl,t'a que elles perdessem o. 
terra por essa família illustre que elle le}{Oll estimulo . · 
á Patria e cuja educação era. o ultimo des- Antigamente eXistia a confusão, mas as · 
veló da sua velhice. Um do seus filhos,. vantagen:'!, as regalias el'am respeitadas. 
p::~rfador do seu non;to, · occupa a-cadeil'a quo .Por e:>se regulamento, o corpo de ofilciaes 
elle por tantos annos honrou nesta Casa. inferiores ClllC era. composto de diver3a.s bri· 
Pede ao .honrado P1·esidente, a V. Ex , por- gad_as com vantagens legitimas, foi muito 
tanto, C!Ue, cominemorando a . passage_m do prejudicado como o. orador demonstra lon~ 
illustre morto nesta Casa, se insira na acta gamentc. , 
um voto de profundo p:3sar. ·. Si o regulamento é o que rege a especie, 

O Regime:r,1to não quer que, no .caso, . se sobre clle devia ser calcado o novo. Assim 
suspenda à .sessã(), nem o orado1• :pediria não se deu, e em vez da. harmonia que de
istv, porque o .nielhor modo _de honrar os veria re3ultar disso, o. que se vê · é a maior 
homens como. elle é imitar-lhes a: virtude e balburdia. 
~eguir-lhes os exeinplosde patriotismo o de Nãose pôde comprehender como o privi-
trabalho. . - legio pôde existir· com detrimento de diversas 

Portanto, conclue o ·.orador, inserindo na Classes de ur,n corpo. 
acta da Casa um voto de pesar pela morte ónde 0 estimulo1 . 
do Dr. Nogueira Penido, va.mos trabalha·. Ha, pois, ·necessidil,d~u.rgente de modificar 
( ilfttito bem ; muito bem;) - esse estado de quasi indisciplin" CIÍ tre as 

Consultada: a Camara. sobre o l'equeri- .. 
mento do Sr. Gastão da Cunha. para que se cla . .sses por um · preconceito que não deve 
insil•a na actà. um voto de pezar :pelo falle- exís~ir. 
cimento · do Dr. João Pehid.o,' . é a.pprova.do Como ·postos iguaes dão direito a prefe· 
unanimemente o referido requerimento. . rencia.s e precedencias 1 E' absurdo. 

_ . Mostra como os artiO'OS do regul&mento · 
O Sr.. · Henrique Lagden co- . definem as posições das diver~as classes, fieis, 

meça pot• explicar a reclamação que ;di~·iglu enfermeiros e outros. . . 
á Mesa pqr te1• dado a ·p-a,lavra ao seu. col· As promoções t!m um·cotlp<i, dividido em 
lega o srr-6'astão da Cunha, antes deda:I-a a classes, só podem ser feita.s na mesma classe. 
elle orador; que, estava de>de hontem in~ ':. -Isto justifica a equiparação que o orador.· 
scripto. Ignorava o assumpto que te.vav:a~o pede. .. · . ' 
seu collega á ti'ibuna, e ·neatas condições . Não houve economia, .pelo contrario, o 
pede~lhe desculpa, aliás já tacit;1mente · rila- novo regulamento trouxe augmento de des
nifestada pel{) voto . que acaba a dar ao re- peza e não pequeno. . . . . . · · . 
querimento feito por S. Ex. . . - · .A.. economia era apparente, pois que se 

Tornando ao assumpto âê,.,que v'emtratar, contava .com a dispensa de empregados que_ · • 
explica o otàdor o seu pen$amento, em um tinham mais-de dez annos de serviço,os quaes - -
tl'écho que vem t~·unéado na publicação hoje ficaram .addidos, , ;por . não poderem ser di11- . ·.· 
feita no Diario -dó Oongresso, do seu ~iscurso pensados; ·. · · · · 
de hontem. · · . . . · _ . · .. Tem muitos outros inconvenientes o novo 

E' com satisfação que declara poder hoje regulamento; que não cogita de . enfermeiros~ 
melhor julgar do projecto apresentado peio o~ quaes ainda hoje são _regidos pelo regula.
Sr. Heredia de Sá • . S. Ex. auxilia grá.nde- mento antigo, o que_lhes é prejudicial. 
mente o projecto que o orador vae apresEm~ Outra injustiça: os 1° 2° sargentos aju-

. ur, proporcionando uma reparação a.os ar· dantes recebam, quanto á ração o mesmo 
ti'tices pelos Pl:'ejuizos q~e BO:ffreram . pelo .que as praças de pret, quando elles são ~ 

Camarl\ . V! lll 
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ID(;Ji~ termo entre as --pr<t.Çét.S de peet o o entra1· nesGa Ca.sa, o ora.dor começou tra-
offimal de marinha. ç;wdo um pl<tno, e tem sido coherente pela. 

Elle:> deviam re.eebee dnas rar,ões. p<d:wra. e pelo voto . 
. . Ha aiz1d<t muito a dizer <1 thvor elo pm- Nio Ü'cquonta o pa.lacio do Cattote, mas 
J~cto, que vem reparar· uma ge:.we inju:':i- pelo quü vê, ,]ulgi:J, que lta duas linhas (lUC, 
t1ça, mas deix<:t. paru. on~r·a occasi~i.o, espe- p~Jbs côrcs dUleeeni.cs, pétt'ccom indicar que 
rando quo a Cmmtra o ajude tt ützer· justiça.. não lu.~ unida<le do viskts nos negocios ilnan-
(Muito bem; muito benL) cciros. 

Fica sobre a mcs;t. <tté ultcl'ior dc!ibemção, Arllli mcsrno o Se. Ca:'lsiano dizitt ao orador 
o seguinte · quo lc.,se a leghlaçào dtt !\poca, quando se 

PI-WJECTO 

O Congresso N<tcional resol Ye :

t.l'a.ta v<t d.o auxiliar o Baneo da.-Republica. 
Pois úcm ; vcj<tnlos o q uc diz a mensagem 

----t-;t+t-t--!>,'+'' ·-.-(~a-mt~le.-;, do l7_d(3_seten~.Q!'o de 

Art.. I. a Fica. exteosi v o ao HospitaL o En
fermarüts de Marinlm o decreto n. 47H, do 
9 de dezembro do 1897, na pn.e~e rel'et·cntc ;i. 
equip<tração dos corpos de ta_ cüts"e o das 

. Escolas de Aprenüizes l\Iarlnheir·os aos navios 
de 3a classe para percepção de etapas. 

Art. 2. 0, Os ofiicla.es inferiores ela. a.l'mada. 
perceberão uma etap:t em dinltciro altim da 
que recebem em goneros; c, quando ad.didos 
lhes serão concedidos dous tel'ç~os d:.t gra.t.i
iic.'Lção a que tiverem dü·oito. 

Art. 3. o O governo dará. novo regulamento 
ao Hospital de Mu.rinha, de accordo com o 
decreto n. 3. 234, de 17 de mat•ço de 1890. 

Art. 4. o Revogam-se as di3posições om 
contrario. -

Su.la das scssõas, ::. de julho .de l!JOl.
llem·ique Lagden. 

1\)UO. Nclla accüs<~ S. Ex. (lllC, em 1R99;tl-
Banco não podia pa.gat' seus dividendos, nem 
os jlll.'O-: !los úonus. 

Nest<t t•poca, o Si'. iVlut•tinlto pedia -autori
Z<tçi'io ao Parlamento pa.m llhel'tctr o Banco 
do poder· pulJlico. Ctn·ta.-se o cordão umbi
lkêi.l, separ·;L-Se o Banco d.o Governo, pa:::~a-se 
algum torupo e volta ellc nov<:\mente <~ pedit· 
dinlreiro, c o Sr. Pl'esidente d:~.- H.epublica, 
em mons!l.gem; solicita <tutoriza.ção yara. soc
corl'cl-o. 

O Sr. Camp'J:> ScLllB-: pen:>a (lllC deve in
tervir ; o Sr. J o:tcgtim .Murtintw pen -~a. de 
modo contPario. O Sr. Cn.mp J.~ 3tüle:l con
corda, em Londl'e·l, com o funding-loan; o Sr. 
Mm·tinho dnixa de ~~Jr Mini,;tL'o da Viação 
do Sl'. P1•ndonte, p:11'<1ue u a.ccordo de Vm
ürc.-:, ent :m;~ opinião, Kct·ia a de.-:graç<L do 
lHiz. · 

Si\.o dou,; ütct.ot'ei qno ~:e euntru.dizcm; 
O Sr.Faust.o Oard•:.so (pam 11ma um que :>egue a politim~ da intervonçã.o, 

explicaçcTo pessoal) l'(fcorda que lwntem não uniea couvcniente a um paiz novn; outro 
poude respondct· ao:·Sl'. Cassia.no do Nasci-- que. em nome· d!! Spenccr, :-;e oppõe a ci'l-m 
mento, porque a Mesa., <~uj:t presidencia. polit.ica. 
era. occupada pelo SI'. Angül > Neto, não llw P:t:>:-la <tgot•;r, ;~ otrtt'll lHmto: aqnello om 
quiz dar a pu.lavra. cpm o no\;rc UeputtLÜO l'io-gL'iLllllen.-!o ui:isc 

Não se queixa, porque a Jvles..~. di>põc do ·qrw o vl·adot• et·a um :~mLI'cht:-~h. (1'1·or.:am-se 
humilde Deputtt.rlo por Sergipe, salvo qmt.ndo apnrtes entre o orwlm·· e o S1·. Ucnnano lfas
ella se esquece das pr:or·ogttti vas da Camar·a, stocltcr.) O Rio Gmndc é o :>ou plw.t·oi e 1111ando 
em cujtt d.creslt scmrn'c encor~tml-o-l!iL. llL'O,Í.lCiiiL luz ptm~ n norte, o or·a.dor segllo 

Vem, pois, fazer· o <lHO nU.o poude fazer t•nmu do s1rl ; lltutndo illurnina o Ol~cidonte, 
lwntom-deíender-se <las incrc1)ações quo "1110 o or·ador üil'igo-:-;c p:H'<~ o ut·iclrt!! _ 
foram dirigidas pelo seu illnstt·c collogu. pdo o H.io Gt·ande 11 t1c1· rc<illzit· o Pa.L'lamcn1;u 
Rio Grande do Sul. a yotar aJlO!I;~::; 0 oroçamonto. (1h;cam-se 

Lamenta q~e S. Ex., no :.~ütn de accusal-o, t ) ap1w os. 
tivesse esquecido factos recentes, quo na-
quelle mesmo iosta.ntc se <.teahav:Lm ele ·dar grn.resposL<l. <t um ;.L[KLL'lo do Sr. Germano 
neste recinto. Hasslochcr, diz o oradol' c1ue a <Ldministra-

. Lê a conclusão do discu eso do St'. Cassiano, ção riogra.ndense será. muito hone:::t<L, mas o 
em que 0 accusa de m(t vontade e despeito. Rio Or<tnde é o unico Estado onde <L opposi-

Nãotom má vontade, não é um despeitado, ção não tem o direito de ylve1• em territol'io 
como não tinha sido o anno passado, quando patrio. (Nfío. apoiados.) 
defemlia os corres publicos no caso Cha.pot Não protestou contra o epitheto de anar
Prevost. Despeito ríorque? Porqnc ainda chista, porque.jü. disse uma vez qual a sm~ 
não o guindaram ao poder·~ Mas sua po::>ição opinião sobre o n.mtrchís~n.o bem entendido. 
é mu_ito, é muito clH.ra,para que tal se possa Lê á Ca.mara. o que já csc1·eveu sobre o 
imagmar- assumpto e pergunta: que é o anarchismo? 

O ora.dor sabe corno se sohe e ha um E' simplesmente a traducção em realidade de 
·s-rande sulco entre si o o Governo. Não! Aol uma idê<t que outr'qra era um :;ouho. 
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Houve tempo em que os opposicionistns ao l O Sr. <Jassiano do Nasci
orador não o dehn.vam fallal', a.lludindo mento (pela or·dem) Sr. Presidente, não 
sempre á sua. eleiç5.o. Acabou por explicar desejo cont.ribuir para. privar o paiz da vota
como foi eleito Deputado. ç.ão das materias (h ordem do dia, e mesmo 

V ao fazer o mesmo a.gora com . o sou pro- nunca pratiquei abuso, o nisto nã.o vae ceJ;J.
gt•amrna. Explical-o-ha o ficar'á assim ,jnsti- sura ao meu lwnrado colleg<t . ou <1 outro 
!icado o isolamento em que se vê. . · cp1alquer, de fazer discurso sob o fundamento 

Mas nós derrubá.mos a monarchia, adopttt- do explicação . pessoal cgt:mdo não tenho · 
mos o regimen presideneial por sct• aqucllo n:úla de pessoal a explica!'. Portanto, re
que se coadunava com o cst<tdo da. N<1.çã.o. O ttneiro a V. Ex. yue haj:t do me reservar 
que é quo o nourc Deputn.dn qucl' conscrva.l'? a 1)al:wra. :m1anhã., n;~, hom do expediente, 
Conservador, como '? Con,;crvador é aquellc em que darei pall.ida rospo~ta. n.o brilhante 
que deixa tudo ás f!Yoluções ml.turn.es, em- di~cUJ'SO do homatlo Deputado por Sorgipo. 
quauto-q.J~J_ibOJ'·Jf>S q~lOl~f\lTI oHa.uxilio rlo Compa1·ccem ma.is os Srs. Urbano Santos, 
homem, a sua lll~CJ·vcrH:ao,, afim de qno :J .Tulio de Mello Jost~ Hoiteux S(t Peixoto 
p~·ogt'C!'l40 s~; apresso, as reforma:': sn ;weci- Artlmr Lcm~s. Antonio Btt~tos, Imlio d~ 
plteiJ?. · . . . . . Braz li, Luiz Domingues, .Jo,.;é guscbio, Chl'is
. VeJ:tllliJS st :t polttiC:t que 11 , nohre ~cpn- tino c;:ru;,. Joaquim Pires, Thomaz Accioly, 
t.~r~o. s~gn~~ J~o. R1~.Grandc do Sul é nnM po~ Virgilio Brigido, ,José Avelino, João Lopes, 
htl~:_~ cons~l VMlm :'·· . , . . .. " . . .:- Sergio Sa.hoy:t, August.n Se,:m·o, Eloy. l~O 

Na.o, IMO o é·. As G.t.m.n ,~,., ,tlll sd.O Souza, Tav-ares de Lyra, Trmdade BriCIO 
a pena~ orç:tnwn l,artas, como mt Ingh~tol'l'a Filho. João Vicir<t, Moreira Alves, Esmeral
~~té Jo~go }li o o .• n?bt·e.Dcp~I~ad?, 11.11 ?.r?n~l~ dino Ba.n<leira, Estacio Coimbra, Elj)idio Fi
ISto, n::_o e COJlSLI Vctdot' Cl 0 <!• cmh.n ctyOS a. O'llCÍl'edo. Perlrn Pernambuco, Affonso Costa 
ovoluçao •. O nrn.dm· l)P.ll:-\<1. Jn,.;t;tm?nte de Josü DtÚrt', Rodrigues Doria, Castro Re~ 
outra mancu•a: qttet' que os congro~o;;, pouc.o bcllo, Neiva, Tosta, Folix Gaspar, Eugenio, 
a. P?ueo, tomem tm·1·et~o ;' qu.er a .soc1?fade d t- Toul'in h o, Pá.ula Guimarães. Rodrigues 
r1g1da pelos s.eus represe.nt,tnte::; ele11.os. , Lim<t, Toleni;irro dos Santos, Paranhos Morr-

E' porque drz que o lbo Grn.nd~ do Sul e 0 tene(rro Galrlino Loreto Irineu Mac-hado 
se~ phn.ro~-quando ~:ua ·Iuzsepl'OJOCI.aqmra Nels~n 'de V;\SConcellos,' Oscar Godoy. sá. 
ésGn, l')B~uirá p:tl'<t oeste e quand.o esta me~- Freire, Antonino Fialho, Deocleciano' de 
ma luz. Lllummar o norl.e, se aiTasb.rá. p<tr:t Souza, Nilo Peçanlm, Alves de Brito, Silva 
o sul. _ Castro, Custodio Coelho, .Julio Santos; Pe

Pt•ot'cro o discurso q ttt?_ est~ p1·orcrindo, rei r a dos Santos, Rangel Pestana, Estevão 
porque tem pot· norma nao dmxar qualqncr Lobo , Viriato Mascarenhas. Monteiro de 
accusação que lho façarn sem resposta.. B<~rros, Esperidião, Adalberto Ferraz, Ne-

:\.prendeu que os phenomenos economicos cesio Tavares, Lal,!louniel' Godofre~o, Lan
c tinanceü·o~ ~ão aspectos di versos .do mesmo dulpho. de M:~galhaes, F.dua.r~o _ Punontel, 
facto. O pltenomeno dJ ·economia é .o q.ue qlegn.rw. M~tciOI. Rodolpho P<nxao, Lamal'
so rofet•e á pt•oducçfto, qualquer que seJa, In- tllle, Ollvmra Braga, ~3u~no de Andrada, 
rlustrittl arrl'icol:1 e : .. n'th;tica mesma. A ri- Edmundo da Fonseca, Cmcmato Braga, Her~ 
qu.eza é 'a produc~·ão em circulotc.~ã.o. Quo é o menogildo de Morao;,;, Ovidio Ahrantes, Lin
problenia fina.neeiro? E'· aquclle q:~e ~oro- tlolpho Scrr.a.,Xavier do Val~e, João Candido, 
fere a. mooda, á. riqueza monetaria. do paiz. ~amcnha Lm:>, ' B~l'bo;":.t L~ma, Soare.s dos 
A força. monetaria de um pa.iz é o ·modo de Santos,. Angel~ Pmh~n·o, Germano Hasslo· 
~er do sua força productora. Mostre o nobre cher, R1vada':'Ja Corroa., Al.frcllo Va.rella e 
Deputado um povo tlo riqueza., de producção Campos Cart1er. 
economica, de virla economica desenvolvida. Deixttm de comparecer com causa partici·· 
e que se acho em crise financeira, salvo em pada os Sr.Pedro Cherinont,Anizio de Abreu, . 
casos de guerra civil, como se dou no:~ Es- João Gayoso,Pereira Reis, Gomes de Mattos, · 
tados Unidos durante a guerra do sece~s5.o. Francisco Eiodré, Vergne de Abreu, Augusto 

Crê tElr explicado o seu · aparte ao nobre de Freit<tS, Dionysio ,Cerqueira, José - Mon-
Deputado neste sentido. . ja:rdim, Sampaio Ferraz, Martinho Campos, 

Conclue 0 ora.do1:, acredita.ndo te!' re::;pon- Penido Filho, Silv-eira. Drummond, Valois de _. 
dido ao illustrc repre.~entante do Rio Grande Castro, Pa.ulino Carlos, Alfredo Ellis, Araujo 
do Sul.nas observações feitas na tribuna. Cintra; Francisco Moura, Victorino Monteiro 
Tem inv-ertido as posh)Ões. S. Ex. está con- e Pinto da. Rocha. 
vencido de que o oradór lhe v-ota má. vontade, E sem ccmsa os Srs. Carlos Marcellino, A.l-. 
quando ella não é mais do que o resultado da buquerque Serejo, Serzedello Corrêa, Cunha. . 
projecC)ão ·da má vontade de S. Ex. ao orador. Martins, Lima Filho, Teixeira de Sá., Pereira. 
(lJfuito bem; muito be.m.) . de Lyra, Araujo Góes, Arroxellas Galvão, 

....... . 
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Raymundo de Miranda, Edwu·do Ramos, Pi
nheiro Junior, Josü ·. Marcellino, Celso dos 
Reis, Joaquim Breves, Ildefonso Alviin, Mon
teiro da Sitveira,Ca.rneiro de Rezende, Fran
cisco Salles, Hem·ic1ue Salles, Arthur Toeres, 
Fernando Prestes, Moreira da Silv<L, Malta 
Junior, Domingues de Castro, Costa .Junior. 
Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, Luiz Piza, 
Benedicto de Souza, Alencar Guimarães, 
Francisco Alencastro e Aureliano Barbosa. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
. numero pat.-a Ví)tação dáS mateeias, passa-se 
á ma teria em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do pa.· 
.recer n. 25, de HJO 1, propondo <L c reação 
·.dos logares de bibliothecnrio e de conser
-vador da Bibliotheca dél Camat'<l. dos Depu
tados, a fixação dos respectivo.:; vencimentos 
·e a autorização partL a reforma do_ regula
:mento da Secretaria, na parte .relativa 
aquelle serviço. 

Veem á Mesa, sã.o lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão, as seguinte3 

EMENDAS 

Ao jJm·ece'' H • 25, de 1901 

Aos ns. 1 e 2: 
SulJstitua-se:-Ficam creados dous logares 

de officiaos do socretariã. parn. o serviço da 
bibliothcca, percebendo os vencimentos re· 
spoctivos a estes cn.rgos o na fórnm estab~ 
lecida. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1901.
ltlaydnh. 

Ao n. 2: 
Substitua-se:-Fica cr·eadó mais um Jogar 

·de official da Secretaria da Camara com os 
-: vencimentos respectivos a estes cargos; 
<-Sala das sessões, 2 de julho de 1901.

:Nelson de Vasconcello1. 

- -~- o Sr .. Pa~la RaiDos (·)-Sr. Pre
.. sidente, ha bem poucos di~s, quando a Com
missão de Policia tr.azia ao conhecimento da 
Caniara a proposta para que fosse dispensado 

:do ser:viço . da ·Secretaria. o official Jacques 
~Ourique dando~se-lhe todos os vencimentos, 
·:propuz <1ue, verificada esta aposentadoria de 
nova especie, se supprimiese o logar, visto 
-que pelas informações que eu tinha obtido e 
, pela pratica adquirida, frequentando assi-

• . (') Este diecurso não foi revisto pelo orador. 

duamente a SecreGaria da Camara, me pa
reciam desnec:essarios o~ serviços de um 
t'unccionario quo substituísse aquelle a que;n 
se acabava, de conceder uma. aposentadoria. 
A íllustre Commissão de Policia entendeu, 
porém, qu'e não era opportuno o momento 
de razer-se uma economia de 7:200$, alle
gando que o serviço dtt Secretaria exigia 
mais um funccionario. Eu fiz YCl' então á.Ca
mam que talvez smgissem serias difficul
dade.), uma vez . que não J'os;;c a.pprovada a. 
emenda por mini apresentada e na qual se 
consignava a suplwossão daquelle cargo. 
' . Presidente, parece que -muitO- mais cedo 
do que eu esperava realizou-se a minha pro- . 
pheci<v é lL Commissão de Policia, tlUeé, como 
a Camara s·:tbe, a. .P.ropria Mesa, quem, con
sultando mais, digamos a verdade, os inte
resses de candidato:S do c1ue o serviço da Ca
mara, vem propol' a creação de dous novos 
logares, augmcntando <L- de..;peza com a 
verba de 14:000$000. 

81•. Presidente, em unut üpoca em que o 
Congresso cogita seriamente de fazei· eco
nomias e em ·que a Com missão de Orça
mento, com applausos da Camara, tem sido 
inexoravel em negar aligmento de pesso~l 
nas dive1•sas repartições publicas, algumas 
das quaes, forço3o é confessar;· necessitam 
realmente do augmento desse pessoal, em 
uma época em que as reclamaç.ões de equi-' 
paração de vencimentos, equivalendo de al
gum modo a verdadeiro augmento delles, 
surgem de toda parte, e, _ em qnc a Camara, 
tambem cohorente na sua politica de eco
nomia, tem sido inexoravel em concedel·o, .. 
não me parece justo, razoavel, nem moral 
que parta da propria Camara o ex01np1o da 
creação de novas despezas. 

Sr. Presidente, ha tres annos um illustre 
membro desta Camara lenibrou-se de propor 
a creação do Jogar de bibliothecario. Antes 
de spr apresentado este projectó ao conheci
mento da. C amara, . grande parto dos seus . 
membros já sabia qna.1 era o candidato que 
seria nomeado para aquelle logar, caso elle 
fosse creado. · 

Eu mesmo, Sr. P1'esidente, fui procurado 
por um companheiro, para que desse a mi
·nha t~piniào a respeito. 

Eu disse i~ S. Ex. , com toda c.~ franqueza, 
que me oppunha terminantemente á creação 
de.senwlhante logal', porque estava conven: 
cido de que o serviço· da Camara. ainda 
não exigia semelhante creação; mas que, si 
realmente tal logar fosse creado, apresenta
ria emenda.no sentido de ser elle. provido 
por um dosfunccionarios do quadro dopes~ 
soai da Secretaria da Camara. · 

Sr. Presidente, vê v. Ex. que actos ante- . 
riores, praticados por mim e de que a · Ca
mára. tem conhecimento, ou pelo modo por-: 
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• 
que me exprimi desta tribunn, ou pela mi- Trata-se, quer em um quer em outro caso,:. 
nha opinião dada particulal'mente a diversos de augmento de dei!peza, e não ê de es
collegas,eunão posso deixar p1ssar sem um tranhar que eu requeira, como ê costume 
protesto essa nova propo >h da Com missão fazer-se em qualquer proposta nestas con
de l?olicia. dições, quQ a respeito, seja ouvida a Com-

Mas, Sr. Presidente, eu admitto por um_ missão de Orçamento. 
momento que seja urgente, que seja indis- Sr. Prasidente, como vê V. Ex., colloco a 
pensavel a creação_destes dons logares- de questão neste ter1•eno; não quero trazer para 
bibliothecario e de conservador - isto é, a tribuna os motivos que correm de bocca 
que a Camara seja forçada, por exigencia em bocca e que obrigaram a Mesa a fazer 
do serviço da secretaria, a augmentar a esta proposta. da creação de mais dous lo
verba dC~.s despezas com o pessoal de· mais gar s; não quero trazer ao conhecimento da 
14:000$, ou antes, -eu admitto a ex~gencia Camara e~tes boatos; mas não :posso deixar 
da creação dos logares, mas, si fôr J!OSsivel de estranhar que, antes de ser dado á Ca
sa.tisfazeresta exigencia com muito menor mara conhecimento desta·proposta, que antes 

. dispendío, acredito que é nosso dev~r acccitar mesmo do Diario do Congresso tel-a: publi
qualquer medida que se <l,presente, tendente cado, já eu sabia, e como eu muito::; outro13 
a realizar este desideratttm. · membr•o:~ da Camara, quaes eram os candi-·> 

Não estou convenciclo, Sr. Presidente, da dato:l indicado::; para e3tes logares, de ma
necessidade da creação desses Jogares ; mas neira a parecer que mai.-l uma vez verificou
a Commissão de Policia declara que a bi- se um facto que tomou bases de principio na 
hliotheca precisa ter um bibliothecario c admini:ltraçãr) publica deste paiz, qual o de 
que o archivo preci::;a, ter um ·conser- que não se procuram o:l homens para os Jo
:va.dor. gare ~.procuram-se logares para accommodar 

Aâmitto _que tiws Jogares sejam neces3a- os homens. 
rios, sejam indispensaveis; mas, ~:~i são ne- Fica nisto o meu protesto á propor,ta da· 
ccssal'ios, si são indispensaveis, o meio pra- Mesa, nos termos em que ella e:-1tá conce-
tico de attender a essa necessidade do s3r- bida. _ 
viço, com o menor dispendio possível, acha- Si, porém, alguns dos membros da Mesa-
se consignado na emenda que vou tet• a tomar a ingrata taref<\ de vil• provar que as 

~- honra de s,~1bmetter ao conhecimontq da Ca- atllt•mações que acabo de fazor desta tribuna 
mara. não são verdadeira!i, ver-me-hei na dura 

Ha, de facto, um chefe de l-lecção quo está. contingC'nch\ de vir expor á Camara., com 
eHcarregado de longa data do s3rviço da bi- toda a franqueza, os factos como elles se 
bliotheca e do archivo ; não ha duvida que passat·am. 
o serviço do archivo tem augmenta.do de E~pet•o que a Ca.mart\,tomando ainda muito -
anno a anno ; mas ·o:Jte t'unccionM•io pódo em conta a. situação que ainda at.ravesiamos, 
perfoitamento tomar cont<t destas duas soe- e acredit.an!lo que o cumprimento do con
ções da; secretaria, o na, la. -mais justo do que, tract.o do funding-lo(tn nã.o nos livrou ainda. 
augmcntando-se-lho o tl•abalho, se lho dar da set•ifb de 1mcrificios que necessitamos fazer 
uma remuneração correspondente. para que posst'.mo:-~ entrar em um regimen 

Pois. bem; o que proponho é q no se cree o elo verdadeira ot•ganização financeira, não 
logar de uiuliothecario o archivist'.l., ,sendo e ~teja votando _com ta.·:ta f<~cilidade cr·eação ·· 
nomeado para este logar o chof'c do secção de logare.~ novos, que, pelo menos, por em
que provisoriamente est<t exercendo o lógar quanto, podem ser adiados. 
de archivista, dando-se-lhe a gratificação Eis, Sr. Presidente, a emenda e o requeri-
annual de mais l :200$000. mento que vou submetter á apreciação da 

Quanto ao logat• de conservador, acceito Camara, afim de que ella, no seu entender, 
essa creação ; ma' ha na Camara empre- dê''OU negue a sua approvação.(Lê.) 
gado que pódl) perfeitamente e-xet•cel' esto O meu substitutivo não se refere á ter
Jogar, ·dando-se-lhe uma pequena grati- ceíra parte da proposta ,da Mesa, porque a 
fi cação. · considerei desnecessaria, em virtude do que 

E' Msim que proponho que o cargo de determina o final do art. 189.do nosso Regi
conservador da bibliothec:1 :seja provido por mento, que i assim concebido : -
um dos actua/lS contínuos d.a Cam<tra, dando- <<0 numet•o e vencimento dos empregados 
se-lhe uma gratificação de l :800$ po~' a.nno, da. Secretaria e dos mais que forem neces~ 
e continuando os dous no3 logares de con- sarios para a guarda e serviço da casa serão 
tinuos, porque este numero l~ suffi.ciente para 'fixados pela Camara, em virtude de pro~ 
o Sel'Viço da Camara. ' posta da·. Commissão de Policia. Todos os 

Assim sendo, fica satisfeita a. proposta da outros empregados subalternos serão nomea.
Mosa . e consignado um augmento de 3:000$ dOs . e. despedidos pela dita Com missão o 
em vez de 14:000$, como elle quer. dispensados pela Cama.ra.l> 
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· ·Portanto, a Mesa nã.o pPcclsa autorizaqão 
da Camara paea approvar o J'Bgulamonto 

·nesta parte ; ella está, de fa.ctu alltoJ·izad:t 
:Pelo art. 189 do Regi mr~nto. 
. Vem à Mesa, (\ _lido, a.poiat1o r. posi;IJ con
Junctamento em discussão, o sng-Hiutc -, 

SUBSTITUTIVO 

A~ pcwece1· n. 25, d1~ 1901 

Snbsti.tnam-sc as conclnsõ0s tJ,) par,,crw 
pelas seguintes : 

la, que scjà croado o logar de biblioi;lwea
rio-archivista e para elle nomr.i:ulo u chéfc 

_de. secção actualmento encarregado tla con
servação do archivo, danrlo-..,;e-lhe mais urn;L 
g1•atificação annüal de l :200$000 ; 

2a, que seja creado o logm~ de conservador 
do archivo e bibliotheca com os vencimentos 

. annna.es de 4:800$, sendo (lous tnrços de or
_denado e um de gratificação, deven(lo ser 
nomeado para este logar um dos a.ctnaDs 
continuas. 

O logar q ne vagar em virtmlr. (lossn. no
. meação será oxtincto. 

Sala das sessões, 2 r1e julho de 1901.
Paula Ramos. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado c Bntl'a. con
jUncta,mente em discussão, o seguinte 

R.EQUERIMJ~NTO 

Requeiro que seja ouvi<la tL Commissã.o !lo 
Orçamento sobre o par·ecer n . .:?5, de I !JOl , 
e sobre a cmend<L súhstHutiY<t a olln apr·c
sentacla. 

SrLia das sessões, 2. 1lo jnllrn de JOnJ .
Pnallt Rau10s. 

O Sr. Carlo~ de No:vnes (1" Se
cret~rio)-Vem rcspondor a.o nobre Deput<~do 
que o precedeu na tribuna e impuo·nou o 
parecer da Conimissão de Policia. s~bre a 
creação dos lagares dê bibliotheca.rio c de 
conservador da. bi bliotheca. 

Assignala que o nobre Deputado começou 
combatendo o parecer, mas terminou reco
nhecendo a necessidade da reforma, ta.nto 
que o.tferecou emendas, e nestas. condicõ~s 
está satisfeito, po1'que ficou entendido "que 
a Col)lmissão andou acortad;unente. 
, A proposta não é uma idéa nova, por• 
quanto em 1899 já havia sido avent:1da pelo 
nobre Deputado · o Sr. Victorino Monteiro 

· apresentando á Camara uma indicação sobr~ 
a. creaçao do logar de hibliothecario com o 
vencimento de 8:400$000. . 

. . Mostra a _conveniencia da creação ·dos 
lagares, como fl, 11rgente neces~irta.c1e de or-

ganisar-se a, bibliot.heen. e archivo pela utili
dade til\ l;;~es dnpnndencias ao set'viço especial 
que t'JleCI'I'am, racilit:l.ndo as consultas por
Ynllt!ll·a ·~ !itzor-se. 

Entendo que o :mbstitutivo apresentado é 
extomporaneo, visto achar-se em discussão 
tào somente a crea<;>ão t.los L1>ga.1'es e não a 
de::;igna~~ão de empregados. -
· Nota. ainda que, <la emenda offerecida 

pelo Sr. Mayrin k, vê-se ter sido a Mesa 
Lastan L.e pal'ca aU·. na apr·esentação do pa
recer, porquanto aquelhL nmenda a.ugmenta 
<·L rlespcza, creantlo dou:-; Jogares de officiaes. 

l>üwnte a. parte do requerimento em que 
se pretende seja onvida a Commissão de 
Orçamento, mostmndo que a Mosa. ponderou 
bastante ::!Obre o assumpto o conseguinte
mente não póde concor!lar eom tal alvitre. 
( Jlfuito bem, muito bem.) · 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão o adiada a. votação • 

E' anminciada. a ~i" discussão do projecto 
n. 55, de 1901, a.utorizando -o Poder Executi- · 
vo a ahrir ao Ministerio da Justiça e Nego
cios Intel'iore.~ o credito que fôr necessario 
para desapropriação do predío em que f'unc
eioila. uma das est<~(~ões do corpo ele bomlJei· 
ros, na rua.. I·Iurnay'tá.. 

O Sr. Gnldlno Loret.o diz qua 
podol'á. ca.usa.r· ost1·anhcza. lta.Y~t· pedido a. 
palavra. sobro o pPojecto om debate, que n~.o 
!'a;~, mn.is quo l'eprotluzir uma. autorização 
concedida a.o Uovo1•no em l8\.J9 para desapro
pl'iar o pt·odio sito :1. rnu Huma.ytá e em 
<tUo funceiona. mn:.1 das estações do co1•po de 
bombeiros ; mas tem nm l'op;~ro a fazer e 
julgou do 80u dever Gr·;Lzel-o ao conheci· 
mento da. Camara. 

Nem o rnlatorio do St·. Ministro <lo Into
rior nom a monsagein· especial em que o 
Govnrno solicitou da Ca.mat•a a autoi'lzacão 
om questão, foi•necem rl<Ldos nocessarios ú 
ol'ientação do voto que o orador tem (le tlar 
nesta questão . . _ 

E' impossível que o projecto venha satis
f<Lzer a-uma necessidade, mas <~ verdade é 
que o Ministro foi detlciente mts informações 
que a respeito pre.-;tou, nem ao menos di
zendo c1ua.l a quantia. noce~S<tri:t a essa dos-
apropriação. . 

Du.d<L esta oxplicaçU.o da. sua presença na 
tr·ibnna, o orador pa.ssa a fazer comlid.era
ções sobre a respon,-,abilidade dos ministro~ 
neste regimen e conclue lavt>an<.lo o sou pro~ 
testo contra o modo pouco attencioso com 
que o Sr. Ministro do Interior· vae se habi
tuando a tratar -esta Cama.ra. (Muito bem. ; 
muito bem). · 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
r~~da a discussão e adiadit a votação. ... _ 
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c 
E' annuneia.da a 3" dii>cuss.:"í.o do projecto 

n. 45, de 1901, anto1'izando o Poder Ex
ecntivo a. ahrir ao Ministel'io tla Guerra o 
credito que í'ôr necessario par;t 1)agar a, gra
tificação de exercício a que toem. direito 
Camillo Jos(\ :i'vlonteirl\ dos S<tntos c·;Joac1uim 
Uonça.l vc::> da Costa, contt·a-mestrc e man
dado e dtt oxtinct.a officina do col'reiciro do 
Ar3enal de Guerra da Capital Fedei'al. 

Ninguem m:1is pedindo a. palavra, é encer
r<trla a discu.~s:'io o adiada. a votaç%>. 

. E" annunciada. a 3"' discussão do projocto 
n. 46, de 1901, tmtorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministr.l'io da Guct'ra o 
credito extraordinaeio df1 4:225$800, para 
pa.gamento do ordenado n qne tem dirnito o 
almoxarife elo extincto A J'Senal de Guerra do 
Pernambuco. João Climaco do• Sn.ntos Bcr-

. nardes. 

· O Sr. Afronso Cost.a diz que, pre
tend·:mdo externar logo algumas considera
ções em sustentação de. emenda:'! que ao pro
jocto apresentar<'L, e não podendo fazel.-o no 
momento, devido ao aden.ntado da hora, 
digne-se o Sr. Pre.~idente manter-lhe a pa
lavra para amanhã., segundo os peecodentes 
adaptados nos~a Camara. 

O Sr. Presidente~ Attendendo <to 
})edido do nobt'C Deputado o étos prececlontÇJs, 
tlctt adiada <L discn.~süo, pela hora. 

Vão (L imprimir os seguintes 

PAlWCERES 

N. 2G-H>Ol 

Reconhece Depll.lado pelo 9° rUst1·icto de iVH
nas Ge1·aes o D1·. Um·los fTonorio Ucnerlicto 
Ollrmi 

A Commissü.o do PoLi<,~fio o Porleres, exa
Ínin()u detidamente as autltentieas ·e mn.is 
papeis, que lhe fo1'am presentes, daelei\;ão 
de um Deputado, procedida. no dia 28 do abl'il 
do corrente anno no go districto eleitoral do 
Estado de Minas Gcraes para preenclümento 
da vaga existon to pelo i'<tllecimento do Dr. 
.Joào d<L Ma.tta Machado, e verificou c1ue a 
eleição correu sem protesto nem recla.maçtio 
do alguern c quo a totalidade dos votos das 
diversas secções eleitoraes, examinada pela 
respectiva junt<L apuradora, reunida paea 
este fim na época loga.l 11<\ cidade. de Dütman
tina, ~éde do referido districto, produziu o 

Pelo que a jun_ta expediu diploma ao mais 
votado dessei'l cidadãos, DI'. Carlos Honorio 
Benedicto Ol;toni. 

Estudando acmada.mon..tc ac1nellas authen
ticas, a commis.são roeonhoceu, que, com 
excepçã.o das rnforentcs ;i.s secções, Gloria do 
Divino e Nossa Senhm'[t do Patrocínio, mu
nicipio de S. Miguel tlc Gua.nhães, 2a, (ia e 
2" do districto de l\funda.nha, mnnicipio de 
Diamantimt, Santo Antonio de Caratinga, 
munieipio de Sant'Anna dos Ferros, Antonio 
Dias, município de Itabira de Matto Dentro, 
3a do Rio Vermelho, S. Sebastião de Correntes 
e Taponhoacongo, município do Serro, e final
mente rio do Peixe e 7a do S.José de Bryaúba., 
se acham ellas destituídas das formalidades 
legaes, capn.zes de aconselhar a sua acceita
ção para a, p:rova da regularidade de pro:
cosso da eleição nessas secções. -
Ah~m de não constan dessas cópias a trans

cipção da acta da respectiva eleição, accresce 
quo quasi todas se acham desacompanhadas 
da cópia da lista de presença dos eleitores 
que concorreram á eleição e as poucas que 
destas se acham acompanhadas, não estão 
confel'idas e correctas e algumas até, sem as
signatura <la mesa eleitoral. 

Nestas condições, a Commissão de Petições 
e Poderes ~~ do pârecer: 

1°, que sejam approvadas as eleições pro
cedidas no go districto eleitoral do Estado de 
Mirias G~:ra.es, no dia 28 de abril do corrente 
anno, nas seguintes secções: Gloria do Di
vino o Nossa Senhora do Patrocínio, muni
cípio de S. Miguel do Guanhães, 2a., 5n o 2• 
do districto do Mindanha, município do Dia .. 
mantina.. Santo Antonio de Cara.tinga, muni· 
cipio de Su.nt'Anna dos Fel'ros, Antonio Dias, 
município do ltabira do Matto Dentro, 3a. 
:-;eccão do Rio Voemelho, S. Sebastião de 
Co1:rentes o Iaponho:Lcongo. município de 
Serro e Rio do Pnixe o S .. JoS(l !lo Brya1lha, 
município da. Conceiçlí.o do Seeeo, e a.nnullar 
a,; das demais secções. 

2o, que seja t•econheei~lo e proclamado 
Deputa,do pelo 9" districto d,o Estado. de 
Minas Geraes, o Dr. Carlos Honorio Bene~ 
dieta Ottoni. 

Sala das commissõo~. 2 de julho de 1901.
EsperidúTo, presidente.- 'l'rindade, relator. 
J. &tze~·io.- _1'a·vares rle Lyra. 

N. 27-1901 

Rcconltece Deput.aclo pelo to· dís~ricto rle Jv.!inas 
C:e 1·aes o Dt. P1·ancisco Lut"; lla Vetga -

seguinte resultado: 

D1~. Ca.rlos Honorio Benedicto Ottoni. 
Dr. Alva:ço de M<ttta ·Machado ... .. 
Dr. Salvador Felicio dos Santos ... . 
outros menos votados, 

Votos ·A Commissão de Petições c Poderes ex-
5.96R aminou attenta.mento todos os doc.ument?s 

67 relativos á. eleição a que s_e P~'oced_eu, _nod1a 
7 28 do abl'll ultimo, no prnnf\n'o chstr~cto do 

g~t;~tlo de Minas Gera.es, para pl'eenchuneato 
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da vaga. de Deputado F'eueral aberta pela tam as cópias da'! a.ssignaturas dos eleitores 
renuncia flo coronol Rodolpho .Emesto do no livro de presença. Ja secça:o (La.gôa. Santa). 
Abreu. 3n. secçiío (Confino)-a) as actas nã.o foram. 

Examinou igualmente as allegações escri- transcript11s nem as cópias concertadas por 
pta.s com que o De. Agostinho Pcniclo con- tabeUiães ou escrlvites ar.l hoc ; b) nã.o consta 
testou o diploma expedido pela junta apma.- das actas o numero dos eleitores {lUC não 
dora do mesmo dist.eicto ao Dr. Ft•aneisco compareceram; c) thlta as cüpias da.s assi
Luiz da Veiga. gnatneas dos eleitores no livro de pre-

Tomantlo em con;.lideração a;; ai·guiçõos sença. 
de vicios.e illegalidades dasachs elcitorae.3, SANTA BARBARA- unica secç11o da cida
cnjo estlldo minucioso fez e adc::~.nte expõe, a. de- a) a cópia da acb. nã.o está assignada 
.Commissão deixa, entretanto, de deferir o pelos mosaeios, nem concertada lJOI' tahel
roquerimento do contestante relativo á rc- Hão ou oscrivã.o arl hoc; ll) a acta não foi 
qnisição de livl'os, pot' não os consid.erar ne- transcriptr~.; c) dn. acta consta que compare
ccssarios ao cschtrccimento da verdade clci- C{Wam e votal'am 1:12 cloitol'es e doixaram 
tora~, no caso VCI'tente ·. . do eomparccor 14 I; tc~í;al 27:3 el-eitores, con-

N<~o se podem cons~d~·ar -y<~lHl:ts, pelo~ .. hn. 0 disposto no rtrt. :~& tla cit. lei.n. ::J5; 
motivos_ que a Co!Umt_ssa~ vnLllldlCa.ndo ~t ll) fn.lh "Cópia das assig-na.tm·as dqs cleit.ot'C3 
:p~·oporça,~) que as for m~ncwna.n<lo,. . a.-:; elm- no livro de pl'osrmoa. 
çoes rea.hzadas nas segmnte.~ loccthdades: , ) _ 

Secçi'ío tlo dülriclo do B1·urnarlo-a nao 
CIDADl~ DE MINAS-1" secçao; a) A acta da . i t d l 't . · .(' t 1. d t consta ( a ac .a o numero os e m ords que 

. eleiç·ão não 10i ranscripta no lVt'O e no as nã.o comp:tl'Ccm·am; b) f,ütn. cópia das as-
do hbelliã.o, ou outro qualquer SOl'Venttml'io signa.turas dos eleitores no livro de pre
de justiça., on escrivão:ad hoc, nos termos do sença. 
a.rt. 43, § 20 da lei n. 35, de 26 de janeiro de 
ü392;b) acopiadaactaremettida áCamara não Secçao do d1:stricto de S. lliiguel rlo Pi.J·aci
foiconeertada podabellião ouescl'ivã.o adhoc caua-a)-a n.ctn. nüo foi tra.nscripta. nem-a 
como determina. o § 22. do art. 43 da. cit. lei; cópia. concertada. por tabolliã.o ou escrivão 
c) não foi enviada á Camal'a)1 cópia. das ad hoc; b) votaram nesta :·ucção ll eleitores 
assignatm•as dos eleitores no livro de pre- de outea, sem declaração do-môtivo por que 

: senç::1., como exige o § 22 citado e o decreto as,;im procederam; c) falta a cópia das as
n. _853; de 7 de junho de 1892. 2a secçtío signa.tma.:> dos eleitoros no livro dé prr\
-a) a acta não f'oi tra.nscripta; ll) n. cópia da sença. 
acta. não está. as:>ignada pelo . .,; mesarios (.!§ 22 PARÃ-2n., 3n., 5'\ ôa, ·13a e 15° secções
do ttrt. 43 citado) ; c) a mesma cópia não a) as actas nã.o fin·am tt•ansct·iptas nem con-

-estü. concertada). d) falta a cópia. das assi- ce!'ta-da~ a~ eúpin,:->, mt f't'n•ma dtt lei; b) nã.o 
. gnaturas dos eleitorei no livro d<~ presença cmuta das actas o nnmm'o dos elc~iture:.,; que 
.:Ja.secç(io-a) a neta nã.o foi tra.n:-:;cripta; ú) a nã.o compttt'ecm·a.m; c) íhltarn ;~s côpias da~ 
cópia não foi concer,t<tda; c) falta a. cópüt ll<ts a~:;ignatut•n.-; do,; clr.i.torr.s no -livro de pre• 
n.s~ignatnras .dos eleitores. sa secção-a) a sonça. 
acta não f'oi transcripttt; b) :\ cópia nn.o foi VILJ,.'\ NovA DB CIMA - 1": secçtío-a) não 
coneertadrt ; c) não consta da acta o numero c:.>nsi;:L da acta 0 numero do.4 c!eitoros quo 
dos eleitores que nã.o compareceram, como não compareceram; &) tendo sido convocados 
exige o § 18, lettrn. b, do art. 4:~ citado· e o (consta da a.cta..) os eleitores de outt•a secção 
decreto n. 853 tambem citado; d) falta a p:tr;1 v >ta rem nesta, não se decla:r_a o nu
cópia das assigna.turas dos eleitores no lirro mero dos que attendeeam a tal convocação; 
de presença. ea secçrio-Falta a cópia das c) falta a cópin. das assignaturas elos e lei-

• assignaturas dos olllitot'es no livro· de pre- toros no livro de presença. 
-scmça. PITANGDY-7"' secçcio-a) a acta nã.o f\) i 

SABARA-ta secç:tío (Vénda-Nova), 4• e 6" transcripta. nem a cópi(l, concertada por ta
,çecçües-a) não consta das actas o numero dos bcllião ou escrivão ad hoc; b) não consta da 
eleitores que não comp(l,recoram; u) faltam a.ct:~. o numero dos eleitores qu: nã.o compJ.
as cópias das assignaturas dos eleitore·, no recm'am; c) falta a cópia das assign~\turag 
livro de presençtt. dos eleitores no livrQ.de presença. 12a. secçr.To 

SANTA LuziA no Rro DAS VEr,uAs-Ja c 2a. -:-a actP. não foi trn.nscl'ipta e a cópia nã.o 
secçües (Fidalgo), 2a secçr.7o (Mattozinhos)- está assignada pelos mesarios, nem concel'
ct) as cópias das act:1~ não estão assignadas iit\da por :;erventuario de ,justiça ou· escrivão 

.polo.':: mesal'ios ; ll) m; :tetas nã.o foram trans- ad hoc. 
cripta.s nem í1)J cópias con1ericlas por ta- Cunvgr.r.o- ta. e 2a secções, 3a secçr./o do 
belliã.es 011 e~ct'iviies wl hoc ; c) nã.o consta o dist1·icto de 'l'raht11·as, secçao unica rlo dis
numet•o dos eleitores 11uc faltaram; ll) üü- tl'iclo r.le 1indre(!tticd, lO&, 14", l\J"' e 2:~a 
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secções-a) dai actas não consta o numero 
dos eleitores que não comJJareccram; b) 
faltam as cópias dn.s assignaturas dos eJci
tores no livro de pres~nça. 5a c ea secções
a) as cópias das actas nã9 estão assignadas 
pelos mesarios ; b) faltam as copias das assi
gnaturas dos eleitores no livro ue prese:- ça. 

BICAS- (fa e 2a secçôes-a) as actas não 
foram transcriptas nem as cópias concerta
daspor• sm•ventuario de justiça ou escrivão acl 
hoc; b) não consta o num oro dos eleitol'es que 
não compareceram ; c) faltam as cópias elas 
assignaturas elos olcitorP....t no livro de pre
sença. 

RoÇAs Novas-Ja. secçtio- FaHa cúpia das 
assignatnims dos eleitot>es <lo livro de }We
sença. 

ALYINOPOLIS-:-4P· secçtio-a) falta CÓpHt daS 
a.ssignatura~ ,tos eleitores no liveo de pre· 
sença ; b) não corista da a,cta o numero dos 
elei.tores que não compareceram. 

SANTA CRUZ DJ;: AGUAS CLARAS:--15a secçilo 
-a) não consta o numero dos oleitot•es que 
não comparecer,tm ; b) temlo votado nesta 
se&ção os eleitores da 14a., não consta qual o 
numero destas; c) f;:üta a cópia .das assigna
turas dos eleitores no livr.J de pt·esença. 

das assignaturas dos eleitores no livro de 
presença. 

BOII'IFIM- Secçtto do districto do Rio Jltfanso 
-Fa,lh :.~ cópitt das as:>igna,tura~ dos eleito
res no livro de pre;;enç::t. Ha um offició · • 
do pre.;idente da Camara Municipal de Bom- · 
fim, com·municando quo naquelle município 
só houve eleição om quatro secções, «cujo re
sultado (toxtnal) ~;ó so refere ao DI'. Fran
CÍ.{CO Luiz da Veiga, com 2.23 To toe~, deixando 
de haver eleição na.;; demai'l quatorze sec
çõe.'>». Entretanto do Bomfim sõ foi en:viada 
para a Cama.ra. a cópi::t da acta. da eLeição 
realizada no districto do Rio Manso, des
acompanhada. da cópia da'! a.5signatueas do::1 
eleitores, como acima ficon dito. 

Po$ta-; de partes estas elei~~õeil, a àommi .>· 
são apurou a:> seguinte:-l: 4 .. secção da Ci- · 
da<le de Minas; la de Sant.a. Ba.rba.ra., di:-;tri- . 
c to de Bom Jem 1 do Amparo ; 3a secção do 
Taboleiro Grande; 2a secção de Villa Nova 
de Lima ; 2a e 4a secções de Sete Lagôas ; 
dua:-J secções de Caethé, (Mort•o Vermelho e 
Cuyabá); dnas secções de Santa Luzia do Rio 
das Velhas ; dua:,; secçõe~ de Pitangny ; tre;; 
de Sabat'á; quatro de .Curvello; e· ,ia secção 
de Pieâade dos Geraes, cujas authenticas 
vieram acompa.nhad<J.'l de cópiM das assi
gnatura.,; do-:~ eleitore,; no Jivro do presença. 

Comquanto nessas authenticas se notem 
algumas irregularidades, não influem no re· 
sultado da elei~~ão. 

A acta da apuração get•al, feita pela res
pectiva junta, apresenta o seguints resul
tado: 

Dr. F'l'ancisco Luiz da Veiga ..... . 
Ih·. F'eedcr·ico Augusto A. da Silva 
DL'. Agostinho Penido ........... . 
Luiz Ctts;';i:tno M. Perolra .......• 
Dl'. Antonio Gome~ Lima. ........ . 

Votos 

4.948 
691 

8 
8 
8 . 

A Commlssã.o, sommando os votos dai3 
eleições que estão no caso de ser approvadas, 
chegou él;O seguinte resultado: 

Dr. Francisco Luiz da. Veiga ..... . 
Dr. F'rederico Silva .. , ...•....... 

Vot.os 
1.363 

189 

SETE LAGÔAS- .ta secçt7o ---'- a) cópia da 
acta não está as.'>ignada pelos mesarios; 
c) falta a eúpia das assignaturas dos 
eleitora.'> no livPo de p1·esença. Secçlío do 
díst1·1:cto de Co1·(lis~w·go - n) da acta consta 
que os eleitores votaram ~ndependcnte 
da exhibiç~ão ·de seus- titulo3, conti'a a 
disposição tcwminante tlo § 4° do al·t. 43 da. 
citada lei n. ;{5 ; b) da mesma, :teta não 
consta o nnmero <los cleitoJ'OS que não com
pa.recern.m. 1" St!Cçi.ío de .TMJ11Ítíbrt-a) não 
consta, o n1m1m'o <los eleitores que não com
p:tl'ecei•am .; b) da :wttt consta que comp~t·e
ceram e votamm cento e dose eleitores (t 12), 
e fbr[Lffi apm•adas cento e vin~o ó duas ce
dnlas, sendo I 12 votos par•a a De. Frederico 
Augusto Alvaees da Silva c tlez votos para 
o Dr. Francisco Veiga; c) faltacópia .das as
signa turas dos eleitores no li v1•o de pl'esença. 
2a secç!lo do m.esm.o ·districlo-a) não consta 
cb. twta o numero dos eleitores que não com
P<tl'eceram ; b) a act:k· não fol 'tr;mscripta G 
a cópia; foi concertada pelo proprio presi-
dente da·mcs:.t; c) falta a cópia das assigna- E outos menos votados. O Dr. AgJsLinho . • 
turas dos eleitores no livro de presença. Penido 11ã.oapresentou docuil}entos qu::~ pt•o
t•; ·2a e 3a ,çecções de Inhaúnza-a) não consta v:.\ssem ter .sido sultrag<.tdo com 847 votos, a 
das actas das ~a e 3a. o numet•o dos eleitores ·q ne se refet'e em sua contestação. . 
que não comparecet•am; b) faltam as cópias As3im, pois, apezar das graves it•regulari
das assignaturM elos eleitores que votaram dades que deràm na eleiçã.o t·~atizada no dia
nas tres sessões. 28 do abril ultimo, no 1° di.stricto do Minas 

1'Anor,gmo Gn.ANDF. -ta e 2a. ,çecçDes.;._a) Geraes, nã.o resta d11vida que obteve maior 
nã.o eonsta d:t~ actas o numero dos eleitores numero de votos o diplomado pela respectiva 
que não comp;\.Í·(.~~~el'a.m ; b) l'aJtam as·cópias jun~a apuradora. 

Cnuutrn V. llf 
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. Nestas condiçZíes. (' a Commiss'fto ~c pa-I"·\ Naçã.o ~razilcir:i deve :t _meJ:1or.ia .. do ?1~
reccr: - · r1oso a.Lnnrantc B<~l'l'Ol'O c t~ v.l..lo1 os.t. m c\ll-

la, que seja. ap]JL'OYa.da. a mesma eleição, I ll ha. de g-net·ra. cs ~a jnsta lwm~nagem. 
o.x.ceptuatla.s a.s sc2çücs em lWincipio cmtrne-~ Sala,_ da.:; Co_mmissõcs, 29 ~le .Jnnlw cl~ 1901. 
radas ; ~ . - ]Jaulc~ G~t~maraes, prcstdcnt.e.-.Nt/.o Pe

. 2'1.,. que seja J'Cconhccido Dcput.atlo pt\l_o l" 1 çanlw, rolatot':- F1·w~cisco S;i.-Orm1elio da 
dtsteiCto de Minas (Tnl'<tOS o De. Fr•;wci~co FoJL~cca.-Sabmo Ba1·roso .JuniDl'. 
Luiz da V ciga.. 

Sala das Commissõcs, 2 dcjulho de 1901. 
-Esperidiao, pl'csidente.- Jos(! Eu::;ebio, rf\
lator. -1'ava1·es de Lyra . ~Tn:ndwlu. 

Vão a imprimir o.; ::;egnintos 

PRO.lEC'l'úS 

N". 52-1901 -

O Congr.~sso Nacional decreta: 
Ar~. l. o E' o Governo :wto1·izado a man

d<~t· trasln.J.a,r cht Republica. do Urug:uay par!l 
<L Capital os restos morta.es rlo glorioso a.lrm
rante Ihrroso, em mwio <lo-- guerra d<:t es-

N. ll A - 1901 cin«.dl'U. hru.üloiru.. 
Atttm·üa o f!odn Execu_ti'Vo_a abri?·_u~n 'à_edito 1 At·t. .2.o o Govet•no fica. Ú;ualm~nte autori

tla quantw lle 2:638tf,04v, ao Mmtsterw da, z;:Ldo n, a.brit• o credito nccessa.r10 po.ra as 
, Fazenda, p~ra papam.ento . de (o1Tag~ns, I despezas da, trasladação. 

agrace obJe~t~s fe :xpedlyn;~ {ol:'f!ecl-(los Sala. das sessões, ll .ele junho de 1901.-
pe a ,ompan t~a c as gtw.s ce" acew c ou- A t \;; . Tnva>·es de LNra -Elo11 de 
tros p01' conta do nfinisterio da Gtte?·ra ."lHgtts o I eve? o.- . ·. . . . . . 
du?·~nte os eoJe?'cicios de 1894, 1896, 1897 Sott:;a.-Carlos Cavalcantt, 

e 1898 N. GS- 1901 
Presente á. Commisfí.o. de Orçamento o 

projecto n. 11, de 1901, e sendo ouvido o Go· 
verno, é de parecer que seja. adotado, por
quanto as contas na importancia de 2:638$045 
de que ello trata, p['ovenient·;) de forneci
mentos de forragens, agna e objcc 1,os de ex
pediente por conta do Ministerio da Guerra., 
foram processa,das nJs tc1·mo;-; do decreto 
n. 10.145, de 5 de jan~iro de 1889. 

Sala d~ts Commissiícs, 22 do junho do 1901. 
-Paula Gttimanies, pro.,idontc .-May1·inh. 
relator. -Nilo Peça_nha. -Cof'nelio r{(( Fon
seca.-8. HmToso JwLio1·. 

N. 11- l\JOl 

O Congt•esso Nacional resolve: 
Artigo nnico. Fica o Poclcr Executivo a,u

torizado a abr·il· ao Mini:-;tcrio cl11 Fazenda 
um credito de 2:638$045 para pagamento ele 
forragens, agnn. e ob,jectos de expediente ao~ 
herdeiros de Sabino Oiticica Ferreira, á Com· 
panhia das Aguas de Ma.ceió e a Feancino & 
Filhos, proveniente de fornecimento~ f'citos 
por coma, do Ministcrio da-Gtwrea nos exer
cicio.3 dn 1894, 1896, 1897 e lHOS; J•ovoga.tlas 
as disposiç!õos em contJ•a.J·iu. 

Sala, das sessões, :23 d n m:Lio d c 19J I . -
Rayrnundo de 1lfi1·anda. 

N. 52 A- 1901 

;ltltoJ·i.:;a o Pode1· Executivo a ab1·-in ao llfinis
te?·io da Justiça , e Negocias Interiores o 
credito de 8: 9578200, SU]Jplementm· ao 
n. VI do m·t . .'3° da · tei 1L 746, de 29 de 
dezemb1·o de 1900, pant 'Vestuario c co:lçado 
de dez alwnnos rJI'Cttuitos que, em vwtude 
da meslli.a lei, foram admittidos no Jútgrnat~ 
do Gymnasio Nacional, wjo nwne1·o {o·~ 
elevado de 50 a 60 , · · . 

Exoc·Jtando <t hi n. 746, de 1900, que ~le-
vou de 50 a 60 o numero ele alnmnos gratmtos 
do Internato do Gynma.sio Nacional, pGndera 
o -Sl'. PL·esiJ.ento tla. Rcp~tblic:a, em Men~agem 
tle 8 do andante, n. necessidade tlo Cl'C!dtto do 
8:957$200, para attender â.s (lespozas dura.nt_e 
o excrcicio actnal dos- lO allunnos accresct
dos, visto o respectivo orçamento só haver 
consignado ve~·ha pora 50. 

E a Commissão de Orçamento, vel'ificando 
que a quantia de 15:000~, autorizada, o íoi 
tão sómente para vcstuat' lü e calçad9 apenas 
de 50 a.lnmnos, é do parecet• qne seJ1. conce
clido o credito, nm:\ voz q ne o angrnen to dos 
dez foi logalmcnte <wtorizado. E i1PI'f\Sent~ o 
sognintn peojCicto !le ti•i: 

O CongJ>osso N;wion<Ll ros.>l vn : 
Artigo ttnieo. l•'ic1~ o Potltw I•:xocut;ivo ~nto

l'izado :1 <~brit' ao Mini~t(~t·it; tla .. IIII:!Üç<L o 
Nell'ocios lntcrlor,·•s o icr·euit.u Je 3:057$200, 

AutoJ•i.za o Govve1'1W a m.andm· l?'rtsladw· da snpplcmenta.r ao 11. vr do a.rt. 3° da lei . 
Repttblica do Uruguay para. est(~ Capital os n. 746, de 29 llC dozomhro de 1900, para ':es-
1·estos nw1·ta~s do gl_o1·ioso almi_1·ante Bar- tua.rio e c<ÜÇtulo d.e lO a.Lumnos gra.tu1tos 
roso e a abn1· o cretltto necessarzo que, 0111 virtude da m.esma lei, ~oram a_dm5t
A Ccimmissão ·de Orçamento L~nten(le que o tidos no Internato do Gynma.sto Na.monal, 

·presente pi'ojecto mürece se e appr .. n::ado. _cujo numero fot elov~tdo de 50 a. ~O; )a.zend,o 
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as necessarias operações c re,·ogadn.s a.-:; 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 22 de junho do 1901. 
-Paula Oui1narãe.~, pre;;i~lon tr. .- Jvlayrink, 
rela.tor.-Fnmci,çco Sâ.- Nilo Peçanha.- .'\', 
Ban·oso Jun-im·. 

:X. 69-1001 

lJiica o credito de 30:000$ para fazer face ás 
despezas com a respectiva recepção. E a 
Commissão de O~·çamento, tendo em vist<~ 
c1uo se trata de -uma despeza legalmente 
autot•izada, para a, . qual, porém, não foi 
consiguada a necessarin verb<t, é de parecer 
que seja adoptn.rlo o seguinte projecto de lei: - . 

O Congresso Nacional resolve: 
Autori.ra o Porle1· Executivo a conceder 11uús 

urn armo de licença com onf.enado ao ~rtige unico: Fica o. P_odet·. Executivo a:u
Dt". Sam.üel da Gama Costa Mac-Dotoell; to_nz~do a abril' ao _Mm1sterw_da Indusrru~:, 
lente sztbstitulo da Faculdade de Di1·eito do Vmçao e Obras Pubhcas o cradtto extraordl
Reci(e_ para h· atar-.de su.a :(l.ude 6 nde' -l-he- . nario de 30 :-0()2$,--Jk'wa.-BeeOF±'el' ás despezas 
convier. com a recepçao das estradas de ferro -da 

- Bahia ao S. Francisco, ramal do Timbó, e 
A' Commissã.o do Petição c PoJeres foi Recife ao S. Francisco, resgatadas em vir

presente o requerimento em que o Dt•; Sa- tude da autorização legislativa ; fazendo as 
muel da Gama Costa Mac-Dowell, lente sub- necessarias opel'ações e revogadas as dispo
stituto da Faculdade de Direito do Recife, ções em contrario. 
solicita um anno de licença, em prorogação -Sala da~ cJmmissões, 1 de julho de 1901. 
daquella em cujo goso so acha, para. tratar _ Paula Guimarãt:s, presidente.- Mayrink, 
de sua saude onde lhe convier. rala to r._ Fiancisco Sá. _ aornelio da Fon-

Attendendo a que o supplic<mte exlübiu seca.-Sabino Barroso Junior. 
attostado medico, provando precisar real
mente da licença solicitada., é a Commissão 
de parecer que seja defarido o sou pedido. 

Para esse fim, submette á consideração da 
Camara o seguinte projecto : 

O Congresso N:tcional resolve : 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado 

a conceder m;1is um a.nno de licenç<t, com 
ordenado, a,o Dr. Samuel da Gama Cosh 
Mac-Dowell, lento substituto ela Fn.culdade de 
Dir•oito ao Recife; para tratar -de sua saude 
onde Ih* convier. 

Art ..... " Revogam-se as disposições em 
contra1•io. 

Sal;1 das Commissõos, 2 do jnlho de 1901. 
-Espe1·idiiío,_. presidonto.-1'avan:s de Ly;·a, 
reh\ttW.-Trmdade.-J. Ettsebio. 

N. iO -1901 

Autorü·a o Pode1· Executivo a ab1·i1· áo Min-is
teria da Indust1·ia, . Viação e Obras Publicas 
o credito extmm·dínario, de .90:000$ para 
occorrer, tis despezas com a recepçiio das 
estradas de ferro Bahia ao S. F;·ancisco, 
1"tl1nal do Timbó, e Re(Ji(e ao S. F1·mwi!;co, 
1·esgatarlas em virtude de auto1·izaçliO legis
lativa 

Havomlo o Podmi Executivo cumprido a 
~uturização que lhe foi conferida em succes
sivas disposições legisla·tivas, entre as quaes 
a da lei do orçamento vigente, referente ao 
resgate de estradas de fet•ro com garantias 
de juros, levando . a effeito o das Bahia ao 
S. Francisco, ramal .. do Timbó, e Recife ao 
S. Fr~nCisco, nos Estadoi! da Bahia e Per· 
na.mbuco, solicita o Sr. · Presidente da Repu-

N. 71- 1901 

Autoriza ~o Presidente da RepubZica a conce· . 
der a Antonio de Santa Cecilia lttniat•, fiel 
do thesou1·ei1·o da Delegacia Fiscal do The
sotwo Feden!l no Estado de Minas Gm·aes, 
um anno de licença para trata;· de stta 
saude onde f.he convier. 

A Commissão de Petições o Poderes, 
incumbida de emittir parecer sobre o me
recimento do pedido de um anno de licença 
por motivo de molestia, feita ao Congresso 
Nacionn.l pelo éidadão Antonio de Santa 
Cecilia Junior, fiel do thesom•eiro da Dele
gacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado ' 
tle Minas Geeaes, na petição documenta(}a 
que lhe foi pt'esente , verificando pela 
certidão, que oxhibiu do exame de sanidade 
que na pessoa do peticionaria percebeu, 
perante o chefe (laquella repat'tição, a. iunta 
medica para este fim nomeada; que se acha .. 
Me etfectivameute doente de molestia · 
grave, cujo katamento demanda um anno 
fóra do exet•cicio de seu emp1•ego, pensa 
que s~melhante _pretençã.o é digna de ser 
deferida, o para o que otfePece o se
guinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional r e ~ol v e : 
A1•tigo unico. E' o Presidente da·Republica 

autorizado a conceder ao cidadão Aatonio 
de Santa Cecilia Junior, .fiel do thesouréil•o 
da Del-egacia Fiscál do Thesouro Fedel'_al no 
Estado · da Minas Gera.es, un1 anno de li-
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' · 
cença, para tratal' de sua sau..le onde lhe 
convier. 
. Sala das sessões. de julho de 1901.
Espe,,idiao . presidente.- Trindade. l'olatol'. 
-.Tose Ett::erzio.-'l'aum·es dtJ Lyra. 

I! 

Estrada. de Ferro Céntral de Pernambuco 
(3a discussão) ; -

Votação do projccta n. 55, de 190 I, ant<J
riza.ndo o Poder Executivo a abrlr ao Mi
ni::iteeio da Ju.:;tiça o NegocioJ Interior«;ls o 
ceedito que fôr necewmrio para desa.prôpria-

0 Sr. Presidente _ Tendo dado ção do predio em qu} funcciona uma das es. 
a. hora, designo para. - ::\manhã a seguinte taçõ3H do corpo de bombeiros, · na rua Hu-
ordem do dia. : maytá (3a di seu :;sã,o) ; _ . 

Vota.ção d::J projecto n. 45, de 1901, auto-
la-parte, até ás 2 1/2 horas ou antos: l'izandl) o Podor Executivo a. abrir ao Minis-
Votação do pa.recer n. 25, de 199l, pro· terio da. Gnerra o credito que fôe neces3ario. 

pondo a creação dos logaees de bibliothecario p<tra pagar -ü, gratificação de exercício a que 
e de conservador da. Bibliothoca. da Camara tem direit1 Camillo Jos(i Monteil·o.-~~ 

__j:).o~ DeputadoS, o fix-a~o dos respectivos to:; e Joaquim Gonça.l ves da Costa,, contra:_ 
vet~cimentos e n. a.utori'.ação para rofot·ma mestre o mandador da extincta 'offl.cina de 
do I'egulamonto da Secreb.ria, na parto t•ela- cm•reeiro do A1·senal do Guerra da Capital , 
tiva áquelle serviço (discussão única) ; Federal (3a dis~ussãQ) ; · .. - _ .· . 
. Votação da emenda additiva do St•. Bueno Continuação, da 2a discussão do _projecto 
de Andrada, mandando affixal' em todas tts n. 27 A, de 1901, estabelecendo regras para 
municipalidades do Brazil o requerimento a adjudicação de bens nas execuçõe.~ em ge
do Sr. Serzedello CJrrê:t, a.pprovado na ral, com voto em saparãdo do Sr. Azevedo 
sessão de 1 do corren~e ; Marques ; . . _ .. 

Votação do projecto n. 42 A, de 1901, com Continuação da. aa diSCUSSao do Pt'OJecto-
o parecer sobre _as emendas offerecidas na n. 46, de 1901, autorizando o_ Poder Ex,.. 
2a discussão do projecto · n. 42, des.te a.nno, ecutivo a. abrir-ao Ministerio da Guerra o 
que fixa as forças ·de tet'ra para. o oxercieio credito extraordinario . de · 4:225$800 para · 
de l902 .(2a discussão); .. pagamento do ordenado a. que tem direito o : 

. Votação do projecto n. 257, de 1900, auto- almoxarife do extincto At'senal de -Guerra -de · 
rizando o Poder E:<ecutivo a abriL' ao Minis- Pernambuco João Climaco dos Santos -Ber-

.. terio da Marinha o credito espe~iat de 6:000$ nardeL 
para pagar os vencimentos que, no corren•.e 2a pal'te, âs_2- l,/2 horas ou ante~s_ :- · 
anno o no proximo ftlturo, competem ao ex-_ 
seceetario do extincto Arsenal d~ Marinha Co'ltinuação tla discussão unica do pin~ecer 
de Pet•nambuco João Sabino PereiL•a Gira.Idcs n. l4, de 1901, opinando no sentido de serem. 

· (2a discussão) ; · acceitas. as emend~s offcrecidas na.· 3a di~-
Votaçã.o do proj~to n. 38 A, de--1901, com cttssão do pt•ojecto n. 99 B, de 1900,· que re-

o pa.recer sobre a em('nda otrm;ecida na ~ia ol'ganiza a Justiç~a do Distl'icto Fede"ral ; . _· 
discussão do pt•ojçcto n. 16,1, de I9JO, que 2a discussão do projecto n. 57, de 190t,a.u- · 

. a.utm·iza o uovm·nl': n.·confit•ma.t•, a.ttendendo toPizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
á.<J nece~sari:J.s vagãs, no pt•imciro posto' de nisterio da Fazenda. o credito extraordiria.i·io 
offi.c_ial do exarcito oil alfera.> gl'cLdmtdos que de 104:542$583 JHl.l'a·accorrer ao pagamento 

· ti verem obtido as apP.rovações phmas de que. das gratificações devidas aos enwreg~dos qe 
trata o art. 95 do regulamento deJ8 ue abril diversas aJfandega.s - _da RepulJhca, wcum
de 1898 (3a discussão); _ bido3 do serviço de e.3ta.tistica e revi~ão de 

Votação do projccto n. 103 A, de 1900, com despachos em 1997 e 1898; _·. - -
o p~recer n. 23, de 1901,., julgando que não 2a discussão do prajecton. 58, de 1901, an~ . 
devem ser acceita':l as emendas oil".:~recidas torizando o Poder Executivo a aQ.ril• ao Mi· 
na 3a discussão do prQjecto n. 103 A, dJ 1900, nísterio da Fazenda o credito- extraordinario ,.. 
que equipara, pàra os elfeitos ua percepção de S:OOO.J; para. pagamento do_ a1uguelfla. 
do . montepio milit:w, o pn. \ decrepito ou in- casa onde f!lnccionou, de setembro a dezem
valido, que não tivet' on ~Po amparo, ú. mã.r., bro dr. 1899, a Delegacia Fiscal no Estado. do 
vi uva ou S()ltOil'a, dr. oiHchl fallr.cido (il" ui.:l- IUo Grande <lo Sul e o supplemeni.ar de 
cnssã.o); 20:000$ ;t verba. g'D.-caixa de Amol'tização-

Votação do pt•oJccto n. 201, Jc I!JOO, au~o- drL lei n. 74f:i, de :2!) fie dezembro de 1900, 
· rizando o Govet•no a concotlet• ao engcnhcit•o art. 28-Allsignatut•a do notas ; . · 
Ricardo de Menezes ou á. camp<mhia que or- Ia discussão do pt•ójecto n. 4:~ A, ele 1901; 
ganizar, sem onu~ algum p:tea. o -Thesouro, autol'izando o Poder Executivo a abi'Ü' ao 
a construcção, uso c goso de uma estrada d.c Ministerio da· Justiça c Negoéios Interiores 'O 
fel'l'o que; pa1'tindo ela Villa de A1a.gôa Mon- credito extraordinario de 2:827$800, para 
teii•o, no -Edfittdo da Parn.hyua, vâ-cntronéar pagamento a D. ~~ugeliia Torreão Corrêa; do 

- .em Sanharó ou Cili:a.çã.o·mais couvoniento -na . Ar:.tujo, viuva do juiz de direito em disponi-
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biUdade bach~rel Lindolpho Hisbollo · Coi'rêa 
<le Ara.ujo ; · ~ 

P1·esidencia dos Srs . . Vaz de j)[ello (Presi
dente), U1·b.ano Santo.l (l0 Vice-P1·esidente), 
Ca~·los de Novaes (1° .Sect;etm-io), Jlngelv 
Neto (2° SecJ·etcirio) e Gastt.'io da c~mha (s!ip-

. plente do 3° S ecretm·io). 

2" discuss·ão tlo projecto n. 130 A, de 1898, 
determinando q_ue os rnembr.os do Tribunal 
de Contas ·sejam aposentados- com todos os 
vencimentos; após 2.0 anhos de serviço, ou 
com . os vencimentos propor.cionaes, . u.pós 
lO annos, provadà a invalidez, e dando 
outras Pl'ovidencia.s ;. Ao meio dia procede-se á chamaua, a que 

· d 0 respondem os Srd. Vaz de Mello, Carlos de 
3" ~iscussao do projec)o n ~ ~68 ~·a e 19 ?· Novaes, Angelo Neto, Agapito dos __ Santos, 

aut_onz:ndo o P_ode~ E~ecutlvo ,. 5'a~_ntrr -huiz-Gualberto;-fu:l;hriol Salgáao, ArGhur Lo
os J~l'0:5 o. amo/tiza-çao, dur~l1 anonr·os~ mos, Antonio Bastos, Urbano Santos, Ro
nct Impoç.tanCia annu~l de 71.50($, c_ re driO'ues Fernandes Christino Cruz Guedelha 
spondentes .~o emppest~mo de 650:0UO$. JUro.s Mo~rã) NoO'ueir·• 'Accioly Frederico Bor~es 
de · 7 o j e amor·1zaçao de 4 ... que e1fc- ' 1 

' "' '• . • • o • 
ctuae ~ Associação do .,4o . c~~teoa.t~io 00 GonQalo Sou ·;o, Ta v_at'e~ .de Ly:a:- Tr~ud:~d~, 
Br ·1 pa "L .o finde con ··l·ruir 0 ·cditicio des- Cam1.Uo <lo Hollan.da, >:>Ilva _M.a.uz,_ Erm1r10 
. azJ <l< · 

1 15
" · Coutmho Celso de Souz·1. Bricro Filho Ma.-

tmado á E:;cola de Beilas-,.Artes; laquias donçal ves, Cor~~lio da Fonsec~, E~-
3a,discussão do Pl'Ojecl;o n. 264, de 1900, tacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, Aflonso 

autorizando o Govérno a prot•oga.r o pr<.\ZO Costa., Jos(\ Duarte, Epaminonda<Gra.cindo, 
concedido â Sociedade Montepio Geral de Arroxellas . G<tlvão, Jt iniano de Carvalho, 
Economia -dos Servidores do Es'liado, para Faüsto Cardo.)o, Seabra,Neiva; Milton, Tosta, 
indemnizar ao Thesouro Federal ~a q_ua~t!a Eugenio Tourin~w, Satyro Dias, Alve1 ·nar- · 
que lhe é devedora, até que essa mstlturçao bosa, Galdino Loreto, José Marcellino, Hcre
regulariie sua situação, poden<lo n?,esmo re· dia d<L Sâ, Celso ···do.3 Reis, Deocleciana de · 
Jeval-a do pagamento da importanela em que Souza, Nilo Peçanha, Alves de Brito, Julio 
ficou alcançada no · anno de 1899; Santos, Aureliano dos Rantos, Martins Tei-

3" discussão do projecto n. 23t A, -de -1900, x~i1:a; Oliveir<~ Figueir•cdo!- Theop~ailo Otton~, 
elevando a . 16 0 numero de en(l'enhoiros V1r1ato Mascarenhas; · .T :ao . Lutz, Espert~ 
<~hefes de districto, na Directoria Geral dos dião, . Bueno do Paiva,. Carnmr~ ~e Rcze~do, 
Telearaphos no exerclcio de 1901 · Neces10 Tavares,Antomo Zacharms,Mayrmk, 

o . . ' _ . ' • . ' ., Landulpho de Magalhães, St1.~ino Barroso, 
1 
Nova d1scu~ao do . pr~J.ecto n. 153 E, de Manoel Fulgoncio, Lindolpho Caetano, Eduar

!;oq (rec!_acçao d~ add1t1vo destacado na do Pimentel, Olegario Maciel, Padua Re~ 
::l dts~ussao do pro.J~cto n · 153, ~este anno, zendo, Mit·anda Azevedo, Gustavo Godoy, . 
em vtrtude ?-o ar1i. 133 do Regtmento II_l· Domingues d1' Castro Dino Bueno Bueno 
terno), autor1zan~o o Governo a tt.:,a.nsfe~u· de Andrada, Edmundb da Fonscca,'cajado, 
para .Manoel ~a~Hl. Velles a ·concessao fe1ta Azevedo .~arques, Xavier de Almeida, 
a Julio BeneVIdes pelo decreto n. 99, de 7 de HermeneO'ildo de Moraes Paula Ramos 
out?-br~ de 1892, podendo prorogal-a por Fr·ancisco0 Tolentino, MarçaÍ Escobar; Fran: 
ma1s çmco. annos. cisco Moura, Campos Cartier e Ca.ssiano do 

Vem á inesa.a seguinte _ .. Nascimento. , · 
AlJre~se a ses.;ão; 

DECLAil-AçÃo E' lida e sem dél1ate approvada a a.cta dà. 

Não tendo podid,_o estar ,Pl'esente á s~ssão se~são antecedente. 
de 1 do cOrrente; · declaro-me inteiramente Passa-se _ao expédiente. _ · 
solidario coin ·os ·me'Us companheiros da ban-
cadá cearense· no apoio prestado á moçã~ · O Sr. Carlos de Novaes (1° Se- .·. 
Serzedello. · · · · ~ cretario) prócede á leitura do seguinte · 

Sala das sessõe~, 2 de_jullio do ' !901. "- EXPED. IE. NTE-
Jose Auel.ino. . .· .· · · - ·. . ' · · . .· . 

Levanta-se a sessão. t~s 4 horas da tarde. . O:fflcios: . 

Do Sr. Deput~do Arthur Ferreira Torres, 
cómmnnicândo · quo, aqhando-se . doent~ e 
precisando . tr,at~r~s~ no · estri:\ngeü·o, :.vem 
pedir a necessarra)ICença . :r>or tempo mde- , 
·terminado.--A' Commissã.o de Petições e -Po: 
dores, . · 
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Do Sr. Deputado Mat•colino Moura e Al· 
buquerqu3, communicando qttc, por motivo 
de niolestia, de.ixa de comparecer por algum 
tempo á Cama.ra, <t cujos trabalhos voltar<t 
logo que seu estado de saudr~ o pcl'mi ~tu..
Inteir<:~da. 

Do Sr. lo Secretario do Senado, de 2 do 
corrente, communicando que, nessa data, o 
Senado enviou á sancção presidencial a re
solução do Congresso Nacional, autorizando 
o Governo a abrir ao Mínisteri.o da Fazenrla 
os creditas supplementa.res de 150:000$, á 
rubrica- n. 9-Gaka-tl.e Amortização-tJ de 
45:99:1$038 á rubrica n. lO-Casa d_a Moeda
art. 28 d<t lei n. 746, de 29de dezernhro de 
1900 .-Inteirada. 

Do Ministerio ria Guert·a, tle 28 do mez 
findo, en dand.o <~ seguinte 

l\lENSAGI~l\1 

St•s. Men~bros do Cungi·csso Nacional
Apresentando-vos a inclusa exposição que 
me dirigiu o marcclml Joã.o Nepomuceno de 

· Medeiros MaUet, Ministl'o da Guerra, sobre 
a necessidade da concessão d.e um credito 
especial, para pagamento da quantia de 
2:401$800, a que te1:n direito o marechal José 
de Almeida Barreto, em virtude de uma 
carta de sentença passada pelo Supremo Tt•i
bunal Federal a favor tlo referido marechal 
o annexa á d.ita exposição, venho soljcitar
vos a concessã-o tle tal cr·edito ao Minísterio 
da Guerra, par<.t cumprimenta da alludida, 
sentença, · · 

Capital Fede!'&l, 28 de junho de 1901.
ll·I. Ferraz de Oámpos Salles.-A' Commissão 
de Orçamento. . 

Do mesmo Mlnisterio, de 1 do col'rente, 
enviu.ndo o rm~uerJmento em que o <~Heres 
Manoel Pedreiea Franco, qua,rtel-met~tre do 
Jo regime~to de cavallaria, · pede·que a sna 
gratificação seja equiparada á de ajudante 

. ~~~ corpo, e que, obtiqa essa concessij.o, se 
lhe pague a respectiva diíf!3renç<J,, 'k contt).r 
de lO de abril do anuo passado.-A' Com· 
missão de Marinha o Guerra. 

O Sr. Oassiano do ~asci
ment.o vem desob'l'igar-se do compromi.;so 
quê hontem ·tomou,·para coma Camara, de 
responder ~o nobre Deputado por Seegipe, 
o Sr. Fausto Cardoso, e o faz quasi arrepen
dido, porque S. Ex., ao retirar-se honten1 da 
tr~buna, depois que o orador havia pedido 
á Me$~-~ inscl'ipção do seu nome para o ex
PI3dient~ de hQje, disse-lhe qqe tin~~am dis
CIJS.~ã.o par(!. algnns di~s. . Assim sMia, si o 
ora,dor se prestilt.sse a esta discus,'Jão ingloria. 
e sem vantagens para o paiz. 

,, 
Nunca quiz, nunca an;tbicionou populari· 

dado. Procura sempre cumprir o seu dever 
com dignidade e firmeza, sem jamais deixar 
se levar por act uillo que se cl1ama. : as fa.lsas 
auras da popuhrid<tde. 

Disse o orador, ha 48 horas, que o seu H
lustre collega. por Sergipe, no aparte com 
que retorquiu ao seu, se deixou levar por 
despeito e procurou explicar sua intenção, 
mostt·a.ndo corno o nobre Deputado manifes
t~~a ~rritação e má vontade, po:r ser oppo:
SICJOlllsta, a. tudo quanto se traduzia em 
apoio tw <tctual-Governõ:-- ---

0 nobre Deputado tem certa, má vontade 
contra o orador e contl'a o glorioso Estado 
do Rio Gt•;.mde do Sul, que representa. nesta 
Casa; essa má vontade so tem revelado nos 
diversos attrictos quo S. Ex. tem tido com 
diversos representantes daquello Estado. Si 
d.e alguma prova precisasse o orador para 
c.onfirma.r isto, ba,staria o discurs.o cheio tle 
paixão quo S. Ex. Iiontem proferiu, no quar 
diz que procurou sc~b.er onde est{t o Rio 
Grande para se colloca.r do lado opposto. 

As accusa,ções, q~e S. Ex. f~z. hontem, ao 
Rio Gran?e já. são ~ão sodiça.s,. que nin
guem mats hoJe se lembra de fazel-as, e o 
collega longe d-e apre3entar · as provas da. 
arguição, appella para os jorna.es, como si 
em toda parte não houvesse jornaes do op
posiçií,o c como si o <tlte elles dizem. se pu-
4esse sempre reputar a pala,vra da verdade. 

Nestas condições, lamenta que outra at•m<t 
não tenha o seu coHega., c passa a .acompc~· 
nhal-o nas co,nsidm•ações hontem feitas. 

Si o nolJl'e Depittado não se conformar com 
~s su<\S opiniões, seguirá o rumo que bem 
entender, :ficando o orador com ós seus ami· 
gos, no ponto em que estão,· convictos de 
que p~·estam serviço á Republica. 

O nobre Deputado, fa.llP.nQ.o ern a.cto de in· 
tervençã.o do Governo na vida do . Banco da. 
Republic"',procurou estabelecer diffet•ença de 
opiniões e intuitos entre os ·srs. Presidente 
da R.epublica. e Ministro da fazenda. 

Di~se S. Ex. que o honrado Sr. Joaquim 
Murtinho deixara de ser Ministro da Viação 
do Sr. Prudente de Moraes, em · cujo go
verno colla~orava; porql.\e, no seu entender, 
o fi.mding loan seria a dei!graça do paiz. 

O orador, porém, está informado de que 
ainda. não se fallava no accordo de Londres, 
quando o Sr. T'l.furtinho deixou de éoÜaborar 
na administração passada. . 

Assim, a. asserção do _nobre Deputado pre-
cisa ser confirmada. · 

S. Ex. procul'ou ver divergencias entre 
as icléas. do .. · Chefe do Estado e as do Secre· 
tario das Finanças, esquecendo-se de que no 
regimen constitucional, em que vivemos, a 
responsabilidade da orientação do Governo 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:51- Página 3 de 13 

_SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1901 31 

cabe inteira. ao Presidente da. RcpuiJlie<t. · l~süi, enganado o nobre Deputado, comple-
(Apoiados.) tamente enganado. 

No regimen llrc.~idcnei<Ü, nii,o 11órlc haver O Rio Grande do Sul estú ho,je onde est<~va 
confiieto de opiniôos entt'c o Prc,;idonto c os lwntem. · · 
seus ministros. · Os laços r1uc prendem os politicos rio-

Um estadista nfio s~ rleixa. lcva.e somente gr<mdenses ao Sr. Campos Salles, são os laços 
pQl' theorias e idóas ~!.bstractas ; tem de da v.elha politica do presidencialismo e da 
transigir, em dado momonGo, com as cil'- federação, dous pontos cardeacs d~ politica 
cumstancias excopcionaes de uma situação rio-grandense. 
anormal. E o actual Pc.esioente da Republica, na. 

E' exacto que o Sr. Mini)'tl'o da Fazenda :'lua. plataforma politica, que se torr10u ce
é P<trtid<trio da po-1-~íl;i:}e--não-intervenção. lebt•c, promettm:r-tudo fazer pelo presiden
Si S. Ex., porém, quizesso lcvaJ.-<t aos seus cialismo c pela federação. 
ultimos extremos, produzida enorme crise Podem os representantes do Rio Grande 
no commercio lmnca!'io do pa.i:r.. diyergir.do Governo nestcoup.aque.lle ponto, 

A crise de sel;cmbl'o cxigi<t a votação de mesmo porqu0 não estão ar1ui sómente para 
uma lei que soccot·rcsse os cttpitaes cun- dize1• amen, mas ~tp.oiarão as reg.I'as geraes 
fiados e os interesses v.inculados ao Banúo da da politica do nobre Sr. Campos Salles, em~ 
Repnbliea. . . quanto cllc se não afa.st<tr daquellcs dous 

Como busca o nohre Depu Gado scpar<.n' a importantes pontos. 
responsabilidade do Poder Exocui;lvo da. que 
cabe ao Leghüativo c1ue votou a lei t . "\.pat·toallo pelo Sr · Fausto Cardoso, que 

Perguntou-lhe o nobre Depu1;ado si o o1·ador dlz que 0 ~~ •• Prudente de Mo.ra.es era presi~ 
houves~Je desligado do Governo 0 Banco da. dencialista. c feuemlista e, no omtanto, o 
H.epuhlica, Ugal-o•hin. de novo a elle mais Rio Grande do Sul lhe fez ovposição, o orador 
tarde? diz ser exacto ; por·üm, o Sr. Prudente .de 

E' da opiniãQ do Sr. Mioisti·o da Fa.wnda, Mor<tes 'lueria a, regulu.mentação do a.í•t. 6" 
isto é,· acha que o .Governo não·devo inteevir u<~ Constituição, ao passo Clllê o Sr. Campos· 
na agl'icult. ur<t, na inclustria e no commercio, Sa.lles não quer quo se t ~que no ro1'erido 

artigo. ·· . 
mas, na situação especiali.;sim.a· em que se 
encontrou o Governo, ·não teria. procedi· E, si outro motiv.o não tivesso o l-tio 
mento diil'erento, om nome de thcorias. tlrande do Sul pam ~~poiar o actual Governo, 

Foi um caso especial, em Clue as theorias lm;;tava o enorme serviço que clle acaba de 
tiveram ·de ser abandonadas. pt·os~ar ao pttiz, ·oxecut<tÍldo o fitndiny .loan. 

Faria. o mesmo. Outt·o a.ssumpto ,1uc oc- A his'.ot·üt, quando so tom .de pt·onunciar 
cupou a aLtenr;ão (lo nohre Deputado pm• sobro uma cet•ta ('pu,~a, ou sobre um .deter
Sergípe foi o phenomeno economico 0 o phe- J1)inado individuo, não faz o estudo dos de
nomeno íina,nceiro, q uc na opinião do nobre talhes, mas do conjtmcto de o"bl'as o rle acon-
Deputado, t~ a mesma (:.ousa vista sob· dons tocimentos. · 
aspectos. Pensa Lllle a tribuna d.~ C~mara nã.o ~é _a 

Em que pese <W nobre Deputado, não póde mais proprla. IJara a disculSsfí.o do theo1~las 
ser dessa opinião e acha que são duas cousas philosophicas. Spcnccr recusou umave~ ~\31' 
distinctas. ~ Deputado, affirrnando que con;tprehenclia 

Um povo póde tee uma. certa prospceitl<~de bem nà.o .poder em 'tal posição prestar ao 
oeonomica c ter ao mesmo tempo as suas paiz os sel'Ylços que GladstoriC estavfl. pro
finanças n.traz.adas. stiwdo. OLttra :provtt d;;tquella '!ofil•ma.çiio .·e!'ltà 

Como a RepulJlica. Argentina, por excm- tambem no que di$ser~Q1 Hcecl~.el e Wir-
plo. · chow. 

O lUo G1·<tnde do Sül ü outro exemplo Acha falsa, <t tlteoria philosophica exposta 
frist\nte. pelo nobt'_<}Doputado po:r· Sm•gipe, de q]le os 

Elle atr;wcssa nma cl'ise econoJ1lica agu- povos roproduzmn l'ttpida1:nente as d,iv.ersas 
dissima devido á de.svalor.izc\Ç\ão enorme dos civilizações dos outros povos. Pt•ova disto ê 
,-:eus proélnctos e,· no emtitnto, as suas finan- quo .a civilização gt'eco-romana :ç1ão 1~e,PP9-
ças estão em muito hom :pé. . 1luziu as civiliz;1ç.ões do Egypto o da IIi\lia. 

Não se pódem melhorar as fimtnças de um Identico pllenomeno, den:wnstl'~ o - ora~or, 
paiz sem <tngmento de taxaçfio, porque não se deu no BrazU, nem nos Estados 
1bntes de producção não se c.rc<.tm com f<tci- Unidos. · · 
lhlade ~ l~' pa.rtamen ttLl'i)jt;~ o nohre De,Putatlo por 

Disse mais 1;1 nobre Deputado que a .. t:~uà Seegipe, porque outra cousa nP,o é o f?Bl.l 
:peSíloa jàtm ia approximando do Pl'esidente ideal do ver os. congres~ps ganhando .ter· 
dtt Republic~, porque deUo se est<i. <~fa.stando reno sobre o Puder Executivo, em attribut· 
o Rio Grande do S.ul. ções e fo:rç~. 
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. E' p:~,damcnbtrismo, ropetó o orador, em gubmento vigente I<:mun dosliga.dos da. cs. 
respo:':ta. a. aparte:; üo Sr. Nilo Pcça.nha., que cola. · 

. diz qu•; não ha parlamenbri:nno, de::;de quo Ora, Sr. Presidente, d<:stle que o Con . . 
não ha. o direito d.cdi..;.;;oluçã9,cdo Sr. Fausto 
Cardoso que diz que aq ucllc ideal de puju.nç<t gl'esso não torne extensiva <W curso suporiot• 
dos c. ongressos é apenas opport.ani:>mo. es~a. medida, acontecerá que os olfici<tes a 

q UC me refiro ficarão, -como SG diz em !in· 
Consü'IJado1· ·de que ? A:·Him pcl'gumtou o gmtgom militar, completamente chronicos, 

nol)l'C Deput.atlo por Sêt•gipe n.o ol'ador, sem o cLu· . .,;o necessa.río para sel'ém pi·omo-
qua.ndo em aparto lhe dizia que e~.;;e era o vidos. - · · 
:JeJUma da. sm~ politic<~ republlcana. V<~o di-
. ~Pr ele que. E' consct'V<ulor do rcgimen pre- E' pa.ra sanar este mal c ro.pal'ar umã in-
sidenchl consªg_fado na Con.'ltitnição de 24 justiça. commcttida que maudo_ á Mesa o 
dê~ -íevêren'Ó. Os seu8 amigos políticos üiêu Pl'OJéctó; e3perando pelã-- occasiãb pro~ 
do Rio Grande e o orador são con~m·vadores pri~, que é a discussão, para desenvolvel:-o 
d<tS tradições do seu paiz o do povo b1•a.zi- convenientemente. (Muito bem.) 
Ieiro. Não pommu que tudo quanto teve · 
_e nofilegou o antigo regimen é lama. c po- O Sr·. President:,e-0 pro.)ecto 'fic<' 
dridão. Não l Den-no; datas granriio.ia.'l o sobre a mesa a~6 ulterior deliheraçã'>. · 
homens dt> que nos ot•gut11amos, ta.es como CompareceiTt mais os S1's. Julio de Mello, 
Rio Branco, .José Bonifacio, Itaborahy, Gas- Gastão da. cunha, José Boiteux, C<wlos Mal'~ 
pal' .Ma.rtins e tantos ontt•o;. · cellino, Albuquel'que Serejo, Indio do Beazil, 

De todo.; e1te:'l e d.e outr·os se con5crvmu Serzedello Cort•êa, José Euzehio, Joaquim 
tradiçõe::;-e factos gloriosos. Um<.t phrase a.o Plres, Raymundo At•éhur, Thomaz Accioly, 
meno.3, c~tda um legou <i Historia,~uma lera- Virgilio Erigido,- José Avelino, João Lopes, 
brança, ao menos, da acção que exercera.m F1•ancisco Sá,. Se1'gio Sa.boya., . Augusto Se
na politica do seu tempo. Do nobl'C Deputado vero, Eloy de Souza., SoJ.re9 Neiva, Teixeira 
por Sergipe, quo re~t::t da sua acção demo- de Sá, João Vieiea, Pereira de Lyra. Moreira 
.lidom contra o actual Ministro da !"azenda? Alves, Esinera.ldino Bandeil'à, Pedro Pel'· 

Fallou tambem o nobre Deputado por_Ser· nambuco, ·Araujo Góes, Castl'o Rchello, Felix 
gipe d<~ Oonce(/.traçilo. I:ht'>ta que eUa tenha. Gaspar, Manoel' Caetano, Paula Guimarães, 
prodnzitlo <t actnal fl'atcrnização dos ele- Adalberto Guimarães, Tolentino dos Santos, 
rnento9 republicanos, em torno de uma poli- Eduardo Ramos, Par-anhos Montenegro, Pi
tica de paz qne restau1•on o credito nacional, nheiro Junior, Jos<~ Marcellino, Il'ineu Ma.· 
para. que o orador se orgulho de obra ta- chado, Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, 
ma;nha. Augusto de Vasconcellos, Sá. F1•eire, Barros 

Fol'a.m a!) ba.se.~ lal'ga~ desta politica. que Franco Junior, Antonino Fialho, Lourenço 
fizerll.m com que homen:'l, que se tinham ~:~e• B<tptista, Silva Castro, Cu:;todio Coelho, Pe- . 

. parado e:n dado momep.to historíco da nos:~a reira Lima, Pereira dos Santos, · Estevão 
p:l.tria, se de3sem t.reguas, vindo collahorar Lobo, José Bonifacio, Alfredo Pinto, Adal
ne;ta grande obra que a 1 de julho feste- berto Ferra.z,Lamounier Godofeedo, Nogueirn. 
jamos todos 1 (.Mv.ito · bem; mttito bem. Junior, Rodolpho Paixão, I,amartine, Oli· 
.o. orado1• e muito felicitado). veira. Braga, Cincin·ato Braga, Teixeira Bra.n· 

dão, Benedicto de Souza, Lindolpho Serrª', 
)r o Sr. Heredla de Sá....,..Sr. Pre- Manoel Alves, Xavier do Valle, Alencar Gui
:·.- sidente, devido ao adeantado da hora, não ma.rães, Lamenha Lins, Carlos Cavalcanti; . 
. me é possivel, como desejava, justificar mi- Barbosa Lima, Soares dos . Santos, Angelo 

t h Pinheiro, Germano Hasslocher, Francisco . 
,~nuciosamente o projec o c1ue ven o submet- Alencastro, Víctodno Monteiro, Vesp.a.sia.no 
-ter á -aprecbção da Camara. Entretanto, 1 · direi ligeiramente que este projecto não é de Al :mquerque, Alfredo Varella e Diogo 
mais do que uma medida complementar a Fortuna. 
outra, adoptada pela Camara no anno passado, Deixam de comparecer cÇ>m . càusa partici~ 
quando entendeu ser medida de equidade con- pada · ôs Srs. Pedro Chermont, Luiz Domin
. ceder que os alumnos do curso preparatorio gues, Anizio do Abreu, . João Gàyoso, Pereira. 
:aa Escola Militar tivessen;t mais um anno de Reis, Gomes d.e Mattos, Raymundo de Mí~ 
matricula para. concluir os seus estudos. Esta randa, Francisco ..Sodré~ Vergue de Abreu, 
~edida, Sr. Presitlente, devia ter se ,tornado Augu5to de Freitas, Marcolino Moura, Di o, . 

:extensiva. aos alumno3 do curao superior, nysio Cerqueira, _ José Monjardim, Sampg~.io 
póis que . é um facto que os alum.nos deste Ferraz, Ma.rtinho Ca.mpos1 Penido Filho, Sil

' curso, na sua maioria officiaes, que foram v eira Drummond; Arthur Torres, Valois de 
reprovados em uma mesma mataria ·durante Castro, Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Araujo 
dous a.nnos consecutivos, em virtude do re. Cintra,Ovidio Abrantes e Pinto da-Rocha~ · 
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' 
E soni causa. os S1·s. Sü. Pcixut), Cunha strlcto do R;tado de Mina: Ueraes o Dr. 

Martins, Linia. Filho, Rodrigues Doria., Syl- Ca.rlos Honorio Benedicto Ottoni. 
vio Romcro, Rodrigues Liun, Ilenl'iqu.; Em deguida., são :-;uccc:;·;ivmnente Do.-::ta:'l a 
Lagden,.RMü Blwrozo, Joaquim ill'cve~, R .n- vo~Q; c approvadé~s as seg~tínte:> conclui:\õe:-:; 
gcl Po.":ltana, . Monteiro de Bàrros, lldcJ'onso dõ p:wccer 11 • 26, de 1901: 
~~lvi1~, Montei1:<? . da _ Sil~eir?·•., F::an~is~o « lo, qnc sejam amll'ova.uas as eleições 
Salle:>, Leonel F lllw.. Ilequguc Sallvs, FOI- procedidas llO 9° districto eleitora.! do Estaclo 
n~trul.o prestes, .Moren·a da Sllva, Malta ~u-. de Minas Gerao-:, 110 dia 28 de abril (lo cor
mor> Costa._.Tun~o~·' Ad_9lpho G?rdo, :Joaqm~ rente anno; nas seguintes secções: Glori-a <lo 
Al~,~r.o, Lutz. P.Jza, .Toao Candtdo, Rtvadavm Divino e Nossa Senhora. do Pa.trocinio, mtt
Cor 1 ea e Am ellano Barbosa. nicipio· de ·S. Miguel de Guanhãos, 2", G" e 

2" do di{tricto de Mend;wha, m1rnicipio de 
Diamantina, Santo Antonio-de C<w:tting;t, 
rnmüeipio de Sa.nt'Anna dos Ferros, Antonio 
Dias, rnnnicipio de Itabira de. Ma.i;t.o Dentr-o, 
3" secção do Rio Ver·mollw, S; Solmsl;ião do 
Co.rrcntns o laponltoacongo, município do 
Serro e Rio do Peixe o S. JosG do Brya.ülnt, 
municipio-da; Conceição do Serro, e anmtlltL· 

_PRIMEIRA PAR-n DA-ORDEM DO DLA-

dai:\ as da~ demais secções. · _ 
2°, q uc seja r oco n hocido Q • pror.lam<tdo 

O Sr. Faust.o Cardo~o-Pe<}O a Deputado pelo · go. dí.stricto llo Esta.Llo do 
palavra pal'á uma; explicação pe$Soal. . Minas Geraes o Dr. Carlos Hõnorio Bene

O Sr. Sabino B~u·l'·ozo (pela 
onlem) pede ao Sr. Pl'e.,idcntc ·q no consulto 
:i Cas<~ si dispensa o inter.'lticio pa1•a. serem 
immediatamente votado 1 os pareceres una
nimes, que j<i. estão impr>essos, sohre as elei
ções do 1° c 9° di:iltrictos de Minas. 

dicto Ottoní.» 
O Sit. PJtESIDJ~NTE-Não vosso d<tr n. p<.t

l<Wl'<~ <~O nobl'eDeputado, emqua.nto nã.o se -o s.~ .. Presidente- Proclu.mo De-. 
,·ot,;Ll' o parecer que tr11ta do l'econhccimonto· 1>tl1;<\llo DOlo l)o dhtricto 1lo E~t<tdo de Minas 
de Deputados· · Gerae;s:o Sr. Carlos I-Ionorio Benedicto O t-

O SR. FAUSTO CARDOSO- gu tonho sido, toni. 
~~omo fui hontem n anto-houtern, pl'e,jwlicado Sã.o ·stwcessivamonte postas a votos e 
ncsf.n pedido. Ante-hontem pedi a pa.la.vra approvadas a.s seguintes conélusõcs. do paro
pa.r·<.t uma explicação pessoal, o. quem pl'csi- ccl' n. ':!.7, dcl80l; 
dia. a. sessã.o decla.I·ou~me quo n:\o m'a d<wa, (<P, que seja appt'OV<I,da <t mesma cloiqã.o.,. 
pol'qne se tratava de um caso urgon to. N<t· t~xceptuttdn.s as secções em principio cnume
quclle mesmo momento, dcante de urn e<tso radas ; 
lll'gente, dous Deputados havimn i'allado 2", que seja. rcconhecüfo Deputa.do pelo 
para explicações pessoaes-os St•s.Serzcdello lo districto· de Minas Geraes o D1'. Fra.ncisco 
Co1·rêa e Bueno de Andrada. Luiz da, Veiga.» 

Eu sei que é necessario votar·; tr-ata-se de 
rota r um parecer da Mesa. e ninguem acn. ta. 
mais os pareceres da Mesa <~o que cu. En
tl'eta.nto, mantenho .o pedido d.t palavra 
va.ra uma exJ?liCiJ.çã.o pessoal. . --· · 

O Sr. PI•esidente ·- Proclamo 
Deputa(lo pelo lo districto rlo Esta(lo de 
Minas Geraes o Sr. Francisco Luiz _(la. 
Veiga. ~ · 

O Sr. President.e - V. Ex.. não O Sl... Sabino Barrozo (pelcr. 
tem razão. A Mesa toma em. toda. a consi- or·dcm) - Sr. Prosidonte, achando-se na. 
dcl'ação o ·seu pedido de paln.vr.a paru. uma antc-s:::da o Sr. Carlos Honorio Benedicto 
explicação pessoal, mas não pôde preterir a.s Ottoni, que acalm <lo ser rêconheeido c pro
votações, concedendo <1gora a llalavra _para -clam<Hlo Deputado pelo go diskicto <lo Es
V. Ex. fazer a, sua eXl)licaçã.o pes.:lo:tl. A pó.; bdo de Min<~S Gcra.cs, pcç~o a. V. Kc se 
a votaç-ão; a Mesa dará a. pa.lavra a v .Ex. digno nomear· a Commi-;sã.o que do verá 

acompn.nhal"O ao recinto, afim de prcs·Gar o 
Con..;ultacla a Camara, · 6 cancedida, a· dis- compromisso regi meu ~al. " 

pen::;a pedida pelo Sr ·- Sabíno Ba.rrozo, para 
que sejam imn1cdiatamoiite ·votado.~ oil pa- o Sr. Presidente - Convido os 
receres ns. 26 e 27, de 1901; reconhecendo sr-8.- 3a 0 4o Secretarias a irem receber o 
Deputados pelos lo e go dis·Grictos do Estado mesmo Senhor, que, sendo introduzido no 
de Minas Geraes ·os Sr~. Fl'ancülco Luiz da. recinto, prêsta junto ú. Mesa. o compromisso 
Vei~a e Carlo_s. llonorio Benedicto Ottoni.- regimental. 

E' annunciada_,a votação do parecer ri~26, E' annunêia(la a votação das matGria.s 
de 1901, reconhecendo Deputado pelo go di- constaütcs da. ordem do dia. 

Camara V, li 
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O S1•, Pt•esidente - Antes do 
submetter <i. votação as materlas inàicadas 
na ordem do dia, vou snhmotter a voto.3 as 
materias quese a._çha.m sobre a. mesa. 

São successivmu,ente sem debate ~~ppr~
vadas as redn.cções finaes . dos projectos 
ns. 65 e 66 de 1901, paea. serem enviados ao 
Senado. · 

São lidos, julgados ohjectos de deliberaçã.o, 
~ enviados á • Commissão do Marin hn. e 
Guerra, os seguintes 

PRO.TECTOS 

N• 7:3- 1901 

Autoriza o Governo a promootw, desde já, à 
etfectividade do posto, os al(cwes gradttarlos 
pela lei n. 350, de 9 ele dezemb1·o de 189.5, 
e dá outras pro'Oidencia:~ 

Por decreto <lo :~ de novcmbl'o de 1894, 
foram promovidos ao primeiro posto de offi
cial no exercito todas as praç~as commissio
nadas em divet·sas datas nas tres armas. 

A relação dessas praças, porém, só foi da.da 
á publicidade e,n fevereiro do anno seguinte, 
o incompleta, }>ois não continha os nomes 
de todos os cornmissionados; foram omittidos 
os nomes do diverséts peaças, que em 3, de 
novemllro tinlt:tm a commissão de al!'ot·cs, 
algumn.s ntais <~ utigas, algumas com melhores 
serviço:i rlo (i li O ou tl'<~s u:n.s ccmtcmpl.adas 
nessa relação; ontret·mto, sómento o~tas 
foram considet•<ulas promovida,s. 

· Os outl'os e-vmnüssionados, não obstante 
estarem comprell~~ndidus no doe1·oto rlc ;) do 
novembt·o, o Govor·no nmn,lou, )JOJ' aviso do 
1\olinist{\l'io da. · Gum·r·tt, (JIIC l'CVCi'tesscrn ;~ 
condição de simples pl'aça.s de pret, ou ti
vessem baixa <lo serviço, si o }H'eferbscm ; 
oxceptuando a.}lenas os flUe pertenciam á 
guarnição do Rio Gra.nde tlo Sul, onrlc eon
tinuavam as operações de guerra. 

Pacificado o Estado, terminaLlas, pol'tttn~o, 
as operações de guerra, o disposto no aviso 
a que ma referi seria, applicado aos com
missionados restantes, si não viesse <Lmpa
ral-os a lei n. 350, de 9 de dezembro tlH 
1895, que mn.ndou consi<leeal-os gradnados, 
assim como os tlUO ji~ h ou vossem. ~S ido ro
baixados ou excluídos do exercito, e ma.e-

. cou-lhes. soldo e etapa, como si fossem eife-
ctivos. . 

Ainda assim ficaram cste:'l otriciaes mn 
condições inferiores ás do~; seus .. compa
nheiros, que, como elles comprehendidos no 
decreto de 3 de novembro de 1894, tiveram 
promoção ao posto effcctivo. · · -

Será uma justa reparação promovei-os á 
effecti vidade do posto . 

Este acto não aca.rret~n·ú. o mmuuo accres D 

cimo de despez[L, pprquo os alfe~·es graduados 
pela lei n, 350 teem todos os vencimentos 

· tl'le cabem aos efl'ecti vos. · 
Outr·a, classe de oificiaes , a que convém 

attendcr·, é a dos ofliciues alumnos. 
Em consequencia do grande . numero de 

offici<Les do prlmeü·o posto excedentes dos 
<1uadros, O:j ;tlfcres alumnos, com todos os 
onus, o S(jrn alguns dos privilegios e garcm
t.ias tlos olficiaos do paténtc, estão condom
nados a <Lgua_edn.r por longo tempo sua·cffe
di v idade, inhillidos conscq ucntemcnte do tel' 
accesso, pot· mn.is-distínetas que soj<tm sna.s 
lmbilit::tções sciontiticas, por maiores tl no 
sojam suas antiguidades de pt·açm, o ue 
posto. 

V cio aggra v ar :t situação ilc '3scs nfliciaes, 
l'OL<i.l'dando aind11 mais su<L cllccti v idade a 
lei n . . Ei59, de 8 de n.gosl;o de l900, que 
ma,ntla proench.or um tGrço das Y1tgas, IJUO 

se derem no posto de alferes, 'por inferiores 
nas condições exigidtts pela lei de promoção. 

Já é elevado c augmen';ar{t cada a,nno o 
nnmel'o desses officiae.~ (:137). 

Desses um tem o curso especial de coge
nhttria e cstado-rruüor e 80 o · curso geral da . 
l!:scola Militar. 

Será justo c conv1,3niente qüe certo nu
mel'o de vagas, ·que se derem no primeiro 
pnsto do otricial, seja;m ___ Jll'dOnchidas . por 
:tlfcrcs-<tlurnnos, scrn dcix:w elo se <tttcnder 
;i.s }Waç<ts de pl'et ltabilitacla-:; com o cuti.sn 
gct•<d, de conformidade com <L cxigen.cia. im
posta pelo decreto n. 1 . ::!51, ün 7 (lo l'evoroit•o 
do lR9l, llllC rcgnl:t a.~; pt'omoções no ExrJl'
cit.o. 

Fie<tl':i. assim ampliatl<t <t lei n. 669. 
Dt~h i pt·ovit';i, :t v:.mt<tgcnt de ap!'essar-se o 

preenehimonto dos quatl.t·o ::; pnr otnciac~ co•n 
;~s precisas llaltilit<Lçõos t.hoot•imts e pr-atict.ts. 

O Thesonl'o nãb sel'tL oncmtlo, pot'qua.nto 
os a.lfercs~n,lumnns vencem como os cfl'e· 
cttvos. 

Nenhum prejui'l.ü sofTrcrã.o os 2°" tenentes 
c aH'el":JS a.ggr·ega.rlos - pot· oxcedere~n ·elos 
quadt·os, visto que, mesmo aggrega.dos,pedem 
ter aecesso, quando lhe> toc<U' promoção por 
estudos. (Resolução de l de maio de 1899.) 

Pcns<mdo assim, resolvi ~:nbmetter ü con
sideração de,.;l;;t Cantt.U'tt o scgufn:te 

PROJJ~C'l'O DJ~ LEI 

N. -l!JOl 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. L • Flca b Governo autorizlJ,do a pro

mover, desde já, á etrectividade do posto o 
alferei:i graduados pela lei n. 350, de 9 de de 
zembro de 1895. -.-
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Art. 2. 0 Emquanto hcuvet• 2°5 t~nentcs o 
alferes excedentes dos quadeos, metade das 
vagL~s, que se derem no primeiro pesto do 
c !liciaJ, serão preenchidas na <trtillu1l'ii1 por 
:dferos~alnmnos e em cad<L umc.L das <Lrnu~:-J 
.:avaliaria e infantat'ia por alfe1'es-a.tumnos 
,. praçtLS de pret, todos com o curllo geral da 
t•:scola Militar . . · 

Art. 3. o Revogam-se as disposiçõc:; em 
! contrario. 

S<üa. das sessões, 
Francisco Jl{ottra. 

1ie junho de l\101.-

Art. 4.0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das sessõos, I do julho de 1901.-ilen~ 
ril)lW Lagden. 

N. 7(1- WOI 

Rcstaúelcce a Ja classe de artifices militares 
na ln·iyarln a que se 1·e{ere o decreto 
n. 2.207, de 30 de dezernb1·o de 1895, e 
da out1·as providencias 

O Congresso Nacional rcsol v e: 
Art. l . F'ic<t rcsta.lJC!ecida, a la classe 

, ... ..,;. , . _ l, . . . . .. .. . l. . l . . de. al'tiflces milif,étre.~ na bl'ign.da, a. que se 
( U/l.<,e .e O pi a__.o (.e 1Htt~~ Wlb nnno ( U 1!llt /l- ref'el'C 0 decreto 11, 2.207 de 30 dO de-

c;,!l~t ao~. _e~;·a.lumnos.(l~. curs~ ~UJJUn_m· rlr~ zelnbro de 1895, cc1uipar<Ld~s aos mestres 
f,sc~la llitl~t.w_ ~z0 .f3 1 aAl,, de.>lzqa~o!S P01_, e ·ne~lit reintegrados os q~e se ach11vn.m 
1l~O.~wo,~~ 'ep! ota~,ao en_L 1'~ 1 ~-a. 11~,e!ji~W ma . mt crktda cla.s::;e por oceasw.o da .. peomul-
lo w cl!.,J ante dons armas coJ<sewtwos ga.çrão do rcgulanwn·r.o do col'po de offici-

O Congresso Nu.cional J'esolvc: · 
Art. l. o ·Aos cx-alumnos 1lo t:urso supet·ior 

,[a, Escola_Militc.n' do Brazil, dnslig<Ldox pot• 
motivo de repl'ovação em Ulllê.t mesma, ma
t.r.ria durante dons annos consecutivo~. fica 
concedido o pr<tzo de mais um ttnno de ma· 
tl'leula, afim do que possarn prestai' novos 
exames. 
· .\ l't. 2. o H.ovng<tm-se as (lispusi,;·úi'S Olll 
,c,,nf.t·ario. 

:->al;L da.S SCS~ÜL\:-:i, ;~ do ,jlllllo do 1\IUI. -
11 n·e1lia de Sâ. 

N. 75 -- JIJU I 

aos in l'el'ioros 1ltt ar•nmda a q uc so refere 
o decreto n. :3.234, de 17 de março de 
18!10. 

Art. 2. Revogam-se as uisposit;lÕOs em 
con I. r·ario. 

. Sa.ln. thLS :-m.-:l~ôo~. I do julho de 1981.
Ilere(Ua de Sli.-Barbo:m Lima. 

O~ .... Presidente-Vou submotter 
a. vul.os o pa.t'CCt!l' n. 25, du !901. ao qnal 
t'ot•am oflh·eddos pulo Sr. Paulét Hmnos tinm 
0111Cild1L ll Ulll l'Ol!llet'l!UOllto. 

lllwo JH'ocodm.· n:t vot;tç~ão o reqnerlmento 
de s. Rx., qun ó eoncehitlo no8 seguintes tor
tnos : 

Ro•llll!ÍI'o quo Ht\ia ouvid:t a Conmi'issão do 
J,.rlla e;r~/ens1:vo r1o hospital ,. en(anltll'irls l ll'f,~ii.Jllonto sob!'!' o pat•oe~Jl' I!· 25. tlc 1001, 

de Marinha o dec?·olo n .. .f78, tlc [} du de- ·o sobre a, cmotHia substtGutrva a ollo apre
~en1.b1·o de 18!J7, 1ut 7Wrle ·1·e{c'l'lntle d cqni- Sl~llt<L<lt~. 
71llmçtío dos corpos de Jo. classe e das escolas . 
de ap~·endizes mw·inhciros aos 1W'vÍos de3o.. ,()Sr. Paula.I~iunos (pela 01·dem) 
1'/asse, pa1·a pe,.cepçt7o tlc laJ•if'as, e dd ou-· -:Sr. Presidente, o meu requerimento peclo 
I.J·as p1·ovidencias que seja ouvi(lct a. Commissão de Orçamento, 

não só sobre a pro:po,:~ta da Mesa, que crea a · 
: o Congresso N<teioiml resolve: despeza de 14:000$, como sobre a emenda 
i ,\.rt. l.o Fic<t extensivo ao hospitál e 011• substitutiva. que apresentei, que crea tam
rr~nnarias de Marinha 0 dccmto n. "178, de bem a despeza de 3:000$ ... Tratando-se de 

augmento do desp.ez<~. parece razoavel quo 
1 de dezembro de 1897, na. parte.reforente á sejtt ouvida es:'la Commissão. 
~·ttüparação dos corpos de F' classe e das 
't(::olas ele aprendizes m11rinheil•os ou navios Postó a votes,é re,jeitado o referido reque-
o 3a classe para a. percepção de tarifas. l'imehto por 74 votos contra 34. 
Art. 2..:.0 Os otíiciaes ini'eri~n·es. da. armada, Posto em seguida. a votos, é rejeitado o 

Ka·ceberao um<.L etapa em dmhen'o alé~ da substitutivo o1ferecido pelo Sr. Paula Ramos, . 
tuc~ percebem em genel'os, e qu<mdo adclldos cujo teor é o sea-uinto: · 
l1es serão concedidos· 2/3 ela. gratificação a "' 
~ue tiverem direito. Substituam-se as conclusões do. parecer 

Ad.. 3.0 O Governo dará novo regula- pelas seguintes: 
-uento ao Hospifal de Marinha, de accordo la, que seja creado o logar de bibliotheca- _ 
·om o decreto n. 3.234, de .17 de março rio-archivista e para elle n.omeado o .chefe 
i e l89g, · - ele· secção actualmen te encarregado da con .. 
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servação do <Hchivo, danclo-se.:lhc mais uma 
gra.tificação annual llc I :200$000; 

2a., que seja creatto o logar de conservador 
<lo archivo c bibliotheea,com os vencimentos 

· annuaes de 4:8008, sendo dous tc1·çrs de or
denado e um de gra.tificação, devendo ser 
nomeado para, este logar um dos acttües 
continuos. 
· O logar que vaga.r, em vil't.ude dessa no

meação, será extincto. 
·Em seguida é posto a votos e a.pprovado em 

discussão unica, sa'lvo as emendas, o seguinte 

PARECER 

N. · 25-1901 

1.0 Que se,j<.t creado o logm· de bibliotheca,
rio com o~ vencimentos c categoria, dos 
actuaes chefes de secção. 

2.0 Que seja creado o log .. r de conservador 
da. bibliothcca com os vencimentos annuaes 
de 5:000$, sendo dous terços de ordemtllo c 
um terço de. gratifieação. 

3.0 Que sej::t autorizad<t a Commissão de 
Policia a reformar o regulamento da ser.re
taria na parte relativa ao serviço interno 
da bibliothcca. 

São successivamen~c posta: a votos c rejei· 
tadas as seguintes emendas: 

Do Sr. Mayrink :ws ns. 1 c2: 
Substitua-xc : Picam et•cados dous log:u•cs 

de offi.cia.es de secretaria para o Het•viço tla 
biqliotheca, percebendo os vencimento;-; l'C· 
spectivos a estes cargos e na. {('wnm ostabc· 
lecida.. 

Do St'. Nnlson .'tle V:tsconcollos ao n. 2: 
SubstEua-se : Fie:~ ermtdo m:Lis um loga.r 

de ofilcial da Secretaria da Camara. com os 
vencimentos respectivos a estes cargo.~. 

E' annuncia.<la, a votação da. emenda addi
tiva do Sr. Bueno de Andrada mandando 
affi.xar em todas as municipalidades do Brazil 
o requerimento do Sr. Serzedello Corrêa 
approvado na sessão de 1 do corrente. 

Posta a votos, é approvada a referida 
. emenda additiva do Se. Bueno de Andrada., 
cu,joteor é o seguinte: 

-Proponho que sejam ·affi~adas em todas as 
municipllidades do Brazil cópias do reque
rimento do Sr. Serzodello Corrêa. 

O Sr. · Gerlll.ano Hasslocher 
(pela o1·d-em) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 88 e contra 37, 
total 125. · 

~mondas oJfet·ecidas n<t 2" cÍiscn,;;sào do peo
Jecto n. 4~, c.ffigte a 1m o, que fixa as forças 
de t~rra par,t o oxercieio do 1002 (2" clis
cussao). . 
. _o Sr. l_.res~dente -- A este pro
.Ject.o foeam offerendas emendas aos a.rts. 2o 
e 5" .. · ' 

S5.o succossi vament.s postos a votos o ap
provados em 2a discussão, os arts. 1" e 2° do 

PRO.TECTO 

N. 42A- 1901 

Art. I . " As forças do tel'l'él, para o exerei-
eio de Hl02 eonstarã.o : _ 

§ I . o Dos oílicütcs das di!l'ci'eni;es classes 
do exercito. 

§ 2. o Dos alumuos das cscuhts militares 
até 800 praçaH. 

§ 3. 0 De ~8.160 lH'Ur.~;ts tio pret, distl'ibui
das de accordo com a organização Oln vigo1·, 
as qua.es podeeão sm· elevadas ao dob1•o ou 
mais em cit·cumsta.ncias oxtraordinn.l'ias. 
. Art. 2. o Est:1s pra.ç.as sorã,o oLtidas peln, 
fórm:J, expressa no m·t. 87, §. 4°, da Con~ti
tuição c na lni n. 2.G5ü, tlc 26 de setembro 
de 1874, com as modificaç~õo::~ estabelecidas 
no::; :Lrts. Bo o .4" da lei n. 3!) A, de ;10 do 
,i:moiJ'O tln 189~, t!tn;\,inua.ndo em. vigot• o 
parag!'a.pllo nnicu do at•t. 'f!P e o al't. :3o da 
lei 11. !!!H, do O do outubt•o do IS!Jn. 

O Sa·. RodOII~Ilo :Paixão (peta 
otdem) lmnlm.L flJt:l o p:trccet• ela com
rnissã.o nccoita apon:ts a emenda d.o a1·t. !1° 
c rojoittt tt ornend<t t.l.o arl;. ~~~. 

Em seguida t) pnst.a tt votos c rejcitadtt t~ 
seguinte emondn tio Se. Carlos Cavalcanti: 

« Redija-se assim' o ttrt. 2° : 
Art. - Es~as pra(;as serão obtidas pela 

fórnm expressa no art. 87, n. 34, da Consti
tuiÇão e nos arts. 3° e 4 o da lei n. 39 A, do 
30 de ,janeiro de 1892, ficando ~·aduzidas a,s 
isenções de que trata. o referido art. 3" da 
citada lei unicamente ás capituladas. nos 
ns. l, 3, 4, 5, 6 c 9, ·sendo limjtada a do 
n. 3 tão só mente a.os religiosos de ordens 
monasticas, · companhias, congregaçõ.Cs ou 
communidades de qualquer denQminação, 
sujeitas a voto do obediencia, regra ou es
tatuto quo importo a renuncia da liberdade 
individual. 

Parageapho unico. Continuam em vigor o 
parn.grapho unico do art. 2° e o art~ 3° da 
lrü n. 394, de 9 de outubro de 1896. » 

E' annunçiada a. votação do projecto O Sr. Carlos Cavalcanti (1Jela 
n. 42 A, de· 1901, com o parecer sobre as o1·dcin) requer verificação da votação .. 
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liroccdendo-se á vcrificaç[o, reconhece-se 
ter sido I·ojeitada. por 86 votos contl'a 28, 
total 114. 

Em seguida é posto a Yotos e approvado 
o seguinte 

Art. :3." Emquanto nã.o fór cxecut<\<lo o 
sor·teio militar, o tempo de seeviço para os 
volunta.I'ios será de tres annos, podendo o 
engajamento dos c(uc tiverem concluído esse 
tempo ele seeviço i;er logar pot• mais de uma 
vez e por tempo rmnca. menor de tres annos 
de cada vez. - · 

O Sr•. Fausto Cardoso (pela 
o,·dcm) l'CJ1uer ~~~·itica.(~ão 1hi votaçlãO. 

Pl·occdendo se ;1 vnriticação, reconhece-se 
teeem votauo a favor 90 Ses. Deputados e 
conti'a 13, total 10:~. 

O Sr. Pl'esiden.te _:_ Não ha nu
mnro. 

Yac-sc proccJ.m· ;i, chamada. 
Pl'Ocmlendo-sc ti, chamada., verifica-se te

mm-se ausentado os St•s. Allmquerque Scrcjo, 
1\.oill'igues Femn.ndos, .T_osü Euzcbio, .Jost~ A. ve
lino, 1\ngusto Severo, Trindade, Toixeiea de 
Sü., Malaquias tionçn.Lvcs, Co'rnclio da Fon
seea, Estacio :OoimliJ'a, Feltx Gaspar·, A~u.l
ilePto Guima.rã.es, Galdino Lo1•eto,. Ncl~on de 
\' aseonccllos,Augusto tlo V<tsconcellos, Barl'os 
l•'t·anco .Tunior, Nilo Poçn,nha, Estcvam Lobo, 
I.:Lma.rtjne, Padua Rezende, Miranda Aze
'n<lo, Moreira d<t Silva, Oliveira Beaga, 
Huono de Andra<la, Azcvm!o Ma1•ques, Lin
d<:.lpho S0r1'a, Campos Cart,i<w c Cn.ssiano do 
\'aseirnento. 

O Sr. P•·esidente-Rospondcrn.m á 
~'lmmatla 125 S1·s. Deputados. 

Vae-sc proseguir na votação. 
Posto de novo. a votos, é approvado o .rc-

li~rido art. 3° do projecto n . 42 A, de l 90 l. 

E' igualmente approvada a seguinte: 
emenda d.o Sr. Carlos Cavalcanti: 

Art. 5. o Em vez de dizer-se como na 
proposta, çliga-se: 
. ArL 5.-n As praÇas que de novo se a.lista
l'cm com engajamento ou reengajament.o, por 
tr•es annos, terão direito á.s peças de farda
mento qu~· são abonadas aos recrutas no en
sino, gra.tuitamente, e á gratificação diaria 
de 250 réis. 

Posto a vosto, l~ approvado o seguinte . 
Al't.G. o O Governo providenciará para que 

IH\S Mlonias militares sejam conveniente
mcnLe localizadas a.s .praças que o desejarem, 
quando for·em escwns do serviço por conclu
sc):o de tempo, garantindo-as na. posse dos 
respectivos lotes. 

O Sr. Fausto ·cardoso (pela o;·-· 
dem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á vorificação, reconhece-se 
terem votado a. favor 102 Srs. Deputados ·e 
contra 8, total 110. ,. 

E' ·approvado o seguinte 
Art. 7. 0 O Ministerio da Guerra terá um 

registro dos voluntarios, segundo os Estados 
onde tenham verificado p1·aça, para o fim-de 
deduzir-se annualmente 1lo contingontn a set• 
-sorteado em cada Estado (Con 1titui~~ão, a1•t.. 87 
c seus puragraphos) o nunu•I'.J <laquellf\s vo
lunt<tl'ios. 

E' ·app1•ovado o seguinte 
Art. 8 ." O Governo anirnar;t a. cr•oa<,~ão do 

tiro 11aeional, instituindo Pl'ilm.ios pocunia
rios c medalhas de distincçfio para serom 
cl)nforida.s a.nnnr.dmonto, fllll concur·so sole
mnc, aos melhol'CS a.tiradoros, deduzindo-se 
opportunamente da verba- Instruc<,:ão Mi
litar- do orçamento do Minbterio da. Guer
ra, a import<tncia. que fôr ncce}.3aria ;1, rea.li
zaçilo desí!e servjço, 

São S1iccessivamente postos a votos e ap-
Pl'Ovados os segujntes artigos·: O Sr. Fausto Cardoso (pela 

Art. 4. n As pl'aças que, findo 0 seu tempo· m·dem) requer. verificação da votação. 
de serviço,continuarem sem interrup.Qã.o nas Precedendo-se á verificação, reconheM-se 
flleiras com engajamento de trcs annos, pelo t'3rem votado a favor do-art.' 8° fD2 Srs. 
menos, terlio direito <1 importancia em di- . Deputados c contra 3; total, 105. 
nheit>o da.s peças de ~fat•dainento que se abo-
nam gratuitamente aos rocruta::~ no ensino O S1•. Rodolpho ~aixão (pela 
P lJcm assim (~ gl'atificaç~ã.o düwüt do 250 réis ordem.) diz que varios Srs. Deputados ent~·a.
c~stipulalla na. lei n. 247. do 15 de dezembro raro no r-.:cinto depois dlli conta.gem do nu
do 1894. · · mcl'O e cpe por i~so deve have1• numero sur-

At·t. 5. 0 As ex-praças que do novo se ali~- ficiente para v.otar-se. · · 
t:trem com engajamento ou reengajamento, 
por tres annos, ·tierão direito <í importancia O Sr. Presidente-Evidentemente 
nn1 dinheü·o das peças· de fardamento que_ não ha numero fl·Q recinto, além de· que já 
:-;n <~bonam aos recrutas, gi·atuitament0, no deu a hora da 2a parte da ordem do dia. 
nn':>mo, e á. gl'atitlca.ção dia.ria _ele 125 r1}is. Fica adiada a votação. · 
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Sl~GUNDA PARTE DA ORDJ•;i\[ DO niAt 

O St•. l~:uH-.to <::ar<lo~o --- p,•l,~) 
a p:dn. v l':l. pa.P<t llllla. r.xpl ie:1.ç:'lo pr.s~u;d. · 

O Sr. Presidente- Tnm a p;tln
Vl'a. o nobPc Dnpnütdrí. 

o s.-. Fausto Cat•doso ( JXl''ft 
WJia eo;plicaç{íO pessoal ) diz ni\.11 S:tbnt• ]lOl'
que estü. (lnstin:1.do a, vcl' scmprü demot·;td:t a 
decisão da Mos:~ .. to.l:t :t vez qne p.•<!e a p:t· 
lavr•a para wnn. m.:plie;.l,ç:ío pns,:oal ; r1nnndo 
todos o:> sons cnUcga~ a teem s :lll r.inh ; Ll':t~ 
ços. Entl'er.antó, nr.nhum Dcpal.aclo (' mais 
submisso ~t lVIos:t <lo qw\ o Ol':tdot•. 

Depois de r,•capit.nltu• o ineitl. nk que Ycm 
debatendo, a,ccentúa. qno llllllC<t t1wn lll<L 

vontade ao Rio ill':mtlc !ln S11l, como pôcln 
tes!;emullh:n' a Cam:t.r:~; o cont,ml'i•J <\ qnn <' 
a. verdade, CillllO ]H'OY:t quando discntin o 
ca:-:~o Clmpot. · 

A accusaçã.o vela.da feita por S Ex .. rln fJlW 
o Ol'adOL' pt·ocm·<~ .. :tt't~n.r :.'L poplil:trid:tlle, i;lld:t 
vez <1ue &umtt :~ p:í.laYf'a nüstn rr.cin.t 1, ·tt~ ' ll 
lx~m não tf\m l'und<l.tnr.nto. (Jiwm a,emn. á lio
pulu.l'idado JWO!i.lll'tL <LSollllllptiis <lUO fCl'ülll a 
alnu1. popular, c o nt·:.l,(lol' tanto não o p!'O· 
cura. !llW so:;i n lln im pngnon nesta Camn.r:~ a 
1lotação ao D1·. Cl11tpot. Nii.o r-.·:clllhc asswn-

- pto, agarra-se ú.rpwlln que se nppÕ.' <.í. nxo
cuçã,o do seu pt•ogmnuna, p!ll"rpw, curd'es;;a, 
tt~m a infelicid ~de d.e tel-o. 

Ui:Ho t:Lmbmn f• illu;;í;pc DeputaLl•l poln Rio 
nran1le do Sul q1te o nrador nào eunipt·oltcu
clia o nnss.o rcgimon, porqno a:tac:tYtL o 81'. 
Ministro da Fazenda o ponpav~t o St•. Pl'<)Si
dcntn da Rcpnblica, Ma~: tudo mundn ~mbe 
CJIIC n. pasí;a das finanç : L~ (\ nxclltsivamcni;o 
do Sr. :Murtinho, n, si (~ Vül'1lnrle rp1c p~~ht 
lei que nos rege , no regimcn pt•csidencia.l, 
a responsabilida.dc eahe inteira ao Pl'c:;hlen
iie da. Republica, de facto não (j assim. 

O rcgirnen t em-se obliterado de tal fôrma 
que podemos encarar ti. politic(L parcellada~ 
mente ; e tanto l'l assim quo na propr·ia ba.n
ca.d<t do nobre Dcpntado ha divcrgoncias 
com o Sr. Ministl'o da. GnctT<L e :tpoio ;t 
onti•os Ministros, e, apoio, sobretudo, ao 
Sr. Campos ~all0s. _ 

Nü,o atacou diredttmon i;o ao Se. Presidente 
da Republica, salvo qnamlo p:tl'tiu para o 
Pr·ata., porque tem por S. Ex. o sentimento 
.do gt•atidão po1• factos QllO :·m passat·u.m ontrc 
o oru.dol' o o 'Mini~tro 1l<~ .Justiça do Govm·no 
Provisorio. Não se"onvorgonha rlc co11fes,;ar 
este sentimento, IJoi··q11n portcnee :t uma. 
f'amilia. q11e tem em. gl'<~IÚh~ conta r~ grtt-
tidão. ' 

S. Ex. accusou o orador de theoretico 
abstra~to, mas theorotico abstracto é o Sr. 
Presidente, cuja iqi;uiçã.o l>aseiu.-so em molrles 

Sülll pri nci j_)ÍI)S, 11 UC outt•os não são sini:io OS 
r1no roeom dcdtizidos tlosfaci:os, que repl'e
sen t;a,m a. sy n tlwsi~ do:; <tcunteeuncn tos._ 

O ot•atl•)l' pensa qno o mt11Hlo n.a.o ~e 
governa com princípios, mas com a ltlstol'ta. 
e com os f<1ctos. 

S. Ex. ainda Yoltou ;í. questão llos bancos o 
rom injustiça a si mesmo declarou que f'at·ia 
o :~ccordo do ha.nco. . · 
. Ha.veL'á Cll!Cm no govcmo de .uma. Repu
hlica,, depois de peedon.r n~ilhares de contos 
rle jut•os de um banco, dopo1s rlo uellc dcpo
sitát· o saldo das dclqgaeias mai_s i_mporta.ntos 
rl(í p:tiz, pu.1•a p:tg:uncnto Llo d~v1_denrlos a~:' 
seu.s n.ccionistas, depois ·do mmttn' dez _mil 
conto; em bilhetes, depois de um empl'estunu 
de 60 mil lihra,s. po~'l,.l. deslocar esse ba,oco do 
E::;tu.,lo, entrega.ndo-o a, si mesmo, elle qnc 
cstavtt vivendo !lo leüü, do sangue do 
oror~? · 

Nào; tez-se porq úe \la. no Govceno da. Repu
IJlien. dous ·pensamentos: o !lO Sr. Campo~ 
Sallos, q no q ucri::t ::t illtcl' venção po~· mna. le 1 

1lo u.uxilb), c do ~Hnis !; ro St•. Mnrtmho, que 
a.lJso lut:unentc não a, ·(1 uc L', nmn mesmo pu.ra 
soccoL'l'Ol' o fa.m i:\ to o sell u ioso Ce:wà.. Só 
püde fazoe isto o Govel'no tliiC tem dous 
pensamentos que se contra.dizom, que tem 
qiVI.Ü'o visões opp: :stas, o Goveeno qu~~ . tem 
pJr Presidente um demoet•tti.a e por Mm1stro 
nm homom yot<Ldl) :í.s theol'itts d~ Spence1·. 
Mas, emqnanto o Sl'. Ca.mpo.:: s~lles auxi
liava 01o11 resel'V<t, u St'. Mul'tinho, dosliga!lll(l 
o IJn.nco tlu ee:triu, tnostt·ava em toda a snn. 
nudez :.L sua miserin., a, s1111 morto! 

Como negar-s:J q no ni'í:O _lln. Juus ponsa
mon tos na~ 1inan<,~ns IH·nzllt.nra!5? 

O. nobre noputi.ulo 1do Rio Gr:twlo tl.o Sul 
pol'tonce ti. r:atogol'i:~ rla.q uollos or.~tlot•es do 
tempo de Pel'iclos, que costumrtv<tm torcet· o 
IH~ll::;iunonto daqtiollos ·~ t.lncm tinh;Lm_ de r~l
spnnrlet·, )XLl'l1 cecarcm nma, cet'L:t t1nt1patht<L 
entre olles e os clue os ouvinm. 

E' assim q ne S. Ji:x., pelo fact.o do oradm· 
dizer que ··a Naçã.o Bra.zileit•<t não tem von
tade nem energiit, S. Ex. conclue c n.ffiJ'llU 
qnc ()povo br<.tzileiro não· tem llignida.do. _ 

Ahi os(;l'L ,.L 11 isto ria p<wa pl?OV::tl' a a.ssel'ç:w 
do orador. · 

Uma nação que tinlta um regimen em que, 
dnrantn 80 :wnos, ct'C:3ceu, Llescnvolvcu (! 

1lol'iu, qun tinha dons gt•t.tnde:-l p:trtiLlos- que 
se l•ati<tm na. yasj;hlã.o llo tcrl'itm·io nacional 
om um mornon i;o sob a. ptnssão Llo uma l'BVll 
lnr;fío quo se fez sem outrtl goUD. do sangut 
ILJW <L do Ulll ministro, I[UO SC fez SO!H outrc 
t•u ido IJUO a d 1 tokgTaplio a. tl'a.nsm itti r a.1 
nlUH!lo su1·prc:;;o, mn sua simplicilittd.o nw 
canica, a nova quo a~ wovineias rlo BPazi 
estavam transibrmadas em E!:!iiados, viu oss1 
rogimcn uaquoar, o throno derruir-se, desa]l 
va.rccer i.l tlyn~lltlsti<t .• Ej,-;: UlUí.l. _lição d;_t his 
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ol'ia, o de duas, nma, ou a Naç:io n·razileira. 
não tem Y?ntttde, on ~dse . regimcn, a cnjã 
fJ~irnbra. VIV(~u o flol'IIl dnl'a:nte 80 annos, 
não se dava com ella. 

N:io di,;;;:e quó queria que o Governo inter
viesse como o dnque de Not·mandia em In
glatm·Pa; já mn S. Pa.ulo a. propt·indade' está 
He tot•n:tntlo petull<~ e o pt•opt·icd;ario vê a nn
crHsid.adt~ de J•ehalJilital-a, o este pllenorneno 
deu-se n ~ Eueopa e em bda a part.e. 

Agor·a. mesmo no Estado elo Rio, o Goverúa.
rlor r,~z co1Ú IJtle as tona" publicas quo nã.o 
s;t,o nncn.~saria.s sejam vendidas a qnem possa 
coloniza.l-as, ligando o !tomem n.o solo pt".la 
peopriedade, porque o sa.lario nunca ligou 
homem algum aos fruetoH. Quer qun o Go
verno concorra. para que a pl'opriedade vá se 
clcvantlo, v(l, se tornando conio deve ser, o 
s~~ peostaeá verdn.deiro sel'viço ao pl'opriet:~
r·w, dando ·lhe tm·r:t e mn.tando-::5C o vormf\ 
sa.lal'io, qtw coJ'i'óe o Ol'ganismo de uma. 
nação. 

Argnmen t:.t v a quo póde l~<tvPr Cl'i~e eco
nonüca sem crise 'financeira., que o paiz pódc 
n.;tar em cl'iso 1inan~eira no maximo do seu 
de.;;envotvimr.nto. e em complet:.~ cr·ise (~co
nomica. e apeosenttHL o exemplo elo:-; Estadu~
Unidos. 

Uma na<3'lo pô elo Oi;tar ad mir·:t V(\lmentn bom 
pnlo lado economico, pelo l:1clo dn. producçã.o 
n a.ssohorbatla, pelo' lado da moedn,, pelo lado 
li nanccit·o; on trotan to, a moeda t! o espelho 
da prodn.eç~ã.o, pcwqun sem mnn. nã.o existe a 
otrf.t•a. 

Na ArgnJ&tinn. conco!'l'C o facto elas eommo
'.~tí0s intostinn.s, o descrodito quo corre na En
t'llp:t.do sermo::5 nações ha.rhaf'a.~ ou hctrbn.ri
~:lfbs eoncort•o pa.r·o, obstn.r o credito o e.-Jto 
,~. ttm clomento nwt•:tl do g.'l'and.c forç:~, o que 
I'<·~ com quo disscs . .;o e eompa.f'a~se isto 1ts 
geadas, ligantlo no mesmo aspecto a cl'ise 
linanceie:t tt economíca, qu:tntlo nã..o hn. pro-
tlllcção. · · ' .·. ·· 

Disse c n.ffirma qne temos um paiz . sem 
producção e pelo lado economico esteril ou 
peefeito.mente esterilisado ; quando poder{t 
d.eixar de ceer ~ 

l~nca.eou as crise::! financeíeas da Inglaterra 
~~da França, e todas ellas ahi estão ·mostrando 
(l'le foram causadas pelas secc:is dos vinhedos 
ott por producções C!lW fic:Ll'a.m nós cantros e 
não foram transportadas pn,t'lL os mercados 
consumidores. 

· O que ê pltenomeno diverso é ·o commer-
~~ial, e e.,sc d;l-se quando a mo2da apparece 
das tPocas intern:wiona.es. 

Alr~ a quostão Jà n:io é 1lna.nccil'<t, é com-
11\Ct'cw,l; é o quo se chama. questfio bancaria, 
porque o banco é o ot•g:io pelo c1ual se exerce 
a troca du. moeda. 

Vae teatar do um ponto gl'ave, o Llo apoio 
rlo nobre· DepLlttt.clo pelo Rio Grauc.le 1,\o ~ul 

ao Sl'. Presidente da Republica, porque este 
mantém o presidencialismo e a federação. 

Si, porém, ·o Sr. Campos S<1lles nãQ man
tivesse o presiLlenci:tli&mo e a federação, seria · 
Unl tra,ÍÜOl', })Ol'ClUe UIU O OUÜO COnstítuem. 
a Rs::;encia. do regimon. 

1•~' nma tFJCstã.o constítncional e não de 
opi !üão. E, pol' e::; te lado, o nobre Deputado 
esta. propa1•ado par·a apoiar todos..os Presi
dentes da. Repnbli.ca. nesta 1~egimen, porque 
todos manterão · o presidencialismo .e a fe
deração; entretanto, S. E:c fez .opposição ao 
Sl'. Prudente_ de Moraes, porque querla a 
reguln.mentn.çao do art. 6° da Constituição, 
como si nã.o fosse da competencia do Con
gl'esso regulamentar os artigos da lei hasica; 
S. Ex. tambom nã.o é logico, apoiando o 
Se. Campos Salles depois de lhe haver negado 
o voto e atacado a sua candida,tuea. 

O nolwe Deputado pelo Rio Grande do Sul 
tez nm grande cavallo de batalha da defesa. 
1los homens da mona.rchi::t. que o orador 
a.ccusou. como que para. demonstrar que 
S. Ex. é um espidto jtrsto e conservador. 
Mas. qna.ndo nesta Casa, a PI'oposito do caso 
AndL•ade Figncit'a, Coram discutidos os ho
mens da. mona.rchia, o orador,· dizendo em· 
bOl';t qne o regimen .monarchico havia sido 
a corrnpçã.o, aba.tendo o caracte1' nacional, 
salientou a, enot'mo obra politica. do Imporio, 
(111e nos legou o Bf'azil untdo e forte, tendo 
mantido sempt·e, durante mais de sessenta 
annos, a.tr:.wóz das mttiores difficuldades, a 
nnirl:vlo e tt integrülade d<t Pn.tria ! 

Depois, o nolmc• Deputado pelo Rio Grande 
do Sul compn.rou a Republica Francezo. á. Re
puhlica Brazileil'a, como si fosse possível 
comparar a obra que o inconsciente fez ven
cendo os homens :1. obra que os homens ft
zera,m vencendo o inconsciente, o. obra da 
Natureza vencendo a razão com a. da razão 
vencendo a Natureza ! E S. Ex. terminou, 
perguntando pela obra do orador durante oli 
365 dias de combate ao Presidente e ao Mi
nistro da Fazencla, que, apezar de tudo vão 
para o regaço da Hi~toria, vão para a Im
mortàlidade. 

Quer isto dizer que o 'orador vae só 
nes.~e .caminho que-escolheu, mas vae com 
a sua. convicção dentro dó peito e pede, 
apezar de .tudo, licença para salientae que, 
quando começou a fazer opposiçã.o áquelle 
Ministro, elle era um quasi deus e já hoje 
quem quizer ouvir c sondar a opinião do 
commercio ficará sciente de que a fama do 
SI'. Mu: tinho é só a que se contem na immo
bilí.dade elo presente que lhe (leu o Dr. Cam
pos Salim;- é fama muda, quo não echoa 
pelo paiz, cnkogue á misePia. 

Allndin onol1re Deputado :1, conceni;eação 
dü f'ot'Çt.ts repu hlicu.nos ern torno do Sr. Pre~ 
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sidcntc da Republica cÔmó obra. tlc pa.trio
tismo. 
_ Contesta., porqilc aqnPlie movimento con-

. fundiu os homcn~ apcmt~ oxtet>iormentc ; li 
sontlarnius attentamente o que se passa. no 
mundo politico nesta hora, ha.vemos de . ou
vir não pala.vras de a.mor, mas divergencias 
polí-ticas, idéas oppostas; havemos de sen
tir almas que se repellcm, odio3 sopitados, 

. corações ·que não se c1uerem. -
· -O que preci~:ames é do partidos, precisa
mos ua politica do.~ partidos, qne é a politica 
da n11idttde riacional, p;tra. matar a politic1;1. 
dos govm'nadores, quo <1 n. politica. da sepa- · 
raçã.u. · 

Maldiz a obt\t de S.-Ex., porqneveiu 
ailia,r •~ formação dos par:.ülos, c1ue são · a~ 
mulch~ com que deve a Nação marchar pa1~a 
sua obra de g1'andeza politic(l. e moral. 

Qualtt obra do orador em todo este <Lnno 
. _de cornba.te ao Governo, perguntou S. Ex. 

E' dH:ricil a re>posta. Si Jesus, o .divino, 
;:q)út~ scculos, atmvéz de deôabamentb::; de 
impm'ios e thronos, viu fructificara sua 
o lwa,; níio será o orador, que tem sómente
um pensamento, 11ma _ con·v·icção, que terá 
de dizer : «a minha ohm é esta !» Flódc 
mesmo estar sacl'ificantlo a marcha de sen 

-paiz, mas oste .prejnizo é como o do a.mante 
Jouco, ::tUticinado, arrancando nstl'ellas para. 
Jevant;w a peanha rlo objocto. de SOIL <tmoe 
e q11eom um beijo sorve.;so a sua vida c cloi
xn.sse-o morto. · Si é um mal qne nst:t Ja

. zenuo ao seu paiz, que lhe perdoem pela sin-
tU~t'l<l:tde da. sua acçã.o. 

W o muito <qnor (t sua patr-ia que ta.l voz 
tm'Ve a sua razã.o ; ma.s esta vatria tnm a 
sn;t vida e e~t;a, Camar·a, com a. qnal tem cn
i.rarlo mn fL·oqt(entes comlmtcs, púdo acredi
ta~· qnn ningnem é mn.is por nUa do que o 
m:atlot', popque bate-se pela cxten ,:ão do smt 
:wtor·i(la.dc, pdo crescimento (La sua sobe
rania, pat•;t q no olla seja urna. t•ca.lühvle. 
(J!uifo úcm; mtâlo bem~ Applausos.) , 

Vho a impril~ir os sognintes ~ 

PARECERES 

N. 28- 1901 

~ P~·opüe a nomeaçfJO ele official da · 8ec1·etw·ia 
Cic,~ro da Costa pam chefe de sccç(To in:. 
cúmbido da Bibliotheca ; e dos ciélad,Jos Jose 
AÍigelo 11Im·cio da Silva e Agenor de Ro1o·e 
pm·a ·otficiacs ; e_ do continuo Manoel Gon
çalves Fic:·1·ci . para conse1·vadot ela HílJUo
theca 

A Commissão de Policia. : 
Considerando que, em virtudc·<la dispensa 

do serviço feita ao official da Secrotari;i_ Al
l)el't.o Ernesto Ja.cq nos Onriqno, existo nn1a 
vaga de ollleial da mo.snn, Suet·.:Jtarja: 

Consi<lm'a.ndo que, por .deliberação. da Ca~ 
mara, foi ,creado o logar de hiblio~hecado 
com ·a c1 tegoria. <lo c-hofe de secçao. bem 
como o ue conserv;ldor da Bibliotheca ; 

Re3olve submettet' ::"L approvação da Cà-
mar<t as seguintes propostas : · 

1", que sej:t· nomeado chefe de secção in
cum lüdu da -bibhotheca o official dá secre
ta. ria. Cicero da Costn. ; 

21'. que seja nomeado official, ·na vaga do 
of!1cial Alberto Ernesto .Jacqucs Ouelqno, o 
cida.dao José Angelo Mareio da. Silva.; 

3", que sejá.igua.lmente nomeado official, 
nn. vaga do official Clc:wo da Costn., o cidadão 
Ag()Dül' de Rolll'e; _ . 

43., que seja nomeado conservador da lH
bliotheca o continuó da sccrctarüt Manoel 
Gonçalves Vieil'ó'... 

Sala das Commíssõas, 3--dc julhÔ de 19,01. 
-Yaz- de Mello, Presidente.- Carlo.~ de No
vaes, 1 o Secro:;ai•io .- Agapi!o dos &mtos, 
3° Socreta.rio.- Luiz Gualberto, 4° Secee
tario. 

N; 29- 1901 

Julga · que, com · a modificaçíio q11e p1·opõe, 
deve ser app1·ovada 1.t indico.çao ap1·esen
fada JJelo S1·. lldefonso Al·uim., que lembra 
a. nomeaç(ío tle uma comrniss(io especial ex-

- terna, c()m o fim de ptopor medidas legi~
lativas neccssm·ir.!.~ ú .~olurtTo di~ crise da 
lavottJ'a 

A Commissão de. Fazenda. r, Industr!a, a 
cuJa a.preciaç~ão foi snbmettidtt t~ indicação 
apresentada pelo. Sr. Deputado Ildnfonso 
Alvim, lcmbranclo a nome:.tç~ã.o tltfmna. com
mi~sito especial externa, que, depoisJ1n. en
tender-se com o Govel'no, pl'oponha al:l me
didtts legislativas· nccessal'ias (t Holuçã.o da, 
crise da lavoura, ~~ de pareem• que soj;1 a 
mesma approva.tla, supp~jmida a pa.lavt·a.-
externa. · . 

Fallece (i Camá.ra competencia. p::t.l'á. · cleli
bora.r sobre a nomeação de uma commissão 
externa, pelo que entende a_Commissão de 
Fazenda .e Industria que ~ãodevc da_r seu 
assentimento ao alv.itre indicado,· propondo 
quo' a. commissão seja escolhida no seio rla 
Ca.mara para o fim especial de estud<tr a _si
tuação da lavoura c indicar .· as provid()ncias 
legislativas capazes ele minor·ar a-profunda 
crise que a affectá. . _ 

Sala das Commissões; ~ de jitlho M 1901. 
-J. A. Neiva, prêsidente.-Eslacio Cohnbra, 
I'elator .-Bueno de .Paiva.-Pinheiro Jr.mio1·, 
- Vi1·gü·ioBI'igido. 

lndicaçlio a que se ?'e(e1·e o patecer supm 

Indicoquc_a Commissãb de Fazenda e In
dnstria dig·ttsolJrc a. convõüiencia d;t nomea· . 
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ção de umacommissão espeeial-extema, que, 
entendendo-se com o Governo, proponha as 
medidas legislativas necessarias á solução 
da crise por ·que passa a lavoura de café, 
assucar, ·-fumo_etc. 
: (S.- R.) Sala das sessões, 25 (le maio de 

1901.-I/defonso Alvim. 

e de Santa Cathar·ina,e <!os Institutos Areheo: 
1ogicos de Alagôa.s e de Pet•nambuco.. _ 

Art .. 2. 0 Reyogam-se as disposições -em 
contrario. - · · 

Sala das sessões, 29- de nov~·mbro de 1900. 
-José Boiteux.-c- Lui: Gualbel·to.- F. To-
lentino. · 

Vae a imprimir o seguinte 
f/1>. - o Sr. Presidente~ Estando adti~; 

antada a hora, designo para amanhã. a se
guinte o~dem do dia: 

:PROJECTO 

N. 72--:- 1 90 l 

Declara que gosw'áo de {1·anquio. postal a cor" 
?"espmi_dencia e as «Re'Oistas» dos lns..titutos 

· HiStoricos e Geograph-icos do Braz-il, do 
Pa1'á, Ceará, Bahia,. S; Paulo, Parand e 
Santa. Cathm·ina e dos Institutos A,·clieolo-
gicos de Alagôa.~ e Pe1~nambuco · 

Continuação da votação d.o projecto n. · 42 
A,' de 1901, com o parecer sobre. as ernen~ 
das ofreracidas na 2a discussão_ do pt•ojecto 
n. 42, deste anno, que fixa a.s forças de ter-, 
ra para o exercício de 1902 ( 2"' discussão ); 

VotaÇão tlo projecto n. 2.'57, de 1900, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao-. Mi;;
nisterio da. Marinha o credito especial-- de 

O projec~o n. 237, de 1900, _propõe a con- 6: 000~ para pagar. os vencimentoil que, no 
cessão da fean(1uia postal á c..:.rr.espondencia corrent~ (I,UUO e no proximo futur~, compe
e ás «Revista-::» do,s Institutos Historicos o tem ao ex-secretario do ex:tincto Arsenal de 
Geographicos do B1·azil, do Partt, do Ceará, Marinha. de Pernambuco João Sabino Pe~ 
de S. Pau!o, do Paraná e Santa Catllarina e reira, Giraides (2a. disclÍilsão) ·; _ _ _ 
dos Institutos Archeologicos de Alagôas ~ Votação do projecto n. 38 A, de 1901, com 
Pernambuco.~ _ - - . o_ parecei· sobre a emenda offereeida na · 3• 

Favor igual tem sido Uberaliza:do a outras dJ~cussão do projecto n. 164, de 1900, que
associações e e3tabelecimentos, já por deli- autoriza o Governo a confirmar, attendendo 
berações do Poder Legislativo, já e maiil fre- ás necess<wias vagas, no primeiro posto de 
quentemente por concessões abusivas . do ófficial do exercito, os alferes graduatlos que 
Governú. ti vet•em obtido as approvações plenas de 

O projecto ora submettido ao e.~tudo da que trata o art. 95 do regulamento de 18 
Commissão t.l.e Orçamento alvitra. Jima con- de abril_ de 1898 (3"' discussão) ; 
ces.~ão legal, feita pelo podei' competent~. Votação do pt•ojecto n. 103 A, de 1900, 
imputando assim uma desapprovação do.- com o pat•ecer n. 23, de 19151, julgando qué 
quellas que tenham seguido norma diversa. não devem sct• acceitas :ts emendas o1fer·e
A correspondencia quo elle isenta de taxas cidas na :3a. discussão do projecto n. 103 A, 
tem circulação limitada. e mesquinho desfal- rle 1900, que equipar•a, par•a os oll'eitos da. 
que trará á. renda postal. As associaçõe:; percepção do montepio militar, o pae doere
favorecidas são d<tquellas que, pelo serviço pito ou invalido, que não Uver outro. aro
prestado ao desenvolvimento intellectual do paro, á mãe, viuva ou s•>lteh•a, de offici.11 
paiz, pelos sacritlci.os e abnegaçãq . que lhe fallecido (3a discussão) ; 
custa -o seu patriotico. emprehendimento, Vot_a.ção,do proj~cto n. 201, de _1900, au
mérecem as sympathias e o apoio dos pode- torizando o- Governo a conceder a.o enge
res publicas, · nlleiro Ricardo de Menezes ou á companhia 

A ·Commis~ão é, pois, de parecer que o que organizai', sem onus algum pa1•a o Thec 
projecto seja approvado. . souro, a . construcção,. uso e gozo de uma 

Sa.la-·das Conunissões, 1 de julho de 1901.- estrada de..cferro quo, partindo da Villa de 
Paula Guima1·iíes, _presidente.-Franciseo Sd, Alagoa Monteiro, no Es ,ado da Parahyba, 
relatol·.~Nilo _ Peçanha.-Sabino Barroso ftt- vá ·entroncai' em Sanharó ou êstação ma\s_ 
tlior.-May1·ink. · · conveniente na Estrada de Ferro Centr·al de 

P-ernambuco (3• discussão); 
PROJECTO 

N. 237 - 1900 

O Cong1•esso Nacional rosol ve : 
Art. 1. 0 Gosarão da_ f1•anqtiia posta.l a 

cot•respondencia. e as Revistas dos Institutos 
Histor'icos e Geogr•aphicos do Br•azil, do Pará, 
do Ceará., da Bahia, de S. Paulo, do Paraná. 

Camara V, IJI 

Votação do projecto n. 55, de 1901, auto~ 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi.; 
nisterio da Justiça e Negocios Interiores ;O 
credito que fôr _necessal'io para desapro-:: 
priação do p1;edio em qué funcciona uma 
das esüções do corpo de bombeiros, na rua 
Humaytá. ( 3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 45, de. 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Ml~ 

6 
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nisterio drt Guer·l'a o credito fJ ue fôr nC'Cüi3-
' sa.rio par.t pagar n, g-t•â.l;ifieaçã.o de exercício 
·a. qne teem dil'eito Ca.millo .José Monteiro 
dos Sa.ntos c Joat1uim Gont,mlves d<t Co:>ta, 

. contra-mestre c manuadot' fh extinet:t om
cina de correcít•o do At·senu.l rlc~ Guer-r-a da 

1lcntn . .; :to ompt·e:;Un1o de G50:000$. jnroil de 
7 "/ , o ;unmtizaç:ão do 4 "/o. qne effect.uar 
:t J\.SSlleiaçã.o do 4" ccn tnnat•io tln Bra,zil p<tl'<t 
o fim de eonstt'Jlir o edifir·.io rlr.stinn.do it E::;-
eo!:t de Bclla.s-Artcs; · 

. Capital Federal t:1"" tliscnssão) ; . 
. Continuação <la, 2:), tli:;cussão do proY~c t,o 

n. 2i A, de 1~101, esta.hdPcondo regr;ts FLi'<\. 
a a.djudicaç,ã,o de lJens nas execuções em 

.geral, com voto em sep:.tratlo du St·.·.AzeYeclo 
· Marques; _ 

' Continuação u::t 3" discussão do projecto 
·n.· 46, de HJOl, :uutorizu.ndo o Poder Exe

cutivo--· a abriL· ao Ministerio tia <:uena o 
credito extru.ordinar;o de 4:225$800, para 
pagamento tlo ordena.do a que tem direito 
o almoxarife do extincto Arilenal de Guocrlt 

· de ' Pernambuco, .João Climaen · dos S;tntos 
' Berna.rdes · 

' ContinuaÇão da discussão unic.n. do pa.recer 
n. 14, de 1901, opinando no sentido rlc serem 
n.ccelta.s as emendas oll'Ol'<)ciflas na. :la discussão 
do projecto n. 99 B, de 1900, que reorganiza. 

· .a .Justiça do Dist.ricto Fed:,ral ; 
2"' discussão do prr~jecto n. 57, de l 901, 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
· Minisíerio d;.t Fa;r,cnda o credito r.xtraoL·di
·nario de 104:542~58 :-;, p<tra occorrer ao paga
mento das gratificações devidas aoil empr·e~ 
gados de diversas,...alfandegas da-Republíca, 

· incumbidos do servk:> de cstatistic<t o revisão 
de'de:;pachos em l8D7 a l8D8; 

2a discussão do pt•ojacto n. 58, de WOl, 
autorizando o Podet· Exeeutivo a <tlwit· ao 
Ministerlo da Fazandt~ o ct•edHo oxtmortli
nario de 8:000$, rnim. pag;unonto <!o alllgucl 
da. casa onde fnnccronorr, dn setembro a 
clozembro de 1899. 11 Delugitt:ia Fiscal no 
Estado do Rio Orando do Sul, c -o supplementar 
de 20:000$ :í vol'l>a 9• - Caixa de Amort,i
za.ção - d:.t loi n. 7'1/i, r! e 2U de 1lezcn'ibt'O 
ele 1900, at•L. 28- As:>ig-mttUl'<t dr\ not;ts ; 

[~t diSCUS,.{ãO do !ll'OjOctÕ 11. 4:: :\, UO 1901, 
autorizando o Poder Executivo ét abl'ir a.o 
Ministel'io d;l Ju .;tiça o Negocio;~ Intel'iores 
o credito extraot'dinario de 2:827:)800, pa.ra 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corréa de 
Araujo, vluva do juiz de direito. em disponi
bilidade hacha.rét Lindolpho Hi:;hello Coerêa 
de Araujo; · 
, 2a discussão do p rojecto n. 130 A, ue 1808. 

determinando: que os membros do Tribunal 
de Contas sejam aposentados com todos o:l 
.vencimentos, a.pós 20 annos de sct'viço. ou 
com os vencímenl;os proporcionacs, n.prís 

" 10 annos. provada a invalidez, e dando ou
tras providenciai>; 

:~" rliscn:;são do projcc l;o n. 264. de 1000, 
:wt.oriz:m-,to Q .. GovePno i.~ pro rogar o pra.z.o 
eoncediclo i't. Socierl:vk Montepio Geral do 
~onomía rio:-; Srwvi1lore .. ~ do J•:staclo. pa1·a. 
ind01únizm· ao Tltesouro Fedcràl di~ lltHtnt.ia, 
ljUCllle (~ dO\'CÜOl'ét, n.té C)UC llAS:t Í!l~.titntição 
r ,1o·ula1·ize su:-t situaç:ão. ]JOtlenrlo m1~Smo 
rclev:d-n. do pagamento da. impol'tancict mn 
c1uc Hcon aleànçada. no anno de 1899; 

3a di,;cussão ho projecto n. 231 A, tlo 1900, 
elevando a 16 o numero de... engenhciri)S 
chefes de dü,tricto, na Dir . ctol'ia Geral dos 
Tnlcgr·apho~:. no exe.r·cicio de 190 l; · 

Novarliscnssão doprojectQ n.l5:_: E,dc 190U 
(rcd:wç:ão do aclditivo dost~cado na :3"' dis· 
cu:Bão do proj .;cto n. 153, deste anno, em 
virtufle rlo al't. 133 rlo Regimento Interno). 
;wtoriz:tndo o Governo a tt·ansfet'Íl' para 
M1tnool Maria VeUos :t concessão feita. a Julio 
Benevi1les pe:o decreto n .. 9J, do 7 de outu
bl'.> U.o 1892. podendo Jll'Ol.'oga.l-o pm• mais 
cinco annos. 

Lt'vant.a-sc a ses.:tio ;t,; 3 hot•as n 45 min1Í· 
tos ib t:trlle. 

Pl'l!Sirle~u:ia tlvs Srs. Va.:; lle Jliello (Jn·e.~,:
rlcnt.e), Ca1'ios de Noraes ('/" 81!Gl·eto.J'Ül) e 
Va; de Mello (/1 ;·csüfunlt!). . 

3a discussKo do projccto n. 268 A, de 1900, 
autorizando o Pode!' Executivo a garantir os 
jm•os e <LtnOl'tização, durante 15 · annoR, na 
importancia annual do 71; 500$, cor1.'espon-

Ao meio rUa pt·uc ~:de·so á c1Htn1at!a, :t llUO 
t•espondem os Srs. Vaz tio Mello, Cal'lus de 
No\<t.es, Angelo Neto, Aga.pil;o do;:; Saní;os, 
Gabriel Salgado, Sá Peixoto, Al't.hur Lemo:;, 
Ro1!rigues Femand .1s, Christino Cruz, Ray
mqndo Artlml', Virgílio Brigido, Nogueira. 
Accioly, Frederico Borg-es, Gon-çalo Souto, 
Aug1,1sto Severo, 81oy de Souz:t, Tdva.res dn 
Lye<.i:', Camillo d~ liollanrla, Sli v a. Ma.riz, 
Bt•icio Filho, João Vieira, Cornelio da Fon
seca, E~t<tcio CoimlJI'a., Pedro . P;•.rnambuco; 
Affonso Costa, Jo~~·· Duarte, Epaminonclas 
Gra.cindo, Joviniano do Carvalho, Rodl'igues 
Dorht, F<Lnsto CM'doso, Seahra, Milton, Ma
noel Caciiano, Eugenio Tourinho, Alves Bar
bosa, flcl'ctlia de Sá, C:1l:'LJ dos Reis,_ Dcocle
cü~no de Souztt. Nilo · Pct;~a.nha, Lo).lrenço 
Bapt.ista, Silva. Ca,s1;ro, Pot•eira Lima, Aure.,. 
lia.no dos Sa.!üos, l\Ltrl;ins Teix~!ira, Oliv:~ira. 
FigucireJ.o, Theophilo Ottoni, Gastão da 
Cnuha .. Jos0 I~qn,:i.(ltcio, João Luiz, Bsporidiü.o, 
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Bueno do Paiva. c'tLL'IWii·o tl 'Jinzrnlll \ Atl<t!-- o SIL PRESIIJIO:N'l'E-N:t lwl'a do expediente 
hnl'1;o- Fnrea,z, NDcn.-;ie Ta.v:l.l'i•:-:, Lamonni;q• en nãu posso dar· a vatavf'n, para. OSS8 fl.m n. 
Godoíh:~do, Antollio Z:teha.r•ia~. Ua.t•los 0/;!,,lli, nenhum dos f.:J•s. Doput:v.lo:~. 

SalJjno B:tei'O :o, Manoel Fulgencio, Li.:Juol- o Srt. S}~ABitA - Poqo tt pala.vr-a, pel& 
pilo Caetano, tsdua.rdo Pimentel, Olegario ordem .. 
Macinl, Lanuirtine, P:.tdua Rcwnde, Gu;;tavo O Sn.. Pn.E~IÚENTE- Tem a palavra pelU: 
ITo<loy, Dominguo.~ de Cast.J·o, Dino Btwno, or·ileni o nu!Jre Dnputado. 
\'alois flc Cn.stro, Eum11ndo dn, Fonseca, C:~.-
,jado, Oincinato Bmga, Xav:icl' de Almeida, 
Hermenogildo de Msmws, .To'ào Cancliclo, 
Paula Ra.mos, I~ea.nei"co Tolcn1,inn, B:tt•husa 
Lima.· l\Iarçu.l J~seolJat', Soat·n.~ (los Sant,us, 
Angelo Pinlteir·o, Vespa~i:wo dn Al!tuqiiill'illlt:\, 
.Uampi>s Cartüw, Cassia.no do N:~sdmnn1;o e
Diogo .F'oi·t,una. 

A bl'C-Sfl i.L sos.~ão. 

E" li ria o posta mn discitssão a ae ;a. 

O Sr. Faust,o Cardoso-Se. Pre
sidente, p:di a p<davl'a u11icamento pa.m <lc
clar:u' r11w I'CJm~lio o~ l'Osmnos das obseL·
Yaçõos, 1JU3 tenho Jeito 11esi;a Casa c que 
teem sido ]JIIbiiéadas no Dim·io do Con-
[JI"essa. · 

Nes3es resnmo:'l, ai.t.ribucm-mn cousas que 
eu não di.>se umas vezes e as iLltcl'am com
pletamente outr-as vezes; 

Assim, t~llc~s não expl'imcm a.bsolttt;trn(•Jltc 
OS ll1CUS po!lSiLllleJitos, n1Í,Il l'C!JI'UdllZCffi 11.:,\ 

minl1ns pal:tvr·i~S. 
Em flegitida (\ uppl'uvada :1 act:t üa. sc:>Sü.o 

antoeedentc. 
Pas~t-so ao· nxpo1lient.c. 

· (_) ~··· (~na-loí!l de Novoes (I" sc
ctel.ttJ'iu) pt·oee1lo :1 lcitm·a du sogui·ntl\ 

Ol'llcios: 
Do Sl'. l" seceet.ario do SenaG.o, tle 3 tlo 

co1+ente, remettcndo õ peojccGo do Senado, 
<wtorizando o Poder Executivo ·a conceder 
um anno de licenç!a, com o rospeci;ivo orde
nado, a.o Dr. Mnnool Vici;orino Puroira,lcnte 
lla 2" CJ.dcirn de clínica: cil·urgica d! Facul
dade.\ da Baltia.- A' Uommissfw de Petições 
e Podtire~. \ 

L{eq uol'imento: 
De Linclolpho Alipio Rodrig,ues da. Silva, 

majoe refot·nmdo do cxcreHo, pedindo re
vor•s:l.o ao ser v iç·o acti'vo.- A· Com missão 
de Marinha e (lnerrtt. 

O Sr. Seabt-a (pela o1·dem)-Sr. Pre, 
sitlnntn, devo diznr 11 V. Ex. quo essa dou· 
trín:.t de não\, se dai' a p;tla vru., para uma
cxpticaçã.o pe~soa.l, a llenhum dos Ueputa.dos, · 
na hora do expediente, r'! inteiramcnt;o nova; 
porque é 'oxactamonte, nessa horaí que á 
concessão da pal:wra, para uma explicação 
pessoal, tem todo o cabimento. .. . 

lntcreompor-sc .a. ordem do dia tios tl'l1'"' 
ba.llws tla Cainara, para ter logar a expliCtl<· 
ção pl3S3oal, é que parece extr·avagante. 

A explicação pJssoal tem inteiro cabl~. 
monto na hora do expedielite, prefe1·e a 
quulquer oui;ro assumpto que, porventura, 
tenha de ser tratado na hora do expediente.-. 

Si :1 palavra. pal'a uma explicação pessoal
ptido sel'. concedida na occasião em q11e é 
annnnciada a <liseusi:fií.o d<L acta,porqm~ uão 
o poderá ser na hora do expediente, aliás 
mais proprla. para esse fim'? 

V. Ex. pótle rmmter essa decisão; mas eu 
di1·oi mais uma voz que ella. é inteiramente 
nuva, que aqui nunca se procmleu assim. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-A explicação pOS·
soa.l ~em lagar em todo o momento. 

O Sn.. SgAmt.A-gn apresenta.rci <1 V. Ex.· 
um exemplo. 

Na occa~iã.o du nxpodionto -nm Deputado 
rel'et'iHW :t outJ•c, o o.~te tom imme(Ji;ittt· 
me11tn tltte tl;n· ullla r:xplica~:lo pessoa.l'á 
Cam:Ha, 

NcAte ea:-Jo, olle devo c:-:pm·al' quo coniecê 
a ol'dom do <lia para f'azet.:.o? Não, ab:-:oluta~ 
mente ; ao contrn.rio : o Regimento deter· 
mina que immcdlata,mente o Deputado dê 
explicaçõe;-; a respeito dJ seu procedimento,' 

Ora, isto ptide-se · veriflc<u· mt hora do 
cxpodieHte. . · .. 

1%:l a dou trina seguida, a menos que nã,tr 
se queira introduzir outm. ' 

' . 
O Sr·. President.e-A IIOl'a'do expe·' 

diente é destinada à u.peesentaç:ão de projé~, 
ctos, ind~caçõos c reqnorimentos; tem, por.o.' 
.tanto, um fim determinado. . . 

O Sr. Presidente - Esi:'t. f1111la. a 
leitura do expJdicnte. 

Além disto, accresce a circumstancia. dos~ 
:~cllar inscl'ipto para a hora do expediente um. 
Sr. Deputado e, pelo menos, dúraute o tempo 
q11o tenho pt·osidido esr.a CU:mara, na hora 
do oxpedionte nunea f'ui pedida a palavra 
para mna oxplica<;ã.o pessoal, 1nas darei a 
palavl'a a. V. Ex., mosmo ante!:) de eni.ra.r na· 
ordem uo dia, • · 

O Sr·. Se_obt•a - Peço a pala~ra 
llíH'a umt,, expUca~~ão pe~Boal. 
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·· Tem a palavra o Sr. Barbosa. L~ma. • . 

:: __ ()SI'. Barbosa Lin1a rofel.'e-sc à 
;;generosa providencia. adoptada pelo Gove1·no 
:·Provisorio, mandando pa.gat• pelo Thesouro 
~q.~ Republica. a.s pensões eustcadas pelo que 
;se: chamava o bolsinho do Imperante, e envia 
'á Mesa um ·requerimento de informaç~ões, in
::d_itga.ndo .se continuam a see pagas e.3sas pen
rS()es. 
C Em _ seguida recorda que e.~peron dnran te 
_todo o anno passado as providencias do Sr. 
>Ministro da Mi}.rinha., dando cumpl'imcnto ;1. 
J~i que mandou revigorm· a oi·ganização da 
b1•iga.da ele at•tifices de Mat•inlJa. 

· · Lei n. 65.2, de .2~~ de ncjvembro dn 1899 
:(Orçamento }lat•a 1900), a1•t. 10. § 2°: 

_ « CoNTINUA EM v lGOR a OJ'gani:;açléo da ln--i
:.qada- de A1·ti(i-ces AN'l'EIUOR RO regnlamento 
:~x:pedido pelo cLct•eto 11. 3.23·!, de 17 de 
:março de 1899, POR TER ESTE EXCI-){)lJ)O Á 
-:AUTORIZAÇÃO LEGlSLATIYA, .Af.TCll\IENTANIJO A 
DESPE~M .. 

Assim pois é LEI. 

tt) que houve excesso do Poder Ex
ecutivo, que este e:co_rbitou- no uso de 
uma autoriza.ção, porque ttugmentou a 
clespeza, sem autoridade para.' fazel-o. 

b) que, pOl' isto, ficou at~mutlarlo o rc
guln.mentu n. 3.234, dr. 19 de março de 
1899 e restabelecido o regulamento an
te>·io>·. 

•: -Pois hem, o Gove1•n 1 olJ:~tinada.mcnte niío 
ccump>·út! 
. l~m aviso d(• !í de dcz~mln'o de 1899 do Mi
. nistet•io da Marinha ao chefe do Estado-
MaiOl' General (i;t Armau:L, pul)!icado em or
dem do dia n. 261, de t:de <lozembro de 1899 
do Qun.rtel-General, manuoU-S(\ cumpl'Ü' esil;\ 
disposiç~a~ de lei: nem assim ! 

· _:· E li minaram-se os mnrgllllla.dores, mas não 
.~e restituir>~m a.o P~'soo.l lle a.rtifiees a sun. 
,classificação c os sem vencimen :.os illeqal-
:_fYI.ente cGrceados ! · 
~f <<Reorganização da llrigada de n.1·tificcs mi" 
'-litares-.2a S3cção-N. L309-Ministcrio da 
;Ma_rinha-Capital Fedcra.i, 5 de de%embro 
•deJ899. 
,;,·:_,Sr. che-fe do E::;ta.do-nín.ior General d~t Ar
·fuada--Tcndo em vit::ta o disposto no§ 2° do 
.art. lO da lei n. 652, de 23 de novembro uL
~iiUo. recommcndo-vós qae providencieis no 
':S.entido de ser 1~eclassitica.do o pessoal ·da 
:brigada de artífices militm·es, a qual tem 
de.serreorganizada de accordo com o Regu~ 
•ll).rnerJ.to anterior a.o de l7 do março deste 
jl.nno, eliminando-se do respectivo qun.dro os 
tnergulhadores nellos ineluidos. 
,~ .~ Saude, e featevnidade.--JasJ Pin/.o rla Lu::. 

Nesta. parte - eliminação do-s Inm'gulha
dores-foi cumpt•id.a. 

Na réclassificn.Ç'ão do pesso~tl 11ão {oi cum
prida ate hoje. 

Em dezomln•o de 1900, wn (tH1W depois! 
reclamaram re :p::1itosament;e os polwcs <~l'ti
ficcs pelos scns direitos tão clai·a e t:wmi" 
nn.ntcmcnt~ <1::1':\(';gnratlo::> \ern Lei (acima ei
tad ~t, § l ~. art. lO) perante o Ministorio da 
Marinha: nada obtivel'am ! 

a) Ao passo· que toLlos solicitam augmenlo 
de vencimentos c que essé angmento ·a mui
t:>s é concedido, a.os n.r·tifices foram dimi-
nuidos esses- vencimentos. · 

b) Essa rliminuiçi'ío, essa. ai tera.qã.o f'oi ille-
galmcnte feita. · -· ' 

c) Para que essJ. itlerJal a.ltoe.1ção 1 Quem 
ganhou com o prejuizo dos ai'tifices '( 

Responde o seguinte pa.t•a.llclo : · 

Novo ?'egulamenlo de 17 de março rlS 1899 

Pot• mez: 
12 _éa.rpinteh·os de 1 a classe .... 
2(i )) :~>2a. » 

DOSJJCZa. total pül' mez ..... 

22G$600 
185$000 

7:5'28$000 

Regulamento anterior (mandado_,·em:gm·ar) 

23 carpinteii'OS de ta classe.... 257$500 
8 ·· « » :~a » _ • • • • 226$500 

12 )~ » :-}• » 185$100 
. Despeza total P'W rnez..... 9:953$500 

Obs.t·vaçã.o.-Diminuiram-se os vencimcn· 
tos dos carpinteiros, podél.ndo-se a la. classe, 
e rn.z<~ndo-se da antiga 211. a moderna l "', e da 
antiga 3" a model'na 2", reba.ixaram os cal'
pinteit•os t-i?·ando-se-llws nos parcos venci· 
mcntos aos los :3 1~500 pot• mez, e aos 2°6 

41$500, pouco impol'tttndo ao Ministt•o dn. Ue
publica ('?) que fica.ssem oJlosa.meutn 'lesados 
honrauosproletu.l'ios com :~OannosdescwviçoB, 
:w annos, 20, 26, etc. ! E mais re(luzir.tm- · 
lhes as aspirações, re~tringiri<lo o qufl.clro de 
43 carpinteiros a ~18, diminuindo a 1" clas:;;o 
de 2:1 P3.l'a 12 e fazen<lo da8 Lrcs classes duas. 
Nesse interimal~u·ga-so oq u<tdl'o dos ofiiciaos 
de patenJ.e- e multiplicam-se os desembarga
dores, tfl'etores, jnizes cspeciaes, commi.s
sarios Llc hygienc, etc., etc. Vejamos o rc-
ver~o da medalha. · 

Novo quadro · 

18 escreventes-de la classe.~ : ... 
39 - ),~ » 2a · >~ , • , , , • 
20 enfermeir•os de la classé ..... 
60 » » 9a » 

Antigo qHadJ'O 

55 esereventes do 8<J. classe ...•• 
58 enfel'meiros de 2" >> 

2:'~6$500 
185$000 
226$500 
185$000 -

1858000 
226$50 o 
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• 
Obscrvação-Angmentou-:;c o numero dC Pol' estes e que poderia, sabct· ao ccl'tosi 

escreventes 57 em voz de 55, c crearam~sc e-como fo1·am encampa.das e do]!ois a.rron-
1" c 2" classes, supprinündo a 3"': quer dizer dadas algunu~s estradas de fcl'l'o, <illC viviam 
foi urna. promoção univol'sal, um jubileu sob o reglmem da g.u·;.mtia de juros. · 
para os escreventes, 18 dos quaes passam de Verdade ú que se lê no·Diado rio Cong1·esso 
::P· para· P classe, rnelhorando <lc venci- um parecer da Commissão, concodcndo o cre
mentos, na mesma occa.sião em que o ;:; ear-· dito de 30:000$ pam recehinwnto de duas . 
pinteiros ainda os de 86 OJ~nos de _serviços dessas -estradas. M~ estranha. quo se peça. 
eram .relJaixados passando 12 dos 23 tle la a es;e et•edito c que a Ca.ma-ra o vote sem que a. 
-·-257$500, para a 1,.. moderna a 226$, e tenlm o Governo informado do modo como se. 
sobra~do da.quelles · 23 da antiga }a, uns fez, não só a ene<~mpação como o ar1•enda.:.:· 

· desamparado::; li, (alguns com 25 anuo) monto. 
de serviço !) que naturalmente desceram dos Julga irregular c menos honesto que tal 
antigos 257$500, a _moderna 2a, melhor- arrendamento se faça sem concurrenoia pu .. . 
mente chamada 3", <i razão dos 185$, que blica. e appella pam o Govet·no, afim ele que _ 
.podem t~r logo quo entrarem os dous es- nos eontractos <t serem hwrado; não se cqn_:. 
creve.n tes acc1·escidos ou os 22 enrermeiros cedam mais isenções de direi ~os para o: 
wtr;númlados, recrutados entre os estrangei- material a see importado pelos t~rrenda.ta.- . 
ros nattwali.~ados qttc dizem sa.ber curar um rios, não já. para <~ construcção, mas para ó : 
pn.naricio ou cozinhar nmí:t infusão. · custeio e trafego. · · - · · ; ; 

A me.•nua, injusta sorte, dos ·cat•pinteiros Nem só gr<tves abusos se podcm.tlat·, tor- -
tiveram: os caldereiL"os do cobl'O, -reduzidos nando-se esse arrendatarios ompreitoit•os dt3:
de dons de la <t 257$500 e quatro de 2a a nbras particulares, em condições privile-
2.26$500 e seis_ de 3a a 185$, a-oito da moderna _,iadas, mas ainda taes isenções dnsfalc~m <V' 
l"' a 226$500 (cotn rebaixamento de dous por- renda pr·incipal do Orçamento da. Roceita e/ . 
tanto, c supprcssão de ta clas.3e) e sete de 2a mais do que isso, contribuem pa.t'i~ aggravar· : 
molhat• de sa, a 185$, os sol'L'alheiros que as condições precarias da industria nacional, ·. 
nr-em quatro de P'· clas:-Jc a, 257$500 e quatro levando a fecharem-se as pouea.s fabrica~ '· 
do 2a. a 226$500 a .oito de· moderna ta. a que ainda existem, dando tra.ba.lho a.os ope,.: · .. 
22G$500. rarios quasi famintos. · 

Total: Conclue 'mostra.ndo a. opportuuhlad~ ele 
- nesses contractos regulal'-so a. questao de 

Despeza do quadro •. antigo. c1ue tarifas de transporte, a.ssump~o do magnÇ~o 
não se . podia legalmente au- impol'tancia para á lavoura. <los Estados do .. -
gmentn.r ··· · · ·- · · · ·: · · · · · · · • 77:192$000 Not·te, que não pôde ser tratada com monos _ 

Despez<t do quadl'o ?node?·no ille- carinhDso intore3so do quo o quo tom rovo~ 
galmenle a~tgmentada. · · · · '· · ~4:223$000 lado o Governo em relação á <tgricultura de·· 

Angmento de despeza, excesso 
_____ _,_ S. Paulo o Minas. 

criminoso de autorida-de.... 7:0-1:0$000 Vem á Mesa, é lido, a.poiado o som dobat~.: 
ericerrado, o seguinte 

(Vide Constituição da República ai·t. 54, 

REQUERIMENTO 
§§ G'", 7° c 8° e Lei da. Responsabilidade Cri" 
mh1at do Presidente, n. :iO, de 8 de j~neiro 
de 1892, arts. 37, 38 e 40 ._ .. ) · · ·t ·d 
_ crearam-se novos empregos, os de mergu- Requeiro que, se solicl e o Governo as 

Illadores agora. suppl'imidos, 0 que explica seguintes informações: 
ta.mbem o augmento de despezas não autori- · Continuam a ser pagas pelo Thesouro da. 
zadas·: e para que não avultàsse esse au- Republica, segundo determinou o Governo 
gm.ento de 2:156$, além do que resultou da Provisorio, as pensões no extincto régimen · 

· elevaçiio dos serventes e elo nume1·o de enfer- político -custeadas pelo bolsinho do Impe• · 
. me-ir os, fo·i"se aos mingoadós vencimentos dos -rador ? _ 

verdadeiros artífices (que escreycntes, cs- Qual a importancia total dessas pensões?-_ . 
criptura.:i~, escriyão .~unca foram artifices), Sala das sessões, 4 de julho de i90L-.+L 
dos. pob1 es .· carpm_te~1 os, . cald.{ates, serr~- Barbosa Lima. · 
lhewos e calden-et~·os e twou-se com mao· 
iníqua edesabusada a amargurada 1·açao para Comparecem mais os Srs. Urbano Sairi~ ' 
cZt:strilJuir por aquella fo'rma ..• · tos, Julio de Mello, Carlos M<trcellino, Indió , 

Termina lastimando que no terceiro mez do-Brazil, Serzedello Corrêa, José Euzobio, .' 
de sessão, ainda não tenha a. Camara recebido Thomaz Accioly, João Lopes, . Francisco Sá, 
as tábellas justificativas ·· do Orçamento da Sergio Sàboya, Celso · de Souza, Moreira. 
Dcspeza, nem os principaes reht to rios dos Alves, Malaquias Gonçalves, J~f!meraldino • 
Ministeos. Bandeira., Araujo Góes, Krroxolla.s Ga.lvãd; . 
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. CtLstro Reballo, Tosta, l<'elix Gaspar, Paula 
Guimarfics, Satyro Dias; Tolentino dos San

. tos, Eduardo Ramos, Par<:tnhos Montene1•ro, 
Gaidino Lor.eto, Pinheiro Junior, José l\lltu·

~ çellino, I-lol1l'iq ue Lagden, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freir·e, Raul 

·.:Parroso, Barros Franco Junior, Alves de 
::Brito, Julio dos Santos, Pet'eira dos S:mtos, 
·, Viriato Mascarenhas. Alfredo Pinto, :May-
Tink, Landulpho de Magalhães, Nogueira 
J.unior, R'odolpho Paixão, Oliveil'<t Beaga, 

·.Bueno de Andrada; Teixeir:1 Bt>andão, Bene-
dicto de .Souza, Lin(lolpho Serr:t, Manoel 
Alves, Alencar Guimarães, Lamenha Lins. 
Carlos Cavalcanti, Germano Hasslocher; Vi
ctorino Monteit·o e Alfredo Varella. 

Doixitm de comparecer com causa partici
pad;~ os ~rs .. Josú Boiteux, Pedro Chermont, 
Luiz Domfnguos, Guedelha Mourão, Anizio 
de Abreu, .loão G<~yoso, Pereira Reis, Gomes 

··do Mrttlios, Raymunda de Miranda, Noiva., 
Franciseo Sodré, Vorgne de Abreu, Augusto 
de l?rdtas, Mrlrcolino Moura, Dionysio Cor
queira, Jos6 Monj<tr(lim, Sampaio Ferraz, 

· Martinho Campos, Estevão Lobo, Penido 
Filho, Silveir<t Drummond, ArtllUr Torres, 
Miranda Azevedo, Paulino Carlos, Alfredo 

: Ellis, Araujo Cintra,Ovidio Abrantes, Xavier 
: ·do· Valle, Francisco Moura e Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs. Albuquerque Se1•ejo, 
Antonio Bastos, Cunha 1hrtins, Jo:tquim 
Pires, José Avolino, Soares Neiva, Lima Fi

' lho, Trind<tde, Teixeira de Sâ, Pereira de 
Lyra, Elpidio Figueiredo, Sylvio Romero, 

··<Adalberto Guinrarães, Rollrigues Lilmt, Iri
•· nen Machado, Nelson d'c Vasconcellos, Anto
·, nino Fütlho,Custodio Cocllto,.Toaquim Breves, 
: Rangel Pestrum, MonteiL·o (le Bart·os, Ilde
·fonso Alvim, Monteiro da. Silveira, F'ra.ncisco 
_Salles, Leonel l"ilhn, Henrique Salles, Fer
nando Prestes, Moreira d<t Silv<t, Malta .. Ju

. nior, Costa Juniot>, Adolpho Gordó, Joaquim 
Alvaro, Luiz Piza, Azevorlo Ma.rques, Ft'itn-" 
cisco Alencastt•o, Rivadavia Corrêa e Aure

i li ano Bitrbosa. 

O ~r. 8ilvn 1\'Jariz-Sr. Presidente, 
'estando na anée:-sala o Sr. F'ranci,;co Veiga, 
, Deputado reconhecido pelo 1 o distdctõ do 
' Estitllo de Mina-; Gerao:>, requeiro a·V. Ex., 

que, nos termos regimenta.c:-J, mande intro
duzil-o no recinto, atim de tomar ;1ssenio, 

· depois de presta. r o devido compromisso. 
(O Sr. Presidente convide~ os s~·s. :3o e 

.: 4~ See1·etctrios pcwa i?·em, 1·eceber o mesmo 
:· senh01·, qtte, sendo int1'0!ltt:;ído no recr:nto, 
- pestajt<nto d Nesa o conqwomisso regimen-
. . tal.) . 

O Sr•. Pre8ident.e-Tem a palavra o Sr. Arthur Lemos. 

O Sr·. Arthur LenÍ.os diz que 
Iou no Diario do Congresso dé hontem que 
a honrada Commissão de Poderes resolvera . 
mandar llusc<U' os livros de assignatural:l de 
eleitores em divoro3a,~ secções do muriicipio 
de Bragança, no Estado do P~r<i.; ~'clê:~~·entos 
ao pleito ferido , a 1 de abril ult1mo, pa~a 
p1'eoncllirnento da vaga aiJerta pela l'enuncia 
do eminente · repultlica.no Dr. Augusto 
Montonegro, actual governador daquelle Es
tado. 

Em uma folha d~t manhã. de hoje lcm 
tarnhem que uma petição possivelmente 
apresenéada pelo candidato diplomado Dr. 
Hosannalt (le Oliveira, dil'ig-ida <'tquella 
Commissão, no sentido de desistir elle doi'\ 
1.500 voto> que lhe foram dados naqucHas • 
secções, sendo. entretanto, contados ao sc1t 
·antacronista- os cinco votos que· nnllas i;eve, 
tin1\a por fim· evitar a vincht dos..Jivros, · 
afim de impedir que a n·;wdc L'os~o com-
provada. _ 

Nc,;tas condiçõe;-;, o silencio da bancada 
seria considerado como uma acquiescencia 
ta.cita a semelhante imputação~ · 

E' este o mótivo por que vem á tl'ibumt. 
Explicará como os facto::; se teem passado 
para que rião fique ma.l julgada a represen
tação paraense. 

Rende a mais respeitosa hon1enagçm de 
considentç'ii.o c respeito à honrada Commis
são tlc Po·leros, mas nã.o pode deix<tr do 
rcc•ist1·ar a 1m.'t iJllpl'cs~ão deixada, no seio da 
c~Ductm pclit -resoluçã.o tomada pelos mus
tres mcmhl'os daqttcll<t Colllmissão no ca.so 
eleitoral do PanL, om em litigio. · 

Desde 1:3 de junho pa:.~sado que a reputa
çii',o rlo canditlai;o diplomado ~i con tcstaçào 
do seu illustre advm·saJ'io, estâ eont i;odos os 
demais papeis em mãos do distinc~o relatot• 
elo pleito, que é ao mesmo ·tempo o digno 
presidente da . Commissão. _Bstão, pois, 
passado.;; o:-:1 15 dta~, que .o Regunento !_llarca 
como pr<tzo maxuno para. elalJOraçao de 
pareceres no seio dal"l Connnissões. Accres0o · 
que ·no caso presente tJ'ata-sc de mateqa 
cou.·üderada urgente o preferencial, porque 
é o reconheciment() de podere.':! de um De-
putado. , -

Houve quém chaniasso a oss<t demora wmt 
pt'otellação. Na sua ingennidad..e e boa fú, 
o orador não pensa v::~- assim. Via antes no 
tempo decorrülo uma demonstração de que 
r~ íllustre Commissão apurava no caminho 
dct mais sã. justiça o seu parecer a. respeito 
rlo ettso, cercado de illl}Jortancht politica que 
cada dü~ mais avultia, e sobre o qual pesam 
volumosos autos e um rol de documentos, 
naturalmente dignos de estudo calmo e peo-
longado. . 

Assim pensava, apezar de ter ouvido. as 
queixas do seu nobre collega o Sr. Sabmo 
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B<tt'I'oso, ctuando da, tribunu. tornou 11atentc 
o seu dc.;gm:to peht demora que estávmn a 
:-;otrrer no seio da Commi::;são as olciç~ões 
incontestaü:t:-i tle dous tlisi,ricGo.s do Estado do 

Vem(\ Mesa c é lido o seguinte 

lt.I~Q U ElUi.\Íl':N'I'O 

Rec1ueiro urgencüt para·continuar•-se a dis
cussão ·do assumpto trazido ao conhecimento. 
da Cmnam pelo Se. Deputado · Arthur' 
Lemos. 

Minas. E continuou, sernprc ingenuo c de 
hoa fé; a pens:Ll' da, mesm:t maneie;_~, me~mo 
depoi::; de ter ouvido. a confissão publica de 
<1ue a.quella, d.emol'<l. se relacionava com o 
caso eleitoral do P:trâ, por s0 temer que os 
dons novos Depnii<1dos fossem níaí;,: dons vo- ~1tla da,s sessões, '1 de julho ele 1001.~ · 
tos que em seu favor ganha!'ia ô c tndidato Espe1·idião. 
di'plolllado nas eleições paracnse. _ Consultatb a Cctmara, ê concedid<t a Ul'· 

Si Minas, victoriosa, conseguiu o reconhe- geneia pedidtt. 
cimento _de seus Deputados, nem por isso se 
Julgou a Commissão vencida no seu espírito 
partiJarlo, e tomou a 1·wvanclw no caso do 
Pará, fazendo requisição de livros ao go-
verno municip:_~,l do Belém. · 

Diz o nobre IJeputa,do Sr. Malaquias, em 

Consultada tlc novo se o assumpto é. <lo 
natueez::t tal que não sendo tratado imrne· · 
din.t:uncnte se tol'lli11';_i, nullo c J.c nenhum. 
efleito, a, Carnar<t rc,.;pon.dc aflir·m<tt.iva- · 
monte. 

:tpartc, que a requisição foi unanimemente o Sr. Presidente- Tem a pa• 
ac:ccita, pcln Commissão ; mas em que in11uc I<tvl'<\ o·St·. Espúidião. 
isto'{ Qua,l o valor da circumstancia t 

SaMmos totlos qnc, qua,ntlo hn, poucos 9 .S•·· Esperidi:io tlíz que depois.< 
dias orava o Sr. Sahlno Barroso, o St· . .José do dtscut·so do nobre Deputado pelo Pn.rá, •. 
Euzebio declarou que o illustreprcsiclcn 1;o da r1ue o precedeu, nào, pócle deixar de, na qua,-· · 
Commissão se acha v a em setr Est.ado natal, li<l:~de dn pr·nsidente tla Commissã.o llc .Po- , ..• 
que é Minas Gcraes. Ma,is tarde SOU1JC do r!m•cs e retafop das eleíçã'es do P;wá, vir ' 
genro do citado presiltente, que esto se ern clote:><L da· mesma Com missão e da sua_·· 
achava realmente em Minas, mas que vol- propria. . . · 
tari<t no di<t seguinte, p:üa manlti\. . A Cornmissão, ;t q ne tem a honra. de pl;c-

No embnto, nesstl mesmtt rnanhã, o Dico-io siitie, não tom otüros intuitos sinão o::: de 
do Congresso publlcaVtl <.l convocação para cumrn'il' os seus dever·es. 
reunWib d:t Commissão, convocação esta q_u2 O orador ·tei-·e o cnid<~llo de previri1r <tos-
~alüu á nQito da e;:wa de- um chefe de secçiio seus compa.nlloiro.'! de que, qnando houvesse 
da Secretar i(], da· Camar~ para a· typogr·a- necessidade lle sujeitar a.o estudo da. Coin· 
phhl do piaria O(ficial. missão <1_nalc1uer assumpto, comm·unicassem 

Houve ttm mombro .da. Commissão, ·que, ao ollicial rl;t secretttl'ia, que não sõ <ttton
por um llc,;cuido rmtur·a!, não leu o Diario <let·i<b a. qu<"~.lc1uee solicitaçf~o, como o a._vi-' 
rlo Congresso o não compareceu á ronnião tb s<tria do que occol'rcssc.-
Commiss:to. E ahi cstft como as eousas se Ant,os das fúrias em <1ue esteve a Camara, 
passaram. . Mi.t ultima semana, sabia. o orador cpto os pa~ 

Esta requisição do.:> livros, porém·, ele nada reccres sohre as eleições de Minas estavam·. 
vale, pois q_uc os votos· inquinados não in- peomptos, tendo ficado resolvido; em virtude_ 
fluem no resultado' geral. Para quo estes da.quellas férias, serem elle~ ctpecsentado,.; 
votos influíssem, seria necessario que se an- rH~ :-tcguuda ou tcr<;~a~fcim de~t<\ :-~emana. ·. 
nulla.ssem 14.000 votos, isto é, 20 municípios Tendo-se ttusentado clest<t Ca.pital, por mo-
completos... tivo tlu força. maior, aut'orizou l>or carta ào" 

Tem em mãos uma pctiçTto do candidato Sr. Xavier a promovei· a convocação da· 
diplomado dil'igida á Comrnissão de Poderes, Commis:-;ão, caso í'oKie neccss:wio durante .a 
dc,.;istindo dos L.500 votos c solicitando q_ue sua ausencia..__ 
sejam contados os cinco votos que o candi- Vê, pois; a Camarit quc_a. CommifJsi"i.o nflO 
dato_ contestante obteve nas lLCtas inquil'idas tem intere:'l->e em demorar ós pal'eCei'eS, q_ue 
de falsas. foram apreJentctdos, independentemente da 

Não impede a vinda. dos livros e nem ell<t rech~mação do Sr. S<~bíno BarroKo, c jámais. 
é necéss:tria, pa,ea <L verificação de tpmesc1uee pótle ser a.lcanç<tda pcl<LS ccn:::m·a:-; feit<t::: pelo: 
fraudes que pudessem havct·. illustro Deputado pelo Pal'â. 

1-Ias que isto não impeç<~ o rcconllcci- ~i os relatorm; não ofl'ercceram mais cedo 
mento. . os parecct'es é que não os tinharn promptos; 

Olfereee, pois. a plltição â consídcração e::lttwam uep~ndentes de seu:'! e;;tutlos. · 
da Commissão, esperantlo qne a toma,rc~ na.\ Com relaç_ao á eleição do Pará, tem a di~ 
devida consideração. (Muito bem; muito bem.) zer que a. clemora, si den;wra. h a, deve ser 
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attribuida á pouca compctencht do ot·ador 
{Niío apoiados oe>·aes). 
· ... · Declat·a fra.nca.mênte que tem encontrado, 
·no e3tudo dest;L eleição, grandes dificulda
des. O processo ·tem cer·c;L de trcsentas 

;actas; n. contestação oll'ceccida. foi longa; a 
refut&ção maior ainda ; os documentos ;·.pro-
sentados sóbem a dusentos !' · 

Depois de penoso trabalho, consign;tnrlo 
todas <~s irrcgularidadPs, nito ::;e .julga.mlo 

· habilitado para la Yl'<H' consciencios<tmente 
m-u.a. sentença, resolveu reqUerer a vinda de 
um certo numero de livros, cort·esponden

-te$ a secções em que o candidato Hosa.nuah 
·. olJteve votação compacta. _ 

raalmente a fraude, elht irà intorc:•ssar qua~í 
todo o pleito, prejudicando-o taJ vez. _ 

Só o o1·ador, como rela1;or desle caso elei
tor<tl, e .unico da Co1nmis:'lã:o até ttgora que 
tem. exa.milmdo os papeis que lhe dizem 
respeito, pódo sahcr si os l . 500 votos das 
socçõc:~ eleitorae.,:,, suspeitas de ft•:wde, in
fluíram ou não contra o candidato diplomado 
;_tpezar dos 14 ou 15 mil voto;; do que consta 
:t sua oleiçãó. · 

Finalmente, declara que todo o :;eu desejo 
é Jazer justiça, e que de comç.ão pede que do 
ex<Lme dos livros eleitoraes requisitados pela 
Commis&1.o sõ se po:~s~t concluir que o JLleito 
Joi l'el'idO--com todo o re.->peito--alei e á von
tade do:; eleitores. (.Muito bern;rnuito bem.) Si o seu intuito-tosse prot.eUar, terüL re

quisitado, em vez do.:; livros de assigna
turas de eleitores de secções que ficzun á O Sr. Arroxellas. Galvao

'margem tht Estrada de Ferro de· Bra.ganç<~, Se. Presidente, chamado nominalmente <i 
._todos os livros e papeis que servü·arn nesta tribuna pelo meu illustre aniigo e collcga, 
·'eleição. . Presidente d<~ Com missão de Petições e Po-
__ : _Limitou-se, porém, áquelles, porque a, ellos dores, de que immcrecidarnente faço parte, 
-tão sómente ê que alludiram os candidatos. venho explffia.r mi!Jha ausencia. na; reunião 

·· Encontrando, entre os. documentos, um de 2 do corrente, quando se tl'êJ,tou do regue
principio de prova. de fraude, entendeu que rimento apresentado pelo illustt·e relator 
o. exame dos livros ora indispensavel. das eleições do Pará, acceito pela maiori<L 

Ninguem contestará que ti. Commissão -daquella mesma c::nnmissão. · 
devem ·s:~r fornecidos todos os esclareci- Sr. Presidente, no dia 1° do corrente, ves· 

·. mentos. pera do dia em que s ) realizou a reunião de 
.. ··. Ex,poz as suas difficuldades <tos . seus colle· que se trata, procurei pessoalmente, (t noute, 
gas de commissão e unanimemente toi resot- S. Ex. o 81•. rel.ator das eleições do Pará, em 

:vida a requisição dos livros. · · sua residencia, á rua D. Luiza. 
· A um aparte, respondo o orador que se O meu intuito, procurando S. Ex., era-
refere -â. unanimidade dos presentes. · principalmente informar-me' do teinpo. em 

O Sr. Depntado Arroxellas Galvão a quem que S. Ex. pretendia dar seu parecer sobre. 
alludiu o nobre collega,, Sr~ Arthur Lemos, as mesmas eleições do lo districto do Estado 
~rotestou dizendo que não houvera tal una- do Pará. , 
nimidade e insinuou que_houve surpreza na Não tive a felicidade de encontrar S. Ex. 
convocação da Commissfí,o. em casa: pessoa de sm. família me informára 

Assognra que a reunião d<~ Commissão f'·Ji que o lllustre collega se achava no Estado 
annuncíada, no jornal oflicial, com a devida de Minas, não sabendo, l).ote-se bem, não S<t-

. antecedencia. bendo quando S. Ex. voltaria a esta Capital. 
_ S. Ex. allega que não teve conhecimento Ora, Sr. Presidente, recebendo essas in-

, da reunião da commi::;são e que embora formações de fonte insuspeita, não podia 
esth;esse ·presen\e á sessão da Cn,mara, não deixar de ficar tranquillo em relação á data, 

->roi, como do outras vezo.~ ·convidado por ou ao tempo, .em que a Commissão se deveria 
~~~lgum dos seus collegas de Co111rnissão. reunir para tratar das eleições a que me 
}' O nobre Deputado não tem razão. O Diario refiro. -
--'do Cong1·esso publicou, como é de praxe, o No dia seguinte, porém, com surpresa, 1l 
,convite para a reunião da Commissã. ), c o no Dia1·io do Congresso, ás ll l/2 da man)lã, 

'J:>roprio lJiaí"io do Conrp·esso as ;e ver a que porque es:;o Dia rio ::;ó o recebo depois de 11 
s. -Ex. nn.queHc dia não compareceu á horas do dia, li, repito, que;_~ Commissão se 

,·camara. . . reuniria <i 1 hora da tarde, para tratltr das 
Pensa que não ê ,agora. occasião oppor- eleições de Minas, e, repare a .Camara; de 

'tuna de discutü· a petição que acaba de 1:\el' out?·os asswmptos que lhe eram, affectos. 
·_enviada <í. Mesa, com destino á Commissão de Ante.~ do mais, peço licença á Carnara. 
)?oderes. E' na reunião desta commissão que para ler o ·art. 53§ 1° do Regimento, con~ 
·-·se deveopportunamente ventilar o assumpto. cernente ás Commissões Permanentes da Casa. 

Em todo o caso, com a franqueza que o 0 s E c -· Q - 0 carateriza, desde já atfirma que julga impres- . R. STACio · OIMBRA- ue nao apr ~ 
scihdivel 'O exame daqnelles livros para o vmta. 
julgamento da eleiçã.o, porque se .existe, O sn. ARl'HUI-t LE~ros-Aproveita> sün. 
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0 SR. ARROXE'LLAS GÃLVÃo-Attenda a 0 SR. BUENO DE ANDRADA-V. Ex. dá li· 
CaJV.ara á segúlnte dii;posição: «A reunião cença para um ap<trte '? Parece que V. Ex. 

·~1a Commissão será anímnciada-com antece- tem razão. · . 
dencia, pelo menos, de . 24 hO?·as, indican- o sa. ARTHUR LE!IíOS- Já vê que este . 
do-se a hora em que se- deverá reunir, o t d ., d · 
'Joga1• .da reunião e a mate1·ia ou materias de apar e eJ.en e-o. · · 
que terá .de occupar-se.»- O Sa. BuENo DE ANDRADA: (di1~igindo-se 

ao SI-. Arthtw Le~nos)- Eu ainda. não acabei 
·O SR. FAUSTO CARDOSo-_perfeitamente. me~ aparte. V. Ex. (di!igindo·se ao arador) 
ó SR. An.ROXELLAS GALVÃo-Eu, que sabia devia ter protestado e nao o fez. (Trocam-se 

de origem segura que o illnstre collega e re- 1Jiuitos apartes. Soam os ·tympanos e o Sr. 
lator das eleiçõe3 do · Par(t não se achava P1·esidente reclama attençiT;o.) . . 
·Ile:,ta Capital; eu, que vi que no annuncio . o Sa. ARROXELLAS . GALYÃO:_ Eu podià, 
d~ convocação· nã~ ~e ~azia!u reJere~cias posi~ mn resposta ao . nobre Deputado por s. Paulo, 
!1vas a es~s. ele~ço~~~ e,_sn~ _ !.<l:.~ . ~<:>In~nte á-; dizer -simplesmente que---não protestei hon-:.
! efe~entes as de Mma~. Gerae~~ pod1a, Sr. tem porque não quiz, ou porque entendi , 
Presidente, ~!!do suppo~, menos que nesta, que não devia fazel-o (T?·ocam-se de novo 
me~ma .reumao . ~e cog1 ta.:;se de assumptos muitos apartes.) • 
;;>..ttmentes ás eleu;oes de que se trata. -' _ _ . 

Vo ES-Oh 1 _0 SR. ARROX~LI:AS . GA.LVAO-:-:-lSSO ilSSliD 
.z · nao póde ter eab1mento, Sr. Pre~idente; 

O SR. ARROXELLAS G"\.LVÃo- Demais, peço a V. Ex;. que me mantenha a palaYra . . 
.S1•. Presidente, a convocação, seja-me per- o s·· p Att - , 
mittido dizer, não foi feita nos termos do · R. RESIDENTE- enc;.ao · Quem tem 

. .citado art. 53 § 1 o do Regimento, que, como a palavra é ó Sr. Arroxellas Galvão. 
n. Camara· acaba -de ver, . · reque1•, não só que O SR · ARROXELLAS GAL vÃo-Esta v a eú di-
decorram 24 horas entre a data da convoca- zendo, Sr. Presidente, que em resposta ao · . 
ção e, da. reuniã9, como tambem que no re- illustre Deputado por · S. Paulo podia dizer · 
sp~ctivo annuncio.se indiquem aMATERIA ou simplesmente que não protestei" honteni, por- -
MATERIAS de que a Commi:':!são terá de oc- que entendi que não . devia fazel-o (apartes) ·; 

· cupar-se. mas desejo ser mais minucioso: a verdade é 
Eis ahi, está_ a . razão por que ao humilde que hontem não me foi possível occupar a 

_Depu~ado por Alagôas não assisti~ a obriga- tribuna, porque os illustres Deputados que 
ção de comparecer á reunião de que se co- occuparam a• attenção da Camara, no expe-
_gita. . _ . . . _ diente, esgotaram a hora·toda. 

O SR. EsTACio CoiMBRA - v. ·Ex. compa- O SR. ARTIJUR LEMOS - E' um facto, ou · 
receu a outras reuniões convocadas nos quiz falla1• e não me foi pos~ivel. 
mesmos te1•mos.. . 0 SR. ARROXELLAS GALVÃo-' Não tive 

O SR. ARROXELLAS GALVÃo.....:.Não ha du- tempo, 81•. Presidente, hontem, de occupai• a 
vida alguma que todos. nós temos compare- tribuna, bem como não o tiveram muitos de 
-cido a reuniões de Commissões convocadas no'lsos collegas. ' 
mais ou menos naquellas condiçõea, mas... VozEs-Apoiado. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-V. Ex:; devia.ter 0 SR. ARROXELLAS GALVÃO- Éntretanto, 
-comparecido á reunião, <lesde que leu o an- agora o faço, em momento perfeitamente 
nuncio, para protestar no seio da Commissão õpportuno, mui principalmente sendo nomi• 
-contra os . termos do mesmo annuncio: ·(H a nalmentfl chamado á. discussão pelo meú. no-
outros muitos apartes. O St·. Presidente 1·e- bre amigo, Deputado por Minas. . 
-dama a attenção.) Não estive presente á reunião da Commis-

O SR. AaaoxE:LLAS G.ALvÃo _Assim, Sr. são no dia 2 do cor1•ente. Entretanto, estive 
Presid~nte, não - ha quem possa fallar; não neste mesmo dia no recinto da Casa, não 
me deixam 11em con(lluir 0 pensamento ! tendo, como não tenho, 'culpa de que o Diarío 

Não posso deixai' de protestar contra· os do Congresso não fizess3e menção . do meu 
-apartes dos nobres Deputados, ·quando dizem nome na lista dQs presentes . . (Trocam-se 
(lUe 0 1·equerim~nto do honrado relatm•. foi muitos apartes, soam os tympanos.) .· .· 
acceito por' unanimidade da Commissão.Não; O Sn. PRESIDENTE~Attenção!. Quemtem 
:não estive presente a essa .reunião; aquelle a palavra é .o Sr: Arroxellas Galvão~ 
requerimento, ·portanto; · só podia ser assi- O Sn. ARROXELLAS GALVÃo-,. Este .factó é 
gnado . pela maiori~ da Commissão, de que mtiito_ commum-, pois não é raro, qua.si todos 
sou o mais humilde membro. (T?•lJ"cam-se os .di~s, fazerem-se aqui reclamações por 
-~uito$ apartes; soamos tympanos; o Sr. P1·e- om1ssoes de nomes dos Sr.s. Deputados, quer 
. .szdente reclama .attenção_.) · na acta, quer na lista da po~ta, · 

Çamarâ V, Ul · 7 
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:50 ANNAES .. DA. <C AMARA 

.JJM.SR. DEPUTA.no~Porfeitamente. nho obedecendo a interEJsse superior e não· 
d partidario. 

O SR. ARROXELLAS GALVÃo-Devo ain a Entendo que, nesta questão de verificação 
assignalar um facto de certa relevancia .de poderes; si ha necessidade da Camara re
para o caso: por occasiao .das diversas re- conheca..r com urgencia.os seus membros, não 
uniões que teem havido da Commissão de 1 · d - d bt fi · 1 Poderes, tenlio sido aentilmente convi dado ançan ° mao e ~u e r ug10s para pro te lar 

~ o reconhecimento, maior necessidade ha 
pelo meu illustre amigo presidente da mesma ainda ue se proceder com o maximo escru-
Commissão, .convite que S. Ex. ora f<tz pes- pulo nesse assumpto, esmerilhando todos os. 
soalmente, ora manda fazel-o por empregados .factos, indagando de todas .as fraudes e in·· 
da Casa, e isto sem embargo do annuncio cori,ec.ções, de fi.lGdo que aquelle que tenha 
prévio publicado no Diario do Congresso. . de receber os su:ffragios desta Casa, :v:indo· 

O SR. BuENO DE ANDRADA-Está V. Ex. fa-· tomar assento entre nós, seja quem real
zendo um crime de uma questão Lle deli- mente repr1esente a expressão da opinião do· 
cadeza. Estado que o elegeu. (Apoiados.) 

- d . Não quero arrogar"me o direito de defen--
0 SR. ARRO.XELLAS GALVÃo-Nao apoia 0 • der aCommi-ssão-de Petições-e Podere~ 

Quero apen-as at3stgna.lar que, nerrcaomen:os, quero que se acredite que eu, me collocando
recebi aviso ou convite algum na occasião em neste momento ao lado desta Commissão,. 
n,Commissão foi se reunir na sala das sessões, não obedeço a outra :preoccupaçã.o sinã.o 0 
como aliá.s, sempre se fez· sentimento partidario ; mas, á unanimidade, 

,Eis ahi explicados os motivos pelos quaes pelo pedido do relator dos membros presen
não compareci á reunião do dia 2 de julho. tes com a excepção de um só para unani

Si estivesse presente, embora na hypo- midade da Commissão, o· qual, segundo du-
. :these nenhum effeito produzisse, não teria vidas, atfirmações e negativas, estava ou 
da.do meu voto ao requerimento (lo illustre não estavtt na Casa, ·que se achou ou não se·. 
presidente, digno relat~r das eleições do achou 11..resen'te na Camara, exclue desdelogo 
Pará, coafessando, entr·etanto, que assim o da indicação ap1•esentada·pelo illustre Depu
fazia com todo o .respeito que me merece tado 1,ela.tor a iuéa. política ou· par&idaria, 
S. Ex. (111uito bem; muito bem.)· espechümente quando esta indicação, ·si não-

teve o voto, do repre .. mntante de Alagôa.s,teve 
O Sr. Serzedello -Corrêa- o voto do digno representante do Rio Grande· 

Sr. ·presidente, devo declarar á Camara que do Norte, que ospeciaes elogios mereceu do· 
entro neste de]Jato com o espírito perfeita- meu collcga pelo Pal'á. . 
mente calmo, completamence tra.nquillo e, S. Ex. votou a indicação do relator, e· 
posso affirmar mesmo, sem preoccupação. votou porque~ Votou porque entendeu que· 
partidaria ou politíca, a não ser aquella que era U.evor da Commissão, para avel'iguar dos 
deve sm, dictada e que é dictaúa, de facto, a factos, para punir as fraudes, .para apurar 
-todos nós pelo dever de reconhecer o Depu- definitivamente os votos do eleitorado, fazer
:tado verdadeiramente eleito, em uma eleiçao essa requisição. 
que não seja eivada do fraudes ou feita. O meu nobre collega, representante .do· 
l)Or processos pouco docentes. Estado do Pará, entendeu, porém, que a 

A verdade eleitoral é a primeira medida Camara deve ser consultada sobro si con-
de hygiene moral pa.ra a Ropublica. · · cede ou não quo continuem os trabalhos da 

Si sou, Sr. Pre!:iidente, ligado no meu Es- Commis:ião de Poderes, relativamente á elei
taào, como obscuro represen1iante (nao apoia· ção do Par(~. 
dos), ao partido a (1ue pertence um dos cantli· O SR. ARTHUR Lr~IIIOS-V. Ex. argumente· 
datos pleitea.ntes nesta eteiçã.o, si me ligam com esse :pa;pel que lhe foi ás mãos; fallei 
a·S. Ex. relações d.e colleguismo partidario om uma petição do Sr. Hosannah de Oli

.e de atfeição partícular, sou tamhem um veira e é esta que eu passo agora. ás mãos
amigo intimo e· dedicado, desde os 'banco& de V. Ex. 
aca-d.emicos, do candidato opposicionista O .SR .. SERZEDELLO CoRRÊA-Foi este o 
áquelle que ·re_presentará as aspiraçõe~ do papel que a Mesa me enviou e· onde vem. 
·meu -partido nesta Camara. • a nota. feita pela ·Mesa: ·«A' Commissão de: 

Não tiv-e mesmo nos bancos escolares PetiÇões e Poderes.» _ 
·amigo mais.dedicado e a que me prenuessem Agora, :v:ejo que houve engano de meu. 
atfectos ·mais sincéros e mais fortes. ·collega. 

iifê a Camara, por conseguinte, que, si Esta nota, devo dizel', .está em co:n,Jiradíc-
venho fazer ligeiras notaiS á margem á no- ção·~orn.pleta com o que queria S. Ex.,.autor· 
·:v:idade que o meutalentoso coUega de r.e- do r-equerimento. -
c_presentaçã.o pretendeu introduzir no .Regi- Mas, Sr. Presidente, V • . Ex. muito .cor
menta destl,t·Casa e nos seus trabalhos, ve- rec'ia.menie mandava esse .papel á Commis~-
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são de Petições e Poderes, :porque não ha. re- rios, porque ella S()ria -indigna de honral' o 
<1uerimentos a\}resentados a esta Camara seu cargo,mas pela convicção sincera de que 
que não vão á Commissão com:pet0nte. · carece firmar o seu .juizo para um debate 

O requerimento do diplomado é , por con- amplo e que ser(~ a;paix•mado e meticuloso. 
seguinte, um requerimento <i Cornrnissão e Um o'::tro ponto que me merece ligeira 
a. ella devia ser apresentado.. observaçao;-embol~ cu me tenha tje referir 

Esse requerimento é, porém, enviado pelo neste momento, não mais ao requerimento 
meu illustre collega, ·com asolemnidade de formulado pelo meu honrado e illustrado 
uma urgencia, quamio podia e~ devia perfei- collega, mas á petição que fez o candidato 
ta.mente bem ser mrl"iado á Commissão de refere-se á desistencia de uni certo numer~ .. 
Petições e Poderes .. · de· votos, como si um candidato pudesse 

o SR. ARTHUR LE)ros da um n.parte. dizer: não, não acceito este certo numero 
. . · de votos -eu os dispenso, eu não careço o SR. SERZEDELLO CoRREA.-Devw .. ser en-· delles. · 

viado directafmente ft Commis.são de .Petiç:ões E si pelos livro;; esses votos não forem . 
e Poderes,. desde que a esta. mcumbe .tomar delle? 
·Co~ecimento dull~~a~J~ <~ ÜeTHla. SO· _Não, o candidato-não tem direito de desistir 
lrrça<?:-- _ . . deste ou da.qu~lle numero de votos, desde · 

Si 1sto nao se. v~r1ficasse ou Sl a Cam~a que a Commissiío quer verificar si esses 
se arr?gasse o direito d~ r~sol;ver a.q~estao, votos de facto pertencem a S. s. · . 
haver1a uma exautoraçao <L Commtss<to que Penso mesmo que, ainda quando sejam 
aner~ce a plena confiançtt da CamM'a · seus os votos, eU e não os póde di::;:pens[J.r. 
( 4Powdos.) . . . . 

Si a Commissão de .Petições e Podares . O isa. ARTHUR LEMos- O que stgmfica 
mantiver, como acredjto c1ue manterá, a · 1sto' 
.requisição dos livros, não sei que alvitre O Sa. SERZEDELLo CoRRÊA- Porque-isso 
,poderá a Camara. tomar, para obrigar <t implica uma otfensa ao proprio eleitorado, a 
Commissão a desistir {lessa. idéa, o que não sua independencia o ao exercício de um di· 
importa em exautoração da. Commissão e reito cp1e lhe conferiu a Constituição -o de 
.em um precedente funesto á RepulJlica. e votar e o de ver seu voto apueado quando 
.deprimente da mora.lidadc que devemos da(}o legalmente. 
manter em todos os actos, maximé no rcco- s t 
nhecimento de poderes. (Apoiados; ·muito O R. ARTHVR LEl\IOS- Is o é uma ficção. 
bem.) . . ~ . _ , O . SR. SERZE~ELLO 9oRRÊA - Mai.s ainffa: 

Mas, Sr. Prestdente, nao ha mtcnçao pat'· . o. nobre Deput,ttlo dtz que o C'!_ndtdato de· 
tidaria no procedimento do illustre mcm- s1ste destes 1.500 votos, porque nao aifect:un 
bro da·Comrnissão, relator do parecer, nem o resultado.· . . . 
a, sua requisição é uma novidade no seio Mas, pelo exame dosltVl'OS, v~rlfica-so que 
desta Camara. • em v.ez dos 1 . 500 votos tor?m. SH~o dados ao 

o nobre Deputado pelo Rio -Grande do Su~, candtda~o A. que do~los dos1stm, foram da.dos 
c1uando presidente do Pernambuco, teve m~n- ao ca.nd1dato ~· yerlfica~rlo-~o fra.~ade. 
tas vezes de enviar às Commissões destaCa- 9op que ~lrl'It? ac~eüar1a, poz~. _a. Com· 
mara documentos e livros de eleições que n_nssa.o a des1~tencm fmta pelo candidato A, 
lhe.foram exigidos. · · Sl os votos. n!lo lhe perte_nc!lm e dados a B 

Demais. Sr. Presidente, onde a pPotelaç-ã.o alteram o JlllZO da Commzssao ~ 
por .espirito .polit_ico ou pa.rtidario ~o. r~lator o SR. ARTHUR LEMos- Ninguem figur.t{. 
do parecer pelo s1mples facto, :pBlo mtmto de es·ta hypothese. (Apa'rles.) 
demorar um parecet' para o qual concelle O meu argumento em relação á desisten· 
elementos~ cia feita pelo candidato é este-é que S. Ex. 

o su. ARTIIUR LEMOS dá um aparte. , vae desistir de uma. cousa que talv~z não 
· -- . lhepertença, de votos que talvez nao lhe 

0 SR. SER.ZEDELI:O CORREA - 0 nobre· tenham sido dados. 
neputado tem o direito de pl'Opor isto ou Mas não o pôde .fazer; quando menos era 
aquillo para conhecer :da ·verd~de, e, por sua necessaria a acc1uiescencia do outro candidato. 
vez, a cada um de nós incum?e. cercar as Quaes os documentos que provem que o~ 
Commissões desta Casa do pr~stigw neces~1.- votos são de A e não de B ? 
rio, principa;lme~te tratando-se de questao · o SR. ARTllUR LEMos-Os documentos sãc 
de poderes, questoes ·~m que .se pedem escla- as authenticas 
recimentos para elumd~r <? :pa.recer e d<~r o · ' · 
ieu 'Veridictum com justiça e verdade. O SR. S:ÉRZEDELLo CoRRÊA-Mas, si a Com 

El a commissão. Sr. Presidente, fez re- missão tem duvidas sobre ·a veracidadl 
fltlisição de livros, não a intel'esses pn.rthla- dessas authenticas, e si fundamenta as sua: 
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· Su3peitas, como verificar ·a verdade sinão 
pelos livros ? Logo, elles sã.o nec~ssa.rios; 

.logo, é preciso que venham e que se,Jam eJ
'tudados. 

A· Commissão pediu livros de sec.ções, em 
sua. quasi totalidade, da capital. 

0 SR. ARTHUR LEliiOS-Dó município da ca
pital. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRBA - De Jogares 
proximos da capital; razão de sobra para 
que elles não demorem a vir, tanto ma i~ 
quanto estou habituado a admir<U' a activi-

. dade c cautela dos meus adversa1•ios, que, a 
esta hora já {levem ter dado noticia aos seus 

· amigos da neces:;idade urgente de vir~n~ _28 
livros, de modo que, quando a· reqms1yao 
tivm· chegado a.o Pará, é natural que os 
livros já estejam nesta Capital. (Apm·tes nu-
merosos.) . 
· Portanto, qual é essa · protellação, essa. 
perda extraordinaria de tempo que faça com 
que perturbemo3 os trabalhos da Commis::~ão 

. de Poderes, que intervenhamos em suas de
liberações e iniciemos .nesta. C amara um pro
êesso novo, perigoso, especial~ 

·-- Qual o motivo si, como confessa o· meu 
collega, os livros já estão em viagem? 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Não sei Si estão em 
viagem. 
•· O SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Si não estio 
em viagem, as determinações p~ra _a sua 
vinda já foram dadas. 

- · Eu, por conl:leguinte, penso que o debate 
não teve outro intuito·sinão fornece1· ao meu 
collega mais um ensejo para demonstrar o 
seu talento e dar provas de zelo pelos inte
resses do seu partido e de seus amigos, por
que utilidade pratica, absolutamente elle 
não tem. · . 

Si eu acreditasse que realmente o facto se 
resumia em S. Ex. dirigir,. em nome do can-. 
didato contestante, uma indicação á Com
mis~ão de Petições e Podere:-:~, para que 
esta. tomMse em consideraç-ão ou não o pe
dido ua.quelle candidato, eu não teria mesmo 
vindo tomar tempo á Camara. 
· O equivoco de S. Ex. ou antes, a indicação 
que foi presente á ~lesa e que esta enviou-
me e que já havia lido,, é que me t1•oux.e á 
tribuna. O requerimento de S. Ex.. é, porém, 

.rinocuo e sem alcance pratico no seio {la Ca
mára.. E' -o que tinha a dizer. ( M·uito bem ; 
muito bem.) 

O Sr. Seabra {J:lara uma explicação 
pessoal) (•) -Sr. Presidente, V •. Ex. me 
desculpe que comece por unia lamentação á 
_minha explicação pessoal. 

•) Este discurso não foi revisto pelo •;)rador. 

Lamento que -a sympathia que dedico a 
V. Ex. seja correspond:tda tão mal por 
V. Ex. , no desempenho do Regimento da
Casa, em relação <i petição que ha dia.s apre
sentei. 

TiV{} occasião de sustentar que os pa
receres emendados, na fôrma do Regimento 
e dos precedentes da Ca.mara, podiam sotfrer 
emendas na. discussão. A Mesa resolveu-de 
modo contrario ; conformei-me; entretanto; 
os precedent.es e a lettra do Regimento não 
autorizava.m esta deliberação. Hoje, por 
oceasião do expediente, pedi a palavra pa1·a 
uma explicação pessoal, e v. Ex. negou-me-a, 
sob o fundamento de que as explicações pe.-.;
soaes só podem ter logar na hora. destinada 
aos trabalhos do dia; mas, Sr. Presidente, 
todos os precedentes não justificam, são con
trnrios ;1. deliberação que V. Ex. tomou. 
Muito ao contra1•io, as explicações· pessoaes 
teem logar todas as vezes em que um Depu
tado pede a palavra nos termos do art. 79 do 
Regi,mento, e a prova, Sr. Presidente, de 
que podia ha. yer a explicação e a Mesa não 
podia t .>r-me negado a palavra, está visto: 
suppónha V. Ex. que esta urgencia ·ia até 
quatro hora;;, a minha explicação ficaria ou 
não prejudicada ? · 

Eu infoemaria <L Camm•a do que julga in
dispensa,vel sobre o assumpto que me trazia 
á tribuna? Já se ve que houve absurdo. na 
delibei~_ação de V. Ex., quando dizia que a 
explicação não tinha logar na hora do expe
diente, que é exacta.mente a hora propria .. 
para ellas. 

0 SR. AFFONSO CoSTA.- Si O as:mmpto era. 
de grande importancia, V .Ex. devia ter pe-
dido m•gerlCia. _ . 

O SR. SEABr:.A -E' absurdo, na hora do 
expediente. 

0 SR. AFFONSO CóSTA dá um aparte. 

O SR. SEABRA-Agora, o que aconteceu-'? 
Uma. anomalia, em vista dos termos do~ 
a1•ts. 71, 72, 73 e 74 do Regimento, porqu@ 
a urgencia é concedida para a resolução de 
algum asmmpto importante, e pergunto, _o 
que foi que a;- Camara resolveu~ Resolvett 
o que V. Ex. tinha resolvido, mandar· ã. 
Commis;ão de Pode1~es,não.a. petição. de um 
Deputado, mas a de um candidato. Po1•tanto, 
não podia ser concedida a urgencia, _por<tue 
esta só é concedida pa1·a deliberar-se ::!obre 
1:equerimentos de .. Deputados, o que não 
aconteceu. · 

Nos termos, pois, dos a1•tigos citados não 
podia a urgencia ser concedida. 

0 SR. ARTÚUR LEMOS-Discordo de V. Ex:. 
,neste põnto. '· 

0 SR: SEADRA.- Não póde. 
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SESSÃO EM .4 DE JULHO DE .1901 53 
---------------------------------

O Sn.. -ARTHUR LEMoS- O requerimento Tenho visto que .em explicações pessoaes 
era. do um Deputado. se tem consumido toda a hoea de.~tinada aos 

O Sn.. SEABRA -O requerimento de um trabr1lhos da Camara,.fallando um D~putado 
Deputado pm'a que Yá íL. Me:'>a a petição de em uma explicação pessoal, para responder 
um candidato não pôde ser discutido com ao discurso que outro Deputàdo fez em umv. · 
urgencia, (apartes) não se concede uraencb sessão anterior, como succedeu ao Sr. Fausto 
1),tra üto. · " Cardoso, respondendo ao Sr. Cassiano do 

Nascimento. · 
UM SR. DEPUTADO - Para tratar de um 

assumpto. 0 -SR. CASSIANO DO NASCll\IENTO-E eu 
· o sn.. SEABRA- Qne a'lmmpto? 0 reque- que não quiz incidir no mesmo erro, pedi a 
rimento de uma pe,;soa qu~ não é D3pntado palavra no expediente. 
ainda ?- O SR. SEABRA-Perfeita.mente, como devia 

O s M -~ A · E - fazel-o. · . , 
k a. çn,EIR:\ LVES- que nao prcci- Portanto, hoje íiquei pen;ando que v. Ex .. 

sa.va vir por interm-edio da Ca.mara, il'ia tinha al!!mn tei1·ô _ commigo, nue eu ha_ via 
tlirectamente á Commi:;sã,o. ~ ~J. · · em a.lguma occa.sião magoado a V. Ex. , de 

O Stt. SEABRA - Certamente. modo a se tornar tão rigoroso· para com o 
. Pór~a.nto, "Sr. Pte:>idente, nada justifica a Deputado que oceupa a tribuna, ~sempre tão 
urgencüt c:jue não podia ser concedida.. submisso {ts deliberaçõesde V. Ex. 

Quero ainda uma vez -reiterar publica
O Sr: ,-ARTIJYR LE~ws-Não fui- eu quem mente os meus protestos de respeito e con-

reqnorJu a urgancia.' síderação a v. Ex. e ás suas deliberações~ 
O SR. SEABRA ---: Nãó .digo (gte foi V .Ex. Agora, vou entrar propriamente na minha-

V. Ex. é que q uíz justificar ess.:~. Ul'gencia e explicação. 
eu estou justificando que ella :(o·i anti,t'egi- Sr. Presidente. é uma rectifi.caçã.o que 
mental, porque o Regimento concede urgen- de;:;ejo fazer· ao que vem hoje na. imprensa 
cia quando, da não discus3ão do assumpto, a dhria e principalmente, n'O Paiz a respeito 
ma teria possa ficar prejudicada. OrJ., eu d J uma reunião que hontem se deu no pala
pergunto a V. Ex., á Camara e ao seu bom cio do Gove1~no da Republicl1, a respeito da 
senso : dess:t discussão, uma vez que elltt approvação do Codigo Civil. ~á vê V. ~x., 
nã.o existisse hoje, o assumpto ficaria. prejti- que isto interessa á Camara.; e como o meu 
dicado '? A petição deixaria de ir á Com- nome est<ic implicado nesta noticia, eu devo 
missã·o re3pectiva ?(Apartes.) , dar uma explicação aos meus collegas a res-. 

Etl . não estou censurando a, C<tmal'a, si pêi~o do q ne se passou nessa reunião. Estot~, 
eu estivesse fazando alguma censura, certo portanto, nos tel'mJS restrictos do Regi-
que não seria a ella. (Apm·tes.) mento. · 

Mas si estivesse fazendo. censuras á Ca- A imprenSJ. que noticiou esta reunião foi 
mar::t, es~::tva no meu direito, porque, no mal ínformadtl e foi muito injusta p3.ra com 
cas•), ella. nã.o tinha obaet'vado o Regimento. o humilde oratlor que neste momento dirige·· 

:Estou. mostrando á Mesa o contraste do seu a pnJn, vra à C::tmara, Cl. ue não seria tão falto 
procadimento em relação <~ este ~oç~m·i- de ceiterio que pudesse' tJmar compromissos 
manto, c1ue não poclia ser acceito, porque por seus collegas pa.ra a approvação de tal 
não está, nos termos do Regimento, com o ou t<~l})rojecto de lei. 
rigorismo da Me.m, te.ndo me negado <!- pa- A noticia que li n'O Pai.; é a seguinte: 
lavra para uma explicação p3Ssoal. Foi só o fim dessa conferencia, que se prolongou. 
para fazel' este contrast3 qtíe eu trouxe o até ás 10 1/2 horas, foi assentar as ídéas que 
exemplo da urgencia. deverão prevalecer no sentido ·de se obter 

Mas, Sr. Presidente, nada disto faz dimi.:. ainda na presente scsão a decretação do. Co~ 
nuir a syzp.pathia profunda que tenho pela digo Civil, segundo o projecto do Sr. Clovis 
Mesa, c1ue. continua a merecer a minha con· B ·1 
fiança e eu a obedecer .ás suas deliberações , e;;~~~~;~·se: 
com essa· submissão que sempre hei mantido 
nesta cadeira. . a) que na Cama1·a --o projecto seeá submet-

Agora, Sr. Presidente, eu devo propria· tido ao exame de uma commissão de 21-mem~ 
mente entrai' no assumpto que me trouxe á br"os depois do que será sujeito á vo.tação; no 
tribuna e que, demonstrarei á Camara, está prazo de 60 dias. > 
perfeitamente nos termos de uma explicação · Não é exacto. Não se delib3rou nada disto, 
pessoal. _ como demonstrarei. -

Exprimo-me assim p:)rque tenho visto que Diz mais o referido jornn,l: 
esta explicação pessoal é muito eh.stica, «Finalmente ficou ass:mtado como deta.Ut& 
tão elastica como a borracha do Pará (1'iso). que, expirando nó dia 12 do corrente, o praz•J 
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.A.NNAES DA CAMARA 

da: audiencia e remessa do trabalho das veira, uma indicação que eu tinha elaborado, 
corporac;ões consultadas, o Sr. J. J. Seabra, no sentido de conhecer a causa da desisten-· 
presidente da Comm~ssão de Justiça, na cia que fazia esse mesmo candidato dos 
Camara, tomaria o compromisso de indicar votos recebidos por elle nas secções eleito-

. a nomeação. da commissão especial dos 21 . raes, cujos livros de asslgnaturas. de eléi
membros que iniciará logo, a discussão do . tores fol'ltm requisitados pela. honrada Com-
projecto. » ' missão. 

· Ora, Sr. Presidente, eu..não podia tomar Naturalmente foi essa indicação ás mãos 
semelhante· compromisso; seria uma insen- do meu nobre collega pelo Para, o Sr. Ser
satez da minha parte. zedello Corrêa, e disse.S. Ex. que não poderia 

Eu não tomaria semelhante compromisso, fazer obra com ella, mas unicamente com a 
·ainda mesmo que soubesse que tinha o valor petição do Deputado diplomado. 
preciso para fazer passar na Camara um Com esta indicação, sr. Presidente, não 
projecto dessa nl!tureza, porque essas deli- tive o intuito de melindrar, como a V. Ex. 
berações só podem ser tomadas pJla Camara, talvez ti v esse parecido, a illustre Commissão, 
depois•ãa discussão. . . . a re;,)peito da qual tão sincera e profunda
. Houve cer~amente eqmvoco da parte da mente me externei ainda ha pouco 

, ~-Imprensa ; na-9--€.tuero nem de longe-sttppor - •~. -~--
,que ella tivesse o proposito de fazer uma ~as, c01~o poderia succeder- que,. a das
insinuação menos decorosa :1 minha pessoa. peit? da mmha vontade exp~e~sa,fer1~se os 

O que se deu (vou dizel--1, para ev;itar melmdres da mes1~1a. Comm1ssao, m~1to es
grant.~es explanações, sobre este assumpto, ·pontanear?e~te ~mxm de apresentar a Ca~a 
que não interessa propriamente á ordem aql~clla m_d1eaçao, procurando e3te m~Io 
dos trabalhos), o que se deu foi 0 seguinte: mais expedito e ce1•ta1:1ente n~enos mell~
tratando-se de saber qual er<.L 0 ms:hor meio, !l~·a_vel, ~e fazer o candid~t~ d1plomado di
o mais conducente ã approvação do Cod.igo r1g1r-se a ·~uesma Comm1ssao para . ~lia r~,
Civil, que é incontestavelmente uma aspira- solver. ou nao ::;obre~ proposta da de.n;:;tencm· 
!;ão naeional, tive a honra de declarar que dos votos por elle o h tidos. 
o meio mais co~modo, mais regular era ·: Ditas estas palavras; preciso, pftra ter
aquelle que a Camarajá tinha adoptado, por minar a minha breve explicação pessoal, 
nieio de um projecto apresentado pelo hon- mais uma vez tornar patente á Casa que 
:rado Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. o req uedmento daq:uellc candidato··· diplo
Alfredo Varella emendado na Commissão, mado nã\) viria sub.trahir á Casa e ao 
sob proposta do Sr. Alfredo Pinto. paiz o conhecimento das fraudes pre-

Esta minha pro1Josta foi approvada una- tendidas constante:'! dos livros requisitados 
ntrn.emente. . : e não porque esta intenção esteja residente 

O·projecto, a que me retiro, é que cogih ne.:>ta simples decla1•aç'io. mas ao contrario 
da eommissão dos 21 membros e de que está expres.:>o na propl'ia petição onde o 
esta commissão, dentro de 60 dias, deverá candidato previamente est:tbelecia que os 
dar o seu parecer. liYros ou que a sua requil;lição, tornada f3ffe~ 

Assim, o prazo de 60 dias é para ser ela- ctiva, deYia sm• cumprida, afim de que as. 
borado o parecer e não para ser votado o fraudes, si existem, sejam averiguadas e· 
prujecto, como disse o jornal, a que me re- sendo esse o p~nsamento do candidato di
firo.. plomado, a Ca.mara já me podia fazer jus~ 

PortanGo, o que se deliberou no Cattete,foi tiça ao imuito com (1ue eu, apresentando. 
respeitar a deliberação da Camara. . de.;ta tribuna,..não quiz dar excepcional so-

Elu apenas propuz que essa fosse a delibe- lcmnidade ; m.a.s ent~ndi que em honra do 
ração tomada na,reunião ; ella o foi por Estado que represento, em honra do partido 
unanimidade de votos e com a melhor von- , em cujo nome estou nesta Casa, não poderia 
tade do honrado Sr. Ministro da Justiça.. deixar de pé a noticia. de um orgão da im-

O SR. EsTACIO CoiMBRA- o paiz deve a prensa pela. gual poderia _Parece~ á Casa 
v. Ex. um grande serviço. q?e _o requernnento do cand1da~o d1plomado 

• . A • . so v1sava um tim, qual o de nao chegé'.rem 
O SR.SER.ZEDELLO CoRREA-Apomdo. os livros. requisitados para não se conhecer 

das fraudes que por ventura existam. 
O Sr. Art:bur LeiDos (para uma . E sendo assim, Sr. Presidente, eu não po· . 

explicação pessoal)(') -Sr. Presidente, por deria defender o meu Estado, o meu partido, .. 
equivoco, enviei á Mesa, em vez do requeri- deft:mder os interesses da justiça, sinão apre
mento, a que alludi no meu discurso do sentando desta tribuna, unica; que me é 
Mndidato diplomado, o Sr. Hosannah de Oli- conferida, 0 reque1•imento do candidato di· 

plomado que vem destruir pela base a.noti
(·) Ea·te discurso não foi t'evisto pelo o:·a.dor, cia questionavel. 
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SESSIO EM 4, PE- JULHO DE 100 f . .. 
Nestas condições, explicado o meu proce- Posto a votos o referido art. 8°, reco-

·dimento, espero que ·a Commissão resolva ,nhece-se terem votado 68 a favor e 33· 
sobre o requerimento com o criterio e coma :contra ; tota;l-101 . 
.justiça· ~ . i 

Tal é o que espero. ! ··· o s·r. Presidente~ Não ha nu~ 

Vem á Mesa p_ara sen enviado á commissão 'mero. Vae-se proceder á-chamada. ·· 
·de Petições e Poderes, o seguinte requeri- ; Procedendo-se. á chamada,, verifica-se-te
.mento: ;rem-se ausentado os Srs. Sá Peixoto, Ro~-

Exms. Srs. Presidente,. Relator e mais 'drigues Fernandes, José Euzebio, Chris~ 
;membros . da Corumissão de Petições e Po- tino · Cruz, Raymundo Arthur, Tll.omaz Ac~ 
·deres- Diz o bacharel João Hosannah de 'cioly, Virgilio Erigido, Nogueira Accioly,. 
·Oliveira, qu J tendo lido no Diario do Oon- .João Lopes, Francisco Sá, .Frederico Borges, 
:gresso que a Commissão de Poderes, sob Gonçalo Souto, Augusto Severo, Eloy. de 
proposta .. do ralator, resolveu requisitar os Souza, Tavares . de Lyl'a, Camillo de ~ Rol
livros de assignatura dos eleitores que vo,. landa, Ermirio Coutinho, João Vleit>a, Af.: · 
·taram. nas ·secções 53, 54, 55, 56, 57, 58, fonso Costa, Rodrigues Doria, Felix- Gasp,ar~, 
-59, 60, 62, 63, 64, 65, . 66 t: 67 do municip.io Alves Barb~5J.1 . Ed_uardo }tamos, Parallhors 
·de Belém, para -poder"'Julgar da validade Montenegro, Pmheiro Junior, . José Mareei~ · 
-das eleições procedidas no · dia 8 de abril , Uno, Heredia áe Sá, Celso dos· Rets, Oscar: 
mo 1° districto do Pará, eni virtude das Godoy, Raul Barroso, Barros Fi'anco Junior~ 1 
-quà.es foi o supp:icante diplomado, vem, no ~Lourenço Baptíst~'l., Jülio Santos, Aureliano . 
intuito de apreJsar o julgamento das refe- 'dos Santos, Oliveira Figueiredo, Ga.stão ~a · 
ridas eleições, já tão demorado, de ·;i~tir do8 :Cunha, José Bonifacio, João . Luiz, Espere~ 
'Voto.:~ q].le obteve nas mencionadas secçõei! !dião, . Antonio Zachar.ias, Mayrink, Landul
·que sobe ao numero de mil qtf nhentos e :pho de Magalhães, Sahino Bar11o::;o, Lamar• 
·<linco, contra cinco ahi obtidos pelo contes- ltine, Padua Rezende, Domingues de Castro; , 
tante Dr. Theotonio de Brito, os quaes- cinco ;v alO.is de Castro, Edmundo da .Fonseca, Lin
rvotos podem ser contados a este. idolpho Serm, Alencar Guünarães, Francisco . 
. O supplicante, não visa com esta desisten, iTolentino, Barbosa Lima, Marçal Escobar, 
·cia. impedir a. verificação de fraudes quê !Germano Has>locher, Victorino Monteiro, , 
rnorventura tenham sido commettidas na~ 'Alfredo Varella e Campos Cartier. 
•quellas secçõês eloitoraes, :pois é certo . qp.e, i · 
llica á honrada Commissão a faculdade de ; o Sr. Presidente- Responderam 
manter a sua requisição para essa averi- :<1 chamadn. 80 Srs Deputados. Não ha numero. 
guação,. seril prejuízo oo votação sobr.a o l . . . , -
reconhecimento do Deputado que, nos termos FICa a<hada a · votaç~o · 
do Regimento, é . considerado . ma teria ur- Passa-se á ma teria em discussão. 
gente. .. 

1 
E' annunciada a continuação da 2~ discus~ 

Capital Federal, 3 de julho de 1901.- :sã.o do projecto n. 27 A, . de 1901, estabele- -
Jo(ro Hosannah de OUveim. . · icendo regras para· a. adjudicaqão de bens nas. 

1exe.cuções em geral, com voto · em separado: 
O · Sr. Pt~esidente- Vall-Se pro- :do Sr. Azevedo Mtwque;{. 

·Ceder ás votaç~õos das materias constariGes da : 
-ordem do dia·. : O -S1.... Presidente·- Tem a p<tlu.-

E' annunciada a continuaç~ã.o da ; .otação \vra, o Sr. Aifonso Cost:t. 
·do :P'l'o.Jjecto n. 42 ·A, de 190 l, com o parecer . 
sobre as emendas oft'erecidas na 2a. discussão · ·' O Sr. A tronso Cost.a -Sr. Pre
do projectu n. 42, deste anno, que fixa as sidonte,ao assomar a .tribuna ne~te·momento; 
forças de terra :para o exercicio de 1902 par?' combate~? proJecto n. 27, deste ~nno; , 
.(2 ... ·discussã0). ;proJecto pt•est1g1a._?.o_ pelo nome do _seu Illus-

;tre autor,nos;:;o d1stincto comllanhe1ro; o·no. 
E' annúnciada a votação do seguinte: bre Deputado o·Sr. Alfredo Pmto, cujo nome· 
Art. 8 '. a O Governo animará a creação· do :declino, com licença de V. Ex.., e pelo apoio· 

;til'o nacional, instituindo premios :pecunia- :do honrado lente· da Faculdade de Direjtó do· 
.l'ios e medalhas de distincção para serem :Recife, o Sl'. Dr- Joaquim Seabra... · 
·.conferidas· annua·lmente_, em concurào. so-.: 0 s s 'F . _E ·.• b 'lh t t 
:lemne, aos melhores atiradores, deduzmdo- : . R~ A REIRE. J•t r1 an emen e 
se op:portunamente da verl.la-lnstrucção . Mi- ,combatido· 
litar-do orcamento do Ministerio da Guerra, O SR. AFFoNso CoSTA- ..• recordo-me das· 
<:t impo1•tancia. quefôrnecessaria á; realização palavras do Lacordaire, proferidas· em mo
desse serviço. . mento solemne: <-<não ha posição-mais ·ditnci.J.! 
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ANN A:ES DA c·.Ur!A.RA 

do que fa.ll<1r a homens que se banqueteam ptos, dous problemas maximos })01' sua na·· 
inebriados pelo perfume de variados acepi- tureza, que devem chamar a attenção dos, 
pes e distrahidos pe.lo perfume sniJtil de de- legisladores. quer da. União, quer dos Est:1··. 

· líciosos vinhos». dos- a educação popul<u•, pela instl•ucção· 
EntretC~.nto, Sr. Presidente, penso como prima.ria cpw absolutamente não temos, e 

Tobias: «mtüto mais difficil é faltar-se a ho- a protecção á agricultura, á lavom·a e á~ 
mens que teem fome, a individuos que se de- artes, do que tanto depende a fortuna l)ar
batem nas agonias lentas damiseria c da pe- ticuta.r e do ctue depende absolutamente a. 
nuria». Ta.I é a situação em qne me encontro fortuna publica. · 
110 momento, tendo de combater o projecto São por consequencia estes,Sr. Presidente, 
·com ó qual se prqcurou acenar üs esperanças os dons grandes problemas que devem pren-· 
dos nossos Ia·nadores, tão peejudicados pelos der a attenção dos legisladores da Repu"blicn.: 
terríveis effeitos da crise que nos assoberha -a educação popular e a mais decidida pro

. e tão abatidos p3la série de circumstancia~; tecção á industria, (t lavoura e ás artes ainda 
que se accumulam todas em prejuízo da agri- nascente.:; neste paiz de 18 milhões de l_1abi~ 
cultura e mais jndustrias elo paiz. (Apoiados: tantes. . 
muito bem.) · Quanto ao primeiro problema, é triste di-

Si não fóra esta circumstancia, si não zel~o, nada se tem adeantado no regimen 
fôra o ter-se p-rocurado fn.zeJ;> crer aqui c lá republicano, feitas algumas excepções deste 
fôrá que-o-projecto dt"J-honrado-Deputado mi- ou daqueue· Estado. O _nosso paiz tem sido 
nairo teaz realmente bGneficio aos mates acc.usado de s r um paiz de analphabetos,. e 
que afiUgem á lavoura, si não se tive:;sc o é com effeito. EstudC~.ndo-se os ligeiros: 
pro9m'ado fazer crer aqui e lá fóra q@ este dados estatísticos que sobre o assumpto pos-

- proJecto é o remedio para as difficulda.(les suimos,chegamos a desanimadoras conclusões,. 
que ~este momento experimenta a nossa in· a proporcionalidade entre os que sabem ler 
dustr1a agricola, · eu me conservaria silen- e os que não o sabem é es.]llagadora, é ter
cioso, limitando-me a (lar contra elle o meu rivel. Nem mesmo no terreno da theoria,. 
voto consciencioso, emboi'a esteja convencido temos caminhado convenientemente. - · 
<leque o projecto é altamente prejudicial á No e~trangeiro as que.'>tões que se pren-- . 
industria agrícola e duplamente inconstitli- dem á. educação popular e á .instrucção pri
cional, como mostrarei á Camara no correr ma ria são assumptos predilectos ; discutem--
do meu discu~'so. nas os congressos, os jornaes, os homens pu--

O s blicos . . 
n.. ALFREDo PINTo -Cumpri o meu Entre nôs é cousa esquecida, é questão 

dever, a. Camara cumpra o seu. morta. 
. O Sn.. AFFONSO CoSTA-Não pretendo cri- Alli, discute-se o problema do ensino em 
tica.r, nem queira. Y .. :Ex. ver em minhas tQdos as. suas consequencias, encarando-o·· 
palavras um<~ consui.'<t u.o seu 1)rocedi- por todas as suas faces, qual o melhor pro
mento. · gramma, os melhores recreios, as horas de. 
· N·inguem, Sr. Presidente, rende nesta lição, a hygiene escol ai', o systema de pre

Casa,.mais do que eu, preito ao talento do mios; c tudo se faz com tal superiOI'idade 
nobre Deputado, á. dedicaço.ão com que S. Ex. do vistas, tanta elevação e apurado' de lin
procura corresponder á confiança . do elei- guagem que, a respeito do assumpto, como 

· torado que o elegeu, devendo, entretanto, diz' Fornelle em seu esplendido livro-A 
dizer .que S. Ex. foi infeliz na confecção Eriucação Popv.la1· -se vae formC~.ndo na. 
deste projecto. · França, na Allemanha e na Italia uma rica 

E não sou cn só quem o di~, pois neste e -variada l>ihliotheca que ha de igualar-se às. 
- ·: mesmo sentido já ouvimos a palavra autori- melhores. ' . 
. · zo.da do nosso honra.do collega, cujo nome Com e1l'eito, o assurnpto demanda, por suv. 
· · declino com a devida venia da Camara, o importancia 1 acurada· ~ttenção, pl'incipal:-

Sr. Azevedo Marques, e tambem do hon- mente em um paiz onde o analphabetismo. 
rado Sr. Dr. Adolpho Gordo, representante se alastra. ameaçador. 
de um E;tado essencialmente agricoln. e Depoh; da Repul>lica, entreg1te a insteucção 
onde o.3 de8astt•osos effei tos deste projecto primaria aos E-;ta.dos e em alguns Estados 
se farão sentir muito profundamente. confiada aos municipios, ella tem definhado 

tanto que, si medida energica não fór com 
O Srt. ALFREno Pl:'iTO dá um apn.r·tc. p-r.esteza a:pplicada, em b1'eve, no interior 
O SR. AFFo:sso CoS'l'A.- St·. Presidente, tlos nossos sertões,- sertt difficil encontrar 

no momento act.mü dr~ nossn. vid<t politica., um homem que saiba ler. 
· ahstrahindo-se ~~ questão firmncoir·ll, f}TW ú Nãn supponha a Camara que estou exag--

a. q..uestão maxima,, viscoml, a f!TW.~t.ão g-m'an.to. A Constituição da Repuhlica ad
repubJicana por cxcellcncia, lta dous <w.;;uru· ulil.to o Sllll'••a,;ri•) populn.l' e exige como con-
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- dição para que o cidadão po;:;sa exercer os Ao iniciar esta-, ligeiras e mal alinhavadn.r{ 
;;em direitos políticos o saber ler e escrever. considerações (na·o apoiadas) dis;;e, e VY .EEx. 
Pois bem, recorramos ao numero tota1 do.~ prova,velmente não · ouviram, que no mo
eleitores da. Republica e Yerificaremo::; que mento actual da. viô.a. republicana dous as-· 
uma ·})arte úu;üto pequena da população do sumptos deviam prender a attenção do3 le
paiz e~tá comprehemlid"' nos alistamentos gisladores-a. educação populm· e o auxilio-
eleitoraes. (Apoiados.) á industrin. agr·icola, á lavoura, emfim, ú.s 

A instrucção primaria foi e e.:;t(L ~:endo no artes que vão nascenclo no paiz. 
Bt•azil completamente descurada. . Rofiro-me,.por consequencia, em primeiro .. 

E a educação popular no BrazU tem sido logar, <i questão d!'4! educaçãopopular de que. . 
tão de3curada, a instrucçãô primaria tem tanto carecemos. e vou emfim abordai' a ou;ra. 
s~do por tal ~odo mPnosprmada que I' aros que se ptende ao projecto em discussão. 
sao os relatorws de governadores de Estado Diz-se geralmente, Sr. Presidente, que o.· 
em que se encontram duas palavras sobre Brazit é um paiz essencialmente agricola e,. 
n,ssurupto de tanta magnitude. com effeito o é, pois as artes entre nós são 
. Fazendo e!cepção de algum Estados , Se: nascentes, e aquellas que promettiam um flt- . 
P1•esidente, o quadro que se apresenta é turo prospero es tão ameaçadas de mort_e:. 
desolador. . pela política actualmente posta em pratica, 

quando se trata de fazer economia;;, a pri-. _Q__I>rincipio_!a sel~ção natural nà e~ecuçãO<
mmra cous;:t que salta ao:;; olhos dos lcgis- do programma de-salve-se quempuam·, "Vú:o.. 
bdores dos Estados é cortar, mas cortat' qtmrn pude;·, na l·H!a pela. ,ida escape11~ os 
onde? na instrucção }mblica. (Apo-iados.) mais {01·tes. E a consequencia tem sido o te-

Esquecem-se ·es3es legisladores que sem chamento das nossas tàbricas, a morte dt1.8 
instrucção não ha progress) e que as des- nossas industrias. · 
pezas-í'eitas . com esse ramo de serviço pu- A agricult'ura, entretanto, que reallnente. 
blico mais . ceio ou mais tarde fl'llctificam ; possue elementos de mais vitalidade, é-a que:. 
~squeccm-se esses legisladores de que sem presentemente ainda luta, lJraço a · braço, 
mstrucçã'J não ha. poYo altivo, nem lu.horioso, com a crise que ameaçtc" e~maga.l-a e que. 
nem digno. avassala o paiz. (Apoiados.) 

Mas. dizia eu, Sr. p 1·esidente que a Inf~lizme~te, Sr. ~residente, . a nossa in· 
Constituição da Repuhlica exi•,.iu c~mo con- dustrra agric?la é hoJe a mesma dos no<ssos.. 
dição para. o exercício do. di~·eito político tempos colomaes. 
o saber ler . e escrcYer e os ali.~tamento.~ o SR. EsTACIO COli\IBRA.-Nã.o apoiado. 
provavam (apm·tes e contestações), por j,3so , 
11ue &ó pJdem ser eleitore~ 0 ~ que salmm O Sn:.:.. AFFONSO CosTA -1F o ass11:~<W 
lm• e e3crever, tanto quanto é pos.,ivel nas ragwes do norte ~é o cafe nas regroes .. 
aeredita.r nos dado:; que este.') alhtamen- do suL. porque rarGs sao os Estados onde 1J, 
tos nos fornecem, que a população, em polycultm·fL se vae desenvolvendo. 
geral, do paiz é analphalJeta.. i\Ias si é o..;;~im, Os nossos . ll?mens do passado voltaram . 
~i a Constituição . da Republica exi(•e para. todas as sua.s VIstas, reduzu·am todas as suas . 
que se possa exercer o direito do v~to 0 sa.- esperanças para e:;te~ dons gene.1~03 de ~ul- · 
hei' let·. e escrever, impõe, por con~equoncia, tu;·a: a, canna e o caf(~. (Oontestapoes ; apm'
ao.; Ieg1sln.dores da Republic:.t a obrig<\ção de te.~.) ~ polyculturo, onde appare?e? No Estado 
CSl)<\lh:w ~mãos _9hehtspelas c<mla.Lla~-; i1~pu- de Mmas e n~ ~~ta~~ da Ba~ua. (Apa,·tes.). 
lare~ n. miltrucçu.o, 1wrque. como dizw. 0 Apontem-me'\\ . EE.-.. •. ott~ro:s Est~dos. 
es~riptm• .fL·a.nc:Jz Fornelle, si nn.s sociedade::\ o SR. EsTA.CIO CoDIBRA-Em Pernambuco· 
:msto<;r~tiCas, nos paízes onde n. aristocracia agora ha.·grande pln.ntaç:ão de café. 
predommn., o Governo pócle descurar-sc da . 
instrueqão primaria e estender largamente . O SR. AFFONS? Cosr~- E' !lloderna. ·Nag 
as suas vistas para 0 ensino secundario e lm.hÇts ~er~es a mdustr1~ agriCola do nosso 
:mperior, porque é ctessas camadas superio- 1)a1~ h •·Je e a mesma que a dos tempos co~ · 
res qué sahem os elementos que dão torça e lomae~. . . . . 
vid~ ao proprio G::lverno, nas sociedades Os pt~oducto;; quJ ma1s ~vultam actual· - . 
(lemoct>a.ticas, no regimen republicano como mente. ~ao o assucar, o cafe e a borracha .. 
o nos~o. a. educil.ção popular impõe-se ao (Ha dtve1·sos apartes.) 
Estado como um 1lcYer. (Apotados. e apar· Le1~braram-.me que em Pernambuco se 
tes.) _. · • · p~anta café; szm,,Pl.anta-se actualme~e, ,po ~ 

Ar GT'NS Sas DEPTTTA 0 , le br·a .1 , ,..,_ rem a ca1:1na contmua a ser a producçao por 
J '" '- • " D :s nl 11 '"0 01 '" ·excellencia dor qu n ·t·· ·d · t' l ' · · t · . e ao e::; a ISC~l In( o o P10Jec 0 • Mas o que não s.e contestt»,o que se prova. 

O sr:-. AFFONSO CosTA- E' uma digressão J c~m os. dados estatisticos da nossa exporta-
que e,;wu fazendo. çao, é 11Ue os productos que mais avu_ltam,. 

Camara V, IH · 8 
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•q!le' constituem a renda dos Estados, são o do-nos tam13em que essas ostl·adas ·de f'êl'l'O' · 
café, o assucar e a· bor1•acha. já estão . at~I~en(ladas· a particulares, a titulo 

VozEi!-E o algodão~ de provisoriedade, estando; entretanto la-
O SR. AFFONSO CosTA·- Está em terceira.· vrados ~s respectivo~ contractos- e por ~on-.. 

.escala. sequenma est:thelec1das as· tarifàs respe-. 
ctivas. · · 

Sr; _Presidente, parece incríveL que em v E h ·um pa1z, como o nosso; de extensão terriéo- · •x. com:pee endo que, feito o'.arrenda-
,rial immensa., de miL e tantas leguas ' de m~nto e coiisi.s-nadas nos_contract'os-· respe, 
-costa, e que. se es~onde quasUnfinibment~ C&Ivos as tar~fas, amanha._ o Congresso-não 
p~lo interior; onde o clima varia tanto do poderâ determlDat• a reducç~ao dessas-tarifàs 

· morte ao sul, onde variadíssimas culturas por isso que os arrendatarios, baseados ·em 
podiam ser tentadas, só cuidassem os:nossos seus-direitos adquil•idos; nio' o permittirão, 
nomens do passado do café e da canna;.! sem a t.roca de grossos-f ctVOl'eS. 

E' realmente estranhavel! O. SR. _!!:sTAcro CoiliiDRA- Exemplo; a São· 
Mas por iss-J mesmo que andaram errados Ghr1stovao ahi está. . · 

-?S primeiros cultivadores do nosso solo ; por O SR. AFFONSO CosTA-Não precis::~ desse 
;Isso mesmo que voltaram todas as suas es- ex.emplo; bast:t rememorar a quantia. enor
:peranças para estas duas culturas, não lhes me que a União pagou, a titulo de indemni
-devemos nega.r a.. protecção de que . carecem. z:tção, aos contractantes de serviços de va-

0 ·sa. MALAQUIAS GoNÇALvEs dá um rias estradas de ferro, ainda. não ha. tres 
::aparte. --- --- - · ~nos, quando foi executado o arrendlúiiento--:-

Combatendo opro,jecto do honrado Depu- dessase.:~tradasda União. Os prejuizos.foram 
· tado por Minas, não me mostro cont1·ario á enormes, e o mesmo acJntecerâ agor.a, si, 
protecção que o Congresso póde e deve dar porventun, o Congresso, em, um momento · 
:á. industria. agrícola. :de :patriotislfl·), entender que deve a.utôriza.r 

Não, Sr. Presidente, combato apenas- 0 .o Govern_1 a entrar em. n.ccordo com os ar
modo por que· se q~er dar lenitivo aos la"· rendatat•ws de nossas v~s ferreas, no sentido

-vradores nesta difficuldade de · momento. , de obter algllmn._ reducçao na.s tarifas. 
Entretanto, Sr; Presidente, qua'l é 0 auxilio · . 0,$ arrcndat_ttrios poderão com: eifeito ce

que pôde a U~i~o, 11esta hora, assoberba.da ,der, ?onsentmdo na reducção dos fretes, 
Jlor tantas dtfticuldades, levar· ál industria mas so <t troco ele grandes favores e novas 
.agrícola do-pa.iz? vantagens, talvez pesadas á União, ja tão 

O fornecimento de capitaes · o emprestimo cornpromettida e tã.o justamente empe~ 
'se'ria o auxilio mais · promp~d; mas isto nã~ : n~ad<L em manter no exterior o ct•edito· Ita'-· 
·é possível' fazer agvra, por causa das nossas, ;c1onal. . . . 
difficuldades financeiras,, quer no interior . . Sr~ Pres1dent~, como V. Ex. vê; não• tive:· 

.quer no exterior.. · · ' ;amda. opportumdade de entrar na discussão 
Os E~tados, por sua vez, direct.amente erri- d.o assumpto .de que trata; _o pro_jecto. 

;:penhad s em auxili'ar a agrieultut•a de seus · A hol'a C3t~ fi~1d:a. e -nao pretendo mais.·~ · 
territorios resentem-se do.3 mesmo.~ males cançar a paCiencm do.3 collegas que me dão 
.que ferem a União. a honra~ de ouvir; peço ~V. Ex~ que, a ex--

Deste modo chegamos á: triste conelu.~ão de :em:plo do que se tem· fmto d'e outras veze;:;, 
-que a União só póde prestar â aO'ricultura n~e mantenha a_ palavra,, para iniciar o meu 
ne~t~ momento, auxílios indirecto~; a . dimi: diôCUl'S? a .respeito do proJec!o do nob~e Depu,. 
:nu1ça.o do preço de fretes das tai~ifas .de nossas tad? mmeu·o, na, fu-tura sessao. (Mmto liem.; 
.. estradas de ·ferro, fa.cilitanda-saassim.os tran- ·mutto bem.) 
spo~tes dos p1•oduc_to~ a&"r!colas. · : Fica . a discussão_9.diada p3la bom. 

. Fallando da . d1mmmçao das· tarifas de Vão a. imprimir os sea-uinta:: 
no3sas estradas de. ferro e a maior facilidade · o 

·de' transporte, occorre-me lembrar a v. Ei. PROJECTOS 
e á Camara que até estes auxilios indírectos N. 22 A...:._l00l. 
não podemosprestar, porque pelo arrenda· 
mento das estradas de ferro Q; pa1•tículares 

.com a adopção das tarifas estabelecidas no~ 
contractos,. essa diminuição não ser:t possível . 
d'azer-.>e. 

Ãgora mesmo a C amara tem conhecim.ento 
_pela leitura dos jornaes, de quo o Govern~ 
.encampou as duas estradas defer•l'O que eram 
-exploradas por companhias ingleza.s·, uma 
.. em· Pernambuco e outra na Bahia, constan-

Mand~ dispensm· dos exames p?·aticos de que 
cogttam, os a1·ts: 28 e 29 do regulamento 
de 31 de março ele 1851, os officiaes. e, 
JWacas do e~e,·cito habilitados com os cursos· 
da.~ a1·mas a que pe1·tencem t: ·deroga a lei 
n. 39 A, de 30 ele janei1·o de 1.892~ n« 
parte 1·e{e1·ente a este assumpto 

A' Commissã.o de Xla1•inha. e Guorra. foi 
Pl'csente o projecto n. 22, de 1901, do 
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-s~. Deputada Carlos Cava~canti, ma~dando ·credito especial de 8:415$600, abaixo descri• 
·dispensar dos exa;mes pratmos os offimaes e minado, para occorrer ao pagamento dos 
praças do ·exercito que forem habilitados :vencimentos do tenente~cot•onel Innocencio 

·com os cursos das-_ armas. a que pertencem Serzedello Corrêa, revertido ao serviço do 
. e· g.ue deroga a le1 n. 39 A, de 30 de ja- ·exercito e de lente da Escola Militar, por· 
ne1ro de 1892, na pa1·te referente a este acto legislativo, fazendo as necessari.as ope-

. assumpto. . _ rações de credito e revogadas as disposições 
A Comm1ssao nada tem a oppor á passa- em contrario. 

gem deste projecto, que envolve uma me- E · · .· 90 · . . . . 
dida de justiça, porquanto é de suppor que xerc~c~o de 1 O.······ 1 :?8~$909 

·o official ou pl·aça habilitado com o curso ExerciciO de 1901....... 7 .32::>$665 
. de sua arma.- tenha adquirido uma instru- Sala.. das Commissões, 4 de julho de 1901 • 
. cção pratica, sinão superior, pelo menos -Paula Guimariíes, presidente.-May,·ink.-
equivalente á que lhe é exigida pelo reo-ula- Sabino [Jarroso.- (Jassíano do Nasci;mento.-
mento de 31· de março de 1851. o Francisco Sa.-Nilo Peçanha. 

Assim. pelo regulamento do ensinfl militar 
. em vigor, a habi!itação com o cur.,;o das tres 
armas será.. adquirida depois de-satisfeito o 
art. 84, que envolv.~_-'1~Utn.rogra.mma de..in,.-

. strucçao pratica bastante extenso,. no qual 
estão comprehendidas as exigencias do re-. 
gula.mento de 1851. , 
.. Nestas condições, a. Commissão é de pare

. cer que o projecto n. 22 merece a approva

. ção da Camara dos Deputados. . 
Sala das Commissões, . 25 de jt• no dé 1901. 

-Alves Ba1·lJosa, presidente.-.z.. . . PaixrJo.
. Soa1·es dos Santos, relator . . 

N. 22- 190! 

N. 78- 1901 

Atttoriza o Poder Exectttivo a considerar re• 
·--rormado no -posto de alfm·es do exercito, 

com todas as vantagens i-nherentes ao mes
mo posto, o 2° sargento reformado Januario· 
da Rosa Franco 

Januario da Rosa Franco, 2° sargento re
formado do exercito, tendo amputad::ts am
bas as pe1•nas, por motivo de feriment JS re
cebidos em acção de serviço militar.; requer 
ao Congresso Nacional melhoramento. de re
forma, atterrta a precaria situação em que 
·sJ encontra, juntamente com sua família, 
impo3sibilitado como se aeha pela invalidez~ 

O Congre.:;so NacionaL resolve: a prover de per si os meios da propria subsis~ 
Art. 1. o São dispensados dos exames pra.ticos tencia e da ele seus filhos e esposa cujo .. fu

de que cogitam os arts. 28 e 29 do regula- turo será o da mais ext!.'ema penuriá, no 
menta de 31 de março de 1851, os officiaes e momento em quj o supplicn.nte -venha a 
praças do exercito, competentement.e babHi-, fn.llecer. . _ . . • 

. tados com os respectivos cursos das a emas a A Commissao de Mai'mha e Guer1•a., tendo 
que pertencerem. P?nderado devidamente. t_oda.s ~s circums~an-

Art. 2.o Na parte referente .ao assumpto. feras allegadas pelo _peticwna.rro e conside-
:fica derogada a lei n. 39 A, de 30 de janeiro rando: . _ 

. de -189.2 · ·· Que rea.lmen te esse cHladao, ex-praça. do 
• 4° batalhão de i fantaria, invalidou-se JiO· · 

Sala das sessões, 25 de maio 'de 190.1 • ...- serviço activo do exercito, em cujas. ftleirri.s 
· Carlos Cavalcanti. sempre desempenhou seus de \Teres com. hon

N. 77 - ·1'901 ra. e exacção; 
q_ ue assim se sacrifi'cou e aos entes que lhe: .. . 

Redacçao para 3"' discussão da emenda offe,·e~ · sã.o mais caros, tornand·o-se com:pletam'enté'
cida na 2a. discussão do projecto n. 217, de irrcapaz, quando ainda no: vigor da- idade;. de . 
1900, ·autorizando o Poder Executivo a adquirir os elementos necessarios ao-bem es
abrir ao .lllinistêrio da Guerra o credito 'tar de sun. familia, de modo a cJllocal-a ao:· , 
especial de 8:415$600, para pagamento dos :abrigo da miseria; · 
vencimentos do tenente-coronel Innocencio· que, em taes circumstancias, á Nação com-· 
SerzedeUo Corrêa, revertido ao serviço do pete, como iniUudivel obrigação, prestar as
exercito e de lente da EScola Militar, par · sistencia condigna a esse ex-se1•vidor, cujo 
acto legislati'IJo .nobre devotamento ao dever e á. ordem l9gar, 

. constitue um exemplo de ser imitado ; 
· (Emenda dest~cada em virtude do art. 132 . que, .finalmente, a. reforma. decretada em 

~o R~gimento Interno) favor do supplicante, de· accord:o conJ. o §.3° 

. O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Ficà. o Poder Executivo· auto-· 

rizado a abrir ao Ministerio da. Guerra. o 

do plano que baixou com o decreto de l.l de·· 
dezembro de 1815, embora augmentad-a. com 
a pensão de 30$ mensaes de q:u:e gosa,; é in· 
significante e mal o põe a coberto das mai~-
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essenciaes neces3idades da. vida: é de parecer 
que seja favoravelmente despachado o re
querimento do S'.tpra. cihdo 2° sarO'ento re~ 
formado Ja.nuario da Rosa Franco, pelo que, 
offerece á consideraçã.o d<t Camara, o seguin
te }Wojecto : · 

O Congres!!o Nacional rvsolve : 
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo.au

torizn.do a considerar reformado no posto 
de alfer'es do exercito com todas as va.nta

. gens inher.:mtes ao mesmo posto, o 2° sar
gento reformado Januai'io da Rosa Franco; 

· l'Cvog.adas as disposições em contrari_o. 
Sala das Commissõ0s, 26 de junho de 1901. 

Al'Des Barbosa., presidente. - Carlos Caval
cant.i, · rela ~or. - R. Paü:tfo. - Soares dos 
Santos. · 

das estações do corpo de bombeiros, na rua. 
Httma.ytá (:3:1 discussão) ; 

Votação do pro.jecto n. 45, do 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir•ao Minis
teria da Guei'ra o credito que iôr nece:ssarío 
para pagar a gratificação de exercício, a que 
teem (lireito Camillo Josti Monteiro dos 
Santos e Joaquim Gonçalves da Costa, 
contra-mestee e mand'ador da extincta offi
cina de correeiro do Ar.3enal de Guerra dn.. 
Capital Federal (311 dis:mssão) ; ·· 

Discussão unica do parecer n. 28, de 1901, 
propondo a nomeação do' official .da Secre
taria Cicero da Co3ta para chefe de secção 
.incumbido da Bibliotheca ; e dos. cidadãos. 
José Angelo Mareio da Silva e Agen'Jr de 
Roure para officiaes ; e-do continuo Manoel 
Gonçalves Vieii'a para conservador da Bi-
bliotheca. -

O Sr. Presiden'te-'-"Estando--m ean- ssão unica do·projec~~--
. ~ada a hora, designo para amanhã · autol'izn,odo o Poder Executivo a conceder 

· t d d d" a. se- mais um anno de licença. com ordenado ·ao 
gum e or em 0 ra.: Dr. Samuel da Gama Costa. Mac-Dowell, lente 

Ia parte até 2 1)2 hol'~S ou antes: substituto da Faculdade de Direito do Recife, 
. Continuação da, votação do projecto n. 42 A, pari:1: teatar de sua saudo onde lhe con'\-·íer; 

de 1901, com o para~m· sobre as emendas 3~ discussão do projecto n~ 268 A, de 1900, · 
oifm'ecidas na 2"' discus.>ão do projecto . n. 42, autorizando o Ppder Executivo a garantir os 
deste anno, que fixa as força'> de terra para juros e amortização, durante 15 annos, na: 
o exercício de 1902 (2a discussão) ; importancht annua1 de 71:500$, col'respon-

Votação do projecto n. 257, de 1900, auto- d~nte3 ao emprestimo de 6:5.0:000$, juros_ 
i·iza.ndo o Poder Executivo ar abrir ao Minis- de 7 °/0 , e amortização de4°/o'· queeffectuar 
teri.o da Marinha o credito especial de6:000$ a Associaçib do 4° Centenário do Brazil parar 
para pagar o3 ve!lcímentos que, no correp.te o fim ue construh.• o ediftcio destinado á Es-
anno e no prmamo futuro, compe~em ao cola de Bellas·Artes; · . · 

•·· ex-secreta1·io do extincto Arsenal de Marinha . 3a discussão do projecto n. 264, de 1900, . 
de PernaiÍ1buco João SalJino Pereira Gí- autorizando o Governo a prorogar o prazo 

- raldes (2a discussão) ; · concedido á Sociedade Montepio Geral de. 
Votação do projecto n. 38 A, d() 1901, com Economia dos Servidores do Estado, par:t 

o parecer sobre a emenda offet·ecida. na indemnizar o Thesoueo ·Federal da . quantia. 
:Ja. discussão do projecto n. 164, de 1900, que que llte t• de,"edora, até que essa instituiçãQ_ 
autoriza. o Oove1'no a conftrmD.r, attendendo regularize Stta situação, podendo mesmo re.: 
ás necessarias vagas,' no primeiro po.~to de leval-a do pagamento rla importancia. em que 
o!ficial do ex.ercito os alteras graduados que ficou alcançada no anno de 1899; 
trverem obtrdo as approva.ções plenas de 3/l discussão do projecto n. 231 A, de 19JO, 

. que trata 0 art. 95 do regulamento de 18 de elevando a Hi o .nümero de engenheiros 
:~p de 1898 (3:~. discussão) ; · chefes de districto,_ na. Directoria. Geral dos. 

''hr·- · Telegraphos, no exercício de 1901; ·· 
.·~-v.otação do projecto n. 201, de 1900, au- 2a discussão do projecto n. 57, de 1901, au-

\~ori~and~ o Governo a conceder ao enge- torizando 0 Poder Executivo a abrir ao Mi
nheiro Ricardo de Menezes ou á companhia nisterio da Fazenda o credito extra.ordinario
que organizar, sein onus algum para o The:.. de 104:542$583, p;\ra occorrer 'ao pagamento 
som'o, a construcção, uso e goso de uma es-· das gratiftca~ões devidas aos empl'egados de 
trada de ferro q~. partindo da. villa de diversas alfàndegas da Republica, incumbi-

. Ala.gôa Monteiro, no Estado da Parahyba, vá dos do serviço de .. estatistica e revisão de des· 
entroncar em Sanl1arô ou estação mais con· pachos em 1897 e 1898; 
v~niente, na Estl'adttde Ferro . .Central de 2a discns;;ão do projecb n. 58, de 1901, 
Porn~mhuco (3" discussão) ; autorizando o Poder Executivo. 3, abrir ao 

Votação do projccto n. 55, de 1901, auto- Minísterio da Fazenda. o credito extraordi
l'izando o Poder ExecutiYo a abrit• ao Mi- na.rio de 8:000;~, pltra; pagamento do aluguel 
nisterio da JustiçD. e Negocios Interiores o da casa onde funccionou, de setembro a de· 

-credito que f(n' necessario para desapro- zembro (le 1899, a Delegacia Fisca.l no Estado 
· :priaçã.o-do predio, em g.~~~m_í'll~~ccio~~ :t!_Ip.~a, __ g.Q. R~9 Grande do Sul e o SU1JRlementar de. 
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·20 :000$ á verba. 9aa-'-Caixa de Amortização-! Gualberto,Carlo:s Marcellíil_O, Gabriel Salgado~ 
da lei n. 746, de 29 (le· dezembro de 1900, Artbue Lemos, Antonio Bastos, Luiz Domin 
art. 28-Assignatura de notas; gues,Nogueira Accioly,FredericoBorges,Gon· 

2a discussão do pro,jecto n. 130 A, de 1898, çalo Sout'), Tavares de Lyra, Camillo de Hol
ueterminando que os membros do Tribunal lauda, Silva M<u'iz, El'mil·io Coutinho, Teixei-:
de Contas s~jam aposentados com todos os l'a de Sá, Bricio Filho, Cornelio da-. Fonseca; 
yencimentos, após- 20 annos de. serviço, ou Julio de Mello,Estacio Coimbra, Affonso Costa, 
com o.~ vencimentos proporcionaes, _apó.'l lO Arroxellas Galvão, Joviniano de Carvalho, 
annos, provada a invalidez, e dando outras Rodrigues Dol'ia, Seabra, Milton, Manoel 
providencias; . Caetano, Eugenio Tourinho, Alves Barbosa, 

1a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, Paranhos Montenegro, Celso dos Reis, Nelson 
-autorizando o Podel' Executivo a al:Jrir ao de Vasconcellos, Deocleciano de Souza., Lou
Ministerio da Juf;ltiça e Negocios Interiores o renço Baptista,Silva Castro, Custodio Coelho, 
credito extraordinario de 2:82í$800, . para Pereira Lima, Aureliano dos Santos; -Martins 
pagamento a D .. Eugenia Torreão Corrêa de Teixeira; Francisco Veiga, João Luiz, Esperi
Araujo, vílLva ilo juiz de direito em disponi- dião, Bueno de Paiva; Alfredo Pinto, Carneiro
l!ilid~Lde oachare1 Lindolpho Hisbello Corrêa. de Rezende, Francisco Salles, Necesio Ta.va-
de Araujo. res, Lamounier Godofredo, Antonio Zacllarias, . 

<.>a parte ás 2 1/2 horas ou antes: Sabino Barroso, ~anoel_Fulgencio, ~indolpho 
": . _ . ' __ . . Caetano, Olegal'IO MaCiel, Lamartme, Gus-
Contmuaçao da 2a dHcussao do proJecto tavo G~?doy, Domiogues de . Castro, Dino 

n. 27·A, d~Ol, estabill,ecendo regt'l_l.S para Bueno, Oliveira Braga, Bueno de AndNda, 
a --:Jdjuâlcaçao ue bens nas execuç~oes em Edmundo da Fonseca, Cajado, Azevedo Marw 
.geral, com voto em separado do. ~r. Azevedo ques, Teixeira Brandão, Hermeuegildo do 

. Marqu~s; _ . _ . . Moraes, Ovidio Abrantes, João eandido, Car-
Contmuaçao da 3i!o d1scussa.o do proJecto los Cavalcanti Paula Ramos Francisco To

n. ~6, de 19~1, autor~z~ndo. o Po(ler Exe- lentino, MarçaÍ Escobar, Frànc;sco Alcncas
.cutrvo a abr1r ao Mm1sterw da Guert•a o tro Vespa~iano de Albuquerque e Diogo 
credito extraordinario de 4:225$800,- para Fo~tuna. 
pagamento do ordenado a que tem direito o 
almoxarife do extincto Arsenal de Guerra. de 
Pernambuco, João Climaco dos Santos Ber
nardes; 

Abre-se "a sessão. 

E' lida e sem debate approvada a acta .da 
sessão antecedente. 

. Continuação da discussão unica. do parecer 
11. 14, de 1901, opinando no sentido de serem o Sr. Carlos de Novaes (fo Se-· 
a.cceitas as emendas offerecidas na 3a. dis- cretario) declara que não ha expediente so-
.cussão do projecto n. 99 B, de- 19110, que bre a mesa. , 
reorganiza a. Justiça do Districto Federal ; 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de 
1900 (redacção do. additivo destacado na 3a. 
.discussão do projecto n. 153, deste anno, em 
virtude do art. 133 do Regimento Interno), 
ímtorizando o Governo ~- tra,nsferir para 
Manoel Maria Volles a concessão f•~tta a 

.. Julio Benevides pelo deCt·eto n. · 99, \le 7 de 
outubro de 1892, podendo prol'ogal,a por 
mais cinco annos. 

Levanta•se a 'sessão ás. 4 hõras c 15 minu
;tos da tarde. 

46a. SESSÃO EJ!o:[ 5 DE JULHO DE Hl01 

h·esidencia dos Srs. Va.r de Mello (P1·esidente), 
Julio de Mello (2° Vice-Presidente), Va.:- de 
Jl:lello (Presidente) · 

Ao meio-dia pt•ocede-se á chamada, à.que re
:s:pondem os Srs.: Vaz do Mello, Carlos_de No
ITII.es,, Angelo Neto, Agapito dos Santos, Luiz 

' - . O Sr. Lamounier Godof'.t•edo 
diz que seus actos como homem publico, 
como membro da repeesentação nacional, os .. 
tã:o sujeitos á critica. da opinião publica. Os 
ataques a si dil•igido~ como político dovom 
ser respondido . .; daqui, par.-. <!UO possa jul
gai-o o eleitorado llttc o elegeu ; do mesmo 
modo, os ata11ues dirigidos a este eleitorado 
devem sot• respon~idos desta tribuna por 
aquelles a quem confiou no Parlamento a 
sua representação. · 

E' este o motivo pot' qli~vem á tribuna, r a 
defesa do eleitorado de Porto Real, muni
cípio de Formiga, deante das calumnias de 
um jornal estr1,1.ngeiro, fornecidas por um 
esteangeiro que naquella t•egião quer im· 
por suas doutrinas religiosàs. . · 

Infelizmente, um jornal desta. Capita,l-
0 Dia - tem dado acolhida á estas calum
nias e quem as ler sob as epigra.phes do que 
veem precedidas hade acreditar que naquella 
parte do territorio mineiro nunca ent1•ott a, 
civilização • 
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Lê o Drador o facto que alli vem narrado, de bancada, a noticia dada por um jornal da,.. 
e contesta sua veracidade, pois delle foi tes- manhã. ··. · 
temunha. Refiro-me, Sr. Presidente, .ao Correio da 

Era no tempo do Governo Provisorio; pre- Manha, á frente de cuja redacção se acha um 
cisava-se fazer üma eleição -á feição do Go- moço intelligante e cuj1s r.elações muito 
verno, e para isto foram para. aquella loc>a- pl'eso, crescendo, por isso, a minha surpresa 
lida.de, municiadas, sete praças com um al- ao deparar, em um ligeiro artigo de hoje, 
feres. com o seguinte to pico: 

Diante deste ataque ~t liberdade do voto, «Conforme noticiámos, d-eu-se hontem na. 
o povo de P01•to Real indignou-se, prendeu Camara dJs Deputados o movimento da ban-
o alferes e praças, deu-lhe lauto tratamento cada paraense, no sentido de impedir a 
e, uma vez terminadas as eléições: consen- remessa dos livros r-elativos a' algumas se
tiu que tivessem liberdade e mandou-os em cções do l 0 districto do Estado do -Pará.» 
paz.· Eis o facto tal qual se deu. Ora, Sr. Presidente, permitta v. Ex. a. 

O estrangeiro que fornece taes calumnias. dureza da expressão, isto é positivamente 
é um soi-d.isant pastor protestante que per- falso e não posso deixar passa,r sem um ve
corre aq_uellas paragens para anga;riar se- hemente protesto de nossa parte. 
ctarios a ferro e fogo, e é esta imposição Á bancada p:1raense, pelas suas tradições 
que o povo não quer acceitar. honrosas e confianç-a inal.lalavel que tem nos 

Agora ameaça a população, pedindo a p1•o- direitos do candidato eleito, o Sr. Hosannah 
tecção do seu comul, dizendo que irá pedir de Oliveira, não precisa lançar mão de re
a intervenção da potenc!a ~~qye é cidad~o. c-l:H'Sos pouco dignos ~e, ~s ainda,~impedie 

Bem sabe que a Constttmçao da Republlca que venham do Para os hvros pedidos pela 
assegura a plena liberdade de cultos. Mas honrada Commissão de Petições e Poderes. 
um estrangeiro não tem o direito de impor, afim ele fazer a averiguação que a mesma. 
pela força, as suas idéas e convicções. reputou necessa.ria. 
· .Quem ler esses artigos do Puritano, tran- . Não ! Se. Presidente, a bancada paraense, 
-script.os no Dia, dirá que a população de ao contrario do que pensa o citado jornal, 
Porto Real ê composta de botucudos e de qum· que se faça plena luz sobr·e a verdade 
fanaticos. havida nas ultimas eleições procedidas no 

Aquelle bom povo, entretanto, só tem fa- Estado que repre.'>entu., e é por isso que 
natismo pela Republica. Lá foi fundado o ella de;eja e pede sejam requisitados e eu
primeiro club republicano. viados a esta Cama.ra os livros relativos a 

O orador conhece bem a localidade·; ga- algumas secções do lo distrlcto. 
rante que o povo é ordeiro, trabalhador, O que nós queriarnos não :ora impedir a. 
altivo, cioso das suas liberdades. vindt~ elos livros J•oquisitados _pela. .commissão 

Terminar<i, satisfazendo os desejos dos seus competente ·e cnjo exame não tememos, ta.l 
amigos, com um appello ao illustre Sr. Sil- ê a confiança que depositamos na pm•eza,. 
vi ano Brandão para que, voltando as suas nellos contida. 
Ti•tas para Porto Real, não con5inta que um Et·t~ nos:!o intento tl.l)enas;-·s1•. Presidente, 
estrangeiro imponha pela força . crenças que .. evita.t· maiores demoras e apressai' o julgiL
não sã.o as dos nossos concidadãos e dos nossos monto da. illu.r;tro Cqmmissão do Petições o 
antepassados. (Muito bem ; muito bem.) Poderes, afim de que o meu Estado natal 

nã.o ficasse privado nesta. Casa de um dos. 
O Sr. Ant:.onio Bastos-Sr.-Pro- seus representttntes. 

sidente, sempre tive um invencível horror Eis porque o ~andidato, cujo diploma foi! 
.ás dLicussões pe.,;JOi1es, a meu ver, ingratas contestado, desistiu nobremente de 1.505 
e irritantes em smt maioria. votos, que lhe foram legitimamente da.dos nas 

Eis porque limitar-hle-hei a dizer breves secções situadas á margem da Estrada. de 
palavra~, tanto mais que não quero de modo Fereo de Bragança, pedindo todavia, que 
algum fatigar a ·pi1ciencia do.3 illustre.3 col- fossem contados os cinco votos que alli obteve· 
legas, que ben'evolamente me ouvem. (Nero o seu adversaeio. 
apoiados.) - A ve1•dade do que acabo de affirmar fica. 

Tratando-se, porém, de um as:;umpto a q_ue provada cabalmente pela peticão apresen
ligo a maxiim~ importancia, pois que a ser tada á Commissão de I_>etições e Poderes, a 
verídico, elle viria affectar até certo pont0 qual foi feita nos seguintes termos: 
a correcção com que em tollo.:; 0.3 tempos · «Exms. Srs. presiden-te, relator e mais 
tem-se conduzido nesta Casa a banca(la .a que membros da Commissão de Petições e Pode· 
tenho a honra de pertencer, :vejo-me for- res.-Diz o bacharel João Hosannah de Oli
çado 11 não dei:ltar passar em ;Silencio e sem v eira, que, tendo lid-o no Diario do Congresso 
proiie:>to de minha parte, fazendo-o tMUbem que a Commissão de .Poderes, sob proposta 
em nome dos meus dignos companheiros do. relator, resolveu requisitar os liVJ:'OS de 
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SESSÃO EM. 5 í>JC.iULHODif~UJOr "'63 

assignatura do:! eleitores que votaram na'l Que 1ut evidente má fé no que diz ou 1 

secções 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ôO, 6l, 62, .melhor, avança o Correio da Manha, prova-o. 
63, 64, 65, .66 e 67 do município de ·Belém, ter este jornal silenciado e occultado muito 
para .poder julgar da validade das,eleições propositalmente· .a circumstancia de -terem, 
procedidas no dia 8 de abril, no la districto tanto o candidato contestado, como a maioria. 
do Pará, em vir.tude das quaes foi ·o suppli- da bancada paraense, pedido a remessa dos. 
cante diplomado, vem, no intuito de apressar liyros, como se evidencia da. p6tição e in4 -

o julgamento das referidas eleições, j{t tão dicaçãojá par mim lidos. 
demo~ado, desistir_dos votos que obteve nas Sr. Presidente; já que me acho na .tribuna, 
menc_wnada_s secçocs, q_ue sobem ao pumer~ .abordarei ligeiramente a, exploração que se . 
de ~rul e quwhentos e curco, contra cmc? alu está fazendo ao redor do engano ha.-:Tido , 
·Ob~Hlos pe~o cont~stante Dr. Theotomo de hontem, .por par.te domeu distincto amigo e 
~rito, os quaes cmco votos.podem ser con- colle~~ de banca~a, Sr. Arthur Lemos, por-
11<tdos a es~e. _ . . occas1ao de termmar S. Ex:. o seu discurso. _ 

O .supplwante nao VISa com esta des1sten- D v d l t , d t d s E · 
cia impedir a verificação de fraudes que, . e ~ ~.cít:.ar, arr e_:,;+ e_ u o, que · x. , 
:porventura, tenham sido commettidas na- 80 vem. '-!' tnb~na h9n .ei_ll, . provocaqo _por 
quell:ots secçõe~ e lei toraes; pois é certo que umuaal·ns otiCia dada pelo Cm ;mo da Manhc1, ~a, 
fica á honrada Commissão a faculdade de q_ ' :e a~rma. que-:- os l~uros ou não ea:ns--
manter a sua -requisição .para e~saaveri- ~a1::_ ou ~aopodta~l t~r. _ _ . _ .-
guação, sem -:-prejnizo da votação sobre o re- Nau:fm'a essa ~1rcumstancm, S. Ex. ~erra 
conhecimen:to do Depu-taclo que, nos tarmos encammha~o d!rectam~n~e, sem ~a~ores .. 
do -Reaimento é considerado materia ur- commentarws, a Comm1ssao de Petlçoes e · 
.gente. b . · ' Pode_r:es. apetiçã~_do candidató contestado e-

Capital Feclerê11. :3 de julho de 1901.- que Ja t1ve occas1ao de ler. 
Joao Hosannahc~e Oliveira.» ~ O SR. ARTUUR LEl\IOs.....,Esta é a vel'dade •. 

Ora, Sr. Presrdente, bem ve V. Ex:. que o 
proprio ca.ndidaclo Sr. Hosannall de Oliveira 
ü o .primeiro em pedir a remessa, dos livros 
em questão. 

0 SR. ANTONIO BASTOS_;Voltando ao equi-
VOCO havido por parte do meu nobre colleg~-. 
de representação, o qual está' dando margem 
a explorações, vou relatar á. Camara, oom 
toda a lealdarle, o que houve a esse re* . 
speito. 

Quando orou o Sr. Doput!ldo Arthur Lemos; 
já es~ava decidido que não seria apresentada-, 
á. consideração da Casa a. indicação. 

Que a ma.iorin. da. bancada paraense é :ple
namente solidaria com o pensamento do 
candidato, cujo reconhecimento pugna nesta 
Casa, dil-o de uma n1:aneiea irre.-;pondivel a 
indicação que tencionavamos apresentar, o 
r1uo deixamos de fazet' afim de não ficarem 
melindrados os dignos membros da Commis- o SR. EsTAcro CoiMBRA- Que, aliás, nãó. 
·são do Petiçõe:; e Po(leres. tinha a.ssento no Regimento. 

Peco licença lltliré.\ ler a parte referente <i. 
vinda dos livros: ' · 

« b) que .~ej(l. mantida a ~·eqHisiçtío dos~~rc(e
'i·idos livros pm·a o e.,:ame e ave;·iguaçito de 
possi'lJeis fraude.~.>> 

0 SR. ANTONIO BASTOS-Sinto muito estn.1• · 
em desaccor(lo com v. Ex., pois entendo . 
que ella é perfeitamente regimental. 

Succedeu, porém, Sr. Presidente, que o· 
representante pa,raonse, tendo ambas no 
bolso, equivocou-se t'acilmontc, enviando ú.-1 
Mesa a indicação em vez da petição •. 

Vêem, pois, o Sr. Presiaente c a Casa. que, 
r1uer na petição, ·quer na indic~ção, está. 
muito claramente expresso o desejo :pôr 
parte da bancada paraense de que sejam O SR. ARTIIUR LEMos-Convém lembra-r o· 
examinados os livros a que tenho ·me :seguinte como explicação : a prova de que· 
referido.. não pretendia enviar á. ·Mesa a jndicação é · 

T d - que no meu discurso não iiz a minima refe- · 
O SR. BUENO DI~ 'ANDRADA- O Q. nao. rencia a, esta e sim, do principio ao fim, á,· 
0 SR. ANTONIO BASTOS-V. Ex. b3111 sabe petição.· -

que eu me refiro á maioria. da bancada. o SR. ANTONIO .R\srros - Não fiéa, por,m,_. 
· O SR. ARTHUR LE1\10S_:.Toda mesmo, po1'· ahi a exploração, Sr .• Presidente. , 

quo o Sr. Serzcdello pede e que1' a vinda. dos Imagine v. Ex. que até já. se qq.iz fazer 
livros. acre.ditar que os l.v05 votos dados ao can-; 

o SR. ANTONIO .BAsTos-.Oomo, pois, o Co1•- didato Hosa.rinah de Oliveira :pertencem ao · 
·1·eio da Ma.nhtt vem atllrmar que os repre- candidato contestante, apezar de ser esse re-- _ 
:ilentantes paraenses têem 'interesse om ·sultado o de secções que são verdadeiros, 
impedir que sejam -examinados os livros baluartes do Partido Repttblicano Para ... -
·requisittl.dos? on~e. 
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AN"NAES DA CAMARA 

Feliz ou infulizmente, tão estupenda affir
mativa teve a sua origem na innoceute hy
pothese aqui hontem formula.da·e cuja pa-
1ernidade pertence, de facto e de direito, ao 
meu honrado collega de representação, cujo 
"llome peço permissão para. declinar, o S:!.'. 
Serzedello Corrêa. 

toda a Camara, fi.tz a ju~ti<;a de admiea.t• sin
ceramente. 

Depois de explictw o seu pensamento, o 
o1•ador espera q_ue a Commissão de Poderes, 
pondo de parte o at•gumento innocuo do seu· 
iHustre collega, procederá. com_ inteira ,jus· 
tiça e criterio. (..Yiuito bem; muito bem.) 

Uma vez que a affirmat.iva não sahiu do 
.tel'reno de um:.t simples hypothese, não O ~r. Estacio Coimbra diz que, 
tenho -O direito de considerai-a como uma desde os primeiros dias da sessão,-o orado1' to· 
gaiatice dos tempos que vão correndo. mou o proposito de trazer á Camara informa-

Todos sabem, e ninguem melhor do que dões pessoaes das obras do lazaretode Taman
~. Ex., que o partido a que S. Ex. se-acha daré, no Estado de Pernambuco. Entendeu. 
:filiàdo não conta com elementos nas secç.ões porém, aguardar o relatorio do Sr. Ministro 
~da Estrada de Ferro de Bragança, tanto do Interior,· para. então poder commentar 
a.ssim que o candidato conte.:;tanto só alli ob- com as suas impressões o que alli se dissesse 
.teve cinco votos. (Apartes.) sobre o caso. O orador é testemunha ocular 

Não tenho duvida, todavia, em fazer um do esta.do lastimavel em que se acha àquelle 
· appello ao iltrrstre Deputado. paraense, afim estabelecimento sanitario. Qual não foi a sua 
. de que S. Ex. venha provar perante a Ca· so1·presa quando, compulsando o relatorio, 
mara que os 1.505 votos, que ·(;anto impres- viu que nelle não havia. minima referencia 

·-sionu.ra.m a Commis~ão de_P!3tiçõ_es e E..QdereK,.. ..ao lazareto de 'f.amandaré. No ent1•et-an-to, 
a ponto de retardarem seu julgamento, pel'- mais de dous mil contos foram despendidos 
tencem ao Sr. Theotonio de Brito, candidato nessas obras,que agora se encontram no mais 
contestante. completo abandono. A ponte de accesso, que 

Sr. Presidente, mui propositalmente deixei é muito melhor do que a que existe no laza.~ 
__ para o fim o ultimo topico da noticia dada reto da Ilha Grande, as embarcações e 
pelo Correio da Manha:. os ma.teriaes alli armazenados, tudo está 

Diz este orgão de puolicidade: no mais lastimavel estad~ de deterioraxão. 
, . . O Congre.~so, no prur1do de economtas, 

. «.So temos que repetir o. ~nal do n~~so negou verba para a conservação desses ma
'topJCo de. hontem sobre a ele1çao do Para- teriaes · no anno passado o seu illustre col
a. r~nu'3nCla ~o Sr. I:!osan!lah é Uil!_a prova lega de'representação o!f~receu uma emenda 
d~ quo os hvros nao exrstem ou nao-podem ao Orçamento· do Interwr, estabelecendo a 
·vlr.» verba -de 120:000$ para a co'nservação dos 

Quanto a tão assombr.:>sa p1•adicção, só me ~ateriaes. Pois o orador pode affirmar que 
.resta dizer que f! tempo encarregar-se-ha de até abril do corrente ·anno, epocha em quo 
dar o devido desmentido, deixando bem pa- foz a sua visita ao Lazareto, a&enas tinha 
tente que o citado jo1•na.l ou quiz ser sido despendida para aquelle fim a impor-

.injus·to para com a .bancada paraense, ou, tancia de 8:000$000. · 
então, só se deixou a:'rastar pela. necessi- Passa o orador a descrever a sua visita. ao 
dade de enchcrJo.s suas columnas com uma Ia.zareto, convet•tido em·um quasi quartel e 
no-tida de espavento. (Jlttito bem; muito refere-se detalhadamente a todos os seus 

•bem.) compttrtimentos e utensilios já detorioradotS o 

O Sr. Art.hur LeJDos compra
. v.er confessa. que ouviu a declaração inicial 
·.feita hontem pelo nobre Deputado Sr. Ser

. zedello, de quem calmo, tra.nquillo e sem in
:tuito partidario, collocava-se ao lado da. 
Commissão de Poderes, que S. Ex .. julgou 

. victima. de accusações menos justas do 
.. orador. 

Suppoz que, á vista. de semelhante decla
J·ação, seriam irrespondiveis os argumentos 

_ ·:~om que S. Ex. vinha. justificar a requisição 
dos livros de assignaturas de eleitores. 

Cahiu-lhe a alma. aos péS qua.ndoleu no 
Dim·io do Congresso esse argumento, que, 
indubitavelmente, não está. na altura dos 

·talentos do· seu illustre companheiro de re~ 
·_presentação, talentos que o orador, como 

inutilizados. 
Não sabe· explicar como é que, tendo o 

Congresso yotado a vet•ba de 120:000$, o Go
verno até abril só tivesse mandado 8:000$. 
A constt•ucção do Lazareto, afflrma o orador, 
ao mesmo tempo que obedece. a uma 
necessidade hygienica, satisfaz um compro
misso internaciona,l. 

Não pôde comprehende1• como o Ministro 
fecha os olhos a assumpto de tamanha impor
tancia., quando nós nos vemos .de novo amea.- · 
çados pela peste bulJOnica, e quando os 
Estados estrangeiros o Estados do Norte 
teem o direito de exigir do Gov~rno um la-
zareto naquellas paragens. .. 

o seu protesto é, pois, não só contra ·O 
abandono em que ficaram e estão as obras do 
Jaza.reto como coutl•a o pouco caso qui) llol.lo 
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PRIME[RA PARTE DA ORDEM pÔ DIA (faz o Ministro, que rnom siqu.:er se occupa do 
.a.ssumpto no seu rela.torio, apezar dos· dous· 
mil contos que ellasjâ teem custado á. Nação.: O Sr. Presidente- Havendo nu-

Faz a S. Ex. um pedido que equivale a· mero.legal, vae-se ;procedee ás votações das 
uma a.dvertencia. Em v.ez de mandar insul- materiasindicadas na ordem do dia. 
tar os represantantes de Pernambuco pelos. E' ann n · d t· - d t -

d·t · d · d t c ·t 1 lt · u c1a a a con muaça.o a vo açao 
ine L or1aes a Imprensa es a apl a' vo e· do proJ'ecto n. 42,--de 1901, com o parecer 
.as suas preoccupações para o lazareto de 
Tamandaré, que é uma-necessidade publica. sobre as emendas olferecidas na 2a discussão 

· b ) do projecto n. 42, deste anuo, que fixa -!L~ 
{Mu~to em. , . . • forças de terra para o exercício de 1902 

Comparecem mais os $1·~. :Urbano Santos,~ (3"' discussão). 
Albuquerque Serejo,Serzedello Corrêa, Rodri-
gues Fernandes·, .José Euzebio, Ghristino Cruz,. E' annunciada a votaçã:> seguinte: 
Guedelha Mourão,Virgilio Brigido, José Ave- Art. 8.0 O Governo animará a creação do 
llino, Fl'ancL.:co S;l., Sergio Saboya, Eloy de tiro nacional, .instituindo peemios pecunia
.Souza, Trindade, Celso de Souza, .João Viei- rios e medalhas de~ distincção para serem 
ra, ·Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, conferidas annualmente, em concurso sole
Pedro Pernambuco, José Dua_rte, Epaminon" mne, aos melhores atiradores, deduzindo-se 
-lias Gracindo, Araujo Góes, Tosta., Felix Gas- opportunamente da verb::t -lnstrucção Mili
jlar, Paula Guimarães, Satyt·o Dias, Galdino tar-:-- do qrçamento do Ministerio da Guerra 
_Loreto, Pinheiro' Junior, Heredia de _Sá., a importanciaque f'ór-neeessaria á realização- ' 
Henrique·· Lagden, . Barros--Franco Junior,_ desse serviço. · 
Ant_onin? Fiall~o, :~ulio Santos, T,he?p~ilo Ot-: Posto a. votos 0 referido ar,t. so do pro
t?m, Jo,é Borufil.Cl<?, Adalberto Ferr,tz.,May- jecto n. 42A, de ·19.)1, reconhece-se terem 
·rmk, Eduat:do Pu?-entel, Padu<t. ~ez~ndc, votado a favor 91 Srs. Deputados e contra 4 
{)<trios Ottom, Valo1s de Castrv, Cmcma.to total 95 · ' 
Bl'aga, Xaviel' de Alm:!ida, Lindolpho S~l'ra,· · 
Manoel Alves, Alencar Guimarães, Ba.rbosa 
Lima, Soarei! dos Santos, Angelo Pinheiro, ()Sr. Presidente-Não Ut. numero.· 
-G3rmano Hasslocher, Rivadavia Corrêa, Al-' Vae-se :proceder á.cltamada. 
fl'edo Varella e Campos Cartier. · 

Deixam üe comparecer com causa partici
:pada os St·s. Gastão da Cunha, José BJiteux, 
Pedro Cllermont, Anizio <lo" Abt•eu, João 
Uayoso, João Lopes, Pereira Reis, Augusto 
Severo, Soares Noiva, Gomes de Mattos, 
:Raymuutlo de Miranda., Fr·ancisco Sodré, 
V~i·gno de AlJI'OU, Augusto de Freitas, Mar
colina Muul'a, Dionysio Cerqt~e!ra, Jos(l Mon
jardim, Sampaio Ferraz, Martmho Campos, 
K-;tevão Lobo, Poniclo l•'ilho, SiLveira DJ•üm
. mond, Ar1illllr Torres, Miranda Azevedo, 
.P.wlino Carlos, AU't•e1lo Ellis, Al'aujo Cln+t•a, 
Ft•ttncisco Moura., Victorino Monteiro e'Pinto 
-tltL Rocha. 

E sem eausa os Sr•s. Sá Peixoto, Cunha 
. :Mttrtins, Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, 
Uma Filho, Esmeraldino Bandeira, ELpidio 
'Figueir. do, Sylvio Romero, . Castro Reballo, 
.-\.dalbórto Guimarães, ·Rodrigues Lima, 
Edua..rdo Ramos,. José Marcellino, Oscar Go 
-dov, Sá Freire, Raul Barroso, Alves de Brit0, 
. Pereü•a dos Santos, Oliveir~ Figueü•edo, 
Joaquim Breves, .Rangel Pestana, Monteiro 
de Barros, Ildefonso Alvim, Monteiro da Sil
vciea, Leonel Filho, Henrique Salles, Ro
·<lolpho Paixão, Fernando Prestes, Moreira 
-da Silva, Malta Junior,~ Costa Jmiior, Adol
:pho Gordo, Joaquim Alvaro, Luiz Pisa, La
.menha Lins, Aureliano Barbosa e Ca.c;sia.no 
·do Nascimento. · 

Camara. 'V, -UI 

Procedendo-se á ClÍamada, v~r;.tiM-~~~ t .. ·
rem·so ausentado os Srs. Albuquerque Se
rejo, Eloy do Souza, Trindade. Ermir'io Co11·
tinho,Galdino Loreto,Antoniono Fialho, Fran .. 
cisco Salles, Mayrínk, Padua Rezende, B.1eno 
de Andrada, Cincinato Brag<~ e Campos 
Cartie1•. . 

O Sr. Presidente- Re?>pond.Cl'<tlll 
(~chamada 120 Srs. Dcputado3. 

Vae-se proseguir nas vohçõe3 . 
Posto de novo a votos o referido m't. 8° 

do projecto n. 42 A, de l 901, fixan(lo as forças 
de tel'ra, para o exercício de 1902, reconlw
ce-se terem votado a favor 107 Sl's. Depu
dos e contra 7; total, 114 . 

Em seguida é poato a votos c a.pprovado o 
seguinte art. go do projecto n. 42 A, de 1901; 

«Revogam-se as disposições em contmrio.» 
E' o projecto a.ssim emendado, approvado 

em 2"' discussão e enviado á Commissão de 
Marinha e Guerra para redigil-o de accordo 
com o vencido. -

Comparecem ainda os Srs. Indio do Bt•azil, 
Joaquim Pires, Moreira Alves, Fausto Car
doso, Neiva, Tolentino dos Santos, Irineu 
Machado, Nilo Peçanha, Viriato M<18care
nhas, Landulpho de Magalhãe~, Benedicto do 
Souza e Xavier do Valle. · 
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66 ANNAES. DA CÚIAR~f 

E' annunci::..da a votaçã') do projecto n. 257, 
de 1900, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Marlnha o credito 
especial 1le 6:000;5 para pagar os vencimentos 
que, no corrente .. anno e no proximo futuro, 
competem ao ex-secretario do extincto Al'
senal de Marinha de Pernambuco João Sabino 
Pereira Glralde3 (2a discussão). 

E' post9 a votos e approvado em 2a dis
cussão, o seguinte ar·tígo uníco <lo 

PROJECTO 

N. 257- l9JO 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo uni co. Fica o Poder .Executi \'O 

autorizado a abrir ao Ministerio da Marinha 
o cre~mo especial de 6:000$ para pagar os 
vencimentos que, no corrente anuo e no, 
proximo futuro, competem ao ex-secretario 
do extíncto Arsenttl de Ma.rinha de Pernam
buco .João- s~~bino Pereira Giraldes, como 
f.unccionJ.rlo Yitalicio, em disponibilidade, até 
31 do corrente e addido á Contadol'la da Ma
rinha a contar de l do mez vindouro em 
deante, fa.zendo as operações · e revogadas 
as disposições em contra.rio. 

E' annuncia.da a. Yota~~ã.o do projecto n. :nA, 
de 1901, c.:>m o parecer sobro a, emenda 
offe1•ecida na 31 discussão tio pro,jccto n. lGl, 
de 1900, que autoriza o Governo a confirmar, 
attendendo <t"' necessa.ria.s va.ga.s, no pl'imeit·o 
posto de o!Hcial tlo oxet•cito os alferes g-ra· 
d.uados <tue tiverem obtido :ts appt·ov:tc;ilt)fi 
plenas <IP (Llle trata o at•t. 03 (lo regulamento 
de 18 tl n :dH·iL do 18\18 (:!IL •.llscussii: l). 

O Sr. •teredln de ~í• (pw·r1 e1:ca· 
minhrw a vol•t•,'r'!'u)-SI'. Pt•o:-;i(lonto, !>O la sim· 
plc;; loil .ut·.~ ll•.' p:~ro•:Ql' quo neomp:wlm o 
pr·ojo~to n. :18 A. \'ol'lllcuu· so que a, Com· 
mi.ssKo tl•~ Mal'itllltL c (luot·t•a atloptou a iti<la 
c:tpital 1l:t emPnda quo tivo a, lwnm dP :miJ· 
motte1· (~ eonsillcraçã.o da. C<t8a. 

O sh. Pm:srn~-::-;TE- , \. omentla nã.o está 
em discussi'lo. 

~ O SR. HtmEDIA l.JE SÁ-Estou cncarni· 
nhando a votação. .A emenda tem relação 
com o projecto e me pa.rece que ~~ occasião 
propria; mas. ~i estou inf'l'ingindo o regi
mento, V. Ex. nD dará.entã') apalavrJ: em 
occasião opport~ma. 

A Commissão, dizia eu, Sr. Presidente, é 
de parecer que a emenda seja destacada para 
constituir proJecio em separado, pensando, 
porém, que as pa.lavras finaes da mesma 
sejam supprimidas. Chamarei a attenç"io da. 
Camara p:u•a a emenda. A Commissão ma.nda 
supprimi I' as p1la Vl'rtS-l' IJspeitados as di1·eitos 
adqui-;·idos. 

O SR. BARBOSA LIMA...!-Por supertluas. 
O SR. HtmEDIA nE SA-Parece-me que de··· 

-v-emos confeccionar leis de fórma que não 
haja preterição de dil•eitos adquiridos, de: 
modo que ella.s sejm1;1 completas. _ 

U.~r SR. DEPUTADo-Precisaria incluir-se a... 
clausula em todas as leis. 

0 SR. HEREDIA DE SÃ-Em logar de se
estar a dizer aos interessados que recorl'am 
a.o Poder Judiciario, parece-me melhor que· 
se façam os textos legaes de modo a evitar· 
este recurso. 

Não havendo no caso vertente direitos ad·
quíl'idos, si eu fosse ou vi do, diria: tollituJ7 
qucestio. :Mas, de.:;de que póde haver preteri
ç:ão de a.Igum direito, o meu escl'upulo,como
autor da emenda, leva-me a dizer: ficam, 
salvos os diJ·eitos adqui1·idos. 

Por consequencia, entendo que a Camara: 
deve adoptar a emenda tal qual foi apre-
sentada. ' 
- -E ·ve;j<.t- V. Ex. que, 4 ainda ha bem pouco
tempo, em relaç·ão ao projecto n. 31, que se 
ret'er-ta, a assumptos militares, se reclamofi .. 
sobt•e a rmlacção rlesse projecto, allegando. 
que ella ia fel'ir direitos adquieidos; e foi; 
pot• i .soque apresentei a emenda, safvando· 
os direitos a•lquiridos para os officiaes arre·· 
gimcntados que, lega.lmente habilitados, pu
dessem passttr . para. os corpos e.3p~ciaes. 
Pam rgte :;obre a. minha emenda não se faça 
reclamação igual <i que jli, fiz. levei o meu. 
csct·upulo ao ponto de resalva.r ·expres•a.
m'!nte os dit•eito.s a.dquit•ldos. 

Ptu·eco-m.e que a Cam:~.ra rbve vota.r a 
emenda tal qual foi apresentada. 

Em sc;:;uiua t'l pr>sta. a. votos e a.pprovada 
(.-mlras as ro::~t.l•icçõcs olferecidas pela Com
missão) a seguinte e~nenda do Sr. Heroditt de 
Sá: 

«Accrescen ~e-se onde convier : 
Fk,L extincto o posto de tonente no corpo· 

de osta,do-ma.iot• do exercito, respeitados o:~· 
direitos ttdquit•idos.» 

São igualmente a.pprovadas as seguintes 
re.-;tricções da Commissão â emenda do Sr:. 
Heredia de S(t : 

«Que seja ella: adoptada com à suppressã.u 
das palavras-respeitados 0.3 direHos adqui .. 
ridos.» 
· Em seguida é. apjlrovado em 3a discussão e 

enYiallo t"t Commissao de Reda.cção, o seguinte· 

PROJECTO 

N. 38-)901 

O Congresso Na,cional decreta : 
Art. 1. 0-E' o Governo autorizado a. con

firm'l.r, attenclendo li.-> necessarias vagas, no· 
primeiro po5to d~ official do exerci to, oa. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:52- Página 7 de 19 

alferes gralluado~ que ti verem obtido a.~ 
approvações plenas de que trata o art. 95 
do regulamento ct ue baixou com o decreto 
n. 2.881, de 18 de abril dá" 1898. 

Art. 2. 0 -Rcvogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Pa"esident.e-A emenda do 
Sr. Heredia ele Sá, na fórma do Regimento. 
vae constituir projecto em separado e sof· 
frerá mais uma discus::ão. 

Posto a votos,é approvado em 2a discussão e 
enviado á Commissão de Redacção o -seguinte 

PROJECTO 

N. 201- 1900 

O Congre.3so Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a con

ceder ao engenheiro Ricardo de Menezes ou 
<í. empreza ou compan_hia_que_organize, sem 
o nus a.lgurri para o Thesouro, a construcção, 
uso e goso de uma estrada de ferro que, 
partindo d.a villa de AlagôJ. do Monteiro, 
no Estado da Parahyba, vá entroncar em 
Sanharó, ou estação mais conveniente da 
Estrada de Ferro Central de Pernambuco. 

Paragrapho unico. Sm•ão· co!)cedidos ao 
concessionario todos os favores e vantagens 
inherentes a taes concessões, desde que não 
tragam onus p;;tra o Thesouro FederaL 

Art. 2.0 Revogam-se a~ disposições em 
contrario. · 

Posto a voto~. é approv;:~.do em 3ll- discussão 
e enviado ú. Commissão de Redacção, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 55- 1001 

O Congre.3S·) Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministorio da Justiça e 
Negocios Interiores o credito que fôt• c1ece.~
sario para peomover a desapropriação da, 
casa em que fu.ncciona uma das eHtações do 
Corpo de Bombeiros. sita ~L rua do Humaytá. 
1íesta cidade, por ter a autol'ização, que par.a. 
tal fim foi daria pelo art: 3() da lei n. 652, de 
18~9, caducado com o encerramento desse 
exercício ; fazendo as precisas oper•ações e 
revogadas as disposições em contrario. 

Posto a votos, é approvado em ga discussão 
e enviado J. Comnüssão de Redacção, o se
gu~nte 

67 
. 

c~edtt~ c1ae for n~~essai'io para paga1' a gra..
tr~caçao de exerc:cw a que teem direito Ça
mtllo José Monte1ro dos Santos e Joaquim 
Gonçalves da Costa., contra-mestre e mau
dador da extincta _offi.cina de correeiros·do 
A:rsena~ de Guerra desta Capital, cujos ser
Viços sao aproveitados na Intendencia Geral 
da Guerra. fazendo as necessarías oper·1çõcs 
e revogadas as ·disposições em contrario. . 

o Sr. Edmundo da Fonseca 
(pela. ordem) requer verificação de votação. 

Procedendo-se <t verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 115 Srs. Deputados e 
contra 6; total, 121. 

O Sr. President.e - O projecto 
n. 45, de 1901, foi approvado po1• 115 votos 
contra 6. 

O Sr. Presidente-Acha-se sobre 
a n:teS3, a redacção final do projecto n. 55,au-· 
torrzando o Poder Executivo a abl'ir ao Mi
nísterio da Justiça e Negocias Interiores o 
cr~di!o q_ue fõt' ~ecessa,rio para a desapro
priaçao do predw em que funcciona um<1 
das estô.ções do Corpo de Bombeiros na rua:. 
Humaytá. 

0 SR. EL'ClEiXIO TOURINHO-Peço a palavra. 
pela ordem. 

O Sr. President.e-Teru a palan·a 
o nobre Deputado. 

O Sr. Eugenio Tourinbo (pela 
ordem.)-Nr. Presidente. par•a. que a roda.cçã.u 
finn.l do rn·ojecto n. 55 se,itt Yotada. immcdia.
tamente, peço a V. Ex. se digno de consul-
tae il CasJ. :<obre si concedo dispensa do im .. 
pressã,o, 

Consnltada a CamaPa, é concedida. f\ diíl .. 
pens:1 pedida. 

l~m :;eguida é sem debate npprova.da ~\ :;eM 
guinte 

REDACÇÃO 

N. 55 A-1~01 

Redacção final do projecto n •. 55, deste anno, 
qu.e autoriza o Podm· Excutivo a aln"ir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interim·es 
o credito que for necessario pam desap1·a
priação do p1·edio em que funcciona uma 
das estações do Corpo de Bombei?·os na 1·ua 

PRO.JECTO dà Httmaytâ 

N. 45- 1901 O Congre;;so Nacional resolve: 
O CongroxsL> Nacional resolvo : Artigo unico. Fica o Poder Executi\·o a.uto-
Artigo unico. Fica o Poder Executi \'O att- · rlza.do a u.hrir ao Ministerio da Justiça e Nego

toriza,do a abrir a.o Ministerio da Guerra o ciosJnterioros o credito que for necessario 
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para :promover a. desapropriação rla ca.sJ. em e os titulos de que se aehc!-revestido, -julgou 
ql!le funcciona uma das estações do Corpo de de seu dever chamar a atten~ão da Mesa e 
Bombeiros, sit:\ á rua do Humaytá nesta da Camara para estas regras a que ellars se 
cidade, por ter a autorização, que para tal vão subordinando para a nomeação e pro~ 
fun foi dada. pelo art. 3° da lein. 652, de moção de seus empregados. . · 
1899, caducado com o encerramento desse · Existe nesta Casa um funccionarb . .zeloso é 
exercício;· fazendo as precisas operações e que aqui tem tantos anno3 de permf),nenCia -. 
revogadas as disposições em contrario. quantos a Republica tem de existencia, c 

Sala das Commissões, 4 de julho de 1901.- que conta já mais de trinta annos de bons·e 
A~·aujo Góes.-ViJ·iato Mascarenha<J. dedicados serviços no funccionalismo publico, 

o qual não. foi contemplado n-o parecer ·em 
E' annunciada a discus;;ão unica do parecer discussão. · . 1 n. 28, de 1901, propondo. a nomeação do Já que o orador não pôde salvar o prin

officiat da. Secretaria Cicero da Costa para cipio economico, quer que ao menos se salve 
chefe de secção, incumbido da bibliotheca ;· o principio de equidade ; assim, vae o1ferecer 
C} dos cidadãos José Angelo Mareio da Silva e ao parecer a emendu, que manda á Mesa. 
Agenor Roure :para officiaes; e do continuo (Jlfuito bem; niuito bem.) · 
Manoel Gonçalves Vleira para conservador Vem á Mesa, é ·ncra, apoiada e posta 
da. llibliotheca.. - conjunctamente em diseussão, a seguinte 

o Sr. Barbosa Lima-Nunca foi 
mais verdadeiro do que no-momento o con
cetto latino : ve1·itas odium .parit. 

Neste assumpto em discussão, o Deputado 
deve temer dizer a verdade. 

Votou pela emenda apre;;enhda pelo nobre 
Deputado Sr. Paula Ramos, visando 1'estrin
gi:r a despeza publica ao:slimite3 os mais 
estreito"{, postas de lado reformas apparente
mente nece;;sarias, para só serem decretarias 
a': que forem imprescindíveis. 

No seu voto e no seu pr0nunciamento, não 
ha. manifestação-longínqua que seja-de 
menos acata;mento, de menos consideração 
para com as deliberações propriamente da 
honrada Commissão de Policia. 

Na discussão deste .parecer, deveria ver-se 
t·Jhido, con..;trangidó, dadas as relações de 
estima pessoal que ligam o orador a um dos 
honrados membro::: da Me .. ;a, indirectamente 
em catua em uma das nomeações pr,apostas: 

Mas ... an1-ictts . Angelus sed magis a mica 
veritas .. . 

Não tem sinão palavras de louvor para a 
Mesa na. :parte do parecer qne propõe a 
meeecida promoção de vario::: funccionario;; 
re~onhecidamente operosos. 

Es.~as promoções são acolhidas com ge1·aes 
applausos. O oràdor sentP, porém, grande 

· desprazer e desconsolo em manifestar o seu 
desaccordo na parte do parecer que se refere 
a um dos nomeados. · 

Tant.ó quanto lhe foi :possível obter em 
suas informações, s:t be que um dos nomeados 
é empregadc~ em uma das repartiçõés do 
Ministerio da Fazenda e gosa de todas as 
vantagens da carreira, inclusive a das pro
moções. 

Mas... sem qneb1•a dos sentimentos da 
alta estima que tributa a um distincto col
lega desta Casa, sem desconhecei' os serviços 
que tenha em ~eu favor o candidato ao logar 

EMENDA __ _:___----'~ ----'-" --

Ao parecer n. 28 de 1901 

Em vez do cidadão José Angelo Mareio da· 
Silva, peoposLo para offlcial da Secretaria, 
promova-se para esse logar ·o ;antigo auxi
liar da acta Mauoel de Oliveira· e Sá, com: 
lO annos de serviços nesta Casa e·3o de ser
viço publico. _ / 

Sala das sessões, 5 de julho de l90L
Barbosa Lima. 

O Sr. Barros Franco.Yunior 
-Sr. Presidente, pedi a palavra apenas 
para enviar á Mesa uma emenda <to parecer 
que se acha em discussão. 

Penso c com1rtigo-crelo-pensar<'t toda a 
Camara, que, em igüaldade de condições, de
vem ser prefel'idos, desde que se trata de 
nomeações de empregados j<L existentes na 
Scet·etaria. dest.a Casa. aquelles quo, tendo 
prestado iguacs scr·viços ~1 Cama.ra, . tenham 
mais tempo de oxerclcio. (A.poiados.) 

Assim sendo, envio <L :Mesa a .. minha 
emenda. 

Vem á Mesa, é lid(t, apoiada o: posta con
~unctamente em discudsã.o, á seg,uinte · 

EMENDA 

Ao parecer n. 28, de 1901 

Que seja nomeado bibliothecario o official 
da SeJretaria Aureliano Nobrega de Vascon
cellos. 

Sala das sessões, 5 de julho de 1901.
Bm-ros Ft·anco Junim·. - .4w·eliano dos San-
tos .-:?ereira Lima. · 

O S1•. Carlos de Novaes começa 
'dizendo (1ue a emenda do seu ·mustre 
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collega, substituindo o noine do Sr. José a idéa se apresenta. Pensa que a Associação 
Angelo Mareio da Silva pelo do Sr. Manoel :do Quarto Centenario do Brazil não tem . 
de Oliveira e Sá, não póde ter a. approvação idoneidade para a funcçã.o que pretende. 
da Camara. . 'Não é uma. sociedade mercantil; e, portanto, 

O illustre Deputado pelo Rio Grande do 'não offerece a.-3 garantias exigíveis. Toda a 
Sul allegou que o Sr .. Sá tem mais de 10 an- . sua. . idoneidade poderá ser moral, e está. 
nos de serviço e.tfectivo nesta Camara e mais mesmo contestavel, sabendo-se, por exemplo, 
de 30 de funccionario publico; esses 10 que ella ainda não pagou a collaboração que 
a.nnos de emprego desta Cama1•a não lhe dão contractou com o escriptor Capistrano de 
direito á promoção, pelo seguinte e simples Abreu. Acaso não é isto um depoimento 
motivo: o Sr. Sá. ·não faz pal'te do quadro contra ella? 
dos empregados da Secretaria da Caniara; · Ha igualmente um absurdo no- projecto. 
elle: é simple3mente um preposto do cidadão E' o Ministerio do Interior o competente em 
que arrematou o serviço de debates. As'3im, assumpto de obras publicas~ 
pois, não ·prevalece o principio de equi- Si o projecto passar, pensa o orador, den., 
•lade para o. qual appellou o Sr. Barbosa tro de dous ou tres annos estará o Estado ás 
Lima.. voltas com outros tantos pedidos de inde-

Quanto á promoção do _ bibliothe_cario,_o mnizações, po~quo--~ assoeia~ão não cum-· 
orador--tem ·a- infor'roãl.' -.·que a Commi.ssão prirá o seu contracto. . .. 
de Policia se-inspirou na~ informações que A um aparte, diz que o interesse que se 
lhe foram dadas pelo director da Secreta- tem revelado pelo projecto é menos dotar o 
ria.(lJ.fuito bern;-1!1-uito bem.) '\fi. Brazil corri uma Escol~ de Bellas-A_rtes, que 

· · . · ~Z: i dar trabalho a um artrsta estrangetro, como 
Nmguem_ ma1~ pedm_do a pal. -~a, é en- si não tivessemos artistas capazes (le levan~ 

cerrada a d1scussao e admda a vota o. tar um edificio desto genero, com cunho ar-
E' annunciada a discus3ão unica do pro· t~stico e genuinamente nacional. 

jecto n. 69, de ,-,1901 , autorizando o Poder Porque não instruiu a associação o_seu. 
Execu.tivo a concedet' mais um anno de li- pedido com os docnmentC~s indi.spensaveis, 
eença com ordenado ao Dr. Samuel da Ga,ma taes como a planta e o orçamento ?-
Costa · Mac-Dowell, lente substituto da Fa- Não se engana na passagem do projecto e 
culdade de Direito do Recife, pam tratar de o diz sem censura aos collegas, mas não 
sua saude onde l11c con viu r. acha .Justo dar·se autorização, que imp::n'ta 

Ningnem pedindo a palav1•a, ó encer1·ada a.. no dispendio de grandes sommas e hlvez 
discussão e adiada a votação. futm•as indemnizações, para um emp1·ehen~ 

dimento que pr·ovavelmente ficará em meio, 
comp já tem acontecido com outros edifl., E' annunciad.J. a 3:1. discu.3s~.o do projecto 

n. 268 A, de 1900, autorizando o Podet• 
Executivo a gamntit' os juros o amortizaçã ), 
,lnrante 15 anno!J, na impor·ta.ncia. <tnnn:Ll de 
il:500$. correspondentes ao cmpt·estimo de 
fi50:000$,juros de i %, o amortização de 4 %, 
que effectuar a Associação do 4<> Centenal'io 
rio Brazil paea o fim de constt·uit' o e~:itlcio 
1lestinadf 1 Escola dt> Bolla.s-Artes . 

cios. _ 
Para evitar este futuro :tssalto aos cõfres 

publi~os. formulou o orador uma, emenda, 
que acredita, pelas modificações que soffre a 
redacçã.o do projecto, acautelal' o Thesouro 
Federal de provavois reclamações por parte 
de empreiteiros e dos toma.dol'es do ernpres
timo quo tem de lançar a. associação. . 

Na impossibilidade de derrubar o projecto, 
O Si .. , Hermau.o I-Iasslocher que sejam pelo menos attenuados os seus 

- Peço~ a palav:ra. etleitos. (Muito bem; muito bem.) 
Vem ã Mesa, é lida, apoiada e posta con-

0 Sr.· P1•esident:e- Tem a pa- junctamente eni discussão, a sljguinte 
lavra o nobre Deputado. _ 

O Sr. GeriD.ano Hasslocher 
diz que toda a Camara sabe da repugna.ncia 
com que a idéa·expressa; ne:ite projecto foi 
recebid:!-. Appareceu esta, então, como um 
appe11dice ao Orçamento do Interior. Quasi 
unanimemente cahiu. Restabelecida agora 
no Senado, volta de novo á Camara. A cam
panha contra ella. movida tem sido mal in
terpretada pelos (lefensbres das artes entre 
nós. Nem cal'rancismo nem guerra; o 
combate significa opposição <t fórma. por que 

EMENDA 

Ao.p1·ojecto n. 268 A, de 1900 

Accrescente-se : 
Art. 2. 0-0 pagamen_to das. quantias co1:· 

respondentes á garantia de Juros e amort1~ 
zação do .capital, cessará no :fim do segundo 
anno, si o editicio não estiver concluído e 
entregue ao Governo prompto para a instal
lação completa e definitiva da Escola de Bel· 
las Artes. · 
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§ 1. 0 Nesse caso a':i obras feitas reverterão c-ompromissos que assumiu e não púde, por 
para o Estado, sem que este fique obri. maiores que·sejam os seus de:3ejos, soccorrer 
<1·.pagar indemnização alguma por ellas. dü·ectamente a a.gl'icultura, e a lavoura do 

Art. 3. o O Governo responde só pe!'ante paiz. 
a Associn.ção do 4° Centenario pelas obriga- Do que se carece, no pre.'lcnte momento, é 
ções que contrahe, a ella pagando a somma de proteger a ag.ricultura. por meio de em
total dos juros e amortização do capital e prestimos, facilitando-se-lhe o credito. Mas, . 
não aos subscriptores deste, .qne contracta- nmn, vez que a tnião não püdo agora em
I'ão com a dita associação, que é quem re- prestaF, facilitemo-> aos JJO.'Jsos agri~ultores 
sponde .. perante elles, não lhes cabendo ne- os mews de o~teFem esses ornprcs~1mos, cs 
nlmm direito a quae3quer reclamações junto -recur~os pe~umarws de (lUe carecem -para. 
ao Governo pelo não cumprimento das con- que nao v~Jam lllO_l,Ter no ~ampo o fl'llct9 de 
dições do emprestimo~ r suas colhmtas o nao tenham üo ver perdidas 

Sala das sassões, 5 de julho de 1901.- as suas eapamnç~~s · , . • . 
Gel'rnano Hasslochel·. Pergunto . a \ ,. Ex., Sr. Presrdente, e. <t 

Casa: o proJecto do honrado Deputado mi
neiro col'responde a esta expectativa~ . O 
projecto do honrado Deputado mineiro vem 
minorar os soffrimentos por que passa a la
voura, facilitando-lhe o credito 1 

Fica a discussão adiada pela .hora. 

O Sr. President.e-Havendo mais 
oradores inscriptos e estando esgotada a· 
hora da primeira parte da ordem do dia, fic<t 
adiada a discus&"io deste -projecto. 

Vae-se passar á segunda p<n·te da ordem do 
dia. · 

Continuação da .2a discussão do projecto 
n. 27 A, de 1901, estabelecendo regras 
para a adjudicação de bens nas execuções em 
geral, com voto em separado do Sr. Azevedo 
Marques. 

Tem a palavra o Sr. Atfonso Costa . 

O @r. Aft"on&o Co~t.a-Sr. Pre
sidente, começarei agradecendo á Mesa a 
gentileza com que, na sessão pas:'!ada,oermit
iiiu que eu continuasse, re,.;ervando-rnê a pala
vr<l. • .na sessão de hoje, a!:< con::;idera.çõe5 que 
pl'etendia. fazer sobre o projecto do honrado 
Deputado mineiro, Sr .. Alfredo Pinto, c1ue 
estabelece ~~ adjudicação forç·ada, no8 pro
ee!:!~os do execuçõe_s hy}Jothec<tria-; e oxe
cnções em ge.ral. 

Hontem, (1uando iniciava. a ~er-ie de con
~lidet'a.\~Õe>l que serviram como <JUC de 
exordio ao meu discm•so, cu dis :e quo no 
momento actual da vida republieana, dons 
assumpt'ls devem prende1' a attenção do:-; 
legisladores dos E:;tados e da União : o pro
blema da educação popular e a protecção á. 
industria., á lavoura e á,s arte,;, ainda nascen-
tes no nosso paiz. . 

E'- i'a. ,~to incontestavel, Sr. Presidente, e 
j~c~nte:Stado que . a industrüt agricola bra
Zlleira, no momento actual, sente-se ferida, 
q~asi ~ desfallecer e, si providencias ener
g1Cas nao forem tomadas no sentido de mi
norat•-lhe os male~. teremos de vel-a ainda 
durante muito tempo expe1;imentando os 
effeitos da. crise que tambem a affectou. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a União, quer 
no exterior, quer no interior, se acha da 
:mesma fó1•ma, assoberbada. pelos pesados 

Não, Sr. Presidente, âbsolutamente niio. 
O projecto do honrado Deputado, ao em-vez 

de facilitar o credito, Srs. Deputados, mata-o 
em vez de facilitar os meios de obtenção de 
emprestimos de (lue carece a agricultura, 
difficulta-os, desde que est:.l.belece a adjudi
cação furçada no p·rocesso das execuções 
hypothecarias, e a adjudicação forçada sempre 
foi considerada inimiga do credito, uma vio
lencia à fé dos contractos, um meio de sol
ver as dividas c1ue nem sempre agrada e 
contenta ao credor. 

E matar o credito é matar a industria 
agrícola, porque penso como Macleod que 
credito é capital, apezar de todas as ob~er
vações c1ue em contrario procurou estàbe
lecer Torgot, cuja autoridade respeito, porém 
não sigo no a~sumpto. 

Não pretendo neste momento fazer a his
toria do que foi e do c~ue é a hypotheca. o 
velho institut"O, que tem <ts suas origens na 
antiga Grecia, muito antes do Solon, era 
naquelles tempos um simples contracto, sem 
outt•as formalidades sinão a collocaç~ão de 
postes e marcos aqui e alli . em propriedades 
dadas como garantia pal'a m mter-se assim 
a memoria da transacção feita. 

Com o andar dos tempos, porém, quando a 
pureza dos costumes e a confiança na fé dos 
contractos foi se tornando menor, quando a 
moralidade dos 'homens foi diminuindo com 
o crescer das l'iquezas, já isso não era bas
tante e foi preciso garantir melhol' o direito 
daquelles que confiavam a outros os seus 
haveres. 

Passou, assim, a hypotheca da Grecia para 
a legislação romana; atravessou a idade 
média e veiu completar-se modernamente, 
para garantia das partes que entram· nestes 
contractos, com a transcripção, providencia 
de uma legislação sábia, admitti<la tambem 
entre nós . . 
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A acção hypothecaria do direito romano ainda. uma vez levado a uma terceira praça; 
-actio luec in 1·em est constilm cJ·ulito1·ibus dando-se rnais lO 0 /o de abatimento. Nessa 
pignoribus persequendi causa-(Vinnio), re- terceira praça, o bem hypoth:ecado é vendido 
cebeu pelo decreto n. 737, de 1850, varias pelo preço que fôr encontrado e entregue ao 
modificações. comprador. 
·Então, vencida a hypotlieca e· não remida Esta disposição da lei de 1890 pretende o 

;a divida, procedia-se á execução até a. arre- nobre Deputado abolir, estabelecendo que 
matação, sendo forçosamente os bens adju- na tercaira praça, não h:wendo licitantes, 
dicados ao credor, com abatimento da quinta sejam os bens adjudicados ao credol' com os 
:?a.rte, caso ,nã.o apparecessem compradores. abatimentos verificados. 

E, quando o valor dos bens assim adjudi· E' este o pcmto principal do projecto sobre 
cados era ainda superior á divida., o credor o qual vou externar considerações no seu- J 

e1•a obrigado a fazer a restituição do ex- tido de demonstrar a sua inconveniencia. 
(lesso. A adjudicaç·ão f'orç<~da, como a C amara 

Ta.l era o systema dos proce.-;sos de exe- sa.be, é uma violencia. ao direito que preside 
cuções hypothecarias que vigorava no nosso a formação dos contractos, é uma violoncia 
palZ a.té ,_quando a lavoura, cujos interesses ás proprias clausulas contractuaes, é, como 
o nobre Deputado pretende proteger com 0 diz o distincto escriptor ln'azileiro o Sr. Di
projecto que discutimos, começou a levantar dimo da Veigtt, contraria :.t propria... essencia 
jlrotestos contra. a. adjudicaç.ão forçada. dos principias em que assenta o-contracto 

Dizia-se que a adjudicação forçada. preju- hypothecario. . 
dicava os interesses da. agricultura., difficul- Quando o capitalista ou negociante dispõe 
t.ava os emprestimos, porque aquelles que ·do seu dinheiro e o empresta ao laV1'ador, 
cmpresta.vam dinheiro á lavoura o faziam f<•l-o com a condição expressa. de que, ven
com o intuito de recebei-o com juros, e só cido o contracto, ,:;erêi embolsado do seu ca
vi?lentados ~ecebia.~ ~m be_!U agrícola, pa.!'a pit:'tl e juro ; o capitalista dá dinhei_ro para 
.e·aJa gerenCia, admmiStraçao e mn.nutençao receber dinheir.l, o não um bem, uma pro
não estavam app&relhados. pl'iedade, a cuja direcção olle absoluta.mente 

Estes protestos, Sr. Presidente, levantados nã.o quer ou não póde entregar-se. # 
=pela agricultura o pela lavoura do paiz ti- O projecto, entretanto, estabelece, no 
v eram écho, no seio da opinião publica, tanto caso de execuç:ão judicial, - a adjudicação 
{1ue em 1885 o projecto tão brilhantemente forçada, o que. quer dizer que, findo o con
·tliscutido na imprensa, estabelecando os lei- tracto hypotltecario, não pagando o d~vedo1• 
l~es JLU blicos e a abolição completa da adjn- a di vida, na terceira ·praça não appare
·dlCaçao forçada, encontrou a.pplausos no seio cendo compradores ao bem hypotheca.do, o 
da representação nacional de então e foi capitalista é obrigado a receber, não o seu 
cowertido em lei. dinheiro o juros do emprestimo,; mas es:;e 

O Governo Provisorio. nos prhneil•os dias mesmo bem pa.ra cuja administração olle 
~la Republica, Governo que tanto fez em tão não tem compctcncia e recursos ou não os 
_pouco tempo (é preciso render· lhe esta ho- quer ter. 
menagom) entendeu que a disposição da lei o SR. ALFREDO Pii.'íTO-V. Ex. presume 
d.e 1885, abolindo a adjudicaç~ão forçada,· cor- todas as hypothecas Yencidas e e~tecu
r·e5pondia. perfeitamente ás necessidades da tadas. 
l~voura e que correspondia tambem aos en: 0 SR. AFFOi.'íSO cosTA _ o principio 
F~mamentos do direito. · t -

Foi assim que tal disposição, pelo decreto geral é este. Refiro-me a. hypo hecas na.o 
n. 169 A, de janeiro de ISSO, foi mantida abo- pagai. é - , b. 
lindo-se aadJ·udicaça-0 forçada,ereieitàndo.::~e O contracto hypotllecat•io ou nao e b 
1 ., lateral'? Que se estabelece para aquelle 

a gumas disposições do í·egulamento n. 737. que recebe 0 dinheiro empre::~tado, dando 
Agot•a, porém, com os mesmos . argtl· bens em gai'antia 1 E' pagar no fim do ven

mentos com qtie em 1885 o legislador brazi- cimento da hypotheca em dinheiro e não em 
1eit•o aboliu a adjudicação forçada, como lJens. Mas, estabelecida a disposiçã? do pro: 
.Prejudicial ao cl'edito agl'icola, o nobre jectG, si 0 lavrador é insolva.vel, li!to é,SI 
Dep.utado mineiro pretende revi vel-a. pelo não tem outros bens ou os occulta ao credor, 
JH'OJecto em discussão. - b b h 

Pelo decreto republicano (le 1890, uma vez será. este obrigado a re~e er os ens ypo- , 
thecados que não encontraram com~ra~or 

vencida. a hypotheca e não cumprida a pro- na terceira praça, pelo pl'eço da avallaçao. 
messa de pagamento, o bem hypothecado é , · 
levado á primeira praça; não havendo licí- O SR. ALFREDO PINTO dtt um aparte. 
ta.ntes vr.e á segunda praça, çom o abati- O S.R. AFFONSO CoSTA-Queixa--se o nobre 
mento de 10 o;a, e não appai•ecendo ainda Deputado ~os leilões, por isso que os de~e
eompradores nesse segando leilão, o bem é dores mmta,!'l vozes veem as suas pl'oprlc-
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da.de·s avaliadas em preços elevados, e real- debito, poderão ser forçados a~ receber os; 
mente valendo taes preços, ser ar rema- . bens hypothecados? · 
tada.s em leilão por preços infi.mo:;, :ficando o SR. MoREIRA ALVJ~S - Ou parte· de-
elles· assim na. penuria, quando viviam ou- um bem . . (Ha outro$ apa1·tes.) · 
tr'ora na abastança. 

0 S&. AFFONSO CoSTA - Vê V. Ex. q1,1e· 
O SR. ALFREDo PINTo - E com a divida o art. 1° do projecto é grandemente. :pre-

de.pé. judicial aos interesses da lavoura, de que o· 
O SR. AFFox,;o CosTA.-Esta. é uma con.;i- honrado Deputado ê tão extrenuo defensor. 

deração de muito valor, mas consideração de ·o SR. ALFR8DO PINTO ....,..,... Não .sou. ião.:. 
v-alor muito maior; consideração que não ex.trenuo, detlmdo-a na. razão de .. minha.F~: 
podemos esquecer é a _do principio de direito forçat, pedindo luzes· aos honrad?s collãgas... 

' -q_ue no contracto de llypotheca, ql'le é um T<.Lllto é assim que desejo que se faqa cousar: 
eontracto bilateral, não pó de uma; das partes melhor. E' preciso olhar-se para. a lavoura •. 
fugir de uma da.s clausulas e obrigar· a ou- Si não passar este projecto, ssja;outra cousa. •. 
t~a a acceita.r o que não .foi estabelecido no 0 SR. MoREiiv .. Ar.vEs _ E' preciso nãô· 
mesmo con.tracto. 

A$Sim entendiam a hypotheca os jüriscon· ma tal-a sob o prete-:<.to de protegel:..a.. (Tro-· 
sultos romanos, que davam ao credor 0 dl· cam-se outl·os apartes.) 
reito de ir buscar o bem hypothecado na O SR.. AFFONso CosTA -·o§ 2o é·ta.mbem: 
mã.o de quem quer c1ue elle estivesse. altamente prejudicial. Diz élle: · 
(Apartes.) · « § 3.0 Si o v<'l.lot• do$ l>ens penhorados ex-, 

Si à proposta do honrado Deputado mi- ceder a importancia da divida,. é licito ao. 
neiro for transformada em lei, si, em logar exequente, para evitar a. consignação do ex"· 
do leilão judicial que hoje temo;;, amanhã cesso em deposito, que lhe ~ja. sómente a.d
estiver estabelecidt~ a adjudicação forçada judica.da a p1•opriedado de bens, quanto. bas:
:para as execuções hypothecarias, os lavra- tem para solução da di-vída, despeza.s e· 
dores que já luctam com diffi.culdades para custas da execução.~ 
obtênção de ca.pitaes não encontrarão abso- O honrado Deputado, querendo fugir aos-
latamente q:uem lh'os empreste. grandes vexames que a legislação passada. 

~ ()'·sn.. ALFREDO PINTO--Nenhum diz isto .. trazia ao credor que, sondo· ol,Jrigado a .re
ceber em adjudicação um bem de valor· 

·O SR. AFFONSO CosTA-V. Ex. já disse maior do que a, sua divida., era forçado a. 
nesta Camara que possue documentos que fazer a restituição do excesso, estabelece· 
provam a utilidade do proJecto, que sã.o uma outro vexame maior; Como se póde f'azer· 

·, demonstração das vanta.gens que a lavoura e exactame11.te esta adjudicação. n.1 parte- pre..:. 
a industria agrícola auférlrão si o projecto cisa dos bons hyp:.Jthocado'l? 
passar; ma.s, com certeza, Sr. Presidente, Si se trata de dous, tres ou mais bens, 
esses documentos são provenientes de lavra- muitas vezes poderc't acontecer que um ou;. 
dores que teem os seus bens hypothecadoJ e dous des;:~es bens cheguem precisamente: 
a quem muito aproveitará a lei. . para a d?speza. da execução e da divida; mas. 
·o SR. ALFREDO PI:'Il'To-Não; muitos são quanrlo se tratal' de uma fazenda, de uma 

t 1 t - d d t propriedade ru1•al, como so fará exactamente· 
capi a is as e ln epen en cs. a adjudicação ao credor ·aa JH.wte precisa 

O Sa. AFFONSO CoSTA -·Naturalmente para o seu pagainento 1 , 
o projecto fa.vorece áq_uelles que já teem· Ou sg divide a peoprieda.de, o que é um . 

. contractos hypothecarios vencidos e que, mal, ou se estabelecerá o condomínio, isto é,. 
pela depreciação dos bens hypothecados, dar-se-ha ao credor umn. parte na fazenda. 
serãO obrigados a entrega-l-os em leilão pu- hypothecada. _ · 
blico. por preços.inferiores; mas, si ·o projecto Km direito CJVil o condomínio é uma· 
favorece a esses, prejudica, e · grandemente excepção, por isso que a propriedade· é o.• 
fàl,-o, aos que, porventura, ainda precisem direito 4ue tem o indivíduo de usar da c~usa:. 
de contrahir emprestimos sob garantia hypo. que possue como entender, como e. q:uand() 
thecaria. Pois, si presentemente, Sr. Presi- quizer, até de <Lbusar. Entretanto, o .. que ê 
dente, quand-o os capitalistas teem certeza o condomínio'? . · 
de receber capital emprestado. e juros, por- E' o direito á parte ideal na mesma cousa,. 
que sabem que o bem hypothecado indo é o direito aos fructos, á~ rendas, e ao mesmo" 
.a leilão dará o dinheiro necessario para pa- ·tempo á obrigação ás despezas de · c'onse)?-

. gar-lhes, a lavoura. lucta com dífficuldaaes vação, de manutenção em bom estado, etc .. 
para obter dinhe-iro, o que acontecerá. ama- Ora, ii hoje á lavoura não encont.ra facil
nhã, quando os capitalistas souberem que, ao .mente quem lhe empreste dinheiro quam{o. 
envez d'e dinheiro para pagamento de seu ·os c:\pi ta listas. teem a corteza. de receber (}· 
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prlueipal e os, jur2.s, como achará quem lhe direito, é-uma contradicção á, idéa de pro _" 
empreste amanha, quando esses mesmo.'! priedade. 
capitalistas. tiverem na :ma frente o espan- . Ora, Sr. Presidente, si a. propriedade é~ 
talho da adjudicação e, niat.r do (1ue isso, a. um direito absoluto, exclusivo, illimitado," 
hypothe-se·do condomínio na propriedade by- que tem o individuo. sobre uma cousa, ao 
pothecad:a-? · ponto de poder destruil-a, como pretende o 

Eu~ Sr; Presidente, quasi aftirmo a V. Ex. h_onmdo Deputado solver as dividas hypothe- ·. 
que, si este projecto fôr convertido em·lei, . carias, para proteger a lavoura, esGabele-~ 
si a adjudicação forçada fôr estabelecida cendo o condominio entre o credor o · o 
amanhã no processo das execuções bypothe- devedor? 
carias, todos os credores prefeí'irão fazer a 0 SR. ALFREDO PINTO-Mas então nãó · h<Íi. 
restituição.do excesso do va,lor do bem hypo- acção de divisão·? 
thecado, a serem obrigados a uma proprie-
dade p1·o indiviso, -a.o verem-se :presos nesse O SR. AFFo.:-;rso CosTA-Diz S. Ex. no -seu· 
condomínio. (Apoiados.) projecto: quando o preço da propriedade ••• . 

Parece incrivel, pois, que, para fugir ao o sa. ALFREDO PINTO dá um aparte ... 
vexame da restituição, o honrado Deputa.dq 0 SR. AFFONSO CosTA_ Não é uma · ex;o:-
procurasse um ve~me maior, procurasse . 
tra;nsformar a.quillo que é uma excepção, no eepção, é a regra ~erf1.1. · 
direito civil, em r~gra geral. UM SR. DEPUTADo.:::.... E' uma situação trarisi-:. 

o· SR. ALFREDO PINTO- Não apoiado; toria, . 
v. Ex. atterida bem ás disposições do pro- o SR. AFFONSO COSTA- Trata-se de uma .. 
jecto. disposição que vae ser applicada com muita. 

O SR. AFFONSo CosTA-Sr. Presidm1te, em f.requencia. 
1lireito civil, dizem todos os escriptores, só O SR. ALFREDo PINTO - A adjudic.a.ção;. 
se admitte o condomiuio, a propried a.de pro como ·êu a estabeleç:o, é a. do regulamel}to 
fndi:viso em ultimo extremo, quando não é n. 737, de 1850. 
p·ossivel reduzir aespecie o bem sobre o qual Q.uiz procura.1· essa solução. 
•e vae estabelecer o condomínio. Si 0 credor não quizer fazer a reposição 

Não são minhas. as idéas e opiniões que ex- do excesso em dinheiro, elle adquire parte 
terno nestQ momento. contrarias ao coudo- da propriedade e, por conseguinte, não se : 
minio, lembrado peló projecto do. honra.do trata de uma sitmçã.o permanente, não s& 
Deputado como remedio :para substituir a trata de uma situação obrigatoria. _ 
1•estit:uição nas, adjudicações. 

A P'I'Opriedade, diz Loureit•o. ( Direi to Gi vil . 0 SR. AFFONSO CoSTA-VOU responder-lhe .. 
Brazileiro) como revela a. ótymologia deste O SR. MoREIRA ALVEs-Isto V. Ex.chama.: 
voeabulo, exprime a idéa de uma Musa ex- facultativo ? ! 
clusivamente propria, de um ou de outro in- E' a faca no peito do ceedoe. 
dividúo, e da qual este póde usar, go3ar e 0 SR. AFFoNso cosTA- E é isto justa~-
dispor· livremente, com exclusão de todos os mente 0 que vae ser mujtas vezes empre~:· 
áutros homens. .. . d · . .ga. o. . 

Como. pois, a propriedade consiste''no di- Pretende 0 nobre Deputado raviver a. dis-'· 
raito exclusivo sobre uma cousa, é logico e posição do de~roto ·n. 737, mas esque~e-se-. 
11ecessario concluir dahi,com o jurisconsulto de qua contra esta' dispo.:;ição . s~ levantaram: 
Celso, que a propriedade de uma cousa. qual~ 03 maiores protestos da propr1a lavollra a. 
quer _não_p6de pJrtencer iH solidton a duas ponto de tornar-se precisa a lei de 1885, vo-
ou mais pessoas. tada com applausos ge1•aes dos rapre.:~enta.n- · 

Sem duvida, uma só e mesm:.t co usa póde · tes da. aO'ricultura e· cujas disposições foram:.· 
p3rtencer a muitos que a po>smuu em com· con~ideradas muito boas· pelos legisladores< 
muro ou pro-indí?Jisà·; mas cada um desse3 republicanos de 1890. . . · · 
co-senhores não terá nelta, com exclusão o projecto de S. Ex., por con3egumte, pre7 
do!" outros, sinão __ uma -parte on porção tendendo fazer desa.pparece1• o vex~m~ c;!a :~et 
idéal, com a _qual não se compadeca a idé·a antiga, que obrigava a fazer a restttmçao·do' 
da eJtclusão physica ou material. Prop1·io e excesso dos bens hypothecados, crea um v.e
commum,pJrtanto,como sábiamente observa. xame maior, difficutta extraordinariamente· 
Pothier, sãJ duas cousas absolutamente con- as execuções hypothecarias e por tal fórm~ 
tradictoria;,que se excluem reciprocamente . . que muitos ·devedores, estou certo, pr~f~rl-

A propriedade suppõe direito. exclusivo e ·rão faze_r a rcs.tituição do _ex~e~so a SUJelta
illimitadó,dec gosar, da1', vender o déstruir- rem-se~ :proprleda!fe p~·o-mdw~so, a terem o, 
e o condomínio é uma limitação a esse vasto condo.rmmo nas propriedade hypotheca.das. 

CP.mara. V. lll i O 
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Consinta o nobr<J Deputado que lhe diga Nós, que acompanhamos o discurso do 
·que o seu projecto é prejudicial, incorre nas nobre Deputado, que combatemos in lirnine 
;c11esmas faltas das velhas leis fl•ancezas que, as iMas contidas no projecto em debate, os
_:parecendo favorecer a agricultm•,t, no fundo ta vamos convencidos de que S. Ex. tinha 
tl·aziam a sua ruina, a sua morte e que con- elab:Jrado de accordo com o seu talento e il

:-sulta.Yam mais os interesses de um do que lustração, uma cousa nová., estavamos con
~de outros e muito concorreram para o abati- vencidos de quo S. Ex. vinha apresent::tr 
mento do credito agrícola. idéas contrarias ás da projecto do nobre 

«O solo, dizia Dupin, é o que na apparen- Deputado p:w Minas ! 
· cia apresenta mai:Jres garantias ao cl'edor, e S. Ex., porém, apenas mudou os termos e 
.e justamente entre nós o que meno3 garan- estabeleceu a adjudicaç·ão forçada em todos 
··tias otf,erece. E porque'? . - os ca~os, exce:ptuando aquelle em que o de

.. Pelas disposições inconvenientes ()_e cer·tas vedor o credor quizerem chegar a accordo, 
leis. estabelecendo a an tichrese. 
. E' que as leis das hypotheca,;;, que deviam Ora, Sr. Presidente, o cont!'acto de anti-
ser feitas para assegurar as dividas, não ehrese, que eu tenho a pretenção de chamar 
deixam aos credores sinão inquieiaç~ões, e a caduco, embora. se ache consignado em todos 
1ei d~t-~~propriaçiio, que devia auxiliare ga- os codigos das nações"modernas,--instituto que 

--rantn· a cobrança, muito ao contrario, a tenho a pretençã') de dizer qne não é sinão 
diffi.culta, de modo que, parece, só se teve um contracto Paramente executado, princi
em vista impedir que o credor recupere o pa.lmeu-Ge no Bràzil, foi o que o nobre Depu
dinheiro empre3tado. tado trouxe como remedio, como substitu~ 

De 'outro lado se vê que o legi:"lador tim- tivo á adjudicação i'orç·ada lembrada pelo 
brou em accumular prec:mçt.íes em f,wor do Deputado mineiro t 
devedor, favorecendo-lhe a. resistencia e a A antichrese, como a Cam<tra sabe, con-
má fé. siste em entregar o devedor ao credor um 

Assim, n. la i que devia. f,~cllit w a.o áedor bem para. que este se pague com os rendi
i:> reembolso do seu dinheiro, muito ao con- mentos provenientes. Ora., Sr. Presidente, 
trario, emb:~raçt-o, pa.t·ecendo que elle de- quaes são as queixas que no momento actual 
manda p~lo que não é seu, pelo que não levanta a lavoura? 
lhe é dendo, e tudo se f<~Z pelo devedor· qw Que não tem meios :pa1·a. dirigir o tra
falb. á sua palavra e não cumpre o seu con- balho agrícola, que lhe faltam os recursos e 
tracto. » · o credito, porque os productos da lavoura 

Nas mesmas considerações externa-se '\V o· estão depreciados, porque os pl'incipaes fru
lo!lski em \lm:~. obra cuja citação 83 tem -ctos do solo não dão renda que compense as 
ferfio ~1esta Casa, a.ttribuindo-se-lhe grande grandes despezas provenientes da plantação 
1wtor1dade. , . e custeio. Ora, si é assim, si os lavradores 

Não digo que o p1•ojecto do nobre Depu- não encontram quem lhe3 empreste, porque 
ta.do procure favorecm· o devedor favore- os capitaes se ratl'ahem desde que os fructos 
cendo a resistencia e a má f(.•, ma~ affirmo do sólo estão depreciados, como os credores 
q~1e elle não COl'responde a.os fins que S. Ex. irão acceitar amanhã estes te1•renos depre
;tao nobremente teve <-m vista. ciados, e.stas fazendas desva.ldrizadas para 

Nas mesmas judiciosas considcra~~ões ~e pagarem-se com os seus rendimentos? 
ex~e~'E-am ~ambem outros c.;;criptores, cujas Bem vê V. Ex. que o substitutivo do illus
optnl?e.s nao pretendo ci'tar para não fatigar tre Deputado patllista, vem propor uma 

·- ..o esp1r1to da Camara, em hora j(t tão adean- medida inexequiYel. .. 
tada.. 0 SR. JCLIO DOS SAXTOS-A antichrcse 
· Seguindo o rumo Ylas idéas que estou ex- estü, estabelecida. 

tornando,. o nobre Deputado por S. Paulo, 0 SR. AFFo:-~so CoSTA-Eu não contestei; 0 
o Sr. Azevedo Marques, proferiu um longo mQu argumento é 0 seguinte:. como v. Ex. 
di~ctu'!O sobre o projecto do Sr. Deputado de s:t.be, a antichrese é 0 contl'acto pelo qual o 
Minas. S. Ex. começ~ou combatendo, como credor recebe do devedor 0 bem para pa-

. •@3tou fazendo, este pPojecto em absoluto; g-ar-se com os rendimentos pwvenientes 11 0 
I C<?ndemnou a adjudicação forçada como me~ mesmo bem. }'-
dld~_capaz de acarretar a fuga completa do Ora, si a propriedade àg-ricola. está del!lva-. credito agrícola. ~ 

Ma~, grande decepç~o t O nobre Deputado lorizada. · • 
:por S. Paulo conclum 0 seu discurso man- O SR .• TuLro SA.KTos·- Mas este capita
.dando á ~e~a um st~bstitutivo que reedita as lista. emprestou o dinheiro sabendo que o 
mesmas 1deas, contém as mesmas faltas e devedoe não podia pagar. 

, .esta:belece os mesmos principios propostos no O SR. AFFOKSO CosTA-Não podia sa1Jer. 
_proJecto do honrado Deputu.do mineiro ! A.1ü é que os~<í. a sürpresa,, é que ta.nto o pro-



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/2015 15:52 - Página 15 de 19 

.• SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1901 

· Jecto como o substitutivo são retroacti-
vos. . 

Ha, portc\nto, surpresa. na. adjudicaç~ão e 
na antichrese. (Apartes.) 

Mas, como ia dize~do, si a propriedade 
agrícola estâ desvalorizada. si os fructos da 
terra. _ não dão a rend;L compensadora da 
despeza com o custeio e colheit<t, como é que 
o credor irá. receber essa propriedade para 
pagar-se com 03 seu.; fructos, quando eJtea 
~stão desHlol'izados ? 

Já se vê que a minha critica ao projecto 
e ao substitutivo dos honrados Deputados é 
fundada. 

'Sr. Presidente, ninguem tem mais inter
esse em favorecer a classe_ agricola tio paiz, 

--do .que-eu, porque represento um Estado que 
hoJe se debate braço tt b1•aço com as diffi
cutdades que lhe apresenta a precaria situa~ 
ç;ão da agricultura. 

No Estado de S. Paulo, Sr. Presidente, 
onde o projecto em discussão iria levar 
grandes males, lá mesmo levantou-se a voz 
autorizada da -Associação Commercial, pro
tea~ando contra. a adjudicação forçada. 

Diz a representação que nos enviou a A>l-
socia.ção Commercial : ' 

« Incon~stavelmente uma das causas q.ue 
afastaram os capitaes <ht propl'iedade im·· 
movei era a· d4fficuldade da realizaç-ão do 
privilegio hypothecario: emquanto as ope
rações de credito commercial eram prote
gidas por vias de acção, economicas, rapidas 
e menos custosas, as leis sobre a desapro
priação da propriedade immovel impunham 
aos credores condições tão apertadas que 
não podiam f'avorecer a credito. 

As anomalas ditl1culdades creadas pelas 
leis anteriores contra a execução consti
tuíram o mais serio obsta.culo tL diffusão do 
credito bypothecario. 

Nas sociedades sul-amel'icanas, por isso 
g ue são jovens, o problema mais import;:.;::lte 
.a resolver é achar o meio de supprir a es
ca.ssez do capitaL disponível ;/.porque as 
crescintcs necessidades da industria exigem 
uma constante inve1•são do capital fiuctuante 
em capital 11xo.» ' 
.............. ............................. 

se revel' leis retrolteti nLs·. Quando nos paizes, 
europeus, em que o desenvolvimento do crc~ 
dito não se torna tão necessario, nós vemos, 
como na lei prussiana de 13 de julho de 1883 
o regimen das execuções, . quer quanto á- ~ 
venda. em leilão publico, quer quanto á pe
nhora por inscripção no registro, quer 
quanto <i. administl•aç.ão forçada, cercado de 
todas as garantias para os credores, é nota
vel que, com tanh precipitação, o pr~jecto 
n. 27 A pretenda arremette1' contra a fé dos 
êontractos, e entregar o credor illudicto, não 
só aos artíficios dos devedo1•es dolosos e re
la:Psos, como ás occasiUes de rui na inevita. vel, 
c_omo será no caso da cmmmmhão forçada. » 

---.---· 
· - ····· ········ · ··---·~····- -.-.--.- ................... . 

Taes sio as considerações que me força- _-
ram a comlJater o projecto do honrado Depu
tado e, juntamente, o substitutivo apresen
tado pelo nobre Deputr~do pauli::;ta. 

O projecto é prejudicial <tos iute~·o.:;ses da. 
mvoura, disse eu no principio do meu dis
curso, e é duplamente inconstitucional. 

D'~ prímeir<)· parte j<i me occupei, passo 
agor.~ a teatar da segundtt. 

Diz o projecto que di~cutimos : 
~Art. 1.6 Nas execuções llypothecarias, pi

gnoraticias e nas eo-;~cHções em geral, si os · 
bens penhorados não encontrarem na pri
meira praç<~ lanço sup3rioy á. avaliação, ir.ão 
a segunda, gue1rdado o mtervallo de 01to 
dia~ e dispens:>,clos os prégõe3, com abati~ 
men to de lO o 1 o si nesta a.inda. não enc.on
trJ.rem lanço superior· ou igual ao valor des 
mesmos bens, proveniente do referido ab;1-
timento, irão á terceir.t com n.batimento de ·· 
mais lO o f o, c<.1,so em que, na, ausenci<\ de li
cittntes, ser?io adju··Jic<~dos ao cxequente com 
os abatimentos verificaclo.;_;. » 

Aqui nas exewçües em geral reside a. pri
meira incon>:iti tuclonalidade. 

Póde a C;~mv.r:•. dos Deputados votar uma 
lei e:;tn.beleccndo medidas para. o processo 
da.s execu.ções em geml '? Póde a Cmn<~ra. dos 
Deputn.dos votar uma lei determinando o 
processo pelo (ltll'.l se vão executar as hy
l)Othec;1,S '? 

Penso que nã.·> e You provai-o. 
Nós nã.o podemos legishl.l' sobre o p1•ocessq 

« E' uma sorpresa -sem nome que se pre- das el:ecuções em gera.!, :porque isso ~ le
:tende fazer aos credores que, tomados assim gi$h~r sobre .direito adjectivo, é legislar sobre. 
dQ emboscada, veem os seus titulos despidos · processo c e.Jta competencia portence ao~ 
das garantias com que contavam no momento Estados pelo art. 34, n. 23, da Constituição,· 
em que contractaram. que diz-=-compete ao Congres~o: . 

A Associação Commerchtl est<t_convencida «Legislar sobre o direito civil, com-
de que a Co.nstituiçãe~ da Republica não serâ . . mercial e criminal da Republica e · o 
violada pela acceitação do projecto e não proccssualda justiça federal. >.> _ 

duvida dô condemnaç.ão deste, po1·que a aus- Quer dizer que ao Congresso compete fazer 
teridade dos illustres representantes da o Codigo Civil, . Commerclal e Criminal, e 
nação não consagrará o desrespeito -e o sômente as leis do processo da justiça local, 
at~que ao art, ll, n. 3, da lei orgarlica do isto é, da justiç;t federa1. (Ha di1m·sm; 
pa1z, quo Yeda á União e aos Estado3 pre- apartes.) 
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.; 
• :~. -.E' _exa?to, Sr~ Pr~sidente, que o artigo sendo emfim ven~edora a. opiniã.o contraria.•· 

. c.onstttuclonal nao d1z que o.Congres~o não depois de ter declarado o Ministro da Jus~içi\. 
tem comp.etenci.a. pa.rtl. f~er a.s leis do pro- de. ,~ntão, o Sr. Campos ::lalles - «gu~ o pen· . 
ces:>o no~ l!..~tados; mas loaicamente se con~ · samento rlo Govemo el·a dar aos. Estados a 

·. · clue .• e. JLOl' ~xclu:>ão se "verifica que tal. facu~dade de legislar· sobre o processo e so~re · 
. ·:, a~trl!bwça.;:> nao cLlmpete ao Congre:!So Na- a organúaçilo judict'aria». 

ctona.l ~ Bltn. aos Congrp,;;~s 1los E~ta.1los. Não ar.gwnento, Sr .. Presidente, com a.bu- · 
., O SR.. ALFRE~o PINTO'-y. Rt. admitte que sos·,nem pelo factq do Congl'.esso ter votado·, 
-::. ·um Estad_? estaDeleça a a;djudicaçã~ forçada !la dias; uma. lei de fallencias, :penso que ella. 
,_; .. _e outro nao 1 · é muito constitucionaL · 

'::~ ~. · O SR.. A:ro:Fo;.-;so CoSTA _Chegarei lá. vou Os Sns. P EDRO PERNAMBuco, G:A.Ü>!NO. L~-· 
.o. d.iscutii:' a. questão por o_utro lad9• ' RETO E ALFREDO-PINTO dão apartes. -
· · A.minha thesa é a. seguinte: o Congresso O Sn. AFFONso CosTA-Müitas vezes se · 
_ _ ll"ed'aral não pódo legi,;la.l' sobre o ,processo tem dito, Sr. Prruident:~, que ha. inst itutos 
- .,_ài.C$ execuçDes em ge1•al» . juridicos, que tanto dependem uo respectivo · 
· O Sa. ALFREDO P:INTo dá. um apa.r~. (H a pt•ocesso., são-lhe tão iutima;m~nte_ ~igados . 
. _ .. otdr.os apru·Le$ e 0. Sr. PnJs-ider~te-;-{a~endo-- . que sep!u'al-os é_il.esnatu!_a~-os, _e muttltULl·O.'lj 
- .. soar OJ tympanos, reclanuz attenção.) ou J,Jor oukos termos,. legtsíar o C~ngresso ·' 
· . . . . . Na.e10nal sobre falLencia., casa.m ento C! Vil, hy- · · 

. O S_n • AFF?NSo CosrA - Et~ drscut1rcr a pothecas e deiia.r a.os Estados a. .aompeteneia. 
. q:ues~ao deba1xo do·ponto de v1st~ a que se de fi>rmular os respectivos processos é per-
: r~fei e o nobre_ Deputa:do por Mmas. ( Con- mittir, em dados casos, que ta.ea institutos 
· tmuam os. apa, tes .que mterrompem o o1·ador seja.m desvirtuados, pois muito dependem do 
dm·ante alguns mt~ute>s.) processo e conseq uente e'xecutão . 

Eu tamb~m de~eJava _dar um_ aparte, mas Ma.s, sr. Presidente, si. é assim, si t .al 
.. , de5ta ma.ue1ra é rmposs1vel. (Ruo.) principio ê -verdadeiro, porque nã:o, legisla. ~-
,. O SR.. PRESIDEN'rE-Peço aos nobres Depu- Camara. sobre o processo de haboas,corpus, . 
- . tados que 11ão interrompam o orador. sobre o do Jury, sobre. o de fta.nça eriminal, 

·: .·_O SR. AFFONso CosTA-Sr. Presidente, pela de que t<1:nt9 depc.nde a liberdad.e D!di:idu· · 
.. . .. disposição constitucional, verifica-se que 0 dual, o du•e1to ma:'s sagrado ~o m~a.d~~" _ 
·.:- · CoJ?gresso Feder~l _tem compatencia. para _Logo, ?S q~e mvocam tal prrnClplO nao· 

legts~a.r sob1•a o du·ort'o substantivo da Repu- sao cohetentol:l. . 
.": . pubhca. e só sobre o processo da. justiça O SR. JuLro SANTos ~ Qun.ndo depende 
·· federal : ." de fórma; sim, quando não depende, não. 

(Apm·tes.) ., -UM Sa. DEt•uuno- Da. Jus~iça. Federal~ 
dajustiça da União. . 

O SR.. AFl~oxso Co.srA-Tem razü.o o nobre 
Deputado. 

.Assim, por e~lusão, cabe a.os Est.ados a 
competencia de legislar sobre o direito adje
ctivo, isto ú, sollre leis do prnce!!.So . 

· Na boa fú, na boa. interpl'ota.ção do arti()'o 
·~-. constituc_iono.l, totlOi> o~ J<;:~ta.dos da Rcpubii~.~ 
· · · teem leg1slado sobro d1recto adjecti v o, teem 

feito as suas lois do organização judiciaria 
~ suas leis d~ processo, chegando o.lguns ata 
a fazerem hHs de processo sobro institutos 
civis, a. respeito dos quaes o Con.,.rosso Fe~ 

_deral tom log islado . "' 
.o .E~ta.do da. Bahia, por exemplo, tom uma 

. , let de processo para o casamento civil. 
. ~ elm:nento llistorico, oonho1•es, prova â. 

CYldenc1a a.. competencia dos Estados na de-
~- creta.ção da.s leis do processo. . 

. A Ca.ma.ra deve lembrar-se de que, 110 

. Con_gresso Cons~ituin1e, o Sr ... José Hygino 
-~tia-se !>ela unidade da magistratura e das 

.. le1s do processo, emquanto o Sr. Amphi
.Jgphio pretendia·que, ao meno~. as leis do 
processo tossem a.~ mesmas em toda .a .Naçã.o, 

;'. 

O Sn.,. AFFO~so CosTA - O Rio Gx"ande do · 
Sul e outros Esta.des, Pernambuco e a. Ba.hia . 
to.mbam docretara.m leis de processo ,cível, 
commot•c:ia.l e criminaL (7.'1"ocam-sc apartes.) · 

O nobre Deputado fallou em leis de fa.llen
cias ; quando se di:scutiu no Congres!:!o Con- =
stituinte o projecto de Coostituição :federaJ1 

um Sr. Doputa.tlo apresentou uma emenda, em . 
que se estabelecia clat•amente a competencia. 
do CongresSl parí1 legislar ·sobre f<\Hencia.s, 
e do; Anna.cs consta que tal emen~a foi rejei- ·. 
~~. , . 

o SR.. GALTHNo LO RETo-Não for tal-. 
0 SP., AFFONSO COSTA-Ta.nb O foi que não · 

figura. na. Constit.uição. · 
O Sn .. GALJHNo LoRETO- Hei de mostrai: · 

que foi approva.da e V. Ex. me o briga a. des· 
empenha.r"me do compromi~.~. quo tomei o 
anuo passado, de enviar · uma indi~açã.o á .. 
Commiss.:"i.o de· Justiça pa.ra que diga. irobro -o. 
ma teria. 

0 ~R . PEDRO PERNAMBUCO-Não sei como 
se ~ossa fazer isto sem yiolar a Gonsti~ -
tuição. · 
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O Sa. AFFONSo•CosTA -.Disse, Sr. Presj-
·-dente, que a emenda.· apresentada pelo Sr. 
Leovigildo Filgueira.s sabre fallencias -foi re
Jlellida e o· nobr-e Deputado diz que fJi ap
provaila, mas, no entretanto, élla. não 'figura 
-:na ,constituiÇão .. Como se ex:plica ~ 

0 SR. G.A.LDIN.O LORETO _:_ Fói• uma quest1.ó 

n.onde reside a outra. incons~itucionaliâa;de. 
Diz o _prd,jecto no§ 5ó do art. I o : 

«§ 5.0 Prevalecem as disposições desta lei, 
quanto áis execuções pendentes ainda dear
rcmata;ção . » 

Tal disposição vem es iabeleccr ·a, rett•oa.
ctividade. 

-de reda.cçã.o. · · 0 SR. JULIO SANTOS-Ahi estou de ·accordo 

S 
.,. com V. Ex. ._, · 

0 SR. AFFONSO COSTA - i 110 Oong ·e.;so · -
Constituinte levantou,se a idéa ,de attribuir O SR. AFFONSo CosTA~ Ha a a]_)plicaçãó 'a~ .. 
ao congressoFederal -a competencia de le- uma lei que vae cser votada agora a contrai- . 
,gislar sobre o instituto das faileacias, como ctos ·realizados anteriormente. Ora, a Cori-· 
fez a constituição da Republica Argentina, e stituição, em um dos seus artigos,.estabeleceu 
0 Congresso repelliu-a, .parece, pois, que tambem que é vedado aos Estados e á União 

.-os legisladores çonstituintes :não quizeram presc.rev~r leis retroactivas, e outro intuito . 
ab.3oluta.mente que a lei do processo das fal- não é o ini;uito do n0bre Deputado, man
'lencias fo;se decretada pela União. . dando applicar disposições desta lei a con:. 

cotejando-se as duas Constituiçõe.~. pre· tra.ctos já feitos e acabados.. · 
. sume-se que, si- W--lcgisladores-da--Republic O principio absoluto da retroactividader&~ 

Argenti_na. julgaram precisa a consignacão residêhte,- nao tem exc~pção si não no di
expressa, na Constituição Federal, da compe- reito criminal, quando se trata de lei qu~ es-. 
tencia do Congresso daquella H.epublica para tabeleça.pena'Il?-enor para casos julgados. 
legi~lar ~::obre fallepcia, e o nosso Congresso Com excepção, porém, da lei criminal, não 

· d · - d t' ha legislação, não ha codigo nenhum do 
repellm · ispo.nçao i en rca, á União não pôde mundo que não tenha estabelecido a não-rc.: 
caber a competen-cia. para legisla1· sobre o troactividade. · 
proce.~so desse instituto; (.Apa1·tes.) . 

Tenho, portanto, convicção .assentada de- O Sa. JuLIO S.AN'ros dá um aparte. 
que o Congresso Nacional não teiu oompe- O SR. A11FONSO CosT.A.-Entretanto, o pt•o'
tencia. para législar· sobre o p1•ocesse das ex-· jccto estabelece claramente a rekoactivida:de 
ecuções em ge1·al. e tenho duvidas sobt•e a· da lei para contractos já realizados ... 
-competencia do Congresso para legislar so- O honrado Deputa.clo po1• Minas, quando 
bre o processo de adjudicação nas execuções' viu, por e:->~o lado, atacado o seu projecto 
hypot11ecarias. . . . .- . pl'ometteu-nos que havia. de escudar-se sob 

Si a adjud_icação, como meio .de adquir.it', a protecção ele oscriptores esti·angeiros, mas 
está comprehe.ndida no direito substan-tivo, não o fez, e como podin. razcl-o S. Ex. ? · 
·direito civiL. o seu processo está fóra das·. Bluntsehli, por exemplo, no seu esplen
raias des3e meamo direito e não póde sahir dido 1'1·atado de Di1·eito Publico, que anda 
.Oos limites da lei do processo. · · a.lli pot• todM as mãos, diz: 

O SR. ALFREDO Prl';TO- Então ~s Estauos « As leis não team nom podem licr offeito 
· retroactivo ; em outros termos,' o.~ a.ctos o 

podem estabelecer processo solJre adjudi-. contl'n.c~os devem ser observados c executa-
•Cação. dos segundo as leis em vigor, quando reali-

0 SR. AFFONSo Cos1'A-Poderão '? Come.- zados e uma nova lei não pú(le atrectar os 
:podem sobre o habeas-cor·pus, jury e fa.llén· dit•citos adqniridos lltW de taes contractos 
·<'lias·! decorrem. 

Eu disse que tinha duvidas sobre si não· A rogru. gm•al só expel'imenta. excepção 
será inconstitucional estabelecer o pt•occs~o em direito criminal, por disposição claras 
})ara adjudicação, tendo affirmado,entretanto, quando se tra.ta de applicar pena menor.·>> 
-que o projecto é incons·titucional, quando .es- Ora, este principio de dü•eito puhlico es
labelece regt•a.s para as execuções .em gm·al, tabelecido pelo illustrado civilista allemão, 
o que compete a;bsolutamente aos Estados, principio consignado claramente na nossa 
pelo pacto fundamental da Republica. _ Constituição Federal, é ferido de morte ·pele 

Si os leglslatlores constituintes quizessem § 3° da pruposição de lei que o ~onradó 
dar ao Congresso n. competenéia de legislar Deputado mineiro apresentou. 
sobre o processo das execuções em. geral, ·de A-gora, si quizermos -remontar a épocas 
_fallencia, de· habeas-eM-pus, de jury, etc., anteriores, podemos ir aos codigos das legis...:, 
:tel-o·hia fei:to muito ·clarazp.ente-, como fez la.ções romanas e alii veremos estabeléciao o 
:a Constituição Argentina. (Apartes.) p:incipio absoluto a respeito da não 'retroa-

Bem vê V. Ex. , Sr. P1•esidente, q·ue n,esta c ti vidade das leis. . 
;par~e o projecto é inconstitucional,. mas eu Lê-se no Co.d. de leg. ·(Tlleodosius et VálentY . 
.ctis3e que elle o era. duplamente. Vejamos. -Leges et constituciones (i1turis ce1·ttm~ es! 
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dtweforma. m neootiis, nom ad facta pr~terita' · O SR. JuLIO SANTOS- f qu. e não e.stá ÍH1 
?'C'lwcar i. · Constituição. (Apa>·tes.) · 

Isto é, que as leis só podep1 regular os o SR. AFFONSO CoSTA- Os E~tados Unidos; 
fa?tos futuros~ nunca serem mvocadas para e 0 Bl·azil são 'os dous unicos paizes em que· . 
factos passado.~· os tribunaes federaesteem competencia para. 

O SR. JuLIO SANTos-E as leis de proces3o? decrettn· a inconstitucionalidade de parte de 
. O Sr. AFFONSO CosTA-As leis de processo, w.ma lei, ou de uma lei inteira, quando ella. 
quando não ferem direitos. (Apm·tes.) fere os princípios constitucionaes. Perante 

E' exacto que as leis de processo · ás vezes o .nos3o Suparíor Tribunal já se tem tentadll 
tcem effeito retroactivo par<~. fazer bem. varias <tesses recursos, e o tribunal tem en--

. Màs as leis não pódein tet• eífBito retroa- trad 1 na apreciação da inconstitucionalidade 
· ctivo, ainda mesmo tratando-se de leis de das léis recorridas. 
·· processo, quando taes lei:'> ferem direitos E~sa. faculdade e prerogativa immensa que 
. adquiridos. · se commetteu ao Tribunal Federal de revo-

0 SR. JuLro SA.::wos-Quàndo estas leis de g-ar os e~eit?s d~ prop_!ias leis, de sobr.c
processo não são meramente processuaes, po1:-se assnn as deL1beraçoe :; do Poder Legls-
mas ... (H a out1·os o.pm·tes.) lattvo ..• 

O SR. AFFONSo CósTA.-Ot•a, Sr. Prasi- U.)t: SR.- DEPUTADO - De revogar, não 
dente, si a Ca,ma.ra dos Deputados cerra;:- os apoiado. (Ha ouh·os apartes.) 
ouvidos aos noss?s prote~tos con~n a pas- o SR-. AF-FONSO CosTA-VV.-E~-dão-mc 

----:'-Sa$e-nr-d~e - pro,]edo e o tr:an_sformar. em· licença para continuar? (Riso.) 
le1, amanha, aquelles que sa sent1rem fer1dos · 

·pelos effeitos da retroa'}tividadc, que seme- VozEs-Oh! Pois, não?!_ 
' Jhante lei e3ta,belece, terão o direito de, soe- o SR. AFFO:'\so cosTA-:____. Mas, Sr. Pre=>í

correndo-so de t~m artigo constitucional, dente. esta supl•emacia que, em taes . casos, 
tenta1' perante ci Suprem 1 Tribunal acções se vei·i:tlca ter 0 poder ~udiclario, nos Esta
no sentido de garantirem alli os seus direitos dos Unidos do Norte e no B1·azil. .. 
feridos por uma lei evidentemente inc:m-
stitucional. . UM SR. DEPUTADO-O que é um bem. 

0 SR. JurJIO SANTOS-Xào teem es ;e re· 0 SR. ESTACIO COIMBRA --:- 0 que é um · 
curso. ma!. um grande mal • 

. 0 SR. AFFONSO COSTA-Porque? Então a 0 SR. AFFONSO CoSTA- ... levantou do 
- parte ferida em seus direitos por uma. lei grande escriptor allemão, que ha pouco ci

do Congresso, lei inconstitucional, não tem tei, Blunteschli serias e judiciosos reparos. 
o direito de ir n.o tribunal superior 1 Estou Blunte.>chli, commentando a Constit~ição 

-. admirado doa11arte d~, nobre Deputado. da Republica dos E)tados Unidos do Norte, 
Nem admitto que S. Ex., á não ser por extranhou gra.ndémente que se tivesse esta

um eqnivcco, queir~ negar o direito belecidp alli um poder judicia.rio, igual aos· 
daquelles que se sintam prejudicados por outros e independente, em nome; mas, de 
uma lei inconstitucional, de recorrerem pe- r.cto, superior ao P.><ler Legisla;liivo e ao 
rante o Tribunal Federah com o fim de en- Executivo, pela faculdadé de jLdgar da con
contrar repa,raçã.o a r1ue se julgarn com di- sti tucionalidade elas leis da União. 
rei to· Abandonl\ndo esta digres~o, S1•. Presi-

• . O SR. Jur. ro S.\l\Tos-V. Ex. se cJmpro· dente, a; que mo obrigou o aparto do hom•a,dl)-
mctte a sust<:>ntar a thcse? Duputado pelo Rio de Janeiro, volto ao 

O SR. AFr~ol'\so Coi'ITA -Sustento-a j;i.. I),Ssumpto pt·incipal que me trouxe á t,ri
V. Ex. sabe que !La dous paizes no mundo buna. 
cujas constituiçõe:~ teem conferido aos seus Bem Yiu v. Ex., Sr. Presidonte, que o 

_ ~ribunaes · superior .1s a competencia de re- projeJto d ~J honrado Deputado mineiro nio 
· · -vogar as lei .. .; . rtnando ,julgad<\s incon~titucio- c.)rrespondeu aos fins que S. Ex. visou. 

naes. • · - A bo:~. intençãó do honrado Deputado, a sua.. 
VozEs:.._ Revoga.r, não. von'tade de favorecel',tanto quanto possivel,ti,. 
O SR. AFFONSO CosTA-... de intet•pretaJ- lavoura do paiz, não encontra. na p1•opostn. 

. a-;, fazendo nullos os seus elfeitos. Que é de S. Ex. o apoio que S. Ex. lhe que_r dar~ 
fazer -nullo o ciTeito de uma lei, .sinão re- Demonstt•ei tambem que a proposição qÜe· 

·-vogal-a? (Apa;·tes.) discutimos é duplamente inconstitucional, in-
O SR. ESTACIO CoDIBRA- E' a theoria da constitucio-nal qu:tndo estabelece 1•egras para 

supremaci ~t do P•YltW Judiciario, o que é · um o processo das exectlç~es em. ~era~, o que _com 
mal; petc aos Estados, e mconstituclOnal amda..,. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:52- Página 19 de 19 

SESSÃO EM .5 DE ,JULHO DE 1901 

quando <astabele~e q e1feito retroactito para 
os contractos já realizados. . 

Feit::ts estafJ considerações, vou conclnie. 
Disse hontem e repito hoje, não tenho, 

Sr. Presítlente, má vonta1e ;t lavour~\ e (~ 
<tgricultura. (Apoiados.) 

Filho de um Est::tdo onde a ageicnltura é 
a fonte principal da sua renda, da riqueza 
publica e particular ... 

0 SR •. MOREIRA ALVES-Sl.não única. 
0 SR •. AFFONSO COSTA-Si nã.l unica, como 

dlsse muito bem o meu nobre collega •.. eu 
só posso deJejal' que a União envide todos 
os seus esforços, no sentido· de minorar-lhe a 
situação affiictiva em que no momento essa 
industria se encontr3,. 

Faça.mol-o, Sr. P1•esidente, poe todos os 
meio:3 éapazes deo-Pesultados praticos, não 
poupemos os nossos esforços, não ragateemos 
<~nossa actividade a cn.usatão grandiosa. 

E daqui faço um appello ao hom;ado Depu
tado mineiro: S. Ex., que é tão ope1•oso, que 
d.ispõe de tanto!'! talentos ... (Apoiados get·aes.) 

0 SR. ALFREuO PI:-;To-.-\.gradeço <1.0 nobre 
Deputado tanta generosidade pa1•a com-
mingo. · 

Vo;.:Es-E' a. puea verJade. 
0 SR. AFFONSO ÜOST.~-Não ha generosi

dade da minha parte ; o que digo é a pura 
Tordado, como acabam de atnrmar os meus 
nobl'OS collegas. 

Mas, S. Bx. quJ:' é tão operoso e que dispõe 
de tanto· talento. reuna os seus esforços, 
<ioncrotize as suas idéas e elabore um novo 
projet}to, capaz realmente de corresponder 
aos desejos do S. Ex. c ~ts esperanç<tS da la
voura. 

Ha. trc.i l;Ccnlo :. Sr. Pl'csidontc, q no na 
i ntelligenciu. ar·dcnte de poeta-; hespat.illoeg se 
eJ'eou u. idlltL ele qne havia. na Amcl'lca do S~l 
um J)aiz encant11do onde tllllo era. ouro e luz, 
pai~a o qual :-~e ~roltaram, de-;dc logo. todas 
as espel'ança; do: navcgadol'Cil c hmnen;; 
a.mbiciosos de mando, riqueza. e gloria e 

Vae a. impi.•imir o seguinte 

PROJECTO 

N. 80-1901 

Auto1·i;;-a o Pode1· Executivo a ab1·ir ao lriinÚ:. 
terio da Fa;Lnda o cJ•edito extraordinario 
de 400~, a{i1,1 de pode1· se1· legalmen~e es
cJ•ipturacla 1:gual · impm·tancia que, d F a.· 
zenda Nacional, ficou devendo o finado 2° 
esc-ript·urm·io da. Delegacia Piscal no llfa.
mnhao Joaquim Jl{arianno de Azev.edo Per
digtio 

Em mensagem de 1.8 do corrente inform~ 
o St'. Presidente da Republica que tendo sido,· 
verificada na. remeiJsa de numeraria feita;: 
em 1899, pelo 2° cscripturario da Delegacia.· 
Fi~cal no Maeanli~ Jóaquim Marianno de 
Azavedo Perdigão, á Cai~a da Amortização, 
a ditfer~nça de 400$, e dando-s~ o facto· de, 
haver fallecido o dito funccionario em es ... 
tado de extrema pobreza, pelo que não póde
á Fazenda Nacional indemniza.r:se da refe
rida. somma, solieita o mesmo Sr. Presidente 
credito dessa importancia pa.ra ser regula.
rizada a respectiva e.scripturação. 

E a. ·Com missão de Orçamento, á vista do · 
~xposto. nada tendo a . oppôr, é de ·parecer 
q_ue seja adopta.do o seguinté projecto d~. 
lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Al'tigo unico. Fica·o Poder gxecutivo au-: 

toriza.do a abrir ao Ministerio da Fazenda O·· 
credito extraordinario de 400$, afim de· 
poder s~r legalmente escripturada_igual im~·· 
portancia que á Fazenda Nacional ficou de~
vendo o finado 2° escripturario da Dele~ 
ga.cia. Fiscal ne 1\laranhão Joaquim Marialino, 
de Azevedo Peecligão ; fazenao as necessarias• 
oper·ações c revogadas as disposições em con· 
"tr<tL'io. 

Sala. du.s Commissões, 3 de julho de 1901. 
- Pa1.1-la Guimm·tíes, presidente.-.l1fay,.ink, 
rel:1tor.-F>·ancisco Sá.- Co1·nelio da Fon-. 
seca.. -8eí·.:;edello Co1·rêa. 

oi.-;e paiz er,\ o Eldo1·ado; pois bem, S1'. Pre- 0 Sll•. Presidente~Estando adean
sidcnta, quando a agricultura, e a-; artes do tada a hora, designo para ama.nhã, a se-
no.'l:'la pa.tría. e'tiverem completamente de.;en- guinte ordem do ~ia: 
v o l viJ.as, quando l1d no.:;-~a-; populaç~es se 
tiverem trt~.nsformado em gra.ndes c1dades, l" pn.l'te at:; 3 horas ou antes: 
quando o l:lilvo dn. toe >motiva echoar em ·votaçi~ do piwecer n. 28, d.3 19(}~, pro-,. 
t.oda. a. regiã.o de nos':la.$ mattas, quando a. pondo ·;_),. nome:\ção do official da _Sec~etaria. 
c1ivilização fôr completa, então o Bra.zil será. Cícero da Costa para chefe de secçao, mcum~, 
o Eldorado de que nos fa.lla a lenda e a tra- bido da bibliotheca; e dos cidadãÇ)s ~osê An
clição h3~panhola.. (Muito bem; muito bem. -gelo Mal'Cio da Silv~&..Ag~uor de Roure para. 
O orador é .cum1wimentado pelos collegasp1·e- offiéiaes; e do contin\W :-Manoçl G9nça.Lves:: 
sentes.)· Viei:r~ pa~·a con~e1•vadpr. ®L:B.iblioch\,1ca (dis-

Fica·a discu~.:-ã<;ut(liada pela hor;:o. cussão u,mca); · 
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-
.·., . -Votação do projecto n. 69, de 1901, auto- chefes de distrlcto, na . Di1~Ôctoria Geral dos _ 
7" trizando o Poder Executivo a conceder mais Telegraphos, no exercício de 1901; 
: . . um anno de licença · com ordenado ao Dr. Sa- 2a ~iscussão do projecto n . . ·57, . de J 901, 
' rmuet da. Gama C•)sta Mac-Dowell; lente sub- autor1zando o Poder Executivo a abri.I:.ao 
: -stitut:> da Faculdade de Direito do Recife, Ministerio dá Fazenda. ó credito extraordi
·. :para tratar de sua saude onde lhe convier, nario. de 104:542$583, pat·a.·occórrer ao pa~ 
>,fdiscussão unica) ; .· ga.mento das gratificações devidas aes em
; •. · Continuação da di~cussão unica do parecer · pr.ega~os de _diversas al~andegas da Repu-
. ·n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem bhca, mcumbrdos do s:?.rvtço de estatistica e 
;;acceitas as -emendas otrerecidas na 3a dis- ravisão de desp::tehos em 1897·e 1898· _ 

.<<'cussãodo projecto n. 99 B, de l9UO, que re- 2a ~iscus3ão do 'projecto n. 58, de 1901, 
::-"ór,ganiza. a justiça do Districto Federal. : an:t~r1zal!do o Poder Executivo a abrir ao ._. 
· ·- .2a. parte, ás 3 horas o~ a,nt~: ·' ~rmstcrw da Fazendtt o credito.extraordina-

Contiuuação da 2a d1scussao do proJecto · rio. de 8:000$, para , pagamento' do _aluguel 
·. ~. n. 27 A, de 1901, .estabelecendo regra.s para da·casa onde funccionou, de setembro a de

:::a adjudicação de bens nas execuções em : zembro Q.e 1899, -a Delegacia 'Fiscal no Es
: aeral, · com voto .em separado do Sr. Azevedo tado do Rio Grande do Sul e' 'osupplementar 

: _ .:.~.\tarq ues i _ . _ _ _ . d~ 20:000$. â verba ga-caixa de' Amortiza-
. Continuaçao da 3a dlSCUSSaO do PL'O,jecto. çao-:da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, 

•·:n. 46, de l90l,autorizando ó Poder Executivo art. 28-Assignatura de notas. 
·• a abrir ao Ministerio .da Guer·ra. o credito : 2"' discussão do projec~o n; 130 A, de 
. . _•extra.ordinario de 4:225$800, para pagamentG. 1898: (leterminando ·que os membros do 

.ido ordenado a que tem direito o almoxarife Tribunal de Contas sejam aposentados com 
.ao extincto Arsenal de Guerra. de Perna.m- todos os· ve:1cimentos, após 20 annos de 
~;buco João Climaco dos San+.os Bernardes i · scr\iços, ou com os vencimentos propor-

Continuação da 3a discussão do pro,jecto cionaes, após 10 annos, provada a invalidez 
> m. 268 A, de 1900, autorizando o Podet• . c dando outras providencias ; 
_ 1 Executivo a garantir os juros e amorJização,: I a discussão do projecto n. 43 . A, de 

'durante 15 annos, na importa~1cia a.nnual de : 1901, autorizando o Poder Executivo a 
:: -:71 :50U$, correspondentes ao c.mprcstimo de , abrir ao :Ministerio da Justiça e Negocios · 
<.650:000$, juros de 7 °/o e amortizacão de Interiores o credito extraordinario de · 
. .:c.: 4 oj0 , que effcctuar a Associação do 4° Ce:1- : 2:827$800, para pagamento a· D. Eugenia 

tenario do Brazil para o fim de construir o: 'Torreão Corrêa de Araujo, viuva .do juii de ·· 
ediflcio destinado â Escola de Bellas-Artes; dirdto em disponibilidade bacharel' Lindolpho· · 

Nova discussão da emenda do Sr. Heredia; -Hisbello Corrêa de Araujo i 
·.de Sá ao projcctd n. 38 ;A. de 1901, que au- Nova (liscussão do projecb n. 153 E, de 

toriza o Governo a confi1•mar, attendendo ás: 1900 (redacção do additivo des~acado na :3" 
necess::trin.s vagas, no pt•imeiro posto de offi· discussão do .projocto n. 153, deato anno, -em· 

··-cial do cxcr~ito os alferes graduado 1 que virtude do n:rt. 133 do Regimento. Interno), 
tiverem obtido as ap.provações plenas de que : autorizando o Governo, a tranferir pal'1\ 
trata o a1•t. 95 do regulamento d3 18 de , Manoel Maria Vcllez a conecssão feita a Julio 
abril do 1898 i Benevides · pelo decreto · n. 99, de 7 de ou-

23 discussão do projecto n. 67, tle 1901, tubro de 18\J2, pJdei1do pror9gal-a por· maig 
::autoriz:mdo o Poder Executivo a abrir ao cinco annos. 
· Ministerio da Guerra o credito cxtraGrdina- Levant:.t-se :•. sessão :is 4 horas e 10 mi-

.. 1•io de 4:80l1$630, para cumprir a sentença nutos da. brtle. 
~do Supremo Tribunal Federal, quo mandou 

·., pagar ao major Democrito"Ferrcira da Silva 
· . os vencimentos que deixou de receber como 
{:-lente, em disponibilidade, da E::~coh Milital' 
· :.do Estado do Rio Grande do Sul; 47"' SESSÃO E)I Ô DE .lULIIO D.E HJOl 

Presidencia dos S1·s. Ya.: de Mello · .(P?·esi
dente), Cm·los de J.Yo!)aes (1° Seoreta1·io), 
A.ngelo Neto. (2J SeCl'etw·io), Julio de Mello 

. (2° Vice-P1·esidente) e Va~ de·Mello (P1·esi
dente) . 

3" disctrssão do projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Gove.rno a prorogar o prázo 

. concedido á Sociedade Montepio Geral de 
:Economia dos Servitlores do Est:tdQ, ·para 

.. indemnizar o Tllesouro Fedei'al da quàntia de 
que lhe é devedora, até que essa. instituição 

. regula.dze sua situação, podendo mesmo re-
!le:val-a do pagamento da importancia em Ao meio-dia procede-se á chamg,da, a quo 
7:qüe ficou alcançada no anno de 1899; . respondem o.s Srs. Vaz de Mello, Carlos de 

' .. · 3a discussão do projecto n. 231 A, .de 1900, Novaes, Angelo Neto, .Agapito dos Santos, 
;e!evando <t 16 Q numero de engenheiros Luiz Gualberto, Urbano Santos, Rodrigues 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 15:53- Página 2 de 20 

. ' . 
Fornand: s, Christino C;.·Üz. Nog\.Íclra A c~ i o ly, 
Frederico Borges, Gonç~lo S .nto . Elu~y •k 
Souza, Tava.ecs de Lyr;t, Silvn \Iuri-~, Enni
rio Coutinho, Bricio Filho, }.hd:\qui<B G .. d1-

(·.;.üves, Cornelio -da Fonseca, .l_nlio tlc Mello, 
Êsta.cio Coimbra, Pech'o Pernambuco, Alfonso 
Costa, José Duarte, Epaminondas, AL'roxcllas 
na.tvã.o, Joviniano de Cat>valho, Scabra, Mn,
nnel Caetario, Sa.tyro Dias, Alves Barbosa., 
Auarr.,;to de·Frcitas, Celso dos Reis, Augusto 
1lo 

0
Vasconcellos, Sá l<'reil~o. Barros. Fran~o 

Junior, Lourenço Baptista, Pereira Lilmt, 
Aureliano dos Sl\ntos, Martim Teixeira, Oli
veira Figtieiredo, Theophilo Ottoni, -Viriato 
Mascarenhas, JQão Luiz, Es:peridião, Bueno 
de Paiva, Alfredo Pinto, Carneiro \1-e Re· 
zcn<le; Ada.tberto Ferraz, Necesio Tavares, 
Lamounicr Godofredo, Antonio Zaclmrias, 
Mayrink, Henrique Sa.lles, Sa.bino Baeroso, 
C;u:io~ Ottoni, Manoel Ftllgencio, Lind.;lpllo 
Caetano, Olegarlo Maciel, LamartiT}e, Gus
tavo Godoy, DomiilgLlCS de castro, Dino 
BLLenõ,Valois de Castro, Cajado, Cincina.to 
!{r'ttO'tL, Azevedo Mar(1uos, Xa-vier de Almeída, 
Ilet·~encgild.o de Moraes, T~ixcira Bran_dão, 
. loã.o Candido, Paula Ramos, Barbos:t Luna, 
Vcspast<\no de AlblHlucrque ~ Diogo Fot·l;rma. 

Abre-.~o a sessão. 
E' lilla c sem debate approva(la a <Lcta da 

8essã.o anterior. 
Pa•so.-se <tO cxpodionto. · 

o prlmeieo o todo o respeito par<L o se
~~~n ; lu. 

Não f~db om sou nome individual 
nem uc seus companheiros, mas no nome 
tlc ri.1ilha~es do hrazileiro3 que se · dedi
ca.m a ~ma inúustría, que não tem tido 
<L menor protccção - <t induskia . pasto
ril. Ao pq.sso que todas as outr•as teem 
merecido a honra · de certos favores do 
G()verno, a índustria pastoril nada' obteve 
até hoje, sinã.o u~ imposto de 15$ por 
cabeça do gado Importado do estran-· 
goiro o, ha. poucos dias·, :por uma circular do 
Ministro da Viação ao director da Cen
tral, um abatimento de 50 °/ no trans
porte .de reproductores de ríl.ça. e passagem 
g-ratmta para os seus conduetores. 

Não 6 um utopista ou um visionario 
qu~mlo diz _qu.e a industria pa.storil foi 
ma1s proteg1úa, nos tempos coloniaes do 
que <Iepois da independencia, nos reO'i
mens monarchico e republicano. Ahi estão 
os vestigios no gado caracú ou acaracú 
exportado para. o . Brazil naquelle ·regi
reen, :pJr cuidll.<los do governo ele Por. 
tugal, gado cuj~t i'aça prestes estâ a. dcsappa, • 
recor. · · · 

Entrct.a.ntu, esta i11dustria poderia vivor -
sem a protecção dos poderes publicas, si eUa 
pudesse ao menos contar com a garantia da 
liberdade <!_e commeecio. Vive eHa, porBm, 
sob a prcssao de. monopolios constantes no 

O s.-... Ca•·l.os tlé Novaos (1" ,se
eretcwio) procede á ieitur:t do seguinte 

Distl'icto I•'adfH•al, sobretudo de quatro annos 
a. esta parto, sob o jugo deste vergonhoso 
monopolio que ahi está para SlCl'ificar o bem 
estar do povo c o interesse dós quo so de
dicam âquella industria.. 

EXPEDII~NTJ~ -Por diversas vezes tem dito dest<t tribuna 
o que é o mo11opolio de carnos verdes e cada. 

H.equeriroentns: voz qne tt>ata,va dcs'te assumpto era no dia 
no Dr. Luiz C<wlos nuqun l•)lf,t•<ttla, p_t·o1\~::;- ~mrnedia~oatacado nas columnas P<Lgas dos 

~01 · elo Collegio Milit<LI', vedindo aub~I'JZílç~~o .Jornu.cs. rem a. certeza de 11ue amanhã ostes 
:Lo Governo pnz•:q>agantünto tio vonetm~nt?l:l at:.l.C}IlCS sn repctirã.o.Podem f>1.zel·o os explo
a c1uo ::;o julgiL com uit·elto.-A' Conutus~a'J l'adorcs do mon .. opolio, que ellos jamais che-
•I<J Orçu.monto. .. &,o;Lrilo.ao tacão de suas botas. 

1 1 .Já demonstrou pet'<.tnte ·a Camara qu: o 
De Ricat"do Ba.t'l'a.t\;~s Muniz, Jlit? { 0 •~ ,tt- a.ctual contracto da Empreza. de Carnes Ver-

111no do 2" ·anno do cu1·~o do ma.clunas d<:t Es- l t 'd · 
eola Na.val Co!;ar Sea.l)l'il, Muniz, P<~dindo 'es em Sl o violado centenas de vezes, e de 

d - . taL fôrma que stía rescisão se impõe. 
pa.g<\mento dos tlaln.rios devi os nao 80 ao A clausuht tJa., . quese refere ao preço da 
mesmo seu filho, como a. todos os alumnos carne, aqtiella que corisigna, como :pena para · 
do referido curso.-A' Commissã.o de Orçn.- sua infl'acção, a l'escisão sem indemnizãção 
mcnto. -- H perda da fiança, foi violada mais de uma 

Dos preparadores dtl Faculdade de 'Medi- vez e estas violações foram impugnadas :pelo 
cina do Rio de Janeiro, pedindo augmonto proruj.q Sr. Dr. Coelho Rodi'igues, ex-Pre-
de vencimentos.-A' mesma. Commissão. ioito iro Districto Federal.. . · 

Mas S. Ex., que tal confessava, ao envez 
de, em cumprimento do contracto, a.pplicar 
a pena nelie estatuidn., limitou-se a avisar á. 
em preza da violação e a. comminar a pena do 
rescísãó para o caso de ser o contracto nova· 
mente violado._ 

O - Sr. Lainartine diz que as po\1 .. 
ctts pala.v1•as que vaé prqferir traduzirão 
um protesto e um. a:ppollo. F~tl-os-ha an~bos 
co:rp. independcncia; · mas com um'!o drlfe
rença, ·empregando toda a en:rgta :p~ra 

·Cama.rl\ V, III 11 
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82 :ANNAES DA C.AMARA 

O actual Prefeito teve umu. cntr·ada, do 
leão, mas dí<J.S depois j <t uão procedi<~ da, 
mesma fót·ma. · 

No anno pa~a.llo, tratando do monopolio 
most•·ou o orador que elle começou como 
um pr~sente_ da municipalidade a Manoel_ 
Gomes de OhvGira., quo o nndeu por 1.600 
contos a. Carmo & Comp. , qlle o ex.plorn.ra:m 
e i·eve11deram por 2.600 contos a Mattos, 
Guimarães & Comp., que tambem o explo
raram e por sua. voz o venderam por 3. 600 
contos a Salgado, Lemos. Cardoso & C•1mp. 
Até a,go1•a, 1>ois, o ta.!. contracto-monotlolio 
só oDl preços ile venda ja. rendeu 7 .SOD 
contos. 

L<:to na.d11. (\ mn comparat~ã.o com os lucros 
que a. sua cxplorac~o pof'pOl'Ciona., e qne são 
de 44 con;os por dü\, 1. 326 pol' mcz c 15.880 
por anno, ofl, em cinco annos. qué ê o pt•azo 
de sul\ duração, cCJret~ de 80 mil contos. 

E tudo isto ó apenas em beneficio de mc1a 
duzia do exploradores, com grande preju'izo 
da populaçã:o e da industria mineira. 

- Entretanto, desde o prirueiro dia crn <llll.t 
vigorou, esL<l. Sl::mlu dladal!lente .vlulatlo u 
contracto, pelo abuso da cmpreza. em dar 
preço Lliverso ás carnes de vacca e de vi
tella. 

Si a carne ue vitella nã.o esta prevista no 
contracto, a matança..é livre para este ge
net•o de gado. Ser<~~ Que o diga o Dr. Pre
feito que pPohibe g.uc de :cy-íthe:roy venha 
carne para esta Capital. 

Neste caso das c rnes verdes, tudo, pot'ém, 
se. l'esume em .escandalos e protecçã.o. 
Ante.~ de continuar ,nestu, serie de copside

raç~õos, felicita. o E::~ca.ilo rle ~. Paulo por ter 
repellido as aves de arribaçã-o, que preten
diam int roduzir hi o Inonopolio odioso e in
constitucional do fot•necimento de c•~rnes 
verdes. 

Faz um conCronto entre o procedimento 
das auto1·ldadcs sanitr.wia~ do Est;Ltlo do 
S. Pauto o af! desta, Ca.ptt.a.l o uiz q na l:.i., 

. onde a matança. é ;\ tm•ç.a parte da. daqui, 
rejeita.m-:le diariamente dezenas de l'czes, 
emqua.nto que, ont.re nós, diàs se passam i:lem 
que uma só .rez seja rejeita.<li.t ! 

· Entl·etanto, ·la, como aqui, a maim• pt~t·tc 
d<J gado que é~lJasteco o lllCi'Catlo é de pro-
cedencia mineira.- · 

Não assegtll'<l. que sejài.n verdadeiras as 
locaes do Correio da ll!fan!;"o; e do Jornal do 
IJra::il, Lí'iu graves e indignos são o.~ factos 
l'olatado,·. Mct" o que nã.o soft're contestação 
ó quo o dit•octotdo hygieno desta. cidade, o 
St•. Dt•. TuJ•t•os Cotrim, é muito benevolo 
0 11m n ntll[ll'o r. :~ monr.poll 7..adort~ de caenc.s 
Vct••ltlli. 

l.lis~•~ a.u iui•!l l~t· •~" ,;1111.!1 con~idHmções que 
1wot.rmtl i:L 11\H<W um tH'otcsto voltomonto. 
Yae f;thol·o, 

· -··:!.'·>· ..... c , . . ·.r . m-- ··:ot· • · . , 

Pouco mais de um anno falta pu.t•a a t er
minação do cont racto de carnes · verdes. Já. 
se cogita, porém, rlc uma revüão IJ,cs.'>o e:'!
c:mdalo!iO conka.cto, pa.ra. o fim de sor pt·o
L'Oga.do o :prt~zo em cujo goso se aclla. a feliz 
empreza. · · 

Prote$t-a contra esta prct onçiio descallid<~ 
e, f;i l..u?.rn · qne fitlle em, seu nome. póde as· 
segurar que intm·preta os sentimentos de 
t.odos os seus collcgas· rlo representação, 
(r1poiados ge1·aes da bancada mine~ra.) 

Vae ag;,ra. ÜtZHl' um r espeitoso appello ao 
illustee Sr. Presidente da Republica., de qucrn 
é amigo })e;;soal, · 

Podo a.o honrall~ Chefe tlo Eshdo que pro· 
·tcja. á indu.~trüt pastoril bt•azilelm, fazendo 
com quo o Prefeito uost;~ d dacle vete qual.,. 
qtict· re:>oluçã,o Llo Conselho 1rfunicipt~l quo • 
cogi tai' uu augmento ue pra~o ou oukt~ <J_tml
quor providcnc~<t c1uc redunde cru JH'CJ uizo 
llo.~ criatloreol na.cionaes. 

Respondendo ~ um aparto do St'. Sá }'roi· 
ro, que disse que o Sonado é quo tem 
culpa de tudo, respondo que o Scna.ào ctthitt 
em um verdt~dciro conto elo vigario. 

Em 1897, quando-ePa livre a ma.tan\itt, a 
carne era vendida. a. 700 réis; a em preza mO
nopolizadora, porém, que ,já dlspunhn. de 
grandes capita.es, comprou -todo o gado que 
a:dstia em Santa Cruz a todo qitc para a.hi 
descia o augrnentou. cons;domvclmonte o 
preço d tL caa·no. · . 

Os seus agentes convencerl\m os Sen\t~ 
üores de que só se obteria uma. dimi
nuição no prcoo d~~ carne, f<Lzendo oste 
contracto c, assim, o Senado, polt&tn(lo faze r 
um beneficio, C<Lhin em nm verdadeiro. conto 
do vigario. O Sr . P t·csidentc d(l, H.epublic:~ 
quoestej;~ a.ttonto,a.Jlm de quo este ~oútt•a.uto 
tremendo não S(>jtL ll t'Ol'ogauo;impei.lir•â. tt~IU.., 
bem, assim }Jl'Ocmlenllo,.<lttO sejíl. infringido o 
§ 24 do ar/;. 42 (((~ Gou s ~ltuição. 

As ba.ucada.s müwi L·a. o t~e ou~l'os Estados 
que possuem ímlústt•ia.s pu.stol'is est;."io 
prompt~ a n.uxilia.l-o neste sentido. O se·L'
vi<,:u será. do enormes beneficios, porque a 
industrüt pt~stodt bL'a.zileiPa. cst<~rá, dauteo 
em breve, tão ade<tnttuht quanto a. platlm~. 
(M'v.ito bem ;muito_ bam . O omdor i wmpl'i-
me~~tado;) · · 

o Sr. Dino Bueno-81·. Pl'C'.si· 
dente, pedi a palavra. pa.rã tà.zer algumas 
êonsiderações relativas ao La.za.rcto de Ta
ma.nda.ré, ttssurnpto q·ue trouxe á tribuna. 
llontem o r10brG Deputttdo ( l'e(erinclo-se ao 
Sr. Es_lacio Coimbra ) que está a meu lado. 
A hora do cxp_cdiente, porém, está termi
nu.da., c como não quero dcmOL'<U' os nossos 
trabalhos, pedida a V. Ex; qt1é me conser
tasse D. iDSCl'ipÇâO }lara O . pl'imCil'O dia de 
s<!$s5,o '· 
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O Sr. Presidente - Perfeita
mente. 

Comparecem mais os Srs. Gastão da 
Cunha, Arthur Lemos, lndio do Bra.zil, Ser· 
zeclello Corrêa, Luiz Domingues, José Eu
zebio, Guedelha Mourão, Cunha Martins 
Joaquim Pires, Raymundo Arthur, Thoma~ 
Accioly, Virgílio Brigido, Fra·ncisco Sá 
Sergio Saboya, Aúg~sto Severo, E:>meral~ 
rlino Bandeira, Araujo Góes, Fausto Cardozo, 
Neiva, Tosta, Felix Gaspar, Eugenio Touri
nlw, Paula Guimarí:l,es, Adalberto Guima
rães, Rodrigues Lima; Paranhos Montene
gro, Gn.ldino Loreto, Pinheil~o .Junior, José 
M<.trcellino, fferedia de Sá, Irineu Machado, 
Henrique Lagden, Deoclcciano ele Souza, 
Nilo Pcçanha, Julio Sa,nto~, Rangel Pestana, 
Francisco Veiga, Francisco Salles, Landnl
pho de Magalhães, Eduar(lo Pimentel, Oli
veira .Braga, Bueno de Andrada, Edmundo da 
Fonseca, Lindolpho Serra, Manoel Alvos, 
Alencar Guimarãe:::, Lamenha Lins, Carlos 
Cavalcanti, Francisco Tolentino, Marçal 
Escobar, Soares dos Santos, Angelo Pinheiro, 
ncrmano I-Iasslocher, Victorino Monteiro, 
Alfredo Varella, Campos Cartior e Cassiano 
do Nascimento. . · · 

Deixa.m de comparec~r, rcom causa parUci· 
pada, os Srs. Sá Peixoto, Pedro Chermont, 
Anizio de Abreu, João Gayoso, Pereim Reis, 
Soares Neiva, Gomes de Mattos, Raymundo 
tlo Mirandtt,Frn.ncisco Sodré, Vergne de Abreu, 
~Ia.rcolino Moura, Diony1>io Cerqueira, José 
:.Ionjardim, Sampaio Ferraz, Martinho Cam· 
pos, Estevão Lobo, Penido Filho, Silveira 
llrummond, Artlmr Torres, Nogueira Junior, 
Miranda Azevedo, Paulino Carlos, Alfredo 
Ellis, ArauJo Cintl'a:, Ov.idio Abrantcs, Xa
vier do Valle, Francisco Moura, e Pinto da 
lto~ha. 

·E sem c<tnsa os Sr·s . 1\lbuquet:Ctuo Serojo, 
.José Avelino, Lima Filho, Trindade, Cam:illo. 
de Hollanda, Pereira do Lyra, Elpidio f i
gueireclo, Rodrigues Doria, Sylvio Romcro, 
Etlua.rdo Ramos, Oscar Godoy, Raul Bttrroso, 
Antonino Fialho, Alves de Brito, Silva Cas
tl'O, dustodio Coelho, Pe1;eira dos Santos, 
.Joaquim Breves, Monteiro de Barros, Ilde· 
J'unso A_lvim, Monteiro da Silveira, LeonQl 
Filho~-· Rodolpho Paixão, Fernando Prestes, 
:\Ioreim da Silva, Malta Junior, Çqsta Ju
nior, Allolpho Gordo, Joaquim Alvaro, 
Luiz Pisa, Francisco Alencastro, Rivadavia 
Col'l'êa e Pinto da Rocha. 

PIÜMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Antes de submct-ter a votos as rriatol.'ias 
da ordem do dia, vou proceder ás votações 
das materias quo se acham sobre a mesa. 

Em seg:ui,la é posto a votos c approvacio 
o requerimento do Sr. Barbosa. Lima 
offerecido na sessão de 4 do corrente, cuj~ 
teor é o seguinte: 

«Requeiro que se solicitem do Govomo as 
seguintes informações: . 

Conti.nuam a .ser pagas pelo Thesouro da, 
Republica,, segundo determinou o Governo 
Pr~v!sorio, as pensões no extincto J'cgimcn 
poht1eo, custoa,das pelo bolsinho tTo Impc, 
raclor ? 

Qua,l <1 i mportancia to tal do3sas pensões ?>~ 

. E' annunciada, a votação do pai'ecer n. 28, 
de H)Ol, propondo a nomeação do <Jffici::\1 da 
Socr~tari<.~ Cicer? lla · Costa par<t chefe lle 
s~cça~, mctnnlndo da Bibliotheca, c dos 
Cldadaos Josü Angelo Mareio da Silva e 
~genor de Roure para oi!iciaes; c ·do con· 
tmuo Ma.noel Gonçalvc.c:.~ Vieira para conser
vaclor da Bibliotheca (discussão unica). 

Em seguida são succe'ssivameuto iJostas a 
votos e approvadas 9m discussão unit<'\, salvo 
as emendas, n.s seguintes propostas do · 

PA~ECER . 

N. 28-·1901 

1 a , que seja nomeado chefe de secção in• 
cumbido da bibliotheca o official da Secreta
ri<\ Ciccro da Cqsta. ; 

~a! que seja nomeado official, na vaga do 
0~1c1~l Alb9rto Ernesto Jacque.;; Ourique, o 
Cldadao José Angelo Ma.rcio ela Silva; 
, sa., quo seja igualmente nomeado otncütl, 
na vaga do official Cicel'o dtt Costa, o cidadão 
Agenor de Roure ; •· 

4ll-, que seja nomeado consenador• da 
bibliotlteca. o continuo lliL Secreta,ria Manoel 
Gonçalves Vieira. 
. E ü,nnunciad<~ a votaçã.o das eníendas ao 
parecer n. 28, de -l90 1. 

·Posta a. votos, é rejeitada a eínenda offe
recid~ pelos Srs. Ba1•ros Franco Junior e 
outros, cujo teor é.o seguinte: . . 

Que seja nomeado bibliothecarlo o ofllcial 
da Secretaria · Aureliano Nobrega de Vascen
cellos. ·· 

E' igualmente rejeitada a em~da ofl'er~
cida~'Pelo Sr. Barbosa Lima, cujo teor é o 
seguinte: . . 

Em vez do cidadão Josê Angelo Mareio da. 
f) S1 ... Prerddente - Havendo nu

mero, vae-se proceder ·ás votações das 
matarias constantes da ordem dia. 

Silva, proposto para official .da Secretarlat 
promova-se para esse logar o antigo auxi- · 
liar da acta Manoel de · Oliveira e Sá7 com 
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A~ N.-\ES OA CAHARA 

10 annos de S!H'VÍÇ'OS nesta. Casa c 30 de ser· 
viço publico. 
. Comparecem aind<~ os Srs. Jo.>é Boiteux, 
'Carlos Ma.rccllino, Gttul'icl Salgado, Antonio 
Eastos, João Lopes, Celso de Souza, Teixeira 
de ~:i, .João Vieira.. .. Moreira Alver., Castro 
Robello, Milton, Tolentino dos Santos,Nelson 
ds Vasconcellos, José Bonit~tcio, Padua Re· 
ZJnde c Benedicto do Souza. 

E' annuncio.da a yot<tção do projecto n. ()g, 
do 1001, autorizttndo o Poder ExecutiTo a. 
concedei• mais um a.nno de Lícenç:a, com or
denado, ao Dr. Samuel d~~ Ga.mt\ Cost<J. Mac
Dowell, lente substituto. da. Fttculdade de Di
reito do Reeife, para irat;u· da sua saude 
onde Ute convier (discussão unica). 

Pcsto â, votos, é. i\pprovado em dücussã2 
unic~t c cn viado â Commissão (le Itedacç·ão, 
o ~eguinte 

PROJECTO 

N. 69-1901 

O Co.qgrosso Nacional resolve : . 
Art. I. • .Fica o Poder Executivo a.utori· 

r.ado a conceder mais um anno de licença., 
com ordenado, a.o Dr. Sa.muel da G<tm<t Costa 
Mac-Dowell, lente sub;;tituto da Faculdade 
de Direito do Recife, par<~ tra'trtr de sua 

. i.Hude onde lhe convier. 
Art. 2. 0 Revoga.m-se as ·disposições em 

contrario. 

O Sr. PI·e&idente-Estão findas i.los 
vot,ações. - '·' · 

Vac-se passar _á. materht em di~u:;~1.o. 
g• annunciada <t continuação th~ discussão 

unica do pa.rec~t· n. 14, de 1901 , opinando 
no sentido (le sere-m <\ccaitas as emendas 
offerecida.~ na. 3~ discussã.o do projecto n.99 B, 
do 19.10, que rcot•g aniz •, a Justiça do Dist,•icto 
Federal. · 

O· Sr. Prell!llldente-Tom a pu.lavra 
· o Sr. Esmeraldino Handeira. · 

O s ... Elllllleraldino Bandei
ra diz que não é sem temor que vem llo,ie 
qontinuar üa.s considerações ha dias inter
t·vmpidas, sobre o parecer da Cornmissã.o de 

·Orçamento, e esse t omor provém dofacto de 
.ia haver ~ll}Jlica<lo A Natícia, em stm. cdit~ão 
de 25 de JUnlio, q no o S1·. Dt·. Nilo Pel}anha 
ia rospondor·lhe. .. · 
· . E ~bom quo i~so lhe aconteça pa.ra. que o 
Õt•adot•, que não pas~a de um incol'l'igivel 
tagarela, nunca mais se mett~ a.fallar com 
um. cé1·to desassombro e uma ce1•ta. indepen-

J. encia. . sohre eousas <]no, ·JIOl' p:\l•tírcm di) 

alto, lho deverão impot• urna obediend.a e 
um rel:lpeito silencioso c musulmano. . 

M;~; agora, que j:t c::Mrc tí\.o cr.go perigo, 
tcntar{t mai,; um golpe de audácia a ver so 
poderá. romper o -impasse que lhe ct•eou a 
stm propría irr·etlexão. 

Pois não é q ue-audaces fortuna juvat ? 
O at•ador confessa que nã.o gosta muito do 

latim, mas cumpre um dover de consciencia, 
declaran(lo que por mais de uma. ver. as vicis
iitudes de sua vida o teem collocado na con
tingencia de ir procurar no arsenal das ver
dades romanas solução para mnít<~s difficnl
ilades da exbtcncia moderna, e que não cli~ 
contrára. algures. 

Não ba. princípio ele bom senso nemde 
contra-senso que se não ache t raduzido e 
canonizado na. lingua fallada na cidade 
etet·na . · 

Para aquelle or;Ldm• que sábe o idioma 
romano nã.o ha oustaculo a lgum ínsuperav~_l, 
pois nenhuma objecção resist e â eloquencia 
fulminarrte de um texto latino. 

Cicero, G patrono milagroso e ao mesmo 
tempo a. vietima. piacular de todo djscursa
dor· pernostico de sobremesa, chegava mesmo 
a dizer-que se deviasemearpog_uenas iuven· 
ções-mentirasinha.s- no discurso. Causam 
numdaciunculi:s a!lsperge1·e. · 

Toda. a questão cifea.-sc no embeHezarnento 
do estylo. . · ' 

Desde que a. esthetica da. palavra collidia. 
com a belleza da· vorda.de, esta que fosse 
sacrificada com to!la tranquillidatle de uma 
consciencia. honesta.. 

Portanto, e, doode que o omdor quo occupa 
a attencã.o da Casa -a.poia. a sua att itudo no 
texto que primeiro citóu, nada tem o. temer 
na discussão encetada., nem mesmo a pro~ 
mettida e annunciada resposta <lo Dr. Nilo 
Peçanha. . 

Ferindo do frente o a.ssumpto em debate, 
a.ffirma. para. logo quo não pl'otende roeditat• 
nenhum .dos argumentos com que no anno 
passado combateu lal'g a e demoradamente o 
projecto de reorganizaçl.o judiciarla.. . 

Seria. inutil e ocios()1 embora esteja conven
cido de que uenltum ao~ illustres Deputados 
conserve eni memorla um sú e unico daquol· 
les argumentos. • 

O que não é inutil nem ocioso, porém, é 
ponderar á Ca.mara. que c<~ndida1io algum ás 
projectadas va.g<~s na magistratura. do ~)is
trlcto Federal deix<l. de di_~ting11i1.· o orador 
com seus odios l'<~ncorosos e até inimizade 
publica o notoria.. 

Ainda. mais. 
Ultimamente osDeputt\dos que teem corn

hatido a reforma são v ict im<ts de insultos 
1\oonymos e invectivas l'efcces mts cotp.mnas 
incditorü~es do divorsas folhas que <1qui se 
pubUcam. 
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Consta a-o orador est:11· em o numero dos V~mos, porém, ao caÇJo que será conhdo, 
que são zurzidos pela injuria anonyma e SJ- eomo o caso foi. _ 
gundo o;; termos desta., conforme llu r elata- Conspicuo cidadão, que no anno da gt•aca 
ram, conheceu immeüin.ta.mente o seu autor da 1901 dirigia um certo departamento ·do 
ou, pelo menos, inilpiradoi' : Executiv-o federal,havia e·m tempos occupado 

Foi o Sr. Ministro da .. Justiç:t que o man- o cargo de promotor publiro om comarca de 
doll de~compor poln.s columnas p~tgas do Jo1·- um dos Esta.dós do Norte. -
nal do Comrnm·cio. - Resam as chronicas de então que o Estado 

_9ra, o genio a.trabiliario do s·1·. Epibcio era Pernambuco o a comarca- o Cabo da 
Pessôa é hoje um facto conhecido p~r toda a Santo Agostinho, a que pertencia o termo de . 
população desta Capital. Ipojuca. 

Ha bem poucos dias -a traz, S. Ex., que Tin hâ, portanto, o garrulo promotor occa-
não tinha tido previdencia n m prestigio siões numer..:>sas de exercitar a sua loqu~:~lla 
para garan-tir a propriedade particular con- e de revelar os assombrosos conhecimentos 
·tra os a~aques á mão armada, mandava de profundíssimo criminalista. 
carrega1• contra o povo inerme e generoso · Por uma certQ. logica que muita gente · 
dçsta cidade, malfe1•indo e matando velhos acredita existir na occurrencia entre factos 
c creanças. (Apoiados.) nota.veis e homens superiores, o-que é ve1·~-

Nem um só dos criminosos foi ainda pu- dade é qu3 exccpcioriaes eram os factos cri
nido ; nem houve ainda tempo para ~eccar mino.:~os occorrid JS então o Cabo e Ipojuca. 
o sangue e;;padanado nas roupa-> de S. Ex. o A todos, porém, sobrelevou o caso e:'ltra.
já. o Sr. Epítacio irrequieto e trabalhado nho e nunca visto de ter sido lançada den
pór incoercível' megalomania, açüla contra tro de uin rio-uma pobre mulher a quem 
o ora~or a matillm dos p1·etendentes despei-_ haviam as,;a;;sinado! . 
tados: . Um fr•emito de esp:tnto e de terror do-

Mas, si contra o orac~or se limitasse a minou toda Ipojuc1. 
colera de S. r~x.,-ponco haveria a censurar. Nem a espantosa guert•a que o hyssope ex
Mas ·não, o Sr-. Epitacio pr-ocnra envolver citou na lgt'eja. d'Elvas se póàe de longe ap
na vasa da ditfamaçã.o nomes respeitahilis- proximar ao forrnidando alvoroto que. esse 
simos de Jl1agistr·ados que foram sempre caso déspertou. 
contemplados com orgulho e veneração por Pa.s .::1da, porúm, a impt•cssão dos primei· 
t~ste generoso povo, a quem S. Ex. m:~.ndou ros momentos, a população inteit·~ de Ipo
c::~pingardear na pr;Lça publiml. juca volvia-se como um só homem a fit:n• o 

E não vê esse Ministl'o que com tal pro- grande talento de Pacheco, quero dizer---do 
cedimento está cavando funda impopulat•i- promotor. 
dade ao Governo de que é membro, a quem Sen.1pre grave e clrcnnHpacto, iniciou elle 
.tudo deve e a que não !.,vou elemento al- as·pesquizas criminaes e, a cret• nas chroni
gum de força e,de prestigio põlitico ? cas do t>Jmpo, nem 0.3 cochixo3 das comadres 

Que contim1e, pois, o St•. -Epitacio a man- foram por ello negligenciados. , 
cla.r descomp:>l-o pelos ineditoriaes uo .Jornal Depois do muito labut<Lt• em fundas inves
flo Oomme.rcio, emboea pague as publicações tigações, de.3cobre o gr.mcle Pacheco - o 
eom o dinheit•o do povo, a quem ilepois ·de antol' do assassinato. 
haver sangrado na proprla vida. sangra Empolgada a prosa, são de vor as reve-
<l.inda na. bolsa. - lações as;ombro:::as do hlento do promotor. 

E hoje, Sr. Presidente, em que esta vida Clleio de gaw.lio ç acclamado no fôro in-
já. nos anda tão mal segura, o orador feli- timo por seu grande amót•. proprio, _p:~.ssa. 
cita-se por ter de referir.:.se a descomposturas elle a meditai' o li bJllo accusatorio. 
e injurias, e não ter de t•ola.tai' á. Camar'â · Não lhe ficou na estante um só crimina
novas cargas de infc\ntaria e cavallaria, ar- lista; abaix.o vieram todos os jurisconsultos! 
madas a Comblain e a Nagant. A .população era um dedo só apontando 

E porl1ue seja._muito- facil resvalar da vio- Pacheco ! . 
lencia para o ridículo, é o que o orador se. E Pacheco trabalh ~va! 
explica a associação de idéas, n.ppa.rentemen- Até que ·cmfim, em dia que a historia 
te extravagante, <1ue o faz lernbral·-se de um registra como verdadeiramente gl'a.to ás 
ox-p1·omotor gaiato, quando se occupa de um lettras patrias, Pachcco-quet•o dizm• . o pro
ministro enfesadamente circumspecto e cir- motor ....:.teu no plcmario o seu libeUo ct•ime 
cumspectamente enfesado. accusatorio. . . 

Não vá. agora pensar & Camara. que es3e · Foi um deslumbramento. Era uma peça 
ministro e esse éx-promotor sejam a mesma trab~lhada na sciencia e na arte; uma· ver-
o unica pessoa. · dadeira~cathedral ! 

Seria is~o uma pcrnrsidade sem . nome, Mas assim como a. superioridade de U1Jl 
cligna da mais sever~\ condemnaçãci historic,'l.. grande ar•tista se manifesta muitas vezes 
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om um simples incidente, em um mc1'o de- E nã.o t! foril-o de dolorosa affronta deixat' 
talhe de Hen t 1·aballto, assim t:tmbem o tle o ouvir em um n.ssumpto, em que só elle 
grande talento do 11x-promotor publico ~a- póde informar com toda. a certeza, indepen-
tenteou-se a toda a luz em uma. umca cu·- dcncia e olfica,cia?! . · 
cumstancia. do Jibcllo. Em regra, os desnmbargadores sã.o cida.-

Corno a victinw. d.v tlclicto fora depois ue dãos (mca.nccidos no serviço da justiça pu
morta -la.neada dentl'O de nm rio, o rrra.nde blicn., c q_uo por muito jul_garcn~ os lwmens.e 
ex-promotor Pacheco ~trticul:í.rn. contra o as cousas de ::leu tempo nao se Illudem maiS 

· t · t tl·,• 1·nml- sobre uns nem sobre outros. 
réo-a ctrenms anCln. aggrav\\.n e " Além disso, tendo attingido ao mais ele-
dação ! vado aeáo de sua careeira, nã.o ha mais 

Ain<la uma vez, não và pensa-r a Camara ambiçÕes que os perturhém, nem vaidades, 
que esse ex-promotm: e o Sr.~ Epitacio _Pes~ôa que os <lesvairem. 
sejam a mesma e umc<t pessoa. (Com woma.) Ha, pois, motivo, nã.o st'l de lhes ouvi.r _a, _ 

o orador o contesta formalmente e irá até . alavra autorizada;-céffiw----de se lhes 1Jedlro 
n:juizo em plcito-fa1noso. -- - - conselho insuspeito e desapaixonado. 
_ M11s agora é que lhe o?corre ~ lembrança E essas idéa.s tinha o orador suggEWido na. 
pei•guntar ao Sr. Pees1de'!lte SJ, p~r acaso, ultima vez que occupou a henevola attençã.o 
se acha llresente algUm endta.brado ?·epo1·te1·. da Camara, idéa.s agora l'eduzidas ao regue-

Pois o orador deseja· que o que acaba de rimento que apresenta ít consideração dn. 
narrar sejn. um segredo impenetra vel e teme casa. 
os 'repm·ters como a gente mais leviana c in· Aind:L uma vez affil'ma que em paiz algum 

-conveniente. tleixa-se de ouvir os trilmnaes superiores 
Pois, o or<;tdor deseja con.fi~enchtr a C<t- de justiçn., quando se trata. da reorganização 

mara. que, ao passo que o . :rv1m1stro do Inte- judiciaria. 
teriol' manda injuriai-o .nas columnas }lagas. Pela constituição do cantão do Berna, ~ 
dos jomaes diario~, ellc, orador, por sua atú ol.Jri(J'atoria a a.udioncia tle juizes no 
vez, entrega o Sr. Epitacio Pessôa. <í. vi- debate parlmnenta.r, debnte em que mesm_o 

-brantc gargalhada da ~legre e lJOa ra.pa- toma.m parte, nega.ndo-se-lhes apenas o d1· 
zia.da das escolas superwres. roi to de voto. -

Hoje que de tudo se Jll'OClll'1L ~esl?oj;tr o Entre nós, como .i<t lombrou á Camaí·a, essa 
Poder Legislativo, que pol' meio.-" mdiroctos consulta tem existencia Jogttl, pois, so~_unt.lo 
o delegações ínconstitllcionae:'l se lho arranca 0 art. 32, § unico, n. l!I, do decreto n. ~.57!), 
aos poucos n. SU<L unica missão política·- a de 18 de aO'osto de 1807, ti.~ Oamaras ?'Cunidas· 

._f:a.culda.de de legislar, quo selhe. porm.it.ta, compete: i~formm· o Gove1·no soln·e p1·o}e~tos 
ao menos, pol'· generosa tolerancw., a. llber- de lei e out1·os assumptos rle inte1•esse publ~co, 
da.de de pensar c de fallaP~ . . a 1·espeito dos quaes elle ?'equ.islta sett prt· 

Cedermos nesse terreno, tr.:msi.glrmos 1·ecm·. 
nes:-::.t conjuctura. ú concorrermos_ cHicaz- Insistir, pois, em quo soja af?Ol'tt observado 
mml_!;c para nossa. comple~a annulla~ao. tão salutf1.r preceito do rel'e1:üto doercto é a 

Nao ser<.'~ eom seu ayow, c mUJto ~onos que se limita.. todo seu esforço no mo· 
apoio silente c 1'13collndo, que passara esse monto. 

· t1,ugn1ento ele juizes P<Wi1 a. Côrtc tle Appol- Eis t~hi, Sr. Presidente, occasião n.zada 
. Jaç·ão. . " para a Camara dcmon~trar ainda uma vez 
· '- f!i~is fdti um fi1cto n.pparentementc de pe-, que em toda a discussão ·do projecto referido 

-. quena í~nportn:ncia, ma.s na. realidade de tem apenas attendido ao interesse superior 
relevanCia mn:x1ma e ~aplta.l. . · da causa .. publica. ~ 
·De relevanCla n~a~una c capttal, lJorque E' visível o intuito do orador: propor~ 

-· ~sse aug~nento de Jmzes,. longe ~e co?s~lt~r cionar a seus collegas elementos seguros 
as neccs~1dades do s_eev1ço publico, .a. d1~m- para uma deliberação collectiv<t. . 
dadc ~ mdepe~de~cm do P?~er Jutht::1ar1? o E nã.o lJ.uer acreditar que contra o seu 
1·~spmto dos direitos. adqt!ll'Hlos, se 1nspn•a requerimento se po:-;sa allcgar motivos . de 
stmples~11ente no des~.Jo. m3:1s ou mon~s com- ordem politica, nem . obstaculo rogimenta!. 
pJ•ehonsJvel, embora InJUSüficavel de se que- Quo motivos politteos se podem - adduztr 
vm• p~\g:w sel'viç!OS pessoaes com o sacrificio contrariamente <t utilidade da informação 
~os nnis l'espeitave~s .di Peitos do individuo e proposta., umn. vez que se _nã.o concebe ne!11. se 
mte1•esses d_a collectlnd~\de. . . ~ pode conceber a pretençao de fazer pohtiCa · 

Pot·que e que se nao ouvm u. ·Corte de com a maaistratura? . 
Arpellaçã.o nesse augmento projectn.dcf? Motivos de ordem politica, não o~ ha; pois 

Por acaso, esse mais elevado· tribunal do si os houvesse, o orado1~ nem se lembraria de 
distl'icto decahiu de su\\. dignidade o d<~ i"~on- sngiül'ir tal alvitre, porque srtbe quanto de 
.~idcm<}ão dos podOl'es publicas? il'l'acional~ rlc Ulogico c <lo deshumano ha. 
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nisso que muito gente pretende que seja 
uma sciencia-a politicn,. 

Motivos de urdem regimental, não encon
tPou nenhum que lhe lJa.na.sso a passagem 
do requerlmento.E nem se comprehcnde que 
a Camara. pudesse encontl'a1• obstaculo em 
qualquer disposiçã.o regimental, qun,ndo lbc 
rosse preeisQ_elucidal' as suas deliberações a 
respeito das necessidades da justiça publica, 
pelas informações dos nmis idoneos e com
petentes de seus representantes ? ! 

Si o orador i1Cl'edita que, uma vez apre
sentado hlrequrn·imento, não fica bem ao 
dc~coro de uma Camara digna, indepcmlente 
r, republicana, como ó esta n. que tem a 
'lmm·a-au--p-e-rtencm·, recus<l.r-lho seu apoio e 
approvação. 

Contra o augmento de juizes da Có1•te de 
Appellaçi.o se teem manii'estado numerosos 
Deputados; c a fa,vor, poucos se teem feito 
OUYil'. . 

Surge, portanto, a duvida a respeito. 
Qual o nieio de dirimir a questão? 
A audiencia da mesma Côetc ; tanto mais 

quanto tal audiencia tem existencia legal, 
po1• isso que está presct'ipta no citado de
cl'eto n. 2.579. 

I-In. nada mais cm·ial e mais justo do que, 
na hypothese, soccorJ'ül'·fle a Camara da, pro
videncia lembrada ~ 

E muito principalmente si se attendel' a 
que até hoje não se pPocm•ou ouvi!' a Côl'te 
1ln Appellação ! · 

Pot• muito sceptico q1Íc o orador se tenha 
tol'nado sobro os homens e ·sobro as consas 
de sem tempo,rclucta, ainda em acreditn.r quo 
o amo1• o o respeito pela cn,nsa da justiça 
t.nnhmn sido relegados para. o terreno infe
l'Íill' em qun so doba,tcm o oscabnjnmos into
J'nsso~ de ot·tlmn secunda!'üt. 

NiLo queP, não pódc acl'oditar q~11e na alma 
do homem moderno se touha apagado' ess[t 
,·rmm•ação, que até aqui gnardavamos inco~ 
lume, pelos saeerdotes lla lei o a.postolos do 
dii·oito. 

O SR. Pn.ESIDENTI<: -- Previno ao nobre 
Deputado que está finda a hora. 

0 Sn.. ESMERALDINO BANDEIRA declara 
que ainda tem muitas considerações a fazer 
solJre o_ parecer a respeito das emendas apre
sentadas ao projccto de orgartização judi
ciaria, ~ por isso pede ao illu:Jtre Presidente 
que lhe ma,ntenha a palavra para. a. sessã.o 
sr\gninte. 
· O SR. Pn.ESIDENTE- Não posso .attender 
~~o J?edido do nobre Deputado, po1•que S. Ex. 
Jlt íallou sobre o projecto duas vezes e oRe
gimento não permitte que possa fallar de 
novo. 

O projecto e:.;tú. em discussão unica e esta 
coPresl10nd{) (1 ~a. diséuss'iio, 11!1 qual os Sts, . . . , 

,. 
Deputados só podem fallrt.r duas vezes sobre 
cada. artigo, e isto apenas por espaço ele uma 
hora em cada vez. 

O Sa. Es:MERALDIN"O BANDEIRA pondera 
que S. Ex. o Sr. Preliliuente, que tem sido 
tolerante para com outros collegas, não lhe 
tolherá poe certo a palavra parn. conti
nuar suas consideraçõe8 na ses~ão seguinte. 
(Apoiados; muito bem.) 

O Sn.. PRESIDENTE-A Mesa mantem a sua 
deliberação. (Apa1·tes. Protestos. Soam os tym
panos. Continuam· os p1~otesto.~.) 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
-Peço a llalavr::L para uma explicação pes~ 
,soa.l. 

O Sr. Pr·ésidenie-Não posso dar 
a. pal~t vra ao nobre Deputado neste momento; 
dal-a-hei depois de annunciada a 2a. parte da. 
ordem do dia. (Continuam os apm·les. Soarn 
os tympanos; Estabelece-se confus(ío no i·ecinto.) 

O Sr. Esn-.er.aldino Bandeit--a 
-Peço de novo a palavra a V. Ex., e como é 
parauma explicação pessoal, est1ero que não 
me anegue. 

O Sr. Presideii~e-Tem a palavra 
o S~'. Esmeraldino Bandeira, para uma 
explicação pessoal. 

O Sr. Esmeraldino Bandeh•a 
-Ainda bem que lhe coube a palavra para, 
a proposito do incidente occori•ido !ta. pouco~ 
instantes, lamentar que . o Sr .. Ministro do 
tnteriol' pudesse influir nas deliberações da 
Camara, olle, que ó o rMponsa.vel pelo dorm~ 
mamonto do sanguo nas I'nas desta Capital. 
(Jlpm·tes.) 

0 S!'t. DrNO BUENO-Não apoiado! (Apa1·tes. 
·.1poiados o n(To apoiados, 1.'t·ocam-se dialogas, 
estabelece-se confitsríô no 1·ecinto, somn os tym
panos e S?J,spencle-se a sesscio.) 

Suspende-se a sessão ú,s 3 horas e 15 mi
nutos dn, tarde. 

Reabre-se a sessão á.s 3 horas ·e 30 minutos 
da. tarde. 

O Sr. President:e- Continua com 
~~ pala. vra o Sr. -Esmeraldino Bandeira, para 
uma explicação pessoal. 

O Sr.--Esmeraldino Bandeira 
(pa1·a uma explícaçtío pessoal) diz que ouviu 
f'óra da Camara que o Sr. Ministro do In
terior preparava uma formidavel 1·olha a 
todos aquelles De-putados que pretendessem 
fa.llar contra a reorganização da justiça. no 
Pistricto Federal. · · · 
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Ma.~ que, em vista !lo que se cst;t p:.~ssa.ndo do.> jnir.qs de d ire i to cjuc foram nomea.rJos 
na Ca.m:tt't), c da. àtl.itu:dn rslrauh:~ d.o Z.eade,,·, pelo Govet•no Fedt•al, :\pú~: a promulgação da. 
Sr. Di no Bueno, sente nma dolm•us.'l. duvida OonstU.uição._ da RnpttbHca, pot·(~rn. nntes da. 
ava.ssalla.l'-lho o cspit•iLo.' (1l1Joiwlos; 1mâlo Ol'ganiz;tç~o judicia.l'ia. tlo ro,;g!lc ~ivo Est,ado; 

· lJem..) · c nãr> podcnóo lhze!-o.agol'a., porque cad.ucou 
Concihn. C:l..nl:'l.l':l. a n~o se d.oixat' c~mn.- en' viL·tttflc rlo § 1~ tlo at·t. lBda. leí n. 2.348,

gar pela von tade\ l)l'epotontc de nm mini~tro lle 187:1, solicitclll o Se . Pt•esidente du. Repu
.'. '~lUP., tentlo mn.ud:ulo c.;pin~at'tlt•l\.l' o povo mts blici\, r.m mcnsil.gmn de 2.2 de ,íunilo pruximo 

pra.ças lHtblica.s, pretende pt•iv:tt' n. rcpt•c- pas~:~do, stt:t renova.çã.o . . . 
--:Scnta.ç'iio naciou:tlel1:J seu dirc::,ito d11 pcn~rw e Em c.mdeqncncia, n, . Commissã.o de Orça
. de falla,t•. (Applnuso.~ ge1·_tt e.~. Jfuilo bem; m-«ito monto, consitlora.nrlo !lU C se teata. de uma 
bem.) - üespezt~ ,justa c prev bti.l. em lei, I! de parecer 
· Fique, poe(•m, consigna!liJ nos Annrw.~ d.o que :,; ~.ljn. attcndida a, solicita.çã.•J do Govm·no: 
Prc.!'la.mcnto Brazilcíro, para ltOIII'll. da. ca. A~tm, pt•opüo o :,;ogttinte peoject') de lei : 
mara dos Deputados, qu e a <1~teli1l l'l~l>I'e.len- o Congresso Nacionat 1·esnlve : 
taç.1.o não teme o.s ameaças elo St•. Miuis~r·o 
do Interior, nem me~:m1 J quanllo o.poia.(la.s Artigo unico. Fica. t•esta.belccido p::tl'a. todos 
nn.;j ca.rga~ de descnfrea!h c;tva.Llaria. o.~ cff'eit.os o decrP.to legislativo n. 057, de 25 
(Muito bem; muito bem; apJÍlau sos rn·olorl.ffttdus. de novemb1•v de 1809, rovoga.da.s n.s dispo-
F , · l siçõus em contr:.1.rio. a.ma.~ no r!Jc~nto c nas ga crias.) 

Sa.la. d:~:l Commissões, fi rle julho de 1901.-
0 Sr. Presidente-O nobec Or.pu- PaHlr.1. Guil~Wcies, pt·~..sidtmto. __ ; ltfayr'ink, 

tado não tnm 1.·a.zJ.o; a Mcs:~ crnnpritf i~pnnas· rel<ltOl' .- Se1•.zcclelto Oorríi(L - Cas~i<mo rlo 
a <Iispo:>ição re.({íment:d. Nllscimanto.- Cincinalo Braga.-Nilo .l! t?í~o~ 

V nha.- Francisco Sá.- S. /Jw·roso Jtmior. ac n. impr imir <l scgninü\ 

REDACÇÃO 

N. 69 A - 1901 

Redar:r,(ío fi.nal do p1·ojecto n. 69, do cor-
1'eHla momo,- que autori:;a o Poder Ex 
eculi1JO a conce(le?· rnai$ ~mz. cmn n rlr. Ucença, 
com m·denado,. · ao Dr. Samttel rlct Gama 
Costa jl{r(.c-Dowell, ze,·tta substitttlo da FacLtl
dctde ele Di1·eito do _l!.eci{<J, prwa lrttLM de 
stw fw.ule onde U!e·:co,wicr 

O Congeosso Niciona.I resolve: 
Art. 1.° Fica o Pode1• Executivo Müot•i· 

;~,a.(]o a concerlee mui~ um a.nno de licença., 
com ordemtllo, a.o Dl' . Samucl da. Gama 
Costa Mac-Dowol, lente Stlbstituto da. Fa.cul· 
da.do · (le Direito do Recift!, p<H'<l trabr de 
:-;ua sa.ude onue l.he cóuvicr. 

Art. 2.n Revogam-se 01.s dlspo:>ições em 
· con tra.rio . . · · · 

Sal(l. d<~s Commis>õos, 6 do junho de 1901. 
~Guedalha Moun'l'o. - Amtyo Góes . - l'i!·iato 
.~[ast:t<Ten has, · . . 

Vão a impl'imir os scgl.! ill ~(H 

T'RO.IECTOS 

N. 82- 1901 

Aut.:wid~ o Gàveh•o · ct rnanrlcw eriyi~- em uma 
do.s pm.ças desta Capital ttma est.a~w' em 
homenagem ao }fcwechat 'Fim·iar1-o Pei:coto 

(.Vide project.o n. 7\l, de i 89!'i) 

A Commissã.o é de parecer que o projccto 
n. 79, de 1895, seja a.dopta.do pela Ca.ma.t•a. 

Elln consagra. o pa.ga.mcnto :lc uma. divH:~ 
de gratidão do. .Naçfto a 11ucm em vi•h~ o~ 
mais oxteaordiM1t'io~ se!'Vif.'.OS, na gwm·a. o 
na. pa.z, prçstou ao paiz. ~ 

Os bru.zileiros s:.tbcm qun o M:ueclinl l•'lo
t•i::tno Peixoto foi um do~ t•epllblica.no~ quo 
ma.is podet•oSll.mcntc cont~ibuiram pa.t•a n 
advento da. R.epublica. em. ~15 de novembro 
de t889, integt•a.ndo no scntilp.ento democra.
tico tudo o coftt inen&e americano ê que mais 
\.a.·rde, clcvmlu •l suprema. - ma.gistl'atura.. 
poe virtude d(l. contra-reyoluçã.o 'de · ·23 de 
novembro, que rest:\uron o l'egimen consti
tucionn.l nõ Bt•azil, e pa. t'.-" o qual contribttiu 
ellc potlüt·osa.mcnte,. a-opinião nn.cional, 
aplis õs •1contacimentos em que sn acJwu en-
volvido, o ·s.Lgron-o Comolidador• d<i Repu
b!ica. . 

N. 81- 1001 

Restabelece z.~ara todos os eff~itos 
l egislati'VO n. 657, de 25 de 
de 1899 

A Ct>inmissKo de Orçamento, ante os ser
viços d{>ssr~ grande morr.o, sénte que é impe-

d t r ioso o dever de obedecer ao~ dAsejos da 
0 ecre 0 o.piniã.o, eontt·i~tf'i.ndo para. que a Ca.mm•a dos 
novembro 'Deputados procure immori;n.lizo.r no bronze 

Não havendo sido utili7.a.do pelo Governo o 
decret6 n 657, <le 18\JO, que o autorizava 
ahr·ü· o cr·cuito n oces~:tl'io 11o.r•a paga.men tO' 

quem .iá. vívG ·immorta.tmante na bistoria. e 
no com ção dos r npu1.ilicauos bra1,ileü•os. 

Sal::t d.~ts Commiiisõ~s, 5 tl.o'jnlho de 190 l. 
Pateta a~~imarii:l.ls, pt·e~idull~ll.- Se,1·::edello 
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Corrêa, relator.- Ftancisco Sa.- ·cm·nelio 
da Ponseca .- 1lfayrink.- Nilo Peçanha. 

N. 79- 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
At•t. _ l. 0 ·Fic::t o Gôverno autorizado a 

manda1• erigir em uma. das praças desta Ca
pital umà éstatua. em homenagem ao bene· 
merito consolidador da RepulJlica, o ·Mare-
chal Floriano Peixoto. · 

Art. 2.~> Fica o Governo autorizado a abrir. 
os neeessarios creditas, · devendo a mesma 
estatua set• levantada dentt•o do prazo de 
tres annos: · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. . · 

Saln. das sessões, I de julho rle 1895'.
Pedro Moacyr .- Bricio Fitho. ·-•Anüio de 
Abreu.- Fileto Pires. -;- Rodolpho -Abreu. -
Costa Rórlrigues. - Alencash·o. - F1·ede)·ico 
Borges·.-F/a'~Jio de Araujo.- Vespasiano de 
Albttqu.e1·que. - Chateaub1·iand. - Appal'icio 
Jfariense. ~Mrtrlins Junio)·. -Oscar Godoy . .:_ 
Mm·ça/. 1le Escoúar.-Latwo Müller.- Coelho 
Lisboa.-JIIedéi?·os e Albuque1·que .-Bueno de 
.And1·ada. - Tltoma::: Cavalcanti. -:. Emitio 

. Bltmt ~ -Costu Machado.- Carlos ·chagas. ~ 
F. Tolentino. -França Carvalho. - Pech·o 
Augusto Bo1·ges. -F1·anci.~co Benevolo. -Costa 
A.:evedo. - To1·quato Jlfóreira. - Ri·IJadavia 
Cm·1·êa. -José Bevit{tqtta.- Ovidio Ab1·antes. 
-G{tldino Loreto.-Pinto da· Ruclut, - Sil'Dtt 
Mm·i:. -'1l1·indalle. - Victm·ino j\-fonleiro.
Casimii'O !.lr.t Rocha.-'1'/wm.az Delfino.-Ca,·los 
Neiva .-Atha!J1le Junior . -M{wcionillo Lins. 
-Aurelimto /Jarbosa.-Limà- Duarte.- Fer
?'eim Pil·es. _;Lindolpho Oaetano. - Americo 
de Matto~. -Ga~1·iel Salgad_o.-Jose Ignacio. 
-,Helvecw Monte. - Antomo ,de Siqueira.
L~ns e Vasconcellos. - Luiz Dets1:.- Lopes 
Trovi.To.-Aur;usto Sevm·o.- Jo(.io- Pt!tiido.
J. Ca_mpolina.-.Sebastiüo Landulpho.-;A1·thur 
de Vasconcellos.-Pereú·a da Costa. ·. 

N. 83- 1901 

Autoriza .· o Poder Exec~_tivo a 1·ever à aposen
tadoria do contador dá _ :Adm.inist1~açao · dos 
Correios do Cea_rà, Joaquim, de Macedo Pi
mentel para o flm. de lhe · ser computado o 
tempo em que serviu cprno fiscal da. àntiga 
Cam.at·a ela Fortaleza · · 

Joaquim de Maêedo Pimentel requer .ao 
Congresso Nacional a revisão de sua aposen-

. tadoria para o fim de . lhe ssrem computados 
mais quatro annos e 18 dias de serviços pre
stados como fiscal da. antiga Camara Muni
cipal da Fortaleza, ·· capital do Ceará, tempo 
esse que não foi tomado em conta pelo acto 
que o aposentou . 

Camara · v. lÍI 

A Commissão de Fazenda. e Industria con- -,~,: 
siderando que o lagar de fiscal da antiga ca~ ·. ·--: 
mar a daqúella capital ela va direito â apósen- ' ''~ 
tadoria, conforme o disposto nas leis ·. da ·_ :~ 
Q.ntiga provincia. do Ceará., de ns. 465, d_e ·.;; 
àgo:3to de 1848; L069, de novembro de 1863; _ 
e 1.354, de 31 de outubro de 1870 ; ·conside-· ;,;; 
_rando que o decretou. 117, de 4 de no·<{ 
vembro do 1892, · que regula as aposenta--- --~ 
darias, manda. que :seja contauo o tempo do -' ' 
desempenho de emprego que a ella dá !li· · ' 
reito: é de parecer· que seja deferida.-· a -
petição do supplicante, e ofrerece o seguinte · · :-

- PROJI·:CTO 

O Congress~1~acionaJ resolve : . -,: 
Artigo unico. Fica o Poder Bxecntivo :iü~ -;; 

torizado a rever a a,posentadoria do contador ·'· ' 
da. Administração dos Correios do Ceará. Joa~ .·: 
quim de Macedo Pimentel{ apo::..·entado po_ r_ ·t 
(lecreto de 30 de j ulllo de 189S,para o fim de _·:_· 
lhe ser tambem computado o tempo em que . 
serviu como fiscal da antiga Ca.mara da For-_:, 
taleza, capital do Ceará. ; revogadas a'> d~~- '.:·;, 
posições em cont rario. : ~ . 

Sala das Commissões, 5 de julho de 190L- ) 
J . . A. Neivtt, pl'csidente.- Virgílio Brigido, 
refa tot'.- Esta cio Coimbra.- B. de Pai·va.--- .' 
João Candido.- Pinheiro Junio1·. .. 

· N. 84-1901 . .. :_, , _ 

Aulori.za o Pode?· Executivo a 1'econhece1· a~;;"; 
D. Joanna LoMrençtt de Seixas, viuva de/; 
2o tenente D}·. José Augusto Bm·óosa de Oli< 
veit·a, o di1·eito li pe1·cepç(To ela sexta parte .·· 
elo soldo de se:u finado marido, tle tlccm·do ~ 
com o seu titulo de pensionista, desde · a:~~ 
data do fallecimento rlaquelle 

Requer D. Joanna. Lourença de Se_ixas, _,; 
viuva do 2° tenente do corpo de sa.ude do~;~ 
exercito Dr. José Augusto Barbosa de Oli~q 
veira, que o Congres:Sso nacional lhe mande :' 
pagar a. metade d'a terça. parte elo soldo de ;_ 
seu finado márido,desde o dia da morte deste-; ., 
em 20 de janeiro de 1864 a.té 19 de março de:', 
1900, _vespe['a .do dia em que se habili6ou a; ,. 
supplicanté com o titulo de pensionista·.; 
daquella parte de soldo, na importancia d~{' 
7$ mensaes. . _ .· . -:' 

A Commis3ão de Fazenda e Industria, ·at· · 
tendendo que a. idéa. que presidiu a institui/; 
ção dessas pensões foi amparar a. viuva ~': 
orphãos dos .servidores da -Patria, desde o., 
dia do fa.llecimento destes ; e que a. supplh: 
cante já se acha habilitada. com o titulo .de·F 
pensionista,:-é de .parecer que seJa deferido_:, 
o pedido da supplicante, e ofi'erece â consi0 
deração do Congresso o seguinte projecto • 
do lei': > • --: 

...... .. ___ .. -J,?__;.; 
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ANNAES DA CAMARÀ 

. O Congresso Nacional resolve : 
··· . 

Artigo unico: Fica o Podor Excutivo auto-
rizado a reconhecer a D. Joanmt Lourcnçn. 
de Seixas, \'iuva do 2• tenente do corpo de 
saude do exercito Dr. José Augusto Barbosa 
de Oliveit•a, o direito á percepção da. sexta 
parte do soldo de seu .. finado marido, de a.c
cordo com o seu titulo de pensionista, desde 
ó dia 20 de janeiro de 18tH, época uo f:11leci· 
mento delle, em doante; revogadas as dispo
si_ções ~m contraeio. 

.Sala das Comrrtissões, 4 de julho do 1901. 
· -J .. A. Nâva, presidente.- Vi1·!1il~o Bri!Jido, 

" relator.-Eslaóo Coi-mbm.-B. de Paiva.
:·· . finliCú·o .Tuniot.-Jo,io Candido. 

N. 85-1901 

N. 86- 1901 

AtttOi·i.:ã o Podm· E:;:ecuti·uo a comp!tÜW pa?'ct 
o e,f{eito da aposentadoria ele Paulino Gon
çalves de Oliveira Ft·eilas, pol'leiro da Caixa 
de Amo1'1i;;aç(ío, o tempo decorrente de 1 de · 
julho de 1878 a 31 de mal'ço de 1887 

A Commissão de Fazenda e Indu:~tria, a. 
·cujo exame foi submettida a 'pe~ição tle Pau
Uno Gonçal'\·es de Oliveil•a. Freitas, porteiro 
da Caixa de Amortização, 

Considerando, que os documento:':, com que 
o su}?plicante instrue seu pe(lido, compro
vam a assiduidaâe, probidade c ·dedicação, 
que sempre desenvolveu no exercicio do~ 
cargos publicas, que tem occupado; 

Considerando, que, embora o cargo do 
conferente das. Capatazias d<tS Alfandega.s não 

· Autoriza o Poder Executivo a relet•w· á viuva dê direito [L n.posentação por não ser _em- · 
· _e herdeiros do finado majo1· Be-nedicto Ri- -prego de titulo, o supplicante prestou reaes 

beiro Dutm a divida po1· elle co-ntrahida .serviços á Fazenda Nacional, fi:;;calizando a 
com o co(re da Brigaria Policial da Capital arrecadação das rendas aduaneiras; 
Fedemf., na impodancia de 1.: 197$.'324 Considerando, finalmente, que 0 suppli- · 

. D. Catharina Dutra, viuva do major do 
'. _ exercito Benedicto Ribeiro Dut1•a, requer ao 
·: ·Congresso Nacional relovação da. divida do 

seu finado marido para com o cofi•o da Bri-
, -·. gada Policial da: Capital Fedorn.l. na impor

tancia de 1 : 197$324, allegando o seu estado 
do pohresa, os seus minguados recursos com 
o encargo da creação e educação de dez 
filhos; o ter seu finado marido feito a cam
panha. do Paraguay e gasto toda a sua id.a.dc 
valida no serviço da, Pn.tria, :legando á. sua 
familia um nome honrado @ uma pohresa 
extrema. 

A Commissão de Fazenda. o ·rodustria, lJem 
ponderando as allegações da peticionaria e 
-considerando que mais ganha a Patria au
xiliando essa viuva. carregada de filhos, do 

~ que recebendo aquella importancia com di
minuição evidente do;; mejos indi::;pensaveis 

·· . . á subsistencia e educação delles. -é de pc.t
·: ·_recerqUe lhe seja deferido o requerimento 
· · é o:fférece o seguinte projecto : 

cante serviu como voluntario nas :fileiras do 
exercito nacional durante a · campanha com 
o Paraguay, tendo - sido u.pt•oveitado pa1•a 
amanuense ,junto <W eommanllo da quj.nta. 
brigad:t, é do parecer quo sej~t defm•ido -seu 
requerimento, a!loptan<lo-so a seguinte re
soluç_ão: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o F lca. o Poder Exocn ti v o auto ri

zado :.t computar para a apo~.:entadoria. de 
Paulino Gonçalves de Oliveiras Freit::Ls, pol'· 
teir·o da Caixa de Amortização, o tempo <lo· 
corrente de 1 de julho de 1873 a :n de março 
de 1887, durante o qual exerceu o cargo de 
conferente da Alfandega desta Capital. 

Art. 2. 0 Revogam~so a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 4 de julho de 1901. 
-7. A. Neiva, presidente. - Estacio Coim
bra, relator. - B. de Paiva. - Pinheiro 
Jtmim·. - Vi?·gilio Erigido, 

O Sr. President.e-Estando adean-
0 Cong·resso Nacional resolve: tada a hora, designo para segunda-feirn., 8 uo 
Artigo unico. Fica autorizado o Poder corrente, a seguinte ordem do dia: 

~xecutivo a relevar á viuva e herdeiros do . Continuação da dise11ssão unica do parecer 
finado major Benedicto Ribeiro Dutra a di- n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem 

.. vida pllr elle contrallida com o cofre da Bri- acceitas as emendas offerecidas na 3a. dis-
,:; gada Policial da Capital Federal, nn. impor~ cussão do projecto n. 99 B, de 1900, que re
, ·tancia de 1: 197$324; revogadas as dispo~:ições organiza a, justiça do Districto Fecleral ; 
. 'e.m contrario· · · Continuação da 2a discussão · do projecto 

Sala das tommissões, 4 de julho de 1901. n. 27 A, de 1901, estabelecendo regras para 
.,-.J. A. Nei1:a, }lresidente .~ Vi?·gilio Erigido, a adjudicação de bens nas execuções em geral 

- relator .-Estacio Coimb1·a.- B. de 1->aú.la,- com vot~ em se}?arado do St•. Azevedo Mar-
.· Pinlleú·o Jtmior.-,JocT() Ca?ulido ~ ques; 
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Continuação da 3a discussão do projecto 20:000$ á. verba 9a-Caixa ele Amortização- . 
n. 46, de 190l,autorizando o Poder Executivo da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, . 
a abrir ao Ministerio da Guerra o credito art. 28:--AS.'.Iignatura de notas; · 
extraordinario de 4:225$800, pal'a pagamento 24 díscussão do projecto n. 130 A, de 1898, 
do oruenado a que tem clireito o almoxarife determinando que os membros do TI•ibunal 
do extincto Arsenal de Guer1•a de Pernam· ue Contas sejam aposentados com todos os 
buco João Climaco dos Santos Bernardes ; vencimentos, após 20 annos do serviço, ou 

Continuação da 3a .discussão do J)l'Ojecto com os vencimentos proporcionaes, após IO 
n. 268 A,}e 1900, autorizando o Po · cr .Exe- annos, provada a invalidez,. e dando oütras 
cntivo a garantir os juros e am01•tização, providencias ; 
duJ•ante 15 annos, na importancia annual de 1 a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
71:500$, correspondentes ao omprestimo de autorizando o'·Poder Executivo a abrir ao 
ô50:000$, juros de 7 o 1 o, o arno1•tização de Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
4 o I o, que etfectuar a As.sociação do Quarto credito extraordinario de 2:827$800, para 
Centenario do Brazil para o f!,m de construir pagamento a D. Eug~nia Torreão Corrêa de 
o ed itlcio destinado á Escola de Bellas Araujo,'viuva do juiz de direito em disponi-,~ 
Artes ; bilidade bacharel Lindolpho Hi~beUo Corrêa 

Nova discussão da emenda do Sr. Heredia de Araujo ; 
de S<í. ao projecto n. 38 A, de 1901, que au- Nova discussão elo projecto n. 153 E, de 
toriza o Governo a confirmai', attendendo ás 1900 ( , redacção do additivo destacado na 
necessarias vagas, no primeiro posto de oift- 3a discussão do projecton. 153, deste anuo, 
cial do exe1•cito, os alferes graduados que em virtude do a1;t. 133 do !regimento 
tiverem obtido as approvaçõcs plenas· de que Interno), autorizando o Governo a transferir 
trata o art. 95 do regulamento de 18 de para. Manoel Maria. Velle3 a conce!'lsão feita 
abril de 1898; a Julio Benevides pelo ãecreto n. 99, de 7 _ 

2" discussão do projecto n. 67, de 1901 , de outubro de 1892-, podendo prorogal·a por 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao mais cinco a.nnos. 
Ministerio da. Guerra o c.redito extraordi· Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu· 
de 4:806$630_, para cumpr1r a sentença do tos rla. tarde 
Supremo Trtbunal -Federal, que mandou ~ ' · 
pagar ao maJor Democrlto Ferreira da. Silva 
os vencimentos que deixou ct.c receber como 
lonte, em disponibilid.áde, da. Escola Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; 

3a. discussão do PNjecto n. 264, do 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Montepio Geral do 
Economia dos Sel'vidores do Ei'ltado, para. in· 
demnizar ao TIH~souro Fnderal da. quantia 
que lhe é devedora, até quo essa instituição 
J•egularizc sua situação, podendo mesmo 
l'cleval-a do pagamento da importao cia em 
que ficou alcançada no anrio de 1899 ; 

3a. discussão do projecto n. ~l A, de 1900, 
elevando a 16 'a numero de engenheiros 
chefes de districto, na Directoria Geral dos 
Telegraphos, no exercício de 1901 ; 

2a discussão do. projecto n .. 57, de 19Q1, au
torizando o Podet• Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito extraordinario 
de 104~542$583, para occor·rer ao pagamento 
das gratificações; devrdas aos empregados de 
diver.~as alt'andegas ela. . Republica, incum
bido:~ do serviço de estatisca e revisão de 
d P.spacltos óm 1897 c 1898 ; ·. , 

2a dil'lcussi'io. do proJécto n , 58, de 1901, l\U
torizando o Poder Executivo a abrií• ao Mi
nisterio da l<'azenda o credito cxtraordinario 
tle 8:000$, pa1•a pagamento do alugt.Iél da 
casa onde funccionou, de setembro a dezem· 
ln•o de 1899, a Delegacia. Fiscal no Estado do 
lUo Grande .. do S~l e o ~upplemen.tar de 

48a RJ~RRÃO E~l R J)E .TUT.TIO TIF. }'001 

Pre.~ide11cia .rlos Sr.~. Va.: rlc J'lfcllo (PJ•esi ... 
dente), Julio rle Mello (2" l'ice-Pra.~idtmte) 
o Va; de Jllcllo ( P.1·e.9idm1te) 

Ao meio-dia, procede-se :í. chamaria, a que 
responclem os St•s. Vaz do Mello, Carlos ele 
Nova.es, Angelo Neto, Agapito dos Sanios, 
Luiz Gualberto, Carlos Marcellino, Gabriel 
Salgado, Urbano Santos, .. Rodrigues Fernan• 
des, Christino Cruz, Guedelha Mourão, Cunha 
Martins, Raymundo Arthur, Nogueira Ac- · 
cio1y, Frederico Borges, Gonçalo. Souto, Ta
vares de Lyra, Trindade, Ca.millo de Hól
landa, Silva Mariz, Ermirio Coutinho, CQiso 
de Souza, Teixeira de Sá, Bricio Filho, Es~ · · 
meraldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, 
Julio de Mello, J~stacio Coimbra, Affonso 
Costa, .José Duarte, Epaminondas Gracindo, · 
Araujo Góes, Joviniano de CarvalhO, Sylvio 
Romero, Seabra, Nei'va,'Miltón, Felix Gaspar, 
Eugonio Tourinho, Sat~' ro Dias, Alves Bar
bosa, Paranhos Montenegro, Galdino Lóreto, 
Honriqüe Lagden, Augusto de Vasconcellos, 
Sá Freire, Barros Franco .Jnnior, Nilo Pe
çanha, Lourenço Baptista, Alves de Bl'ito, 
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Cnstodio Coelho, .Julio Santos. Aureliano dos 
Santos, Martins Teixeira, Theophilo Ottoni, 
Viria to :Mascarenhas, Francisco V ciga, Gal';t[o 
da Cunha, João Lniz, Espr.ritliiio, ~Bneno (in 
Paiva, Alft•eclo Pinto, Crtrneiro clt~ R~zr~ nde,, 
Adalberto Ferraz. NeCl"'lio Ta;va.rGs. Lamou
nim· G'otlofredo, ,~ntonio Zacharia.s, Hemique 
Salles, Mayrink, Sabino Barroso, Carlos 
Ottoni, Nogueira Junior, Et;l.uardo Pimentel, 
Olegario Macio!, L:tmartino, M<~lta Junior, 
Dino Bueno, Bueno üe Andrada, Cajado, Cin
cinato Braga, Xavier ele Almeida, Alencar 
Guimarães, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, 
Francisco Tolcntino, Angelo Pinheiro, Riv!t-

Pet'eira Pt>gas, pacle qne seja Plcvada. a sua 
gratificação de exercicio, n.llega.ndo difficul
du.dcs nos meios de tmnspot'te, para, poder 
til'::tl' o detalhe no qu:trl:el-genera.l do tlis
trido.-A' Commissã.o de Ot'1~a.mento. 

Da l\'lesa tla Ca.mat'<t dos Dcpntrtdos do Con· 
gr·esso Legi~la.tiYo do Est.a1Jo 1le Minas Ge· 
rae3, do 5 do corrente, communicando, par<t 
os devido.~ e!l'eitos, que, em sessã.O de 4 do 
cot•rente, foi approvada a s<'gtH.n·te in~Ji
cação: 

. da via Coh>êa, Vespasiano de Al btHluerqne, 
- Campos Cad;iQr, C;tssia.no tlo Nascimento e 

Diogo .Fortu_!'lll· . 
Abre-se a sessão. 
E' lida e sem <lehatr a.pprovada. a actit da. 

se3sã.o antcced ente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. CarloS' de Novaes (1° Se
c?·elm·io) pt'ocode ;t leitura do sBguinte · 

EXPEDII~NTE 

Do St'. 1 o SecrP.tario tio Senado. de 5 do 
corrente; communicando que nessa data o 
Senado, enviou á. s::tncç~ão do Sr. Presidente 
da Republica o decreto do Congt·<~sso Na.cio-

- na.l, concedendo a pensã.o mensal ele 100$, 
repartidamente ú. vinva e filha do ca.pitã.o 
de engenheiros Salustiano F.Bt'l'O'il'a Sonto So
lJrinho.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 5 do co!'rente, com
mnnica.ndo qne nessa datu.. o Senad~ enviou 
:.t sancçã.o ]Jn~i:>idencial '+ resolu(·ii.o do Con
gresso Nacional, autot'lzando o Poder :Ex
ecutivo a conceder seis mczcs de lcent,\a, 
com todos os veneimentos, ao capitão de 
mar e guerra .José Fr<tnt:isco da Conceiç\ã.o, 
commissario ger::tl d:t armada. 
· Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado a.pprovon e nessa data 
enviou á. sancção do Sr. Pt'csidente d:~ Repu
l.Jlica, a p1•oposiçã.o desta Can1<1l'<t. aut.ori
za.ndo a concessão de um anno tle licença, ao 
amanuense da Sec1•etaria uo Tl'ibunal Civil 
e Criminal Augusto Moreno de Alagão.-
Inteirada.- -

Do Ministei'io dà Marinha. do ô do corrente. 
enviando o requerimento em que o eontra~ 
almirante reformado Pedro Nolasco Pereira 
da Cunha, pede reversão tlo serviço activo. 
-A' Cominissão de. Marinha e Guerra.. 

Do Mini::;terio da Guerra tle 4 do corrente, 
envia.ndo o r!ó)llnerimento em que o capitão 
a.,iuCiante do ~.l.i 0 batal)t'(io de infantaria Jo . .;(l 

«Indicamos qtie, por intcrmetlio da. Me::a, 
esta Camara se dirij:t ao Con~resso Federal, 
appla.udindo a ül.t~a rle ser larrç:n,rlo maior im
posto de importação sol1re o g-ado esteangeiro 
c solicitando á <tpprovação do projecto apre
senfitdu pnlõDepUt:wõRoilorpl1o Paixão, visto 
concol'J'er efficazmente tal medidct pa.Pa me
l !tora r as condições da. industl'in, p:\.;;tor1l deste 
fi:st.ado >>.-A' Commissã.o de Orc;amAnto. 

Requerimentos: 
De Ft'anci,:;co Joaquim Machado, nu~clünista 

da E:;trada ele Ferro Central do Bra.zil, soli- . 
citando sei:; mezes de Jicença .. -A' Coml)1i:'l
sã.o de Petições e Potlercs ; 

Do Dr. Agüello Candülo Lins Fi alho, sol i 
citando uma licença por nm anno, com orde 
nado, para tn..tamento lh~ sua saude, onde 
lhe convieJ' .-A' mesma Com missão. 

O Sr. Gabriel Salgado com
municn. :'t Mesa que o ~r. Ucput.arlo ~(t Pei
xoto tem lloixa.do de comp:u·eem· ás 8essõe~ 
pot• te!' f'<tllecido son pae, s:~bba.do 5 do coJ'-
rente. ' 

O Stt. Pn.ESIDI~N1'1~- A Mosu. fie;\ ini;()it·tula 
e vae mandai' t!n .. ;a.no,iaJ' o mesmo St·. rwpu-
1;atlo. · 

o Sr. l11re~ldt~nte-Tcm a. p:davra. 
oS:>. llino H11cno. 

O Sr.Dino Bneno-St•.Presidente, 
o diSCUl'SO pronunciado pelo nobre Deputado 
por Pernambuco, em umn. das sessõ3s pa.ssa
da~J, sobre o laza.rere de Ta.mandaré, pela·in
justiçrt dos seus conceitos, obriga-me a oc
cupar por alguns momentos a a.ttenção da 
Camal'a. _ 

S. Ex. começou trazendo á Camarn. in for
maç~õcs de grande valia sobro o lazareto de 
Tamandaré, infol'mações tle valor tanto 
maior quanto l\ de pfl.rte a na.tureztt do 
objecto, o valor em quo o nobre Deputado é 
tido por todos ps membros desta Ca.mara. 

0 SR. ESTAGIO COil\InRA. - Mnito a.grn.· 
decido. 

O SR. Du..:o Bu.eNo - ·o nolJl·e Deputado, 
rmtc~ do vir tt e.~ta Cam::tra, no desernpcnho 
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de seu Imtnd:~to, deu-se ao trabalho do ir Pl'ovidenctas foram (lauas para o cum~ 
pcs:'loalmentc vcrifica,r o o :tado em ([113 SCl primento do aecorrlo : ,-.,.; despezas foram cal
achav;~;m as obras (laquelle edifieio, e· trouxe cuhídas não já para a conclusão immediata 
em sou discur.-;o <~S inlot'mae,\Ões pe~soaes que uas obras, segundo o pl:;tno elefinitivo, mas 
entendeu dever· elar iL Camam c ao· Governo, parâ quo a esbção pudesse set· installada 
em beneficio da admiiü-:tra(,~fw. corn a maior urgencia possível. ' 

g· :->em ªuvida, sr. Prcsidnntc, ·que a Cc;,- O Congresso approvou as verbas nccos-
mara eleve cogitar de t;d 1 ~ssumpto, p<Lr<t 0 sarias á continuação dac:tuclla:-> obras, que, 

-qual, pelo Governo do paiz, tem tilh a Ru<~ em 1897, andavttm já em 2.600:000$000. 
a&tençào annualmentc cha.nmd:1,, qtHH' llelos Nesse anno, Sr_. Presidente, uma vez es4 

rcli..ttol'io~ do ministerio re~pcctivo, 0 da .Jus- gotada a vcrlm do exerci cio, o Governo teve 
tiç·a e Ncgocic.JS Intel'iore~, (plOr mesmo peh do J.ccretar a suspensão das obras para e-;
mensagcm do St·. Presidente ela Ropublica, porar a l'osolução do Congresso Nacional. 
na sc~são do Congt•osso de 1809. Parct h:tbilitar o Congresso a resolver, o Go· 

- verno ·m<tndou or('ar as obras ainda necessa-Comem.u·mn tLS clesrJoz<.L~ publica~ cum <t ' rias não só p<u·a. o caso da conclusão total 
con:->truc(,-5,o do lazarcto de T<.tm<md<.tré, ct·cio . cl;ts obras planejadas pelo engenheiro con-
que no a-n no d.c 1808 ' i'oLcomo_disso _o __ uo]l_r() -st-ructor elo l:u:are-to-;-como tumbem para o etc.
Deputado, gt•andio:-;o o plano aÜOI)t:tdo para uma instaJlaçào provisoria de serviço qua
<Lquelht coniltl'ucçi:io. E rcalmeutc o Governo rontenal'ioem omcrgcncia porventura occur-
ontendeu que devia dotttr o norte da Repu- rente. , 
blica, pela irnportaucia comrnerctal sempre o. relat:Jrio do :Ministerio dt~ Justiç\<.t o Ne
crescentc dos seus pol't.os, com uma esta\'ão gocios Interiot•es, de 1898, traz dados ciecum
q uareutomtria <lo pdmeira ordem, feittt com stanciados sobre esse assumpto, transcreve 
plano préviamentc assentado, hem diversa mesmo o relatorio elo- engenheiro incumbido 
da da ilha Grande, quo a.QS poucos ~c foi desse estttdo, o por elle se v e, Sr. Presidente, 
adaptando ao fim <t que se destina, e ao-3 que o custo das obl'as·ainda necessariaspara. 
poucos :;c foi fazendo, para., em momentos unia insta.llaç·ão provisoria- importaria na
dttdo:-l, se ir accommoda.ndo aos rechtmos quelle tempo em 814:2138415, assim' como 
da defes:t sanital'ia marítima do p:tiz. que o custo d<ts ohras definitivas demanda.ria 

Ntto í'ora.m pequenas, Sr. Presidente, as ainda a importante sornma de 2.568:260$295. 
sommas despendidas com o laza.reto, em Com es:->es dados,o Govm'Ilo daquollo tempo, 
vista do plano adoptaclo pelo engcnhoil'o.dtt snspensas as phms do lazarcto, pediu ao Con-
construcção. grosso que rcsot vessc sobre o w;;snmpto. 

o s 1~. ERMIIUO couTtN!lo-Algum;ts em Desde então <~ttj o presentc,St•. Presidente, 
pura perda.. os relatol'ios do Ministerio da Justiça não se 

teem descurado do assumpto, o o Sr. Pt•csi-
0 :-:;R. DINo BuENo-l~m 1895, por solicit.a- dente d<.L H.epublica, na mensagem do l80Q, 

ç~iies Jo c::Jrpo (Uplom;~tico ti.c:tni act·cditado, bem o feriu nas seguintes palavras: 
Lwve o Governo neces:~idade do rcsol ver «0 adiamento forçado da conclusão do La
sobt•c n conclusã.o da.s obras elo laza.f'cto, e, zareto tle Tttmarídarú crcuü 'lCl'ios ombm·a~· 
do conf'el'cncias realiza.das n:.t nossa, Sccro- ços, que devem agor<~ sor removidos. E' de 

· taria elas Relu.ç\ões l~xtcriot•cs, resultou !' <~c- imprcscindi vel urgcncitt que habiliteis o Go
·cordo ou compromisso intoenaclonal, a que verno a descmpenlmr-sc com promptitl.ão de 
o nobreDeput1do se rof'orin em seudíscurso, uma pl'omessa, solemne.» · 
de se installa.rem com urgencia. mais dous Sabe, porém, 0 paiz, sabe a Cmna.ra, sab~ 
laz:.tretos para o serviço das quarentenas, o o nobre Dcputn.do por Pernambuco, a quem 
de Pernambuco e o do P<tl'<~. tenho <t honra de responder, que exacta-

E' facil de comprehendm' o grave damno mente m~quelle anno de 1897 começaram ~s 
resultante ao commercio; em um P<ÜZ como nossas urgencias :tin:J.nceiras; <t rlespeza pu
o nosso, de costa maritima grandemente ex- blica teve de ser extraordinariamente redu;.. 
tensa, da exlstenci;~ de uma. unica estação zida, redncção que ainda mais teve de sere 
quarentenaria a ClllC tivessem de aportar, apurada depo!s. elo contracto do funding; e o· 
em crise epidemica, todos ·os na.vlos mor- Congresso não tem absolutamente podido dar·
c<mtes que procuram os nossos portos, pttra nova verba pa.ra o proseguimento das 
se :->ujeitoLrem a.os ctüdados sanit<trios do obras. --
nosso regulamento: é bast;tnto lembrar que 0 SR. ESTACIO CoJMBRA-Boa economia! 
só os lJOl'tos tio norte da H.ep11 blic<~ são í'r'c-
qnentados anmmlmcnto por cinco _a. seis mil O Sn. DrNo BuENo-V. Ex. sabe que o pro· 
embarcaçõe.; mercttn tos, <ts q uaos, na fu.lta do ccdimcnto do Governo ou da administração 
laz:uoto naquolltt roglão, teriam de vir <L ilha publica nfl.o pôde ser dit;ulo sinão pelas cir- _ 
Grande. cmnstancií.\s tlo momento: não crt\ o caso de 
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economia, Sr. Presidente, era o c<~so de não 
·se poder despender o que se não tinha para 
isso : êra o ctl.so de re>gual'dar-se o ct•edito 
nacional. 

O SR. ERMIRIO CouTINHO - Daixando-se 
deteriorar-se uma ohra que custou mais. 

0 SR. DINO BUENo-Pel'dã.o, a Camara não 
deixava tal, apenas não deu nova dotação 
para as obras do lazareto. 

0 SR. ERMIRIO COUTINHO d;t um aparte, 

0 SR. DINO BUENO-V. Ex. desculpe-me, 
permitta que faça a explicação llo assumpto 
e, si ella não fôr completa, então V. Ex. vir(~ 
â tribuna escla1•ecer melhor. 

Mas, Sr. Presidente, dizia cu que, si não 
era. possi vel no momento-despender maior 
quantia, de modo a. ficarem as obras termi
nadas, isto não fazia desapparecer para o 
Governo, para. a admini ::;tração publica, a 
obrigação de consórval~as ..• 

UM SR. DEPUTAl>O-Com muito maior des· 
peza. 

0 Srt. DINO DUENO - •.. t~tê que o 
Congresso pudesse, ou determinar que 
as obras proseguissem, ou, voltando a 
sua attençã.o ~ara o assumpto, conforme o 
ultimo relatorw do Ministerio da .Justiça, o 
•lo corrente a.nno, resolver sobre o abandono 
do systomit quarcntcnario, mediante a. revo
ga<}ão das nossas leis sanitarias, para adaptar 
o systema. de <lot'csa que os povos civilíza
dos vão pondo om pratica., mais de accordo 
com os intormsos commerciaos do mundo, o 
com os J_ll'Ogt•ossos :;:eientiticos na. defesa do 
territot•to contra. <L invu.são das molcstia.s in-
1cccio~as. 

B (!·1110 Kt'<Üo decla.ri~l~, Sr. Prcsilloute, que 
a. ~~dminist.t•açfi.u puulimt se tem desempe· 
nluulo dessa. obl'igação. 

Ainda mesmo a.ntes da verb<t votada o 
<tnno passa<lo, não para a conscrvaç.ão, mas 
para a continuação das obras, a adminis
tração publica não deixou de despender an
nuàlmente o necessario para a conservação 
dàquellas obras, tendo lá um engenheiro 
exactamente encarregado desse serviço, a 
quem incumbia fazer ao Governo as sol~ci-

. taçõe·s precisas, de modo a ficar habilitado a 
desempenhar-se da missão que lhe estava e 
quo lhe está confiada. 
· No anno . passado o nobre Deputado por 

- Pernambuco, honrado relator do Orçamento 
.da Justiça, teve occa.sião de se entender so
bre esto assumpto com o. Sr. Ministro da 

··Justiça, fazendo tambem a exposição do es
. tado em que se achavam as obras do Jaza
reto e da necessidade que :ba.via em que ellas 

' proseguis~em pa.r\\ chegar ao seu tc1·ilio. 

Estou informado do ·que se · passou neSS'a 
conferencia entre o nobre Deputado po1· Per· 
nambuco e o Sr. Ministro da. Justiç:t. _ 

O Sr. :rvlínisteo da. · Justiça concordou com 
o relator do orçamento, mas, a.o mesmo 
tempo, pediu-lhe que, ~;i alguma verba ti
vesse de ser votada para aquella obra., fos.-;e 
então uma verba snfficiente para a con
clusão do terviço, sinão de accordo com o 
plano definitivo, o que exigia o dispendio de 
2.568:260$295, conforme o orçamento dQ 1897, 
ao menos de accordo com o plano para a in
stallação provisoria, porque olJras dessa na
tureza não se podem, sem grande pre.juizo, 
interromper, e, üma vez iniciadas, tlevom 
ser lcvadM a termo. 

St'. Presidente, o projccto de orçamento 
foi feito, estudado no seio · da Commissiio 
re:,:pectiva c a Camara sabe como aquelln 
Commis::;ão .tem sido exigente no que diz 
respeito à distribuição llos dinheil'os publicos, 
de accordo com o emp:mho nacional re.:;ul
tt~nte dt~ nossa situação financeira. 

O que é facto é que, do seio daquell<~ 
Commü:são, · S<Üliu projecto- do orçamento 
unicamente com a dotação do 120:000$ para 
a continuação das obras do Laza.reto de Ta.
mandaré. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-Para a conclusão 
das obras. 

0 SR. DINO BU.t:N0-0 Govm•no não pudit~ 
entender que com esta. dotação de I:eO:OOO$, 
pudesse desemponhar-sf3 do compromisso de 
1895, porque tão insufficien_to era a quantia. 
quo, em dous ou trc.;; meze.'l talvez, só com o 
pessoal de serviço, o tcchnico e o operal'io, 
ella tcrin. desapparccido, ficando o paiz com 
essa de~peza. a mais, augmenta.das as obras 
par<t exigirem tambcm maior di:>pendio de 
conservação. 

Nestas circumstancias, o Go\:orno, que até 
o anno passado fazia as dcspezas de conser
vação com a vel'ba. que possue pa.ra as obras 
do Minist.erio da Justiça, passou a. fazcl-n.s 
pela verba especialmente dalla pelo Con· 
grosso para a continuação das .obra.s. 

Dessa conservação está encarrog,tdo o en
genheiro Dr. Graciliailo Martins_, · que deve 
ser muito conhecido dos nobres Deputados. 
Esse engenheiro tem recebido as quantias 
que tem pedido . ao Governo para a eonser· 
vação daquellas obras. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA - Até abril SÓ 
tinha l'ecebido oito contos. 

0 Slt. DINO BUENO-Bem, V. Ex. devo-me 
dizer si até abril elle havia pedido mais do 
que essa quantia para as despezas de conser· 
vação: si não pediu, foi porque entendeu que 
não era preciso mais, e si não recebeu maisJ 
fol po1·que não pediu, 
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Esse engenheiro é conservador das obras 
e a,té hoje tem siro satisfeito em todos os pe
didos que para. ta.l fim tem dirigido ao Mi
nisterio da Jmtiça. e Negocios Interiores, e, 
em vista dissf), o que · a administração devia 
ac1·edita,r é que aquellas obras se vão regu
larmente conserva.ndo de modo a minorar o 
prejuízo que sempre trazem as obras inter
rompidas em sua execução. 

Si pois é, como diz a nobre Deputado, 
extraordinariamente ruinoso o estado da
(lucllas obras, conforme as côres carregadas 
com que S. Ex. nol-as apresentou, o engen
heiro que lá está.. não poderá remir-se da 
culpa em que tem incorrido, não providen
ciando sobre as obras de conservação que lhe 
c4iio confiadas: sem re.clamação o Gover.no 
não poderia pensar sinão que esse funccio
nario está. cun1pl'indo os seus deveres. 

E m~turalmente o Sl'. Ministro da. JUstiÇa 
jú tcrà pcdülo informações z~o encar1·egado 
desse serviço; porque, quando clle para lá foi, 
devia ter recebido a autorização de solicitar 
as quantias que fossem necessarias para 
o (lesempenho da sua missão. 

Até agora, Sr. Presidente,sei que olle 
tem solicitado a quantia d611 18:220$472 o que 
j<i <~ recebeu, conforme sua. solicitação, 

0 Sn,. ESTACIO COil\1DRA dâ um a.pll.rtc, 

0 Srt. Dli'iO BUENO- Não nego que, a.tli o 
mor. de abril, tivesse olle l'Cccbido <~penas 
H:OOO$ ; o quo allit•mo ao nobre Deputado é 
qno até o rn·c~eitto, ,jiL lhe toem sido romot
tidos (o nrwlm· collsttltlt mna no!a, que se acha 
em SCtt poder) 18:220$072, SClldO dCSSi?o llUall
l;i; ~, St•. Pro:-~ideute, a tle 8:340$ destuHtd:~ a 
pos:-~ual e nmtorial, sonclo aquollo }lCSsoal 
o i:In sot•vi<;o, nfi.o comprehcnditlo nollo o 
on()'onhoit·o: e cssn.s l'cme~SitS · sem pro ioram 
J"nita:::~, St•. Pt·csitlcntc, na. fúrnm pe<U(ht polo 
JllPsmo cngcnheir·o. ,; 
Nc.~ltts coiHlitjiio .~. potlot·-so-lm :~char jw;t._ic; a. 

n:t dosid ia aq11i accusml[l, pelo nobre Deputado 
11or Pern<tmbuco 1 

E' força. CDnfessa.r, Sl', Presrdentc, que o 
St·. Ministro da Justiç<t tem feito o que faria 
todo o homem previdente c conscio de sua. 
rosponsabilidado; 

Si o funccionario que là está. n~o tem_cor
rospondido <:í confiança qtu~ lhe foJ. depositada 
conforme as informaçõe~ que o nobre Depu
tado em seu discur:lo trouxe á tribuna da 
C a. mar a o Sr. Ministro d.a . J ustiç<t certa
mente providenciar<í para quo não continue 
c:;se estado de cousas, e pa.ra. que possa ser 
bem applicada ~ verba votada pelo Con
gresso no a.nno findo. 

Si isso não fizel', então sim, será culpado, 
como o seu preposto, pelo prejnizo que dahi 
possa provir, 

Sr. Presidente, o nobre Deputado extra
nhou que, no relatorio distribuído este anno, 
nem uma só palavra o .sr. Ministro da Jus
tiça désse ao a.ssumpto de que estamos tra-
tando. · 

Eu pediria ao nobre Deputado que consul
tasse os diversos relatorios daquelle Minis
teria, desde o anno de 1898, iilto é, desde a 
suspensã.o das obras do lazareto, e então 
S. Ex. veria. que, em todos os annos, o go
verno tem chamado a attenção do Congrasso 
paJ.•a o assumpto. · 

Sem duvida., Sr. Presidente, em nenhum 
dos relatorios, o Ministerio da. Justiça. faz 
allusão ao estado ruinoso das obras confor
me a descripção do nobre Deputado e nem o 
Sr. Ministro d<~ J u,;;tiça no ultimo relato rio 
-pode\'ia fazel-o; ainda que souhc'l~e c1ue era 
cs>e o estado das obras rlo lazareto, a S. Ex. 
só cabia providenciar de mo:lo a. remediar 
o mal que alü encontrasse, porque S. Ex. 
annualmcnte tem provido as quantiM no
cessarias ás despezas de conservação daquel- · 
las obrai, com a verba respectiva do orça
mento do seu ministerio. 

Mas, si em nenhum dos rolatorios o Sr. 
Ministro da Justiça se- refere á ruina das 
obras, como_. quizerc1 o nobre Deputado por 
Pernambuco, em todos elleJ o Sr. Ministro . 
tla .Justiça. se occupa. do assumpto dos laia. 
retos, 1>edi.D.do ao Congresso soluções, ou 
para, a, continun.c;.ão das obras, ou, como no . 
ultimo, para. a escolha do melhor systema de 
!lci'osa. s;mita.ria, o que sem duvida implica 
com •~ q ucstã.o dos lu.za.rctos. 

No rcla1iorlo do 1899 o St·. Ministr•o da .Jus
tka podiu :~o Congrcs~:J quo habilitasse o 
Governo <t dn::~emponhar-so do compt•omisso 
tonmdo em lSü5 cnm o cor])n rliploma.tioo 
ostt'itllg-oirn; no de lDOO, aliudimlo <ts expo.ü
,,~õcs :w1iot•im·cs, aos calculos !lo despezas 
l'cit.as e aprosordiadas, c-oncluiu. do seguinte. 
mod,,: 

« l~sta situação nãr.• pode absolutament~ 
perdura.r. Convém que o Congresso Nacional 
exonere o Governo da responsabilidade que 
em 1895 assumiu, ou então conceda os fun
dos necessarios ti. conclusão das obras de Ta-. 
m:andaré.» 

0 SR. MALAQUIAS GoNÇA.LVES_:Pobrc Con• 
gresso l 

0 SR. D!NO BrTENO--V. E!(. não póde dizer : 
-polJre Congresso l 

0 Srt. MAr .. AQUIMJ GONÇ!AL VEs-:g• o res.f 
ponsa.vel por tudo. 

0 SR. DlNO BUENo-De pal'W a,g Urgencias 
da occasião-como não ha de ser o respon.o 
savel si é elle que faz asleis, os orçamelltos1 
si é elle que decreta a despeza. 

Se a:-; circumstancia.:-; lhe determinaram a 
conduetv. de não attende1• t\ esst\ l'equisiçã.o 
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do Poder Executivo, não foi po1· merecer 
o .:m cxclama.çã.o~ St•. P1·esidente, mn.s•~:;im 
Jwrq uc cllc sempre esteve no _ propo:::ito 
de collabur<tr com ·o 'Executivo na. salvação 

·~lo credito nacional : o nobre Deputado o a 
Camam :nbem, c eu ainda ha pouco alludi 
ao zelo -cxeCl1Cion<Ll c louvavel que<~ nosm 
Commissão de Orçamento tem posto em 
vrova, sempre que se trata de qm.lquer des
})ezct por insignific<tnto , que scj t. 

Mas, dizia., s·r. Presidanto, que no rela
torio de 180~1, o Sr. Ministro pedia <lUC o 
Governo 1os~e habilitado para. o desempenho 

·- do eompromi.~sq contrahido ; no relatorio de 
l90(fo Mini:;tL-o no mesmo pedido e concluiu 
dizendo que não repisaria a-1 considerações 
já feit<~' em relatorio:~ <mtei·iore::;, esperando 
q uc foHem cllas tomada::; em consideração 
pelo Congresso. • 

No relatorio do correp.te anno, onde, disse 
o nobre Deputado, não encontrou uma só 
-palavra i·elativa ao assumpto, o Sr. Mi

.. nistro da Justiç~a tomou uma posiç-ão di
. versa daquclla em que se haTia collocado 
i1os rclatorios anteriores, mas não deixou 
de tr·atar do assumpto de q no esta, mos tra
.ta.ndo. 

A Cama.ra. sabe quo ·•em 1897 celebrou-se 
em Veneza. a conferencia internacional des
tinada a estabelecer as medidas com que a 

· Europa se havia de defender contra as mo
lestias infecciosas, c na discussão dessas 
me<lidas ficaram assentadas restricçõos de 
tal ordeni que deixaram estabelecida a pos
sibilidade de se dispensar o systema quaron
tenar1o, substituindo-o por outro mais con
formo ás necessidades do commercio. 

Em virtude disto, Sr. Presidente, aos ho
Hlens do governo ficou p::>sta. a seguinte ques
tão: E' possível, dcaute dos gl'ande::; interesses 
commerciaes compromettidos pelas rcstric
ções quarentenarias, substituir esse systcma. 
rle defesa sa.nitaria, por outro em que os~as 

.l'O$tricções (lesappareç~<~m sem compl~ornet
teL· á saude publica? E' conveniente que o 
ponhamos em pratica, revogando os nossos 

. regulamentos sanita.rios :Imra acompanhar os 
povo3 mais adeantados, pondo-nos a par dos 

_.;progressos com que <t policia sanitaria . vae 
.·. sendo feita ? 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Nó > esta
_mos bem longe disso·. 

• _O SR. DINO BuENo-Si estamos lqnge disso, 
resolva o Congresso . soln·e o ponto, como 
pede, ou como propõe o Sr. Ministro da 
Justiça no seu relatorio do corrente anno. 

E' ao Congres.3o, S1•. Presidente, que cabe 
resolver se convêm que reformemos o nosso 
ragul<tmcnto ~ttnitario, dado pelo decreto de 
lO de fovet•(lit•o de 1897, on se devemos con-
5orval-o ptu•a. contiuua.l·mos cõm os mosmo:i 

processos C}Uarentenario.; atú aqui estabe-
lecido:>. · 

Si o Congresso entender que devemos con
:>crvar o regulamento actual, neste ca'io <LS 
obras do lazareto de Tamandaré devel.u 
ser continuadas, e cabe-lhe então votar o 
credito ncce:>sario para tal fim, si })Or ven
tura. entender que as nos->as condições já o 
permitem. - · 

Si, porém, o Congresso entender que, 
desde já, nos podemos collocar ao lado dos 
povos cultos, e assim resolver, então --a 
continuacão da'3 obras do Lazareto será con
tlemnada: e a construcção já feita, qu<mdo 
muit-l, passar{~ a servir a outro destino, que 
lhe se.ia dado, ou pelo mesmo Congresso, ou 
pelo Governo. 

O SR. GALDINO LoRgTo- Isso é utopia em 
um paiz onde ha falt ~1.. de hygiene. 

O SR. DI No BUENO - V . . Ex., para me 
honrar com esse aparte, esquece-se da luta 
que <L administração publica teve de susten
tar nos dom~ annos findos contra <L invasão 
do mal indiano, e que sustentou com a me
lhor vantagem para a saude publica, Cl um· 
na Capital Federal, (1uer· no Estado de São 
Paulo ; e o Sr. Ministro da Justiça, em seu 
rcla·torio ultimo, .chama para isso a attenção 
do Congresso. 

0 SR. GALDINO LORETO-:E O Brazil é O 
Rio de Janeiro ?- V. Ex. deve lombra.r-sc 
que a hygiene do Rie de Janeiro não soes-
tende a, todo o B1•azil. / 

0 SR. DINO BUENO-V. E:<. não póde q utL· 
lificar de utopia uma medida que .i<t viu 
po:~trL em peatica com o seu Iucido espírito ; 
levante V. l~x. a. questão posta no relatorio 
do Sr. Ministro da Justiça c <tuxilie a Ca.
ma.r<L a rowl \'Ol-a pela melhor fórma (!Ue 
entender. 

O Su.. llALDINo LoRE'l.'O-Estou chmuaudo 
a a.ttenção de V. Ex. para- os outros Esta.
tlos, que estão a.hi na. miser!_a. / 

0 SR. DINo BUENO-Parece-me, Sr. 'Presi
dente, em vistá tlas coüsiderações _- que tenho 
feito; que o nobre Deputado por Pernam
buco foi injusw no a.ccusáção que trouxe á 
tribuna: V. Ex. está ven~o que.em todos 
os relatorios a que me tenho referido o Sr. 
Ministro da Justiça não deixou de tratar do 
asstunpto. . 

Não me retirarei, entretanto, da. tribuna, 
Sr. Presidente, sem éom franqueza, confes
sar a magoa verdadeira que me tem causado 
o rumo que as discussões teem tomado nesta 
Casa. · 

O nobre Deputado trouxe á Casa informa
c~ões do maior valor, habilitando ao níesmo 
tempo o Governo a tomttr as J?rovidQncia.s 
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que o cn-so está reclamando ; mas, )!<W<1 
concluir o seu excellentc discmso, não pôde 
deixar de attl'ibuir• ao Sr. Ministro da. .Jus
tiça um proc2dimento que está muito lóngc 
de poder ser pot• clle a.rloptado, muito di
verso daquelle que S. Ex. até o presente 
tom mantido. 

Re!eríndo-se a uma publicação qne tem 
ultimamente app:~rccido na imprensa desta 
Ca.pit<:tl, com allusões que diz feitas á depu
taç:ão pernambucana, aUusões que ni'to tive 
occasião de ver ... 

0 SR. EsTACIO COIMBRA - Então é porque 
não as leu. 

0 SR. DINO BUENO- ••• S. Ex. as attl'ibuc 
ao Sr. Ministro d~ Justiça, como si só o Sr. 
Ministro da Justiça. tivesse á stu~ disposição 
a imprensa desta Capital. 

UM SR. DEPUTADO - Tem a verba secreta. 
O SR. Dr:-.ro B-r.mNo- A.tteibuir-lhe publi

cações dessa natmeza na, imprensa é, com 
certeza, it·rogar~lhc uma grave injustiça. 

0 SR. ESTACIO ComBRA-- Isto ,i[L foi dito 
pelo Sr. Fausto Carcloso e ninguem conte:-;tou. 

0 SR. DINO BUENO -CO nobre Depubdo 
salJe que o assumpto de que nessas publica
~:ões se tr~ta é a reforma judiciaria ; nessr~ 
l'ef'orma, como é corrente, e,;tão envolvidos 
gt•ande.~ intere3scs; e porc1ue então a.ttribuü· 
as publicações ao Sr. Ministro da Jus1,iça e 
nlio aos gr·andes interesso.~ porventura fc
l'i<los ? ( Jlpart.es.) 

Não 1m ra.zã.o, Sr. P eesi<lcnt.e, pa.ra con
l'luie-sc pelo modo por que o fez o nobre 
Heputado poe PormLmbuco, só pelo fado da. 
apresentação Ja refot•ma por parte do Go
verno. 

O Sn.. EsTAClO ConrtmA - A l'ef'orma é 
patroeina.d<1 pelo l\Iinistro do Interior, aflir
mo; não sei si é do Governo. 

0 Sn. DINO BUENO - 0 nobr•e Deputado 
sa.he que ha tres annos que este pro,jecto 
está em elalJOração; sabe que clle vem sub
stituil', e radicalmente, a Ol'ganização até 
aq_ui existente, devido ao actual Presidente 
da RepulJlica, quando Ministro da. Justiça elo 
Governo P1•ovisorio. 

0 SR• ESTACJO COIMBRA-Peço a pala.vra. 
O Slt. Dmo BuENO-I-Ia tres annos quo se 

discute essa reforma, a ninguem se tem ne
ga.do a palavl'a, a,té mesmo a pretexto de 
explicação peswal, para sobre ella se fallar. 

gentes : si um dia occupa elle o primeiro 
lagar da ordem dia, no outro pa.ssa. logo a 
segnndo ou ·teeceü•o logar·, conforme a· de
terminação d(.l. Me8a,, regulando ~~ ordem dos 
serviços desta Casa. 

E agora p rque surgem umas publicações 
pela imprensa e porque o projecto foi ela
borado pelo Sr. Ministt'o da .Justiça, conclue
se logo quo a elle se acvem <l.ttl'ibuh• cssag 
publicações ! 

Nã.o, Se. ·Pl'esi<lentc, não é logica essa. 
attri1mição, o o Sr. :Ministro d<1 Justiça já 
tem tido occa.sião de, com o seu nome e com 
a sua respons;~bilidade, vir á imprensa; 
quando tem entendido que isso se f'az pre
ciso aos serviços de sua Secreta,ría. 

Parece-me, Sr. Presidente, maito mais 
cónveniente que deixemos de atacar assim 
as personalidades, para só considerarmos as 
questões ou objecto do debate na altura em 
c1ne ellas devem ser consideradas, medidas 
;~penas pela convenioncia do interesse ou 
do serviço publico. (.Müito bem; mHito bern.) 

0 SR. ESTACIO Con.m:ru-Defendeu o Go
verno accusando o Congresso .e ao funccio
mLrio encarJ•egado do lazareto. 

0 Sn.. DINO BUENO-Não apoiado; não ac* 
cusei a ninguem, apel:1as considerei · fa.ctos. 

O Sr. Barros Franco .:Junior 
-Sr. Presidente, parec~rá á primeir·a vista, 
que o projecto que vou ter a honra. de apre
sentar â consideração dos Srs. Deputados é 
'de caracter municipal, bastry.ndo, porém, um 
pouco de attent,~ão para. o que se passa nos 
paizes mais n.de~mta<ios, qnel' da.· velha Eu
ropa, 11 t!Ol' da Amet•ica, pa.ea, immediata.
mentc, a Camar<:t se convencer de C.lUC, ap
provand.o este projecto,tor(~ sa.tisfcito a um<t 
necessidade do ordem gol'al, pois di:-~ clln. 
respuito au desenvolvimento physieo do nos-
sos eonciüaüãos. · 

Atü hoje, Sr. Presidente, a dirccçU.o dos 
neg:ocios pnblicos de nossa terra., no que 
respeita. [L educação da mocidade, tem con
vergido exclusivamente para o campo intel
lectual, uescurando completamente o desen
volvimento physieo dos nossos concidadãos,ao 
pn.sso que os paizes mais adeanta.dos cl<L 
Europa, principtllmente a Allemanha, a In
glaterra, a Suecia e os Estados Unidos di.L 
America, que despendem annualmente cen
tenas ele contos com o fito üe avigora.r tanto 
quanto possi ''el a musculatura de suas po.o 

Ul\I StL Í)gpuTADo-A campanha começou 
agora. 

pulaçõcs. 
St'. Presidente, para que um povo seja. 

forte, digno, capaz de detendm' com brio e 
ardor· os graves interesses que fazem a. sua. 
honra e a. riqueza ele sua nacionalidade, não 
basta. que conte bachareis c doutores, em 
ahundancia., é preciso possuir um exercito c 

0 Sn.. DINo BUENO - Tem elhL tido nesta 
Caga ancl•lmento por <lemals va.ga.roso, sem
pre inteL'l'ompldtt em seus tramites c prete
rida, por outras ma.torias ,jnlg-atlas mais nr-

camara V. III g 
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uma art?ad<J:. em que o soldad~ ~ej~ l'.obustoj· ciuç;ões de rega,tas. A approva.ç,ão do meu 
c o _martnh.mt•o_ capaz de rcstst1r u.s 1ntcm· pt•o.Jecto sct·á uma pPova de que ·o~ podere.~ 
per~cs ,e p~1vaçoes de t.orla orrlem. publico ~ ua Naç,'í.o lkazi leíra .não slio intlitlc-

Sl nos vn·mos nos nossos soldados o m<Ll'i· renr.P-.i ao rlcscnvolvirnento physicu da popu
nheiPos alliadas. alóm de outrn.s qualidades lação e elle refere-se apenas á Capital Fe~ 

• que dísti?guem estes _servidores da. Patria, dcral ~ nã.o .'·Ó po1• ser o centro ma.is po
c~mo SeJam as. da. mmor noragom c abnega- P.ul_os9 do P<LlZ, mas hmb:.nn ontle es ;es exur

. ç-<~,o no Mlfl'imento, t lmta.s vezes jJostas <í CICIO::! toem t ·Jmado nos ultimas ü.mtpus um 
prova, r.tuer no cstrangeil•o, q twr dentro de desenvolvimento uot<wol. 

. ~oss~ P atrül , ~ a.i~da ~ póu~o em s~nu~o;, . Votn.ndo esse peojecto, ter;t a Ca.mara pra.
á (le uma ~~t~:>cul,ltuu I.Ja.,tantc llJa p,na tteado um acto pa.triotico . (Apoiados .• Muito 
poderem rcsL~tlr aos elementos de toda 0_1 dem bem ; muito bem.) . 
que o:> oppr1mam na hora do sacL'Lficlo, . 

. nesse dia teremos um soldado completo e 0 um marinheiro sem igual pa.t•a defenderem !9r · Presidente -0 projecto fica 
inteü•amente como é roist.m·, os interesses e sobre a Mesct atú ulterior deliberação. 
a honra de nossa nacionn.lirlade. Assim, me · 
parece que o Govertlo da Republica não devo . O Sr · Cornelio da Fonseca 

·ser indifferente ao deHetwolvirnento physico diz qu_e vem dar as explicações qtte são nc-
dos nos~os concidadãos. r.e~il~rt;\s ao nobre Deputado por S. Paulo, 

De ha meia duziadc :1nnos a es't<l. parte tom qu~ a nt~,ha de occupar a t.ri humt. . 
. se desenvolvido nesta Gapit<Ll o gosto por trrna Escolhido na sesião P<I.SSn.da. para relator 
ordem de sporl, considerado, nos paizes rn:tis d!J Orçamen;;o Llo Interiot·, ora de seu dever 
adeanta.dos do mundo, como aquelle que mais cor:-esponder ti. coulh&n~~a cb que assim o 
de perto att,inge o doaenvolviruenb physico f:mam alvo . Fel-o, mostl'ando a maior fi<lo
do i.odi.vi.duo: o sporl üo remo. . lidado ú. politica rio Govo t•no, isto<\, fazendo 

Existem nesta Capit:1ltalv<~z dez assooiuções com q.uc no sou _ol'ça~l~nto ~c Jllscgwsse 
. . dere,gatqs,que teom Lançado no animo danossn. a , ~aL?1' economia: 1• 01 _a.ssm~ <1ue o seu 

mocidade o gosto do cultivo muscular pelo 01 cm;ncnto, . q~w, sem. dLo;;cussao, teve a 
remo e tií.o etlicazmente demonst t•ado ~ua l~onr.t. d~ m,c!ecer . o <~J)pli.tuso de toua <L 
utilidade qnejá. nos tom proporcionado con-· Co~nussao, i'o1 ma.ts reduzido Llo que a pro-

. statar verdadeiros r ej uvenesJimcnto de fol'- post,t do Govcr.no · . _ 
IJ<l.S, em determituuo individuas. Quando em 3" d1scu.;:sao o orçaruen to, o 

Eu mesmo posso du.r á Ca.m<u-a testemu- uo~r~ Deputado St• · 1-la.h~q•_lia:, Oon~~a l ve~. 
llho da. su:~, utilidade o omcacía porque co- apw,entoll uma. cmendv. consignando a vm•b<t 
n!lcço v:.wias pessoa~ hoje ,fol'teS o que, ante- de 300:000~ pam <ts oi.Jras do Ja.z•~rot.o de 
l'lormente, ao uso do.~ se · SlJOJ"l m•am in di vi- Tamand.:tl'e · 
tiuos l'l'acos e macilentos. Com oscrupulo, porque se tr-:.Ltava de sc11 
• Conheço at6 um que o~ta va como quo th- Estado, mas com a~rlm· '· l>OI~quo so tr;\trwa de 
ll<Lrlo i~ morte, desenganado pelos medicas e UI? urgente ~c~v1ço _publteo, dcfondou no 
ontreguc á devu.staçiio d.a tu hcrculose, sof:- seio da Com!mssa.o i.L emenua. de sott colloga, 
f'rendo do hemopt_ysis, e que. ern pouco~ mo- á qual tcrmu~ou por U.l >~·ostmt<u• um ::~ubsLi
zes, pelo uso dó remo roiJHstecrm-sc c aclw,- tullyo, rmlnztntto •~ (lcspe~. emonúa. que, a· 
se completamente tJ•ansforrna.llo, nã.o t>e lcm- J?Cdtd.o _do nobfo Doputa.do pelo MaL'iLnhi'~o. 
lJrando mais de que foi tuberculoso e teve Sr · ~~~m DoHHngu~s. c~n.stou do oPçamouto 
]lemoptyses. · em !o~ma tlo autor1zac;ao ao Goym·no . 
. :·Assim, pois, vou apt•asentar á Camara um .os ~~~ c_ontos ':otado_s pel~ Cong1'esso . Hi-~u 
· PI'ojccto consigm\ndo o premio de cinco con· e~am clesttu~d.os a ~ontwua~:ao Ll~s oln .. .J.s <lu 
tos para ser confci'illo ao Club de RcO'atas L,tzarcto, ~as pa1 a cousummaç<w delln,s, c 
cuja embarcação obtiver o ·premio do ° Cam~ UCJ.?l_PO~er!a SCl' ~e outro modo, attendendo-
peona.to . · se a liLSigmficL~ncla ~a verba. 

. Outras cons1deraçoes tel'ia ainda o. fazer 
_UM Sa. J?EPUTAno - Si isto é .só _com rela· si não estivesse finda a hora . do expediente' 

çao á Cap1tal Federal, eu pedtrei tD.mbem (Muito bem.) • 
para Pernambuco. · . . · Co~pa!·eceram mais os S1•s . : Albuquer-

0 Sn.. B11.wtos FHANCO JUNÚm. - O nobre que SereJO, Al'thur Lemos, Antonio Bastos 
Deputado póde apt'ef\~nta.t· a..'.l emendas que Irr~io do Brazil, Serzcdcllo Corrêtt, Luiz oo: 
quizer, ficando ao cl'itcrio tia. Cn.t~1M'a o deci· m1ngues! Jo~é Euscbio, Joaquim Pües, Tho
dir o que ron,is convier· ao intePessc puulico·. maz ·Accwly, Vtrgt lw Hrigido, .Joüo ~oar·es 

Si outra!! fos.;;cm a~ cuntlições do Thcsonro, August;o Sover·o, Eloy de Souza Bricio Flll JO ' 
o :meu projecto almtogoria cel'tamcnte todos João Vioira, Pm·eir<~ do Ly~<t, Malt~quilts 
os Estados cl<l._ UniÊÍ,u, em r1uc e:-;isti~$cm as.'lu- GonÇ~tllYt1~1 :Moreil'n. Alvo,~ . Pc4lt'o Per111~2n ... 
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gatas q_ue olJtivcr a victorla no pareo do 
Campeonato. · · 

Al't. 2. o Para execuç[i.o desta lei no pre
sente a.nno fica aberto ·ao Governo o neces
sario credito. 

Art. 3. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

S:1la das sessões, 8 de julho ele 1901.--.;... 
Ba1·1·os P~·anco Juni01·. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
para uma explicaçã.o pessoal o Se. Esttwio 
Coimbra. 

lmco, Arroxellá.s Galvão, Rodrigues Doria, 
Fausto Cardoso, To.'3Üt, Ivianoel Caetcmo., 
Paula ·Guimarães, . Tolcntino dos Santos, 
Eduardo Ra.mos, Pinheü•o Junior, Celso dos 
Reis, Irinen Machado; Nelson de Vasconcel
los, Oscar Godoy, Raul Barroso, Antonino 
Fialho, Pereira Liil).a, Pereira ·dos S::mtos, 
Oliveil•a Figueiredo, José Bonifaclo, Lan
dulpho de Magalltães, Manoel .. Fulgencio, 
Lindolpho Caetano, Padua. Rezende, Oliveil'a 
Bragt~, Adolpho Gordo, Edmundo da Fon
seca, Azevedo Marques, I-Iet•menegildo de 
:Moraes, Teixeira Brandão. Ovidio Abrantes, 
Lindolpho Serra., :Manoel Alves, Xavier do 
VallQ, l~cnedicto de Souza, Lamenha Lins, 
Barbosa Lima, Marçal Escol.Jar, Soares dos O Sr. E8tacio Cohnbra começ~a 
santos, Germano H<ts.~locher e Alfredo va- agt•a.decendo ao illustre leade1·, o Sr. Diuo 
rclta. · Bueno,pcla maneit·a attencio!'!apor que se di- . 

rigiu ao orador. S. Ex. veiu re,;pondcr ás 
Deixam de comparecet•, con.i. causa parti- suas consideraç\ÕC3 sobre as obras do Laza

cipada, os Srs. José Boiteux, Sá Peixoto, reto de Tamandaré, mas limitou-se a fazer 
Pedeo Chormont, Anizio de Abreu, João o historico destas obras atirando ;_1, respon
Gayoso, Pereira Reis, Soares Neiva, Lima sabilidade sobre o Congresso o sobro o cnge~ 
FHho, Gomes de MaHos, Raymundo do . Mi- nheiro-Jirector do Lazareto, que é um moço 
randa, Francisco Sodré, Vergne de Abreu, digno o inteiramente alheio ás lutas :pa.t•ti
Auausto de Freitas, Mn.rcolino Moura, Dio- darias. 
nvSio Ccrnueira, José Monjardim, José Mal'-

J '.1: t 1 Disse o orado1· que não faria o historico 
cellino, Sampaio Ferraz, Mar in 10 Garcez, dos at•andes ê1•ro::: commettidos desde o inicio 
Silva Castro, Estevão Lobo, Penido Filho, ~ · -
Silveira Drmumond, Arthur Tot•rc:>, Mi- do Lazweto. E' as3im que se entendeu a. 
randa. Azevedo, va.loii> tlc castro, Paulino pt•incipio construil-o em Fernando de Noro-

nh<.t, e, depois de comcçn.tla.a constt•ncç·ií.o, foi 
Carlos, ALfl'edo Elli~>, Araujo Cintt•tt, FJ•an- ello tranJtorido para o continent~. ptLl'<~ n. 
ci~co Moura e Pinto d:.t Hoclw.. pL'<~ia. do Ta.ma.nu<tré, pot· snr o mclltox· pueto 

E,sem caustt, os St·s. Jost!. Avclino, l"ran- do norte. 
ci:-lco Sá, Sergio Sa.boya, Elpidio Flgucü·edo, o Stt. Plti~SIDBNTB declara. que o orador 
Ca,stro Rnbello, Adn.lboi•to Guimarltos, Ro- devo eingir-so ao ponto dn, cxplica~.fi.o pos~ 
drigttcs Lima., Hcrcdia do Sti., Dooelocia.no do 1 Sonzt~, .Toac1uim Breves, Hangel Pestana, sm~ · · 
:.rontcit•o llo Ba.l'l'OS, lldofonso Alvim, Mou- O Sn. Es'l'AClO CoiMBRA n:J:o póde ütllat• 
l.oiro da Silvcil'n. , Franci:-;co Sa.Uos, Leonel sobt•o c::Jto pont,o som tmtat• das obeas <lo La
Filho, Ro<lolpho Paixão, GustétVo Go<loy, zat•oto o pt•otnottn sm· bt•eve. 
Ferna.ndo Prol3tc~l, l\Ioroit•a J.a Silva, Do- Do pois do inicitttlas a.s ohra'l uc Taman
minrrues de Ca.,;tt·o. Costt~ .Junior, .Jo:UJllim tlat•t'·, coniiinün, o Ol'lHI.or, em qun se gastou 
•·\1\·:;r<), J.tJ.I", J>is.•a. F1•anci~co Alnnca.st.l'<' 1\ · 1 · ·1 <> 0()0 0!)0"· .... . ,, ' a OllOl'llHl ::lomma. • 11 mats, un ·~ ... : :i:i, 
Allt'elia.no B:Ll'l>os:~. ~\tm~tl'lliu-se, om lS!:Ji, um lazareto proví-

E" lhlo, julgado ohjccto tln dclilwraç-ão c ::;ol'io. · 
enviado á Commissão de Orçamento, o se- Referiu-se o ot•adol' ús deteriorações que 
guínte tem. soffrido este lazareto; em q_ue se gas

taram 800:000$; <10 estado de sua facha(l;.t, 
entregue ao abanuoilo; ao estado chts , embar
cações, imprestaveis umas e em caminho de 
inutilização outras. Disse ainda que a ponte 
estava estragada, e tudo isso é verdade. 

PROJECTO 

N. 87-HJOl 

JnsLilw; wn 1wemio ann·ual, inlitttlmlo «l-'1·e
mio . Federal», 'de 5:000$ para se1· confm·iclo 
ao atub ele Regcdas que obt·i'Vei· a 'IJictor·ia no 
pa1·eo do «Cctmpeonato>>, abôndo o Govenw o 
necessm·ío c1·edito 

O Congt•esso Nacional resolve: 
Art. Lo Sob a denominação de Premio fe

deral, ·fica instittiido o premio ann~1al rle 
5:000:), o qmü scw::i. confe.rido a,o club (l0l'e· 

O nobre DeptÜ<Mlo quiz retirar a responsa
bilidade dos factos do Sr. MinisGro do Interior 
para a tíral~a (t~ costas largas .do Congresso. 

E' interes;;;ante o confronto entre a::s opi
niõe:> cxternadas pelo Sr. Ministro nos seus 
relatarias e a conducta de S. Ex. na votação 
dos orçamentos.. · 

AJJ passo que ·nas reltttorios S. Ex-. diz que 
nrge tm·minar . n.:3 o1was, plciteüt mt Com-
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m~ssao a reducção da verba ·proposta para 
que e:;s1s obras prosigam! 

O seu collcga de reprc.':enta.ção, Sr. Ma= 
laquias Gonça.lvcs, pretendia no anno fin<lo 
aprc~enta1· ao Or~:.a.mento rlo Interior· uma 
emendu. r;om>ignando <L Ycrba. do :JoO:OJO.S 
})cLl'<l, tL conclu::;fio UltS olJras, 

O St·. Mínistrv <lo Intol'ior· interveiu p :t m 
que ess:1 verba. ios::;e recluzüht <L 120:000$ e 
isso mesmo snb fórmit de ;Lutoriza~~ã.o. · · 

Estão, portanto, de pé tLS inf'ol'tn(l.ç.'Õo:'! que 
- trouxe á Ca,mar<t o ao Sr. Pecsidcnte (l<t Rn

puulica, não ::;õmcn-tc sobro <LS. obras do la
zareto de TamandM'é, como tambcm sobre o 
matcria.l qi.te l{L existe. · 

Para terminar ~L sua resposta ao nobre 
Deputado por S. Pa.ulo, vae defender a ban
cada de Pernambuco de uma a.ccusação feita. 
pór S. Ex. 

. -Disse S. Ex., referindo-se clara. mente á 
bancad~ d.e que fi.~z :pLtrte, que neste regimen 

- o Congresso não uerruba ministcrios. · · 
Traduzindo o pensamento do nobre Depu

tado, tem a dizer-lhe que a bane~da bem 
sabe que não póde demittir o 81·. Ministl'o. 
do Interiol'. E (~ bancada. pernambucana é 

· indi1rerent(j) que o Se. Epit<Lcio Pessoa cJn
tinue ou não, ao lado do Sr. Prc8identc da 
Republica. . 

O Partido Republicano de PernamlJuéo 
vive e viverá sem o apoio c sem os favores 
do Governo. , 

Sabe que ;t C;mnt',l, não ilcplie ministcrio::;, 
mas 't.ambcm ~idJu <1uc neste regimcu, o mi
nistr-o nfio púd.c intor~.ir na vld;~ intima rlo 
Congr0.~so. . · 

Nas socin1l;ulP:'l pl'irnitiYa.s lutYi:L vot·üa.
dcira conrusão d(J al;tl'iiJ!Liçuc~. q1w pct·tluron 
atü que no sc('ulo X V m Luiz XIV conccntl·ou 
na sua. autol'idade ue impm•twtc o cxercieio 
de todos os podm·es publico!), pponuncian<lo 
a eclchrc plm.tse , quo n hi:-;tol'ia J'fwollten, 
L'Eint c'est moi; llli.LS a. ro Lcçã.o appa t•ocou c a 
ot·bita. do acçiiu Llos divel'sos potlot·c~J roi ela
ra.mcntt~ detímitadtL. Dosdo on Cfi.o o pducipio 
consagT<ul o na~ constituiç~ões de toJos os 
l)Ovos civilhHdos é o que se a.clm cxat•ado na 
Constituição de 24 tle fevereiro: os poderes 
sã.o harmonicos o independentes, cooperando 
todos para o bem :publico, cada.· quiü nu. sua 
cspher<t de <Leç:ão, sem incursão mutua., sem 
que um possa int.ervir na. economia intima 
do outro. 

Como se explica que nesi.e regimen lle 
liberdade, se queira sorrateirtJ.meílte esta
belecer a pt·a:w perniciosa do cercear o di
reito de exame c de diseussão dos assumptos 
submettidos ao conhecimento do Congresso 
NacionaL? • 

Podem adoptar o rogimen da mordaç<t, 
oxcla.ma o ot·ado1·, mas ll~~o tle ru.zct-o eon1 
os nosso:;: ])l'Oi;o:o:Lus. 

Contra a attitudo calma mas energica, se
rena c firme do Ot'ador o seus companheiros, 
o Ministro do Intorioe tem o recurso, que já. 
<LlJl'tLçou, uo ma,ntla,r insultar, ordenamlo aos 
seus as::;<:dal'iados, que involva.n1 nrn conttL· 
mclias soezes os norncs dos repl'C;3ont-antes de 
Pernambuco. 

Sempre, porém, o orador resistirá á inter
venção illogitima dos sccrctarios iereSl)Oil
saveis elo ::::>t·.PrcsiJ.entc da Ropublica, no seio 
<lo Congr·csso, ás . incursõc~· in(lehit<.ts, que 
visam fazer approva.r ra.pidamentc, sem 
exame c sem discussão, pelo Poder Legisla
tivo, os projcctos que a vaidade de um. Mi
nistro voluntarioso pa.tr·ocina e apoia. 

No desempenho d<LS attribuições constitu·
cionacs que competem ao Poder Legislativo, 
o oru.dor e seus amigos só o1Jcdecerão a in
fluencia dos reclamos (la opinião, só se cur
varão rever\}ntes perante ós ma,gnos inte
resse.':: da Repuhlica. 

Ao concluir, f<tz o orador votos fervorosos 
para quo esw Ministro, futil e violento, que 
ha poucos di<ts, em momento de desvario;en
sanguentou as ruas desta Cctpital, não in
screva a. inda. na lapide . tumular da. actual 
situaç·ão poli tica, que jâ se debruça para o. 
occaso, um epitaphio do lama. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero légaT, vou submetter t~ votos a ma ter!<.~ 
que se ach<t sobro a Mesa. 

Em scguid.:L é. sem doba.tc a,pprovada a 
roditC({ilo tlna,l do projccto n. O!J,do 190l,pa.l.'a 
SCJ' onvütdtt ao Senadn. 

O Sr. Faust,o C~u·doso (pela 01'

dem) requer verificação da votação. 

P I'OCCUC!lciii·SO <t verificação, l'OConhcCC·SO 
tel'om votado a. favor 87 Srs. Deputados o 
contr<L 4 ; total Ol. 

O Sr. Presidente-..:. Não ha. nu
mero; v ao-se proceder á chamada. 

ProcJdendo-se ct chamada, verifi.cn.-se 
tercm-s3 n.us:;Jntado os Srs. Albuquerque 
Screjo, Rodrigues F~rriandcs; Raymundo Ar
tlmr, Trindade, Carnillo . Hollaridtt, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Arroxellas Galvão, 
Joviniano de Carvalho, l<'elix Gaspar, Eugenio 
Tourinho, Nelson do Vasconcéllos, Raul 
Barroso, Antonino Fialho, Nib Poçanha, Vi
riato Mascarenhas, Francisco Veiga, May~ 
rink, Padua Rezende, Xavier de Almeida, 
IIermenegildo de Moraes, Tcb:eim Bl'andão, 
Ovidio Ahr;wtos, João Uandido, Alencar 
Gulm:\.t'i'ie8, La.menha Lins c VJCtorino Mon~ 
ttlil'O. 
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O Sr. Presidente- Respondem <1 
chamada 115 Srs. Deputados. Vae-se prose
guir nas votações. 

E'_ em . seguida approvada a referida re
dacçao fina,L do projecto n. 60, de l90l. 

ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada <t continuação da discussão 
unica do parec0r n. 14. de 1901, opinando 

. no ~entido de serem acceitas as emendas of
ferecidi.LS n<L ~)a. di8cus~ão do projecto n. 99 B, 
de 1900, que reorganiza a .Justiça do Districto 
Federal. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Stt Freire. . 

O Sr. Sã Freire-Entra no. debate 
não combatendo a reíorma, mas para sus
tentar suas emendas, que a Commissão Espe
cial julgou não merecerem n,ppt•ovação. 

Examina em geral a organizttção judicia.ria 
ôo Districto Peclcral, opinando pela vanta
gem da. divisão em comal'ca. 

Mostra, porém, q ne a reforma tem van
tagens quo são a systematizaçã.o do juizo sin
gular· na primeira inst,mcia c juizo col-
lcctivo na scgund~L. · 

Sustenta as milcnuas quo offercceu o com
lmte os pareceres da Commissão c conclue 
quando a vis :Hlo p~lo Sr•. P residen tn de osúal' 
finda a hora. (ilbúlo bem; muito bem,.) 

<', Sr. Moreira Alves (pda O?'

dtmt)-Sr. Presidente, embora. todo o ac;~ta
mcnto qno me .. mereç:am ns doliboraçõos pol' 
V. Ex. tomadas; cmbot'a. o grande respeito 
quo me ini!pirpm a alt:l. · competoncb do 
V. Ex. c os sentirnnntu-s <ln justiç;t quo, ou 
sei. oxornam :t pessoa üo V. Ex., peço pm·
missão para api·csonta,t• ao alto cl'itor•io do 
V. b;x. algnmas consi<lct·ações, tal voz. ·.roho
mentcs, mas mn todo caso justas, contra, <t 
estranha dGcisão quo V. Ex. ac;.~ba do to
rnar, pot• ser intcir<Lil10nto contr:tria, não só 
ao Regimento. como a todos os prccodcntcs. 

Confiando pouco na minha memoria e pro
sentindo que andava qnalquer cousa no ar ; 
que, comono sa.bbado, se pretendia, airrda 
hoje, restringil' a liberdade da tribuna, em 
relação ao malfadado projecto de reforma 
judiciaria, por cuja approvação todos sabem 
faz grande questão o St'. Ministro do In
terior, tive, Sr. Presidente, <1 pachorra, que 
certamente V. Ex .. me nfio louvar<t, de reler 
todas as disposiç9es regimentacs, no int.uíto 
de descobrir qnal o recurso de que poderiam 
lançar mão para levar a effeito tamanha 
vlolencia, e, francamente, tudo me era dado 
esporu.r, monos essa limitação de hora, que 
1Ht1la, absolutamente nadaju::~tifica •.• 

0 SR. GAT.JDINO LORETO-A:poiado. 

0 SR. MOREIRA ALVES- ... C constitue 
~:~ma innovaçio, além de illegal, perigosa.· . 

De facto, s~nhore3, ao menos a. contar de . 
1897, quando pela primeira vez tive ahonra 
de occupar uma cadeira neste recinto, até 
hoje, jttmais se fez, em ca.Kos semelhantes, 
questão do temp:1 que compete ao Deputado 
íallar, dando-se-lhe a palavra, como :;e p:.·e
tende faz'er agora, por clóses homceopathicas •. · 
(Apoiados . ) 

Ao contrario, tinhamos iL maior liberdade, 
fallavamos todo o tempo necessario á mani
festação da.s nossas idéas, ficando até muitas 
vezes com a paln.vra. de um tlia, pa;ea ou
tro. 

E', pois, cont.ra es:'la exrlríiilífa innova-ção, 
t:tttentatoria da lihGrdade da palavra e da 
dignidade da Camara, que V. Ex. deve ser 
o primeiro a zelar, que eu me insurjo, pe.; 
dindo a V. Ex. desculpas da minha imper
tinencia, attendendo a que defendo o meu 
direito e, para fazcl-o, não posso e nem devo 
quedar-mo diante de consideraçõe::: pcs.~oacs, 
por mais respeit:weis que sejam. : 

Para collocar a questão em termos claros 
e peccisos, sou obrigado a formulu.r uma 
por:;unta a. V. Ex., e:-!pol'anrlo quo se dignará. 
I'C'Spondcr-mc:-qual 1\ o artigo do Regi
mento (pot'liUC nonltum conlteço que tal 
cousa aut;oriw) que d<í. ;1 V. Ex. o direito do 
irnpodit• fliiO, na diSCUS~ÍÍ.O UCStO pal'OCC'r, 
possa. cada Llopui;ado JU.lhLl' mais elo umn. 
hol'a?. (Pmtsa.) 

n Sn.. Plu:sumN'l'l·: - O art.. 138 diz 
q un noulmrn I>oputa<lo podor:t lhllar mais do 
urna vez na I"' <lisc11ssã.o do q11aosqllcl' pro
jcct;os, solwo a mn.toria clollos. excepto 
:-leiiS ll.llliOI'eS I}UO O pJdOI'ã.O fa~or dtlrtS Vf1ZeEI, 
c1 n:~s oulil'it:-l discnssiín:-1 nonlnnn Deptti;a.do 
podm-;t 1';dlar• mais do duas vozes, ainda 
mosmn lmvcnd.o omon1lns. 

Do}lois do allvcrtir· quo e:o;tt\ disposição (~ 
extensiva a qualqum' out;ra matcria que en
tra orn discussão, oxcr.pto a.s de que trata o 
art. 140, diz o Regimento nc::~:~c mesmo 
:ti't. t~s. em sntt conclu:;ão, que nt~s discns
sõcs quo se f<tz.em por artigo~ os Deputados 
toem direito de falla.r dnas vezes sobre 
cada um delles e sómento uma hora por 
cada vez que obtiverem a palavra. 

Vê o nobre Deputado que o Regimento, 
neste artigo, não limita o tempo que cada 
Deputado pôde tomar na tribuna, discutindo 
sobre qualquer assurnpto; porém, no final 
do art. 1:38 limita o direito de fallar duas 
vezes e uma hora para em cada vez naquellas 
discussões · que se façam por artigos. Opa
recer acha-se em discussão unica e as ma
terias em. discuasã.o unica as.~emelha.m-so aos 
projectos em 2a. discussão. Esta discussão ê 
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:tmica., :por conscguinto o )3:\l'Ccer que se os Dcpntados teem () dil•eito de f<11lar duas 
acha -em discussão est á. sujeito à mesma vezes sobre cada um clcllt•s; o sômcntf~ uma. 

. reg t•a que os pl'ojBctos · cuja. discussão ~c f'az ho1'<\ -por c11da vez que pbtivo1·em a pal<wra. 
llOl' a.rtigos, c o nobre Doputado não pnrle1.·â Mas d1vers<l, intoir<~iueute diversa , ll a. noss<\ 

· fa.llar mais de du:•s vozes, nem dmuora.l·-se hypothesc. Nfl.o se t1·<.ta neste momento 
na t ribuna mais de -uma hora em cu.d<l. !le nma, discussão pa.1'ccllada, o sim. <lo 
voz . uma. fliscHs:;ü.o em g.tobo, que. pm• isto 

O SR. MoRr:in._~ AT,VHS-A explicação, que mflsmo, não ])ôrlc &3t' rcguladn. 11elo meneio' 
V. B~. aca.ba dfidr1.r, impõe outra pergunta.: nado n.rt. I:ll:i (apoiados) , c a.~sim 'lO enton-
onde é que o art. 138, por v. l~x. citado, deu sempre. (Apo iados.) · 
equip'.l.ra. a cliscussii.o ele púeceres á dos Bll:'octivamenle, flonltoros, si nos del'mos 
projoctos que, POt' se i\lllla.rr.m om 2~ dis- a.o tl'<.\lla.lho de consultar os. Amtnes desta. 
et1ssão, slio debatidos aetigo por artigo ~ Camaru., ver-se--ha. quo, nas discttssões <lo 

pareceres, embora unic:l.s , jamais se marcou · 
O SR. AFFoNSO CúSTA-0 parecm· ni'i.o tom prazo aos ora.<lores; ao contt'tn'io, 11. " rp.ttior 

a~·tigos . libcrd;\.do lhes er"' conccdilh\. . 
O Sr.. . PRESIT>ENTF.:-0 parecer ost:t em Invoca-se, co;·adve?·so , o art. 1!8 do Regi.· 

<liseus~ito unic<1., o a. discu;;,s~o uoic:~ equivale monto; mas esse artigo tambem nénlmma. 
á. 2 .. discii~sil.o de U_!ll proje~to qualquer mil rc\ação tem com u caso em litigio. Vejamos 
que o Regunento ~ao perm1tte que o Depu- o c1ue nelle se est.'\tuc, lendo-o paltwra. por 
tndo f:1lle mais de 1luas veze: a ma.is de uma palavra : · 
hota :POl' cada vet que obtiver a pahn-ra.. «~enhum projecto de lei ou resolução se1·(~ 
- o SR. MoREIRA ALVF-5- v_ Ex. , peço per- n.ppr ovado se~ tc1' sido t! iscutid o tres vezas, 
roissã.o para dizel-o, responde ü questão com salvo os que versarem sobre pensões, a.po
:~ propria qu~stiio. Em que art.igo du Regi- S8ntadorias; reformas, jubilações, licunr,;<~s a 
mento so CCJ.Uipara a. discu:.são unica dos pa~ funccióoa.r io.; publicas e todos os quo dis
t•eceres íi. dos projectos que devem ser dis- ~ercm l'espeíto a interesse;; inclividmtes, os 
eutidos pot' artigos, em que, a cada Depu- quaes só terão uma discussão , que corl'es
tado, não c'1 licito t'a.llar mais de fl n<ts vezes, ponderá á scgtwda ; terão tn.mbem umn. só 
e uma. hora. de cad<t vez ? discu::;são os ])l'ojcctos de lei ou resolução: · 

o SR. PRESIDEi\ITt-: _ o ad. 118 di~põe Anto1•izando o Governo n declat'il.l' a. guorra 
ou fhzor a pGz; 

que neJlhum projccto de lei ou l'esoluçã.o concotlendo ou ueg<\ndt) passagem n. fm•çn.s 
sor<í. <ipprovado sem ter sido discutido tros ostrangeirn.,; pelo tm•ritot'io do :paiz pr~ra. 
-vezes, $O.lvo os quo vers:u·em :-;obre pen- oper·acões milital'es ; 
sues, aposentadorias, reformas, jubila~ !os, Resolvendo definitivamente soln•.:: tratados 
licenças o fuucciomLrio.~ publicos, o todos 0 convenções com a_s nacões cstt·angeiras ; 
rfuo dis~OI'Cm respeito n -interesses .imli vi· i\Iobilizando ou utllizlmllo a gtuWd<t nn.
l m•es, os quaes só terão uma. discussão, quo cional ou milicht ci vica nos oa.sos previstos 
correspondorá á Z.•. · pela Constituição ; 

Da ull.ima parte desta. disposiç'ão do regi- Declarando em est<\do.de sitio um ou mo.is 
monto se inl'ot•o quo a. lliscussii.o unica. dos pontos (iO tm•ritol'io naciont~,l , na. emet•gencia 
projectos e parl~CC1'CS cot'rcsponllC ~~ 2"' dis- de agg1•ess<to estrangeira ou commOQ<"ío in-
cussã.o. te1·na. ; 

Ha um outro adigo do regimento que se Ap).Jt'ovando o tl su~pentlenJo o sitio que 
refere <Í$ omenclas 'lu r. vim•cm do Senado, a' houver sido dMt·etado pelo Porler Executivo 
qualquer 1n·ojecto da CtLm<u·a.llos Deputn.dos, ou seus agentes responsaveis, na ausencia do 
determinando que olla.s tenham sómentc c ( t '!4 §§ 11 1 -~ 19 20 'll d. ong1'esso a.r . . , , :.,, . , • o ·,., a 
uma discussão, cptc cunespondel'<L <1. 2" dn COJlstituiç.ào Fcdel'al ) ; e _aquclles :~.c tos aos 
qua.lqum• llrojocto . quaos houver negado sancçl'i.o o Presidente 

Tambem sobre estas emendas o J?eputa.tlo <la H.opublie<J..~ 
só tem o direito de fa ltar duas ...-ezcs ~ so- on1to, é, poi~. 11ue 11este art-igo se faz qual
monto uma l10l'n; por cadíl. vez que o i.JtlYel' quer 1·eiercncia a. pareceres de Commissões? 
a. }l~lavra. . . Dar-se-ha o caso quo o Sr . Ministrn do In-

O SR. MoREIRA. ALVEs-AgrflAleço a genti- terior 'tueil•a ueclal'ar-nos a guerra 1 (Riso.) 
leza. de V. Ex. ; mas peço perm issão parQ, . ·· . , · · . 
dizer· qne ê j nsta.mento.deantc das disposiçõe::~ ? ~R; ~AI.A.QUlAS GoNçALVEs-O que elle 
·invócadas quetL opiniã.o de V. Ex. é rle todo UOOOJU. e t<\lvez a :paz. 
p on,to insustenta.vul. · O S:a . MoREIRA ALVEs-Tratar-se-1m por-
. E sinão vejamos. . ventura de útle,·esses indi·uidua.es ? • _. 

V. Ex. citou o ad. 138, o qual ·determina. Mn.s, Sr . Presidente, si o art igo pol' Y. Ex . 
qne nas discv.ssaes que ~c {t-:.c1·em pm- m·t-i[Jo.~, cita\lo não inclue em uenlnuna das smts di~. 
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deria suppor que não se ensinam nem siqucr 
rudimentos do logica naq nell<L velha terra. 

O SR. BuENO DE ANDRADA-Minas é mais 
moç<l, do que Pernambuco. 

posições os pi~l'Cccrcs do Commissões, como 
fazendo p~.1'to da.s materias qne ::ló dev ::un sc1 
sujeit<tS a uma discn!{são, menos ;tinda. corro
lJora a. 1lecisão, por V. I•:x. tomada, de tixm• o 
tempo quo caila orn.1lor se poder(~ demorar 
nn. Wilmna, - pois disto a.l1solni;amcntc não 0 Sn,. MALACJlJ IAS GONOALVES-VV. EEx. 
ogit.a.. fora.m descobertos pelos n:Úndros. 

E::;s;.t re.;tricr;?í.o é po~ta. pelo :wt. 138 e não O Sn. Mom~IRA AI;VEs- Roílicti1 V. Ex., 
attinge a to <lo::: o~ projectos sulnnettido.~ a 2" Sr. Presidente, sobre o caso e convencer· 
discuss1'lo on :ws (li lO a esses projocto::: são se-ha. de qne a razãoostá do meu larlo, cgiC CII' . 
oquipal'ados, mas simplo:mwnte ü.quellos eujo defendo a bo<t doutrina.. Si o Regimento 
debate se faz (Wt-igo poT ar·tígo. claramente , perempto1·iamente detel'mina, 

Assim, si um projecto, autorizando a. de- apenas em uma hypothese, quando a dis
claração de gueera. ou estabelecendo o est,tclo cussão se astabelece1• por artigos,a limitação 
de sitiQ, por exemplo, não contiver mais . de tempo ao orador, como querer e~tender 

· d. e_u.m artigo,cmhora a discussão,que sofl'rer,/ e ,sa llmitação ttS discu:'l:'lõos feitas om globo'? 
SCJ<t . O'[Uipttrada, <."~ segunda., o Deputado Ma8, quando mesmo a disposição regi· 
<1uo àelle se qnizor occupar, JlOilorá fallt:tr mental 1mdes.,e o1forecor rluvidas o proci· 
tod~ o tempo que llto convier, l)Ois a, ultimtt sassc de ser intCI'lWCt.ada, ainll:~ assim V. Ex. 
pa.rte do art. l :38 ü uma. oxcepção que não não teri<t razão, procurando m~tt•ingir ·a.~ 
póde ser ampli:ula, conforme as convenien- noss11s prerogativas, creando cmbaro.ços á 
c ias tle momento. liberdade da tribuna. Na hypotheso a. in-

E a V. Ex., Sr. Presidente, espirito lu· terpretação, ninguem sabo melhor do quo 
c ido, m~tgistrn.do q uc o foi dos ma.is dis· ·v. Ex., não podia. deixar !lo SOL' amplia
tinctos, não pódo escapar a r azão quo justi· tiva. 
fica. ac1uelht cxcopç:ão. Em um longo projecto, Não, Sr. Presidente ; V. Ex. que, nossa. 
.quo se componha do diversos artigos, com· cadeira, tem maiores responsabilida.des do 
]Jctindo ao Doputa•lo faltar solJre cada um que q nalquer de nós, não ha. de concort•er 
tlelles dnas vozes, potlcrá., o orador, embora para a desmoralização do Pod.m' Legislativo, 
o prazo fixa1lo, cxplantn• o assumpto sob coarctando a liberdade da palavl'<t, consen· 
todos os ponto:'! do vist<\, sem todavia eter· tindo que um rninistmço c1ualquer entt•e por 
nizar uma discussão, (!UO,mesmo assim, será aqui do bota~ e espoms <~ impor-nos a sua 
longa. vontade ! 

Ora., o motivo allcgado 11ão tem nenhuma Precisasse de ser intePpretada a dispo· . 
applicaçâo aos projectos qne contenham sição regimental, e teria.mos, Sr . Presidente, 
<tpenas nrn artigo o q11o podem referir-se a em innumeros precedentes outros tantos 
assumptos do gt•ando ünportancia, como se argumentos contrarias á decisão de V. Ex. 
dá. no caso pi•csento. Para provai-o, basta citar um facto positivo, 

O parecer, quo oraS'} discute, não sendo occorrido (l.JU 1898, quando V. Ex. já era. 
dividido em artigos, contém, entret<~nto , no um dos ornamentos desta Casa, 1acto que 
seu bojo questões da maior transcendencia., pela sua importancia, pela ·solemniclade de 
da mai::; alta inda,gaç~ão e que se referem aos de que se revestiu, já.mais poderá. ser es~ 
mais respcitavois tli.eoitos dos cidadãos, e quecido. · 
assim sendo, como rliscutil·o conveniente- Refiro-me (t discussão do parece~· conce· 
mente no prazo por V. Ex. fixado .? E' abso· dendo a licença impetrnda para. o pro(lesso 
lutamente impossível o foi sem duvida at· dos Deput,tdos, quo se dizi<tm implicados 
tendendo a i:-:to CIUC o ltegimento, muito sa.- na lmn~ntavcl tragc(!.ia de 5 de novombró de 
biamente, estal.Jelecou os dous casos, dando a 1897, omle perdeU a vida aquello glorioso 
maior liberdttde ao Deputado em um delles e soldado tão ennobrecido por assignalados sel'· 
restringindó-a um pouco no outro. viços prestados á Patria, e que, depois do 

Corno póde, pois, v. Ex. jungir o primeiro constituir-se a providencia do exercito, quo 
ao segundo caso ?. . se ·bat ia em Canudos (apoiados geraes), im· 

A decisão do V. Ex. não é logica., e eu, pediu, dando ao mundo um gra.ndo exemplo 
acredito: me V. Ex., confio na log.ica dos mi· de coragem e de dedicação, quo fossa victi· . 
neü·os. (Riso.) mado o preclaro homem de Estado quo, com ·· 

o SR. EsTACIO cOnmnA-'Que é muito di- a maior correcção, ptudencia e sabedoria, . 
dirigia então cs destinos do paiz. (Apoiados 

versa da de Pindamonhangaba.. (Riso.) geraes.) . 
0 SR. MOREIRAAI,YES~V. Ex:. não man

terá de certo a sua decisão, tomada naturtü
mente de muito boa fé da parte de V. Ex., 
mas sem a necessaria reflexão, aliás se po-

Pois bem ; esse parecer sofl'rou a mais 
ampla discussão. Os Deputados quo nellu. se 
empenharam nunca. tiveram desubordin·ar-se 
ti. tyrannit~. da. hora, que ho.io se quor estahe-
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. loccr. J~ntrc outros, o::: S1's. GaJeuo Ca.rYalhn.l, 
Amphilophio Bo telho, t~I<wtins .Tnni or c G:.tl
dino Lorcto se fizor<trn ouvir em dllas so ;;sõo.~ 
seguidas ... 

O SP,. ÜALDINo LoH.ETo- I-louvo até quem 
fall:.tssc mais ele dous dias. 

0 SR. !VIOREIRA ATiVES- ••• c, entret a.nto, 
muito grav •. ·s eram as condições em que nos 
cncontrn.v:1mos enttw. A C<~mn,ru. n.chava-se 
dividida de meio a meio. Os a.nimo: oshtvam 
grandemente exacerb~tclos o n.s- :->ossõe; cor
l'iam agitadas e tcmpcstuos<~s. 

Era de rocciar quo, no c<dot· do debate, as 
paixõe::~ fizessem explosão nes te n'cin to, po
dendo repercutir dolorosamente lü. róra. ; 
para obstar a discus;;ã,o poder-so-l lia até <tllc
ga.r motivo de ordem }JUblica ; Inas nos:>c 
tempo o illu:3tre cidadão, que Jli'(!Sidi<t os 
nossos tr:tbalho~ , :preferiu, llliLntendo-se es
crupulosamente dentro rla lei, ano,.;t:LI' com 
todos esses perigos, a tomcLl' 11ma. r e.--:oln(;üo 
ante-regimental c que vinha i;{to ]H·ofllllthl
mente í'cril' a liberdade rla }lu.lu;vra ! 

Hoje, vorém, quando p:randns inl.m·cssn~ 
n~:í.o estão em jogo, símple,.;Jneru.e put·q ue um 
ministro pretende arr<mcm·-no::; uma. refor
me~ impre~tavel, para sn.ii.tl'azor o.~ seu;:; 
compromis~os partic : 1la.rc~ (azJOz:ados) , para 
pagar serviços <'l reportagem adula,dora lJ. ue, 
dizem, o collocou no uJto Ci.LI'go, <JUO tão 
mal tem de:;ernpenlw.do, eu nho pos:;o ... eu 
não quero acreditar que V. E:ç. , sa,cr i!icando 
o seu brilha.nte pa.ssad<) do magi::>trado e de 
Presidente def;ta Casa, cargo em (ii!G tanta::; 
sympathias tem sabiuo conqui~tal' , continue 
no propq;;ito de trancar-nos e:;ta tribuna,que, 
de tempos immemoriaes, se lta conse1·vado 
livre, liberrima. (Apoiados.) 

0 SR. GAJ,DINO LORJ~TO_:_Confio <Ünu<b que 
S. Ex. não ser::"L surdo á voz da razão. 

O SR. :MoREIRAALvEs-No tempo do Im
perio, qua.ndo se dizia que estavam contl::;
ca.das todas as liberdades, a d;t tr-ibuna foi 
sempre mantida c respeit<.ula. Ningucm se 
atreveu jttmu5s '-'-l1Ôl'·illc '" mí\.o. _ 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIH.A-NU.flUOl(e 
tempo em que '-" C<tmnr<L depunha ministe-
~~ . 

0 SR. MOREIRA Ar..VJ<::S- Ah! Sr. Presi
dente, como é triste ver que, ao envez . do 
que succedia então, em pleno regimen N'C
sidencial o republicano, quando não temos 
ao menos o direito (lo fazer aos Ministros 

- incapazes o (1ue o Cllristo fez aos mercado
res do templo, se-procura arrancar-nos até 
o direito de cdliica, nulliticando assim uma 

::-· conquista de tanto ten1110 !. .. 
UM SR . DEPUTADO- Apoü1dissimo. 
O Sn,. )v!OREIRA ALVES- Sr. Presidente, 

eu não dosQjo ter atei tos com V. Ex., por 

ma.is insigni fic<mtcs quo sejam, nem tito pou
co in ~ub :)rdinar-nt c contra a autoridade de 
V. Ex. ; mas, si V. Ex. IU<\ntiver a uccisão, 
a que me tenho refericlo, por. íntcit'o contm.-. 
rüt <'L lettra. expressa. do Regrmento, o a to
dos os pt·eccdentes, como ficou caha.lmente 
demonstrado, não posso dcix<~r de levantar·. 
com todas as cnetg-ias de minha alma, como 
brazileiro c como patriota, o mais solemnc 
prot esto contl'a esta violaf;.ão da libord_a.uc da, 
pahw1'a. em um Parlamento Republ!can,o ! 
Ella deve valer alguma. cuusa ma1s, V. Ex. 
ha de convü· commigo, de que a vontade ea
pricltosa. e prepotente de um. ministro de.:. 
inundaçc7o. (.1po iados. lliwfo bem ; ?IWtCo 

bem. O oradM· é cumpl·ímentcalo.) 

O Sr. President-e-O nobre Depu
taclu leu as tlernais disposições do art. 118 0 
des:;a leitura o CiU<: se púde concluit' é que 
<tlém das matcria.s referi<las da primmra 
pt:Lrte do art. 11 S teem t<tm bem discusslio 
unica as demais a que se rcf.Jre o mesmo 
artigo. · 

A Merm o que di ,.hc foi que cquiparand? o 
Reaimento as se<.rundax dí::;cu,.;:;ões á:;mater1as 
que toem uma discu:->-:ão unica o tendo ~ pa- · 
reccr em questão discu:>sã.ó unica d~vu1 se 
applicn.r a elle as disposições do Regunento 
em relação aos projectos em 2;• di8cu-;::;ã.o. 

A Mc.-:a fez applica.ção das . dispo_;ições re
ferente:-~ aos projectos em 2a d1scussao, a este 
p<trecer que e.;tá em discus:-;ão unica, por en
tendm' que a di;o;cllssão unica ue um pa~'ecer 
equivale(~ 2"' di;o;cu:-;são de qualquer pl'OJect~, 
por isso decidiu que o Deputado só podcna 
f'allar d. uas vezes e de cada vez uma hora. 

O no hre Dcputa.do ha. de fazer justiça á 
Mesa, reconhecendo que clla não tem capri~ 
cho e, da interpretaço.ão dada pela mesma a 
dü>posição do Regimento, assi::>te ao nobre 
Deputado o direito de appellar pa.ra. a Ca
'mara, levantando do novo a questão de Ol'

dem na :~ossão de amanhã. 
Fica a di~cus::>ão adiada pela hora. 
Vãó a imprímir ao~ seguinte~ 

REDACÇÕES 

.N. 38 B - 1901 

Rerlacçtío final do pro,iecto n. 1.64 de 1900, que 
attto1~iza o Gove1·1w a con{tnnar, altendendo 
ds necessm·ias vagas, no primeiro posto de 
official do exe1·cito, os alferes graduados que 
tive1·e1n obticlo as approvações plenas de q~te 
trata o a1·t. 95, do regulameuio de 18 de 
ãb1·il de 1.898. 

(Vide Projecto n. 38, de i90i) 

O Congresso Naciona.l decreta: 
.Art. 1 o E' o Governo autorizado a confir

ID<1r, attendondo <'to~ necessarias vagas, no 
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primeiro posto ele ofl.~cial do ex?rcito, os <Li
feres grall.uatlos quo tiverem obt1do as appro
vaçôcs plenas de C!UC trata o art. 95, tlo l'C
<rnlamento que baixou com o der:!'do n. 2.881, 
Jc 18 de abril lle 1898. · 

Art. 2. o Hcvoga.m-se disposições em con
tmrio. 

Sala. das Commissõcs, 8 de julho de 1901. 
-Guedel.ha Moun7o.-ATa1.';jO Góes.- Viriato 
A:Iascarenhas. 

N. 45 A- 1901 

Redacçt1o final do proj~cto n. 45, deste anno, 
que à~ttodza o Pode1· Executivo a abrir ao 

· JliinisleJ·io da G~terra o credito que fur ne
cessm·io pa1·a pagm· cL g~·atificaçao de exer
cício a que teem direito Camillo José ll:fon
teiro dos Santos e Joc,quim Gonçalvcs.da 
Costa, contra-mestr·e e mandado1- da extincla 
officina de correei1·o do Arsenal de Guen·a 
da Capital Feden'l 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uni co. l~ic<~ o Poder Executivo au

P<tragrapho uni co. Seri'lo concc~didos ao 
concc.~siomu·io todos os favores c vantu.gens 
inhonmtos a taes conces.'li".íes, d.csdc que não 
tra.grt.m onus pa.ra. o Thesou_r·o F~d~1'U.L 

Art. 2.o Revoga.m-se a.s dtspostçocs em con
trario. 

Sa.la elas Commissões,S de julho ele 1001.
Gttedelha Moun1o.- Araujo GJes. - Viriato 
J.lfascw·enhas . 

Vão a impeirnir os seguintes 

I'IWJI~CTOS 

N. 12 A- 1901 

Parecer- solwe as emendas off'erecidas na 
· 3n. discussao do p~·ojeclo n. 12, deste anno 

(substitutivo apresentado na 2" disc'l!'ss(To do 
projecto n. 118 A, de 1900), que equ~pa_1·a os 
t~·.-nlões, boliches e todas as casas s~m~lm·e~ 
ds casas ele tavolagem e dá outras p1·~1n
dencias, com voto em sepm·ado do 8r·. I•re
rf erir;o Borges 

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o A commis:-:ão · elo Constituição, Legislação 
credito que fôr nccossario para paga e a gr<1- 0 JustiÇêL passa n. mni tci t' o seu parecer sobro 
tificação de exercício u. que toem clire~to a,:) emendn,s rt.presonta.dn.s ao suh3titutivo, 
Camillo José ·Monteiro dos Santos e .Joaqu1m <Lpprovaclo em ;;a discussão pela Can~a.ra, ao 
Gonçalves da Costa,_ c?ntra-mestt•e f: man- projecto n. 113 A, de 1000, que equtpa.ra os 
dador da extincta otficma de_eol'l'GC_rros tio fro11tõcs, boliches e ca.sa~ similare-; às c;;tS,E-8 
A_rsena~ de Gue~'ra do~h Capwü, c~t.JOS ~:~.r-~ do t,avolagom e pr\)vidoncia. sobre a u,bottçao 
v1ços sao aprov01tados nu. IntoJ~donch~ Ge2;,tl d<LS loterias no pttlz. 
da Guerra, fa.zendo as noccssarras operaçocs 
e revogadas as disposições em contr<wio. P 

Sa.la das Commi:~;::;õcs, 8 de julho de 1901. 
-Guedelha .Ll:Iotw(ío.-A.raujo Góes.- Viriato 
li:Iascm·enhas. 

N. 88- 1901 

Redacçtto final do projecto n. 201, de 1900, 
que au-toriza o Govenw a corwede1· ao eng~
nheiro Ricm·do de Jl:Iene::;es ou á companhw 
que organüm·, sem onHs algum pat·a ô 
Thesouro; a construcçao, uso e goso ele uma 
est?·ada ele {en·o que, pm·tindo da Villa de 
Alagôa do Monteiro, no Estado da Pco·a
hyba, vd entroncco· em Sanharó ou estaçao 
máis conveniente na Estrada de Ferro Cen
tral de Pernambuco 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a 

conceder ao engenheiro Ric<mlo de Me~~zes 
ou ú. empreza ou companhia que orgamzar, 
sem onus algum para o Thesouro, a con· 
strucção, uso c goso de uma estrada de f0rro 
que, partindo d<t villa de Alag:ôa do Mon
teiro, no Esta.do da Pa.rahyb:t, v<.t entroncar 
em Sanharó ou estaçiio mais conveniente 
da Estl'ada de Ferro Central de Pornam
lmco. 

Camnt•a V. lll 

Ao § fo do art. 1°, acci'escenle-se, depois elas 
pal.a1)1'as - pM· meio de poules o s~gw1~te_: 

- nt{o comp1·ehendendo esta dzspostÇ'lO os 
p1•ados ele con·idas rle co.vallos. 

O Codig-.> Pena.l no art. 3]0, para.gr'a.pho 
unico, já. estabeleceu a cxccpçao que a e~nenda 
consigna em relaçYi.o ás apostas de co1Ttd~~s de 
ca·vallos. Tl'atantlo-sc, porém, de uma drspo
sição gene rica, qual a do a~t. lo § ~o d~ 
substítutívv que amplia o mta,lo. cod1go, e 
convenion te prevenil' q ual_que~' duvida fu cura 
a respeito de um verda.dell'O JOgo de. entrete
nimento, sem os caracteres pron_une1auos d~ 
uma contl'avenção, pois que nao produz a 
sociedàde os malefícios (\ 1wejuizos do jogo de 
azar propriamente dito. 

A Cornruis.~ão rt.c,~eita., po~ta.nto._ ~ en~~nda 
doi illustre{ Deputados Joao . Brw1o l<Illlo, 
Henriqne Lagden, Esl.acio Coimbra, Ser·ze. 
dcllo Corl'êa., Lamartine e Angelo Neto. 

2" 

A p1·esenle lei ent1'm·ci em _execltÇ(ío t1·es 
annos depois ele sua p1·omulgaç_ao, sendo C~1t
sidemdas como ope1·açües de JOgo as lotenas 
extrahidas depois rlesle período. 
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l•;stn. cmcnLlil. do illnstt·o DopntadiJ -lJOl' 
l'orn<:H~_;tl.Jllco, o ~r . 'Moreir:.t Jüv,~ :;, }Wot.eh '" 
cxccnçao do ler c :=uli<t por pra?.o 1oogo a:: 
Sl t::\s hencncas di']losiçõe~ . 

::'-\üo 1; d:.~do ao COll!-fl'CS :o dcct·ct•t.l' tnun. icli 
p:U'<1. vigO J'I.\.1' t1·cs annos dl'pois d e S!!n J))'O
mtll,Qt':._Ç(i.•) , v ui~ tal ac:tü !ldlll'pneia mo,;rno as 
funcçoed de um~• noYa C<Lmm·a em h>"i.-: l:.l
tllra. dHrm·e11te. (C<m~titniçD.o, a,rt. 17 ~t:~" . 

Ncsl:t:; colldiç-õcs, a Commis:;ã.'' nãG ac<'.cit;L 
a cnwn~l:L. 

Sa la dri.$ C'lmmissõcs;· l4 do jnnho ftc 1901. 
- J. J. Seu.úra, lH'osidcntc com ees t,riC<·õc::. 
- ,f[,f,·erlo Pinto, t ·l'l:~tur.-A::-evedo Marques. 
- Rivadavia Con·êa.- 1'eixt:í-1·a (le Sri com 
l' e.stt·icçÕO:l.-F;wl..:J·ico Bor!Jes, Yencillo 'pelos 
fu nd:uncntos SDguint.es: 

·voTO D I SEPAUAUO 

Emenda dos Srs. fl1·ir.io Filho c oHtrns 

Infcnso <10 r.mtoxto gMa.l rl.o pl'ojod.o n . 12, 
llttl'l equipara :ts c~1&1.s <lc ktvoln.gem, em 
tod <~ a Republiea, os frontões, boliches c 
estabelecimentos c:.ongencl'f.'.'l ,collet•ontr.monte 
n.ccoito a omendiJ.. rios Sr.~. Depn ~ados Dricio 
Filho e outl'o ;, que cxce1Jtnn. dcLS disposições 
}Jro1líbitiYas do lH'ojceto os IH'ados de corri· 
das ue cava!los. 

PGnso mesmo (j_uc sobre este n.ssumpt o de 
lot~rius, jogos e apost:1s, o quo melhor ha. a 
fazer - é ma.ntc l'-S3 ~t legisl<lção em vigor, 
emquamo por uma. lei completa. oquita.tiva. 
e justa não se t enh;t.' ·de regula e do ruoclo 
u nil'orme c plenamente ~a.•i~früurio esta lUa
teria ou apa.ga.l-<t de Ull1<1. vez <hi nossa. lo· 
gi;;ln.ção, probihindo·so em al.1soluto t oua Q, 
ospecic do jogos c lote1•ias. 

1'udo cp;;\•tto uii.o r~ ~a· isso íncidid em of
f~n~n., m~ais ou menos cl<\TnOt'osa, ao pt'in
clplo tL~ 1guMdaclo, que devo cH,rac.terizat• n, 
loi, com especialülll.de a. penal. 

. O }Jttragt\"lphO unic.o 1lo ar~. :i70 <lo Cnnigo 
. Pen::tl decl~n'a qne não se comprchcnllnrn na 
proltibi{:?to dos jugos de nzn,r as apostas de 
corriila ~ a pé ou. t~ ct~va.llo, ou OLtt•·as se-
m elhn.ntQs. -

O§ l •> <lo art. ! 0 do pt'O.iccto , pol't1m, de
termina qtw sã.o equiparMlos :ls ca,g<\S de tn. 
volagem para o fim (la l ei penal, em toda a 
Republica, os f t•ontões, boliches e C!>talH~leci
mentos congcncrcs, onde S3 explot'C o jogo 
JlOl' meio de poules . . 

E' sem contlli>ta.ção :1 condemna.ç.'io for
m al e . em à.bsoluto dos frontões, boliclies e 
de todos os estabelecimentos a:nalogos t'lU 
que se explor-e o jogo por m eio de poules . 

Entretaf!to, o d igno auto1' do pt•ojecto 
sentiu o lnconvenicnte do seu r igorismo, 
~cce.it\l.ndo cllc pro1wio :\ emenda. propbsta, 

qm J oxclun cla.q udlr\ prohibição, sob as p3UOs 
l:UVPr<~s tlo cotligo, as corr-idn.~ de Cíi.V<illos, 
q uc se fazem. sabidrtmtmte, com apostas e 
com vcn(h de z;ouli!s, de qne tieam gr a,ndn 
porcflntagem a:,: sodcd<tdes spol'ti v as, t~om 
que se mantem ~~ se de.~cmpcnlmm do smtil 
o bl'i~ac;õc~ . pagando irnpo.:;tos o li c onças 
con.:;tit,uiüas, eomo fomm, n:t vigcnoia, (lC leis 
rtuo as amp<1l'<~m e t.l.ofcndem do linütn.çõos 
e r osl;l'icçõcs, eomo ::~s dn pt'ojocto, C!llO im
portttl'it~lll na nwr·l;o dcs~~s :ociedad(js, 

Mas, nesta conformidade, acham-se outr·a~ 
associações a.nalogas, que se o1·ganizaram ú. 
~ombt•a da lei. q uc podem c clm:em com hlen
t idade ele l'azã.o se1< incluidas 11a e~cepçiio 
Mmittida. pelo illustrado u;utor do projccto, 
po1·qua.nto se eut t•cgam igualmente :l vct'd.a.
deiros jogos de entTckni-lncnto, sem os Cíi.J'<L· 
ctet·cs ·JH'iJntuJcütrlos ele contravenções, c sem 
cans<\l'í.'Ill á ~ociechulo o!'l <l~mno~ (~ ma.lefl
cios das casas de tavolagem. 

Bastll. para ü~o q ne na.d<~ se in nove no que 
csl;;l cstn.belcddo ;1 respeito de jogo~. apo~t.\~ 
e lotel'ia.~ . deixando-se na. cspecie f\O sa.bio o 
prutlçnto Cl'it(wio (h\ a1Itol'id<ule comp!Jtcnte 
o conh e(~imrmGo das e:{ee pções a. qne se t'c
fere o paragmpllo uni co tlo art . :no rlo C?
digo Pr.mal, ao menos at(~ a,pprovaç:ão dellul
t iva do noYo codigo, quo pende do es·Gndo n 
decisão Llo Senado , e om que seri3. pot• certo 
nul.i::l u.dc•wado systematiza.r dispo.~ i çõcs re
guladoras sobre tM> debatido assumpto . 

Emenda do Sr. ~llm·eint Alves 

A prevalecer o p rojecto n. 12, o. despeito 
dos grayes i nconvenientes ctuo, por viu. de 
re~ra. , acttr reta uma lei extravagante sobre 
l'elnções de tlir eito existente; c mantidM a o 
abrigo d::t. legis l açã.o geral, pat•cce-me que 
proc.~de c deve sm· n.rlo'{lhdo, ·a. emcn dn. <lo 
Sr. Doput.ado ?vlor eim Alves, substitutiva do 
pa.ragrapho uni co do p l'o.iecto. 
Est<~ emenda, tlc tcl'minando o prazo do 

tres anno~, p n,r:t U.opois dcllc entt·ar em exe 
cução 11 lei projcehô.a, t em poL' fim acuu
t.ot'at· ,j11~tos i1ÜOl'CS~es, oriundos <l~ contt•actos 
pt:wfciti.uucute lega~~. e .que ):el'la\1.1 de l~e
pr.nt e profundamente fent!os com. a. exoctiÇacJ 
immodio,t,(t da lei proposta., mottva.nd.o com 
todo o dit•cito o ju~Ll~~a l argas o pct~adas in
tlemnizaçõ ·s. 

Nem ~c <li cru, COIUQ pareceu ao mustrc re..., 
la. to r c auto1~ do project o, que a· emcndn. sub
stttutívt~ do Sr . Moreira Alves vem usurpa,~ 
funcçõO.;; de uma. nova Cama.r a em l~gislatm•a 
dtífcrentc, com in rr•acção do preceito consti
t.uc1onal . § 2• do art. 17 da. Carta. dó24 do 
fl'vcroir o; 'que a :}signala. o pqriod.o de tres 
(ln oos pa1•a cada legi.<llatuea. . 

Fôra. isso razão para desprezar a emenda., 
identico 1\mdamcnto prova,l\'lceria 1)ar-a ·con-
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demnar-se o paragÍ'apho unico do projecto, 
·que marca. ás loterias existentes o · prazo de 
wes annos, a. contar da publicação da. lei, 
para liquidc.trcm os re :pectivo::l contractos, 
vedadas a'l conce:'lsõe:'J de novas lotcl'ias. 

Mas, não ; o cita.do a.l'tigo da. Cons1,ituic;ão 
da Republica, determina. ape ·as a duração tle 
calh legislatura., sem limittü' ti acçfio imme
diata 0\1 futura. das suas roso1uçõc:,;. 

Bem o devidttmeni.e, portã.nto, entendeu o 
honmdo Deputado, autor da omondt~sulJ-;titn
tiva do paragraplw unico do projccto, que, si 
ha justos motivos para se conceder ás com
panhias existentes de loteria'! o pr<~zo de trc.-J 
annos, afim de liquidarem o; seus contl·aetos, 
não menos pt•ocede.ntos e legítimos sã.o 
esses mo ti vos em relação {LS socic(Lades que se 
ol'ganizaram para boliches, frontões c ontros 
estabelecimentos congoneres, que repousi1rn 
igualmente sob a fé de contractos solemne.3, 
om que se ompenharam avultados capitaes 
chegando suas acções a ter cotação na praça, 
c estando já algum·as dessas sociedade.) am
paradas por decisões do poder judiciario, qne 
lhes reconheceu exi:;tencia legal. 

A estas considerações sobreleva outl'a de 
ordem constitucional (§ 2° do art. 35 da 
Constituição Federal) : não importará to
lher a aoção dos governos dos Estados a pr.O
hibição absoluta, nos termos do projecto, de 
celebrarem elles contractos de loterias ou de 
estabelecimentos do divertimentos puhlicos, 
!lc accordo com as lei.~ vigentes da Repu
lJlica ~ 

A tudo isso convém a.ttender, para que 
no afan do aperfeiçoamento moral da socie
dade, intuito,aliás, elevado e nobili::~simo, não 
se sacrifiquem considerações outras de or
dem superior c mais conscntaneas com o fim 
social. 

Sendo, portanto, objecUvo pl'incipal -rltlí 
emenda do Sr. Mureir;,~ Alves prevonie os 
inconvenientes e prejuízos resultantes ele 
uma innovn.ção precipitada na ordem de re
In.ções existentes entre os podere.:; publicas 
da União e do::; Estados com con.:ossionarios 
de làterias e de estabelecimentos de diverti
mentos publicos, considerados <Üé hoje licitas 
e como taes permittid.os pela lei,-penso me
recer a mesma emenda a appt'ovaç'ão da Ca
mara, caso a.dopte ella afinal o projecto 
n. 12. 

Sa.la das Commis~ões, 8 de julh9 de l 901 ~ 
-Frede1·ico 'Eorges.-F. Tolentino, de accordo 
com o voto do Sr. Frederico B.orges. 

Emew'as a que se 1·e(e1·e o pa1·ecm· sttpra 

· Ao § lo do al't. lo acm•escente-se, depois 
das palavras-por meio de poules, o .seguiu-

te:-não comprehcndcndo nesta. disposição os 
prc~dos de corridas de cavn,Uos. 

Sala. das ses~ões, ao de ·m::üo de 1901.
Bricio Filho. -Henrique Lagden.- E~tacio 
Coimbra. -Sm·::;edello Con·ên.- Lctmm·Lz.nc.
Angelo Nelo. 

A presente lei cntra.rá em _9xccnc;ã.o tres. 
a.nnos depois de sua peomulgaçao, scmlo c~n- . _ 
sideradas como opera.ções de j?go as loLer~as 
extra h idas llCllOis deste penado.- MorMra 
.Al'lJes. 

N. ~18 C - 1901 

Redacçiío para nova cliscuss!To da emenda offe
. 1·ccidct na 3"" cliscus .~ao do pn>.fecto n. 1 ü4, 

de 1900, eo;lingHinclo o posto de tenente no 
C01-po do Estado Maio1· elo E:oercil.o 

(Emenda. destacada em vit·~ude do art. 132 do 
Regimento Interno) 

O Congresso Nacion:ü resolve: 
Artigo unico. Fica extincto o posto do 

tenenb no Corpo tlo Estado iVI<~ior tlo Exer
cito ; revog<~das as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 8 de julho de 1001.
Guedclha Mow·ao.- 1lrm~jo Oôes.- Vi·>·ialo 
J.IIascm·en has. 

N. 42 B- 1901 

Reclacçífo par à .']a discttssr1o do 1wojedo ·n. ~l2, 
deste amw, qtte f'l!ca as (01·ças ele tm·1·a j)(0'1t 

o exerCicio r.le 1902 

O Congres ;o Naclon.tl cleC!'oii'a : 
Art. 1. o A:'l força.s de tona ptl.l'~L o exerci cio 

de UJ02 con::;tat·ão : 
§ L o Do-; ofllciac J das diJrcrcntcs ela.sscs do 

exercito. 
§ 2. o Dos al um nos Lhs e:'lcolas mili ta.rcs a tl1 

800 praças. . . . 
§ 3. 0 De 28.160 praç~a.s do pt·ct, dtstribnu.l.a.-3 

de accordo com a orga.niztu;ã.o om Yigor, t~s 
quae; poderão sot· elevadas ao dobro ou maiS 
em cireumstancias extraordinaritts. 

Art. 2.0 Estas praças scrü.o obtida~ pe1.(~ 
fórma expres:m no art. 87 § 4° da. Consti
tuição e na lei n. 2.55G, de 26 de setnffi:bro 
de 187 4 com as modificaçõe:l ~stabelectdas 
no~ arts. So c 4o da lei n. 39 A, de 30 d.c ja
neiro de 1892 contlnu<1ndo crn vigor o para
grapho unic~ do art. 2° e o a.rt. 3° da lei 
n. 394, de 9 de outubro de 1896. 

Art. 3.o Eü1quanto n'ão fôr o?'ocutado o 
sorteio militar, o tempo de serviço partt os 
voluntarios será de tt·e; annos; podendo o 
engajamento dos que tiverem conc~uido esse . 
tempo de serviço ter logar pot· mal'> de uma 
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vez e por tempo nunca. menor de 
de ca.da vez. 

tecs anno~' extl'aordinarío lle 4:225$800, para. ))<\ga~ 

Art. 4. 0 As pt'aça:s que, fin(lo o Kcn te1111)0 
de serviço, COD tio Uê1l'Cl11 ~em intcrr\l]JÇiO lltt~ 
fileira.~ com engajamento de tre:> an no.-;, pelo 
meno.~ . terão direito á. importanch om di
nheiro da.s peças de f<l.rdamento que se abo
nam gratuitamente aos rect·uta;; no ensino e 

·bem asüm á. gratificação diarla de 250 réi~ 
estipulada. na loi n. 247, de 15 de dezembro 
de 1804. 

Art. 5. 0 As ex-praças que de novo se alis
tarem com engajamento ou reengajamen to, 
por tres a.nnos; terão direito ás peças de far
damento que são abonada:-: aos recrutas no 
ensino, gratuitamente, e á. gt•atificação dia,
ría de 250 réis. 

Art. G.o O Governo providrncia1·6. pn.ra 
que nas colonias Jlülita.rcs sejam convenien
temente localizadas a.s pr·aças que o deseja
rem, quando i'or·cm cxc1uas do serviço por 
conclusão de tempo, gm·antindo-as nu. po;:;3e 
dos ref'])eCÜVOS loto.-;. 

Art. 7. 0 O Ministeeio da Guct'l'a ter{t um 
registro dos vol11nütl'ios, segundo os Estados 
onde ten!Jam verificado pt'aça, par\1- o fim ele 
dcduzie-sr. a.nnua.lmcnte do con ti ngcntc a. ser 
sor~caúo em cadtL Estado (Constil;uição, a.r
tigo 87 e SCIIS l)U.l'agt'<tpllos) o numero da
quellcs volunt;uios. 

Art. 8. 0 O Governo animal'á a creaçã.o elo 
tiro nacional, instit11indu premias pecunia
rios e medalhas do distincção para. scl'em 
conf'cr·idas annnalmente, em. concurso so
lemne, ao~ melhores atiradores, deduzindo-se 
opportunamcnto da verba.:;olnstrucção militar 
-do orçamento do .. Ministrn·io da Guerra, a 
importancia. que für nccessaria. t't realização 
desse servi.ço _ 

Art. 0. 0 Revogam-se as úisposiç\ões em 
contrario. 

mcnto do ordenado ê1 que tom direito o al· 
moxaeife do extincto Al~.:lenal de Guerra. de 
Pernambuco .João Climaco dos Santos Ber
narJcs; 

Continuação dí.l. ;ia discussi'í, , do projccto 
n. 268 A, de 1900, autorizando o Poder Ex
ecutivo a garantir os jur.cís c tLmortização, · 
durani;e 15 ;mnos, na importancia annual de 
71:500$, correspondentes ao emprestimo de 
G50 :000$, juros de 7 o ;o , e amo rtizaçi1o de 
4 °/o, que efl'e~tLLar a Associ<tção do Quarto 
Centenario do Brazil, p;tra o fim cio construir 
o cdifi.cio de:otinado á. ~scolt1. de Bellas 
..Arte:-!; 

Nova discu:>são da cmondtt do Sr. Here.dia 
de Sá ao projecto n. 3H A, de 1901, que au
tH.rízn. o Governo a confirmar, attendendo <i.s 
necessal'ias vagas, no prlmeiro po.~to de otn
cia.l do exercito, os alferes graduados que 
tiverem obtido as approvações plenas de que 
tra1;a o art. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898 ; 

2a. U.iscussã.o do projecto n. G7, de 19tH, n.u
toriz-i1ndo o Poder Executivo a a.hri1' ao Mi
nistorio da Guerra o credito extr.aordina.rio 
elo 4:806$6:{0, para cumprir a sentença do 
Supremo Trilmnn.l Fed3ea.l, que mandou pa.
g;~r ao major Democrito Ferretra. da Silva os 
vencimentos, que deixou de receber como 
lente, em disponibilidade, da Escola. Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; 

S;~la. das Commissões, 8 do julho de 1901. 
Alves Bcwbosa, pt·e~identc-Carlos Cawtlcanti. 
-Albuque1·que &1·cjo. 

:3a discus~;ão do projecto n. 264, ele 1900, 
!Lutorizando o Governo a. :prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Economia. dos Servidores do Estado, pa.ra in
dcmnizal' ao Tllesouro Fedel'al da. qtmntia 
que lhe é devedora, :üé que essa instituição 
rcgulal'ize sna. situação, podendo mesmo re
leva.l-a do pagamento da imJlort.ancia em 
c1ue ficou alcançada no annó (\e 1899 ; 

3a discussão do projccto n. 231 A, de 1900, 
elevando a. 16 o numero de engenheiros che
t'é8 de cli:itricto, da. Directoriu. Gel'al dos 'l'e

- legraphos, no exercício de 1901 ; 
O @.r. Presidente _Estando a.rle- 'Ga. (liscussão do projocGo n. 57, de 1901, 

:~ntadt~ a. hor;t, designo pa.ra a.m;1nhã, <1. 8~- n.utorizando o Poder Excctlt.ivo a aln•ir H.o 
gninte ordem do Jia.: · Mintsterio da Fazenda. o cl'edito cxtraordi~ 

flario de 104:542$583, 11ara occorrcr• ao pa.-
Contínnação da 1U:::ens.~i'í.o tÚdt~a do parcecr gamento das grat.ificaçõe~ devhhts aos om

n. 14, de l!JOI, opin ·tnd•J no sentido do serem pregados de úiver.-;as alfandega.s da Re
acceitas as emenda> oll'el'ecidas na. 3"' dbcus- pulJlica, ineumbiclos do serviço de e~;tatis
sã.odoprojecton. 99 13, de 1900, qncrcor- tica ·e revisão de despachos em 18f17 e 

. ganiz;t LL Justiça. (lo Districto Fe(let'a.l; 1898 ; 
Continuaçií,o da. 2" cli:jcussão do :pro,jecto ;!-"' discussão do projccto n. 58, de 190!, 

n. 27 A, de 1001, estahclecendo rcgr<LS p.Ll'<L autorízn.ndo o P.oder Executo a abrir ao 
a adjwJicaç:ão do bcn,; nas execuç:õe.; em Ministerio da Fazenda o credito extraor~ 
geral, com voto em separado tlo Sr. Azevedo llinario de 8:000$, para :pagJ.mento do alu
Marclue,;. _ guet da casa onde funccionou, de setembro 

Continn•1r;ão da :3a discussão do projccto <.t dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal no 
n. 46,de lv01, autorizando o Poder Executivo E:->ta.do do Rio Grande do Sul o supple
a. abrir ao Míníst0rio. da. GIII:WI'<~ o credito mentar de 20:000$ f~ verba 9"'- Caixa ue 
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Amortiza~1ão - .da lei · n. '746, de 29 tle 
dezembro de 1900, art. 28 - Assignatura 
de notas; 

2"' discussão do pro,jecto n _ 1::0 A, de 1898, 
determinando que os membros do Tribunal 
de Contas sejam aposentados com todos os 
vnncimentos, n.pós ~O . aunm; clu serviço, ou 
eorn os vencimentos lll'oporcionacs <.q>ós lO 
:Lnnnos. prov<~d:L a invalidez, e dando outras 
}H'OVÍdenci<tS ; 

1" discussão dq }n·ojecto n. 43 A, de HL l, 
autodzanr.lo o Poder Executivo a, :dwit• ao 
Ivlinisterio da .. Ju.~iiiça. c Ncgocios Interiores 
o credito cxtraol'dinario de 2:827$80D, para 
pagam~nto a D. Eugenia Torrcao Corrêa 
de Araujo, viuva db juiz de direito em dis
ponibilidade bacharel Lindotpho Hisbcllo 
Coz·rôa de Ara.ujo ; 

Nova dijCU$São do projecto n. 15:1 E, de 
1900 (redacção do additivo destac[Hlo na 3a 
discussão do :projecÇo n. 153, deste anno, em 
virtude do :wL 133 do Regimento in
t0rno), autorizanuo o Govm·no a tl·a.nsferir 
ll:lra M<.tnocl Mat•üt Velles a concessão feita. 
a Julio Benevides pelo decreto n. 99, de 7 
de outubro de 189~, :podendo prorogal-u. pol' 
mais cinco annos. 

Pln~o. Cn,rnelro de Rezende, Adalberto Fer
raz, ~occsio ·Tavares, Antonio ZaclHtrias. 
Henr1qu3 Sallcs, C:11'los Ottoni, Manoel Ful~ 
gcncio, Lindolplw Caetano, Etlual'do Pi
nwnl;el, Ologa.rio Maelol, PadLm Rezend.e, 
Gustavo Godoy! Malta .Junior, Domingues 
de Castro, Dmo Bueno, Costa Junior 
Ado!plto o.ol'do, C<tjado, Xavier· rle Almeida.: 
Hcrmcncglldo de Moraes, Teixeít·:1 Brandão 
João Candido, Carlos Ca vn.lcanti, Paul~ 
R:tmos , l~t'<.mcisco Tolentino, Francisco 
.Mout•a, Vespa.si<:l.no elo Albuqum•quc Cu.s
siano tlo Nascimento c Diogo I•'ortuna..' 

Aln·e-se a sessào. 

E' Ud:t e posta em uiscussi.io a acta. 

O Sr. Moreira Alves-Se. Pre
~:idente, rogo a V.Ex. que se digne enviar-me 
a neta. (Pausa. E' satisfeito_) 

Sr. Presidente, a. u.cta, qno V.Ex. acaba de 
submetter ú. consi<lernção da Casa não con
tem o. ~ü ~to rico vm·dacLJil'o do que/ sepas;:;ou 
na. ulmna parto do S.!~;são de ho tem em 
ràlação ao incid nte occorl'ido ]JOl' occ~tsiü.o 
da questão do ot·donr. que tive a honra de 
levantar, contra: n decisão por V.Ex. tomada, 

Lev~.nta.-se a sessão ás 4 ltora.s c 15 minutos quanrlo Ol'<Wil. 0 lllu;.;tre J·eprcscnr.antc da Ca-
da tarde. pit<tl I?edcr<Ll o St•.Stt F'reit·o, por me parecer 

9-uc .V· Ex.1 tomanrlo-a,_ se divorcid.va por 
111toa·o, rru.o :·;6 rlas disposiçõo.4. I'egimen
tac·:, com r! t:nnbcm do .~ lll'ccctlcntc.:~ r1 ue 
lH11l:J!l1 ~CI' lllVOC<.tllO.'i llal'<L O Ci.t::iO. 

PnJsidencia. dos 81·s. Va:; de lllello (Presi
dente)-.fulio ele Jlfello (2° Seci·elal·io)-Va:; 
de 111ello (P1·esidenle) 

Quem quer· (lUO se dii ao trab:tlho de ler 
:1 a.da. quo tenho em mã.u~; não poder<t ccr
t:tnwn I; e sa.bm• o q nc~ rlen motivo ü, questão 
de or·dcm pol' mim !H'Oposta, f'a.lt<.t que se 
nota tambom na fHtblicar~~ão rei l;a. pelo Düwio 
do Congresso. · 

Diz a aetn.. (Lf!.) 
Mas JlOl'fllle lbi cpw nu a.dduzi, pola onlem 

Ao mcio-di<t procede-se {~ clta.marla, a quo csi;as obsel'vaçõe~, pc!'gunl;al'ú. o Leitor d~ 
1·espon<lem os Sl'::l. Vaz dn Mo!Lu, .Julio dG acta. '? 
Mello, C<~l'los de ~õ'Vn.~:s, Angelo Neto, Aga· _ B:. onde p~de.l'á en~ontrar clle resposta a 
pito dos s,.ntos, Luiz Gun.lbm·to, G:Lbr:ieLS:cLl: ta~.)tl·;ta cnr·tostdadf! ? Em Jlat·te alguma. 
g·a.do. Arthut· Lemos, Serzcdcllo Cot•r·et~, .Jose A u.cta, sunhore~;, }Hll':1 ser verdadeira. de· 
t~uscbio, Cunha Ma.rtiri.~, Ray~nundo Ar-;;hur, vcl'ia. dize1· que, orando o Sr. Sú. Freire o 
Nogueira Accloly, Fr.edori.co 1:orge~, :rav_aros ob ;c~:·vando-lhn V. Ex. qne deve1'ia pôr termo 
r[ r, Lyra,-Trindade, Stl V<t Mar~z, 13t·tcw Filho, ú.> :;ua::l consideraçõe.;, por já ter íallado uma 
Malaquias Gonçalves, MorCLra Alves, Cor·- hora, eü1Jedi ~palavra pela ordem para lc
nclio da Fonscc:t,Atfonso Costa, .José Duarte, vantal' a quel:ltao a . que se relere a mesma 
Ep:~minondas Gr:windo, Joviniano de Car- act<t. 
valho Rodri<Yues Dor ia, Fausto Cardoso, Mas contintía a ucta. (Lê.) 
St>:drr·~ Mano~ll Caet~\no, Eugenio Tourinho, -Não ó v.erdade; eu Hão :pedi do novo a 
Alves Barbo~a Aurrusto de F.rcLias, Rodri- pn.lavz·a e não a petlil'ia pela ordem, Sr. 
gncs Lima, P~rlmhZs Montencgro, ~elso _dos; Preaidcnt.~, uma vez. que fazia qncst.ã.o de 
Reis, Augusto de Vasconcellos, Su. Freme, i see respeu;ado o Rognnento, e e~te esta.be- . 
Nilo Peçanha, Lourenço Baptista., Custodio • lece que nenhu~n Deputado poderá fa,llar, 
Coe. lho Julio Santos, ·A.Urcliano dos Santo~. I pela ~rdem; mtns de uma vez sobre a mesm··· a 
Olivci~a Fí<Yuciredo, Thcophilo Ottoni, rtnesi.ao. · . · 
Viria.to Mas~u·enllas, · Gastã.o d<.L Cunha, EnJ quanto v_. Ex. dava explicações, in-
,Jof(o Luiz, Rucno de P<.Liva, All're<lo rlicando os mot1vos que o levavam a impc· . 
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dir que o illüstre representante da Capitill · O Sr. Malaquias Gonçalves 
Federal continuasse o seu brilhan te discm·- não sabe si se deve felicitar por vm· a liber
so,. eu nw conservei de p~, na tribnna, sem dilcle da tribuna readquirida nesta Casa, 
novamente solicitar a palavra de que eu ern. tolhida pelo St'. rviinistl'o da .Justiça, este 
ainda. senhor na occasião. que quer fazer passar por acclamação o 

Ao terminar v. Ex. as suas ohscrva.ções, Codigo Civil, quando o nosso dic~ador não 
pl'osegni, sem tcl' do novo solicitado t\ conseguiu pqr tal processo a.pprova.r a Con
palavra, nas considerações que f.1Zia em stituição, e que quer intimidar o Parlamento; 
or·dema clcmonstra.r qne a razã.o ~:sta va de servindo-se elos entrelinhados dos ,jornaes 
meu lado, que o Regimento str!Tt·agava a P<tra insulta.l-o. . 
minha. opinião c não a opinião, <tlíás respoi- Vem ;t tribuna traütr de uma, questão le- _ 
tavel, de V .Ex. vanta.cla pelo seu companheiro de bancada o 

Nessll.s condições, p::J.t'ec :Hne quo a acta St·. Estu.cio co·imbra. Tem sido sempre a 
-não póde ser ;:~ppl'ovada tal como se achare- sua Delencla Cm·tlwgo a c1uestão do Lazareto 
digída. Em um l)Ollto é falha, obscura, não · de Tamandaré . .. No sou primeiro anno do 

· dando os motivos q_ue me levaram a. propor representação apresentou um ].)l'ojecto auto
a questã~ de ordem n.que se refere; ern outro rizando o Governo a abrir o lazareto proYi
ponto,(dnexaeta o faz un1tl.injnstiça a V ;Ex., sorio, abrindo-se para isto o credito ncces
que é a enca.rn[Lção viva do Regimento e ao S<J.rio. 

· ·humilde ot·a-c1õi',--qúc estü. sempre ao lado de Era o tempo das economias ferozes e o seu 
V. Ex. no empenho de que sejal'n sempre projecto· ficou enforcado na Commissão de 
.n.catadas c respci&adn.s as dispo8ições regi- Orçamento. · 
ment<tes, taes como se a.cham concclüdas, No discussã.o do Orçamento do Interior o 
protestando, · porém, hontem, como hoje, e orador voltou <í carga o ainda desta vez 
como a.manllã, contra essas interpcctações üiutilmrntc. No anno immediato apresenton 
vm·tladciramcnte sybillinas, que nada pôde uma emenda consignando a verba -do 300 
jm;ti!lcar, o só teem por fim coartar o di- contos para a continuaçã.o das obras. O Se. 
rcito dos Dcput<1do.1, digo-o sem quebra. da, Ministro do Intedor accoitou a idéa, pedindo, 
grande consideração que me mcreco V. Ex. porém, a sua reducção ;."L somma de 120 

Tenho dito. (Jfuito bem..) contos. 
Ficou então accol'da.do entre o relator do 

o Sr. Pa·esidente-Vou mandar orçamento, o Sr. l\Iinistro do Intet•iot' e o 
fazer as rccti:cações pedidas pelo nobre orn.dor a consignação lh~ vorba, reduzida. a 
Deputado, r) :tr[• que conste tla act<t d<~ sessão 120 contos, para. a continuaçlio das obras 
d mais urgentes. · 

3 hoje. Dcl)Oi:'l deste accordo enc;.~rregou o ministro 
Em seguid<t, 6 ;tpl)l'OV<td;:li a acta da so:-lsão ao Sr. Luiz Domingues de a.prcsontar um<t 

antececlontc . outt•n. emuntla, no sontitlo lle ser• aquellu 
Pa,:;·;<L-SC <LO cxpcdicntu. congi.gnn.ção foit:1. nã.o t<txativP.monte, como 

lÜt'.L comhinarlo, mas sob~~ fói'ma. do autol'i" 
zaçã.o. O Sr. Luiz Domingttos teve a genti
lez;~ do commtmicn.l'-lhe t\ incmnl>~ncia do 
St·. Ministro do Intoriot•; o ol'n.flor•, poróm,_ 
nTi.o n.ccoitou o alvitl'o. 

O Sr. Carlos de Novues (1° se
cretctrio) lH·uccue á. leiLIIL't\ üo ~eguinto 

. O!Jicio: 
Do ~'linistcri.o da. Fazenda,, de 8 do cor

rente, · sati:-:fazcmlo a rr:quisiçã.o uc:-:1ia, Ca
mt~ra, no oflicio n. CU, de 14 do mcz 1i ndo. 

r · ~A:qucm fez requi:->içüo. (Ao Sr. Deputado 
Paula Ramos.)_ · 

Tel.egramma : 
Pará 8 de julho de 1901-Dr.Cn.rlo::~dc 

Novaes: 1 o Secretario da Camara dos Depu
tados-Rio-I~m virtude vosso desp<~.cho dia, 
3, registeei correio· dia 5 livros a:-Hignatura 

. ·eleitores. rcqnbit<l.do.;; n,'-tsim como o da 6P 
._ ses.;ã.o pu.l'<1. jnlgtn' onüss"i:í.o-:·mlto tclegt·a~ 
-phico: Taes livros seguiram hontem pac1ueto 
Ala_qoa"s. St~udaçõcs.-.Antonio Lemos, inten-
dent·~ • ....:._Intcir:~tla.. · 

Da.ndo-lllo, pot•ém, o St•. Luiz Dominguog 
a p;1lttvl'a, a"pt•omoss:t solomno do ministro, 
do quo as obras pro.:~cguil•íam, não podia o 
orado!' resistir, e então, accoitou a emenda. 

As inform<tções sobre o estado lastimoso 
em que se acham. as obras, trazidas ao co
nhecimento da Camara pelo nobre Deputado · 
Sr. .Est:tcio Coimbra, mostram como o 
Sr. Ministro cumpriu a sua palavra, as suas 
promes.:;as. · . 
· S. Ex:. mandou n. h rir o lazareto ; 30 . dia.s 
dcpoi~ determinou que elle fosse fechado, 
ningilem sabe porque ! . .. 

Dizia lord Bcaconsfield que um ·dos pl'i
meü·os deveres-. do Governo m·a. curar da 
s:wde publica. 

. No rola to rio do Sr. Ministro do Interior 
n~vl.n. se encontl'<\ reln,tiva.mente <\1 tão impor-
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tantc assumpto; O'Q por outra, S. Ex., no ea
pitulo-Saude Publica-discorre tão 1 ômentc 
sobre o meio por que devem ser concedidas 
licençn,s aos empregados inferiores das inspe
ctorias du saude ! ... 

Dii>se o nólJre leadcr da m~doril que nos 
t·el<Ltm~ios anteriores ') Sr. Minbtro tJ.\l.tar<t 
do _<.t.:!smnpto. E' verdade que S. Ex. disso 
sompre que -a conclusão da.s obras era m•
gonte, ora inadiavel, mas nunca concorreu 
pêtra que as obras peos2guissem; ao contrario, 
como já ficou demçrnstrado, sempre se oppoz 
a que fossern approvadas emendas consi
gna.ndo verbas pí1r<t aquelle fim. 

Allegou o nobre Zeadcr, justitlcctndo o si
lencio do SI'. :Ministro do Interior, que 
S. Ex., dadas as modificações propostas pela 
convenção do Veneza no serviço quarente
nal'io, deixava <i iniciativa do Conê5resso ot'· 
ganizar o nosso set•viço de defesa, de accordo 
com aquellas rnodit1ca<,;.ões. -

Não colho, porém, ;~ defe ;n,, ainda neste 
ponto. 

lVI<3smo condomnadas as quarentenas,. os 
lazaretos prestarão in estima v eis serVIços 
como hospitaes, estações de de~infecçõe.; , o te. 

A contlemnu.ção dos la.za.reto~ ainda não é 
nma conquista scicntifica. · 

São gr<1n<les os embaraços, são enormes bs 
prejuízos do commercio com a falt<1 do esta-
ções quarentenarias. · 

Um navio vin<lo de :rvrarselha para o Pará 
foi obl'igado a purga.r qu<.trentena. m~ ilha 
Grande, de onde voltou p<.1.ra o :po1~Lo do des
tino, p<.tra Bolem. O ft•eto não deu para 
pagar !l. qua,rta parte das des1)ezas! 

E como estes, conhece muitos outros fa-
ctos. · 

Esper<l. que a Camara. se conveucer{L <la nc
ccssida.cle inadhwel do. conclusão üas obras do 
la;r,areto do Tamandare. 

Pede t\ a.ttenção csclarccidt~ <lo:-i seu., no
lll'C~ collegas para c;-; to impor tanto as;-;nmp:.o, 
í!UG n'i'í.o púde ser adiado, IJrincipa.lmontCl· 
agot'<L que a posto, pcl:.L sognnda \;oz. nos 
bate às port<~~:. _ . 

Sabe o orador que vae incorrer nas iras do 
81·. Ministro e que sorú. por i:;so arrasto.clo 
<tma.nhã ao poste d<t · cliifanúeã.o, como o fo
rn.m o~ seus il}}-l=>tr~s compa.nlicii·os de repre
sentaçao,que J~tmn.Is se cm·var~o ti. .~ estultas 
p1~ctrn~õ~1.'l do Miiü.-:!tro com ares de Napo
l~a?·nur:_m. Podem arrasta l-o ao poste da . 
d.lfiamn.çao ; rnas o orauor htstima que isso 
se faça ü, cn::;ta dos dinheiros pHblicos. 

Hontem foi o Sr. Esmeralclino Bandeira a 
victin~a do sr. Minisf:ro ; anteriormente já 
o hav1am . sulo os Srs. A1I'onso Costa c 
Teixeira de Sá; amanhã. será o -orador. 

O orado~ vtte f~rta~ccor o fleU espirito para 
~~r an:a~ha as rlJatr1l!cs dos escriptoros do 
Sr. lVIlmstro. tlo Interwr. Desde j<.t, porém, 
pôde garantir unHL cou.-;a: o Sr .. Mini::;tro do 
Interior começou a sua cm'reira como pro
motor do Cttho, em Pernamlmco, comarca 
que faz parte do di~t·-ieto quo o orador rc
pre :cntct nost:.t Camar<.t. A cadtt nrticnhção 
fi:tls<1· de S. Ex. o orador respondort't com um 
fi.l.cto verdadeiro. 

No mais, S. Ex. pôde Íl' aw1.nto, não pou
pando es~orços . nem escolhendo meios para 
ver quanto ant:)s approvacb a rcf'ol'IU:t o 
aq uinlwados os pimpolhos. (Riso.) 

O Sr. §i"-.. Freire vem ti. tl'ibun<L 
pm·..t rcctific<~I' uma not-icit~ c1ue leu em 1m1 
jornal da amanhã, em que sa diz que o ora
dor se submctteu a exi;:{cncias da. l'viésa, 
q uanclo ora v a hontem, discutindo a rcform:t 
judichrhL Não honv·~ ttü; e o m·adol' 11ódo 
gai·antir· que si poP aei.lso desconfiasse quo a 
Mes~L .lhe ~1uel'ia to~her :.~ liiJnrdade, o ~en pro
testo ::>Ol'la energwo, vehmncnto e cliano de~ 
rept•osenta.ç•ão de que faz parte. o 

:SnlJ.motteu-se :.i. :;tdt~10 cstw;i'~u tli~ lviosa pm·
que a.mda t :nn o tlu·mto du ü~lhl' UIIHt voz 
sobt·o a rc!bt•m:t quo ali;i..':l nfi.o contha.t.o, nHt!'l 
dosoja. ver appt•ova.<h com a.:-; omt•nüas qut;~ 
teve que a honra do ull'ut·eeet·. 

Pt·evalcco-sc d:\ nppot·~nn_i<latle <l •. est:lt• 
na tl'ilmn:L p:wa Pnri:LI' ;i. 1\lr·sa. do11s pl·njt•,;tus 
lle lu i. · ' 

Telegeammas publicados hoJe annunci:tm 
:t peste em Marselha; noticias insertas nos O S1·. t~1•esiden-te -Os }n·ojcctos 
jornaes declara.m que a peste já fez a sua ficam sobl'O a ni.esa <~.té ulterior dolibor::wfto. 
a})parição n~?ta. Capital, sc1u que se possi1 _ 1 

· J 

explicar como se deu o facto. O Sr·. Arthur LeJnos começa 
Varios jorOO.Gs officioso3 c entre estes . a dizendo que nunca. precisou tanto lla hene

:Noticia disseram que os indivíduos quando volencia dos seus cullegas como nesta occa.
desembarcarani aprescntavaú1 já. os c;_wacte-. sião, em que vem trata.r dG negocios q_ue 
risticos da peste hubonic~. _ . il_!.teres~arn a vida local do seu ~::;tado. E, si · 

o ora,uor não sabe explicar como se p[~ssou na.o se JUlg<~ merecedor da cstum~ e vene
tal oécurrencia, quo bom demonstra. a in- r~Lção com que foi acatada a palavra do 
cnrjí1 c a desidic.t do Sr. Ministro do Interior, ·mustre chefe rcpu1Jlicano o Sr. Lt~uro Sodré, 
em materia do hygieno. E esse facto é t::mto venm·:ação quo :rem do .br-ilho da. su:.t 'palavi•a 

-mai;-; censuravel Cim\uüo de Lo~~l'CS já. lm- respe1~avcl; c?tlma.. ?rmnda dtt sua })OSição 
·viam telegl'aphado dttndo notwm do rcap- de antrgo chefe poltt1co, ao menos n. Camu.nL 
Jn.wecimento da, )?este no Porto. q_uc ouça 1)en.cvolamQnt:) o seu m~is ol)SCtn'o 
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membr o (~u1o apoi&los gemes), quo vem Conipa.rccem nmí::i os 81'.;;. Urbano Santos, 
responder a. S. E.,.. E. podem est.a.1• certos, é Jcné B·oitenx, Carlo> Marc~llino, Albuqner
com u m aximo coustrangimeoto que o or<ldor que florejo, An ton io B:t~tos, Indio do Beazil, 
vem tl'<•ta.t• rle r1uostões pura.meute locn.es, H.ouriguc.;; l!'crna.ndc;, Uhl'i,;t ino Ct•t.lz, Guc
quo deviam ser· l it1nidadas no pro}H'io sce- rlclha Mon-rn.o, Joã.o G"yo~;o, ,\nizio de Abre'•, 
na.rio onde cU<~~· tiveram origem c sedes- .Joaq11im Pirl.!·"· Thom:.~oz .Acciüly , Vil'gíl in 
onrolu.t•u.m . Br-iu;idó, .To'il.o Lope.,; Sel'gio S;l.l ll)Y<\. Gonçalo 

ltcferc-sn em seguilhi. o omdo1' ao éliSClll'SO SDti"Lo, Augu,;to Sevm•o,Eloy tle Souza, Soa.rcs 
J?ronuncia.do 110 Senado p elo Sr. Lam·o Sodr!'>. Neivn.,Camillod li-IoHn.nda ,8rmil'io Coutiuho, 
a ,proposito de um peetendido 11ttenta1o Cul:::o de Sonza, Teixeira de Sã, João Vicim, 
cont.t·a. o Sl'. Pa.ulo \iar;tnhã.o, e oode aquelle Peecil·<~ de Lyra, Esmet·:~ldin;.i Baudeit·a,E:;ta.
Senador 11ão poupou invecti vas con tra o cio CoimlJra., P cd1·o Pcrn<unlmco, Araujo 
Sr . Paes de Ca.l'valho, o a.ctual govOt'llttdor Góes, At'l'oxell;ts Galvão, Castro Rcbello, 
do Estado, c até o Sr. Campos Sallos. Noiva , Mil to.u, To~ta , Felix Ga.:;par, ·Paul<• 

. O intuito de defender seu~ amigo:; lev<~ o Guima1·ri.e~. Satyro Din.s, Tolcntino do~ San
. Sr. Ssuadur L1LUl'O Sotlré n. considerar in~u.>- tos, EJuardo R: unos, Ga.ldino LOl'Oto, Fi
peito o ca11itão Or~iz, emh<trcado l)a.ra e~ tu. nheiro Junior, .Jo'é 'Murcellino, He nrique 
Capital c que até o ul~imo momento puhli- Lagdcn, O.:;car Godoy, l3a.rro,; Fr11nco .Junior , 
cava a.rtigo~ insultuoso.; contt·,~, o governador Alvc:{ tb Bri to, Per. ira. Limlt, ~hwtins Tei 
clu Estauo.A este milit.n·,qnc <t lhts não soil'rcu Jte ir .t , l~mnci::~co Veign., Jo~! Bonífucio, E:::pc:
olt'ema o.lguma. do illust.l'O Se. Dr . :\ugusto ri<lião, Lamounicr Gorlof'rcrlo, · Mn.yrink, S<\
Montenegro, 11iio fa.lta.J·am }Wetexto::~ para. o bino B <Ll'l'OW, Nognrüra Junior, Ln.m::1rtine, 
introduzir na. politica do E.-rt<1tio, onde re.üde Oliveira Ben.ga, Edmundo d<~ Fonseca , Cin
ha bem pouco tempo, desrespeitando o g.J-· c inatG · Bl'étga, .~zcv<1do Marque;, Ovidio 
vornador, o que é JJatla menos do que iudis- Abrante.:;, l3Jncdicto <le Souzt\ , X<~ vier cio 
cipli'iJa. Valle, AlcnC[l.l' Gnimn.rão:~, Lamcnha Lin~. 

Victima. o chama o Sr. Ln.u1'0 Sodr6, collo. J\üu·çrtl E~cohar, Som·e~ tlo~ Santo,;, Angelo 
canclo-o ao h~tlo do major Drummond e do Pinheiro, Get·mu.tlO Ha.,;:>loch er, Pra.ncisco 
coronel Thoma.z Cavalcante. ~Iu.·; victimas Alenca.~tro, V.ictorino Monteiro, Alft•mlo Va
d·c que ? O que 'foz contl'<t. anos o gover nador r dita e Co.mpo~ .Car tier. 
do Pal'<L! . _ Deixam <lo comparecer, com Cõ\usa. p.1r ti-
H•~hitua.do a. admir:.w o e.>pirito Llo modera.- cipa.da , o;; S1·.>. 8<1 Peixoto, Podl'o Chermon t, 

çã.o do Sr. Souador Lauro Sodré, dechu'<' t:ua Luiz Domiugue . .;, Pereira Re is, Lim<\ l~ilho, 
e ;tranheza. tlcante d•.L attitwle que s. Ex. Gome l do Ma.tl;o.>, R aymundo dn Mi l'<~.nda, 
.aca.ba. ele t rm1<\r. , . F1·anci:>co Sodl'é, Vorgne de 1\.lm:m, Marco-

s . Kx. rofel'ilHe a'mn tulng J'ilill nH~ I! o S!'. lino Mou t'il., Dio11y.·:io Cor·qH•Iir:t, .Tosú Mon
Sen:vlot• A~orcd o, attl'ihuindo :~ cxigonclas j•rdim, Sampa io Fr. l' t':tz, 1\Iar·tin lto Campo::;, 
do St• _ 1\.ug-usto Montcncgro ·a üanstct·encl<~ SiLv-a, Ca~tro, lütngol Pcsi~tnt~, .Estevão Lobo, 

'tlMJuelles tlOLIS mi!ital'es p.m:t o;;t,, Ca.pit:tl- Ponido Filho, Silvcit•;_L Dt·ummond, Arthm· 
Na.tl[l. m:~is incxa.cto. A transfot·enci.<L se don 'rOl'r<JS, Miranda Ar.eYcdo. Valo i::; de C:tstr•o, 
:pot· a cto expontane:) elo ~r . ;\ linistt'o da Pn.ulino Carlo:~. All'r·edo l~llis. Aril.lljo Cintt•a, 
Gner1'a, :púdo o ·oea(lor a.ssc~m·a.t', o }JOt' mo- Ru.t·bos;~ Lim ~ c Pinto d:t Roch<t. 
tivn (kt ClWtçfi.o !lo Ctuh Milit{l.r . E :;em C<tUSl~ o:; ~· •. , .. losó A vnlino, l;'l'tl.ll-

-o coronel T ll0111az C:>Y<.dcanti j:í.ma.i:; at- ci:sw Sá., l~ lpiclio figuciJ•cdo, Silvio Rnmfll'O, 
t ribuin-:;ua r cmoçlí.o 1~ c:dgcncic~.s c\o ::;ovet·na.- Adnlbcrto Ouim<~rnes, Horouia do S:l, Ir•inott 
··dol.' do Par'(L S . Ex. o conl'os~o n ao oractot•, i\·l •.tel tado, Nel.,;on de V;tsconucllo;;, Raul Bar
e,J?Ódc a sseguva1• á C;w1Hl'i1 que . multo anto~ ro~o. Antonino Fialho, DJodeciano do Souz.L, 

_ dellu. se du.r, cst~ otncial jt'L insistontemonte Porei •·; ~ dos Suntus, .Joaqui m 13rc ves, !I'Ion-
. a solicit{l.Vtl.. teiro ele Bat·ro.~. Ildcfonso Alvi n1, Monieit·o 

· - Quo prooccupaç1io ci ost;.J. do cx_poi' o go- d<L Silveit·a, Fl'a.ticisco Sallcs, Leonel Filho, 
vee11aclor do .Pa.r<L <t <tnimatlvm·sito do umct Landulplw de Magalhães, Rotlo l.pho Ptüx:ã.o, 
classo 1 Fernando Pl'e:>tos, )!Ol' Ci l'a. Al v e~, Bucnó de 

Andrada, Joaquim Alvaro, Luiz Pisa, Lindo!.· 
O Sr . Presidente declara. que está. pho 8el't·a, Manoel Al ves, lUvada.via Cor-

finda. a hora. do exped ie nte. r~i;, c Aureliano Barbosa. . 
O Sn. . A RTITUR LE~1os pede a. ·s: Ex- quD, 

attenta. <L circumstancia de ter sido clt<una.do O Sr. Presiid!)nte'-I-rn.vcwlo nu
:pes~ça.lrnonte <~o clcba.te pGio Sr. Senn.clor mero legal, vou sul)mctter a v o, tos as ma.te-
Lauro Sorlrê, lhe tlê u pala.vJ'<\ no começo ela rias que se acham :'Jobro a mesn. . .. 
·or dem elo dia., par·u. uma. expUcaç~\o pe3soal. São lidos, ,julgados objecto de del iberaçao, 

. Sa. . PRt·~sm~:l\~m s<~tisfl.u'<í. o pedido do o· enviado.-; <'L Commbsão de Or<;.n.mento, 0::1 
orador. . seguinte::; 
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SRSS.ÃO E-M 9 DE !ULHO DE 190 l 11&<. 

PROJECTOS 

N. 89- 1901 .! 

A1.doriza o Gove1·no a dcspendet· 200:000$, 
pal'tt 1·epa1·cw o leito da Est1·arla ele Fer1·o 
i Rio do Out·o e faze?' acquisiçtío de ca1·ros, 
machinas e ?.oagons, 'f•eduzindo de 25'0 /o as 

: tarifas parq, gene1·os de pequena lavotwa. · 

• O Congresso Nacional decreta : 
·Art. 1 o. Fica o Governo autorizado a des

pender a quantia. de 200:000$, para . reparar 
o leito da; Estrada de Ferro Rio do Ouro e 

. fazer acquisição de carros: "\Yagons e machi· 
nn.L 

Art. · 2°. As ta.ríftts dos generos de peque· 
·na lavoura serão reduzülas em 25 °/o. 

Art. 3D. Revogam-se as disposições em 
· contrario. . . 

Sa.la das sessões, em 7 de julho de 1901.
. SJ, F1·eire.- Augusto de Vascor!Cenos.- He· 
1·edia de Sd.- Celso dos Reis.-~Henrique 

.Lagden.- Nelson de Vasconcellos. 

N. 90 -1901 

TABELLA DE VENCIMENTOS 

com-mandante. , .... . 
ajudante ........... . 

l secretario .......... . 
2 amanuenses a 2:400$. 
1 assi;tente ......... :. 
1 continuo ........... . 

12 commanda.ntes ele sec- _ 

6:000$000 
2:000$000 
3:000$000 .. 
4:800$00 . 

3:000$000 
1:800$000 

ção a 2: 000$000. . • 24:000$000 
48 :fiscacs a 1 : 800.~000. . • 86:400$1100 

1.140 gun,rdas a 1:440$000.. 1.641:200$000' 
Sala das sessões, ô de julho de 1901.--. 

Sd F1·ei1·e. 

São successivn.mente sem debate appro
vadas as retlacções fi.naes dos projectos 
ns. 38 B, 45 A o 88, de 1!)01 1 para serem 
enviados ao Senado. 

O ~~.... Germano Hassloeii.er 
(pela m·dem) - Sr. Presiclente, estando im- . 
prosso o parecer apresentado sobre as · 
emendas o1Terecidas :w projecto l'elativo a 
frontões e boliches, roqueiro a V. Ex. que 
consulte á Caruara si concede dispensa de 
interstício afim de ser votado immediata~ 
mente o mesmo parecer. 

O Sr. President;e- Ainda não 
'01·ea ·uma [Jtca,·da ci-uil de t · .200 homens foram distribuidos os impressos. Não terei 

pam o serviço de policiamento da zona duvid<l. em attender :.ta noln•e Deputadoem 
· twlJana do Dish·icto Federal, sujeita á im- ·- t 
· me{li'ata di1·ecçi(o do chefe de polícia, ap1·o- occasw,o oppor una. .. 
veitadas 800 pmças da brigada policial, e ·Tem a palavra., para uma explicação pôs~ 

. dà out1·as _p1·ovidencias ·soa!, o Sr. A.rthul' Lemos. 

•O congresso Naciona.l resolve: 
, . Art. l. o E' creada .Úma guarcia civÜde 
1.200 homens pa1•a o policiamento da zona 
ur·bana do Districto Federal, ol'ganizada da 
:seguinte fórma: 
• ! 1 commalidanto, 1 ajwlantc, 1 secr-etal'io. 
'2 ·amanuonscs, 1 ~Lsssistc.nte, l conttnuo. 
12 ·commandantes, 4~ fiscaes c 1.140 guar
das. 

Art. 2~·o Para·ser alistado na guarda. civil 
·é nucessario ser cidadão bt>azileiro, saber lê r 
, e escrever e possuir folha. co1~rida. · 

Art. 3.o A guarda. ciy-U ficará sujeita â 
'immediata direcção do chefe de policia, de
'Vendo ser aproveitado"s para. sua ot•ganização. 
at~ 80J praças da brigáda policial. · · 

Art. ·4. o Para os effeitos da execuç.ão desta 
lei o Governo ftca autol'izado a despender 

. IQ tê a somma d·e 1. 80,.0: 000$000. 
Art. 5. Revogam-se as disposições em 

··contrario. 
. Sala das sessões, 6 de .julho de 1901.

·'Sd Freir~. 
Camart V. Ili 

O Sr. A.rtb1.u• Le~of!ll (pcwa ·wna 
ex_plicaçtCo pessoal) dizia, quando interrompeu 
a.s SU<tS considerações, que o SL'. Senador 
Lauro Sodré, tratando da. aggt•essão so:ffrida 
pelo Sr. Paulo Maranhão, a.ffi.rmou ao Senado 
CitlO o Di'. Corrêa Mendes, redactor da. 
Folha da Noite, fôra igua.lmonte victima de 
um desacato. 

De fa.cco, o Sr. Mendes foi esbordoatlo.e o 
facto foi explorado pela impl'e.nsa ttpposicio· 
nista até que o org<~.m do partido do ora.dm•, 
toenou pulJlico que o attentado não obedecia. 
a rancor partídario, mas a uma vinganqa 
tomada por questões int~mas de familia .. · .. 

E a -verdade é que a. un:prensa. oppos1c1o· 
nista remetteu-se ao silencio. 

Porque. não explicou da mesma fórma._ a 
ao-o-ressão so:ffrida pelo Sr. Pttulo Maranhao, 
cujos precedentes sãó pessimos ~ . 

·Já leu em jorna.es de sua terra que o Sr . 
Maranhão estava ta.mbem envolvido em 
questões de familia e ·não ô de. adm~ra1• que 
a vindict[t contra elle oxercrda ttvesse a. 
mesma origem da ag-gres::Iío ·contra o Dr •. 
Corrêa Mendes. 
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-114 ANNAES DA GAn.lARA 

Decla.rou no seu tliscur.:;o o Sr. Lanrà 
Sodré que uo Pará não vigora a Constituição 
da Rejmblica, o quo significa q_ue dil'eitos po
liticos e individuao:> síio p)stcrgados. 

Aftirma S. Ex. que a autonomia·municipal 
garantida pela Congtituição da RepulJlioa ora 
vilipe.udiada uo Pal'ít .. . 

A' pala. v r~. rln S. Ex. oppõc o oradot• a 
·verdade. i nconcussa. 

O Partido RepublicJ.no Pat•aenw í'<~Z da 
autonomia. municipal um.cretlo. 

~ . Elle a quer tal como"· e.-;tabeleceratn as 
Constituições· Federa.l e Esta(lual. 
. · Lá, os intendente.> são eleiios pelos muni
cípio.~, a vida, loca.l é regida. por leis intei
ramente rri.unicipaes. 

Acaso querer[~ o Sr. Sena.dor referir-se tt 
circmnstancia do Congre5so ter, em grão de 
recurso, annullado eleições? 

Mas isto rtã:o é uma novidade, já. foi pra 
ticaçlo pelo propt'io Sr. Soilr6, im sun. ad1~1i· 
nístração. de .a.ccordo com n. lei orgamca 
municipal, por S. Ex. sanccionada e promul
gada. 

A lei n. 192. de 23 de junho de 1891, s:J.nc
cionada pelo Sr, DP •. Lauro Sodré, determi
nv.va a nullídadc das clciç1es do município 
de Chaves. 

A lei n. 205, do 26 . da junho du mosmo 
anno, ·igualmente sanccionada pelo Sr. 
Sodrê,declarav::t nullt\ a apuração da eleição 
do -municipioda Villa de Souzel. 

A lei n. 210, de 30 de junho tle 18g4, an
nullava a eleição muuicipalllc Almeirim. 

Quando maior tol·~l·ancia: no tempo do 
· Sr. Laul'o Sodré, em que o partido opposí

cionista nã.o. conseguiu ~oget' um só repre
sentante pat'a a Asscmbléa E-sbdual, ou hoje, 
em que della f;\zem P\Lrte cinco opposicio
nisbs, quando, pela (Iesrroporçã.o enormo da. 
voiri.ção,sc verifica quo o P<~rtido republicano 
l)Oderi<~ tnr elegido tollos os r~ipt•esentan
tes? 

Quando maiot· toleranciil: no tcmp:> do 
Sr. Lauro Sodré, em c1ue o pwtülo adVCl'
S!),rio nã.o tinh~ ropt•cscnbnTtc algLtm na 

.Camara dos Daputados F!Jdor<Les ou ~oje, que 

.:ó Deput1.do Federa! o tllustt•c o _1ialentoso 
:Sr. Sct>zzdelloCorreu, um dos nrus aggras
, ;';Í vos, ~ c nisto vae uma das suls virtudes po
· utica.s, adversarios ria situação p.:tra'3ll1;!? 

. Seja-lhe pormittLdo, a. proposito, fazer 
uma, pequena. digeassão. O partido republi~ 
cano tinha. tomado· comsigo mesmo o com• 
promisso de deixar tt minoria elegee um 
representante IJar.a a Cama.ra Fedet'<Ü e ~:>e 
·representante seria o Sr. Serzedello Corrêa. 
•Soube o St•. Augu;;to Montenegro que o SL': 
'COroneL Coriolano Jucá, chefe politicJ de 
Macapá, in, dar votação ao ea.ndid1to .Dr. 
Lima, q!ie a~sim vencerirt o Dr. Serzedello. 
Corré\a. 

Sciente disso, o Sr. Augus~o Montl3negr;> 
mandon cha.mae este chefe politico e delle
exígin qne não fizosse tal e sim que votasse 
com os se s amigos no Dr. Serzr.dello. Em 
caso contrario disse-lhe o Dt•. Montcnegro 
que rcnuncüu'ia o seu mandato. 

O COI'Onel Coriolano prometteuqne não lhe 
seria desagradavol. A traição deu-se; pot•ém. 
não sot•tiu e!feito, devido a acertadas provi~ 
dencia.s tomadas pelo part ido republicano, 
que a presl.lntiu a. temp!h 

Intlígnado ficou o Dr . Augusto .MontenegrQ 
com o facto; renunciou o seu cargo de dele· 
gado de Macapá á convenção do partido re
publicano e l'iscou o mnníci pio .da sua cheth 
politici\. . ' 

Ei~ como o S1·. Coriolano é hoje correligio-. 
naeío do Sr. L:wro Sodré c hoje aggride os 
goyemistas, como fez com o Dr. Manoel 
!:luar que. 

Este doutor, ctuc f'o i p:tra "Macapá como 
juiz substituto, teve a Rua ca~.l, logo no dia. 
seguinte _ao da sua chegada: reduzida <t 
escombt•os c crivada. de b:tlas de revol
ver;:. 
· Elle, com sua senhora o sua. filh inha, foi 

mettido. em um chiqueh·o o apenas teve 
poL' mer~ê I' vcfrossw dalli com vida. 

A crise finanMira do Pat•á. nff.o vem tio tão 
longequant0p~n:::t o Se. Lau l'o Sodré . O 
S1•. Paes lle Carvalho, doloros1mente im
Pr<~ssionado p:llo estado da : finsnça_s. dâ. 
União, em mensa.gem dirigida ao Congre_:;;o 
Llo E::;tado, lembt'ou a ceaação de um imposto 
de 2 % sob1•e divet•sa.s fontes de producÇão? 
pat'a auxiliar a União no cumprimento dos 
S3US compromis.<;o.>. Este imposto foi crcttdo, 
attingin :i. -quantia. de 1.400 contos. 

O D1•. Pac.> do Ca.t•vallui teve au~oriza.ção 
U.o Congresso pal'::l. emprcgac• aquclla quantia. 
como entendesse mais conveniente . Foi ell:1 
empr~gada. na cGnstrucçã~ de a.rmazens e 
galpüas th Alfa.nllega, no balizamento do 
porto, no concerto do phal'Jl, etc ., etc , ~ 
eta.pas aos offi<.:iae~ do exm•cito. que se tot·
uu.ram nec~S:,liU<~tle;; em v ista dt\ "V lth caris-
sima. do P<wá . • 

E ê o Sr. Lauro Sodré, que f<tz pa.r to desta, 
dis tincta. co_rporação, quem cenaul'a e.st:J. 
applicação ! 

E pei;gunt<t o Sr. L.'turo Sodr.J: :de on4c 
v com a~ eminencias do Sr. Augusto Monte
negt·o. Quererá. o Senadorparaense servir;0s; 
mah eminentes do qu} estes que cu venho 
de cítat•?. 

Chamou-o tambem de · teahidol', mas tra
liidor co:n quem. não o dis~c o Senador pa
raeme ; t em, pois, de entrat· em conjecturas 
par.t appt'ehender o seu p rmsamento. 

Tr,thidor com o Sr. Justo Cllermont ~ 
Porém, o Dr. Augu;;to Montcnegt·o a nin-
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~----------------------------------~~----------------------· guem ped.iu a s~a escoiha para presidon'te do 
Estado. . · • · 

A- sua eleição foi a manifestação incoercí
-vel da confiança popular. 

-Não trahiu ninguem e isto está provado 
,_no ·seu irrespondivel manifesto, · que de
monstrou tambem que na época. da partida. 
do Dr. Montenegro para o Par à já as suas 
relações com o Dr. Justo Chermont estavam 
estremecidas. , 

Depois de demonstrar que não. póde ser 
increpado de trahidor e desleal o eminente 
republice.no Dr. Augusto ·. Montenegro, ou
carece-lhe os _altos merecimentos . con• 
q uistados a golpes de talento, a golpes de pa~ 
triotismo, postos ao serviço de um ca
racter de ft-na tempera. Enumera as posi
ções politicas por S. Ex. conquistadas ; 
mostra as razões pelas quaes o partido repu
blicano ·do Pará presta . o seu apoio ao Sr. 
Presidente da Republica, e conclue refutando 
as considerações produzidas no Senado pelo 
D1•. Lauro Sodré e a '>Segurando qu3 terá o 
Dr. Monteneg1•o o apoio do E:~ta.do em sua 
grande maioria, airtda que victima das 
aggre::~sõe3 dos seus adversarios no terreno 
das inverdades e dos apodo.3. 0.3 homem; de 
merecimento são como M plantas que pre
cisam de ser machucadas p3.ra. espargirem o 
seu aroma.' e como as arvore~ flore ;tae ~. que 
quanto mais golpeadas, mais florescem e f.ru-

. ctifi.cam. 

limitou- a uma resp~ta aos topicos- do 
disc~rso daquelle Senador, mas aproveitou O' 
enseJO para._ fazer uma apologia do Governo, 
que elegeu o actual governador do E:)tado do :: 
Pará, e do partido de que o nobre Deputado, 
faz, com tanto brilho para seu nome, parte : 
importante. 

S. Ex~ fez mesmo um estudo retrospectivó 
de toda a situação do Parâ, e, como por: 
vezes S. Ex. invocou o meu nome, eu, que: 
estava no firme intento de não occupar a, ; 
tribuna da Camara para tratar deste a.S
sumpto, sou obrigado a. incidir na mesma 
falt:~. em que o meu illustre collega incidiu,
gastando desde meia hora ao abrir a sessão 
até quasi á hora de sua terminação, na ex~ 
pla.nação vasta da situação especial do · Es~ 
tado que ambos temos a honra de 1•epré• 
sentar, discursando longas horas sobre que~ 
stões que só int3res.3am ao Estado e qu~ n.ão 
teem a esperar dos poderes federaes a. menor 
medida. ' · . • · , · 

Sou assim arrastado, muito naturalment~, 
a trazer tambem a. esta Casa o testemunho 
da ;,minha . opinião, tanto por dever á ver:. 
dade dos factos e às exigencias de meu par:"-. 
tido, como porque nominalmente mais · de .' 
uma vez fui chamado ao debate, fui envol:.':; 
vido nos factos enunciados. . · 

Prometto, porém, ao meu illustrado cal
lega que, mantida e assegurada pela repre-' 
senta.ção do Estado, que tenho a honra de~ 
repradental>, a ca.lma precisa. para ouvir-me 

O Sr. · Serzedeilo Corrêa - com a. mesma gentileza com que ouvi .. o 
Peço a palavra para uma exp~icação pes- illustrado orador, p1•ometto, Sr. Presidente;· 

· soai. manter-me neste pé de cortezia., delicadeza· 
. e elevação em que S. Ex. se collocou, defen.:. 

O Sr. President.e-Devo ponderar dendo os seus amigos c o seu partido sem 
a V. Ex. que·faltam ap:mas 10 minutos para 'magoar a pessoa. alguma . . Si a palavra ma · 
dar a hora. fôr assegurada, e si apartes não me vierem 

· tlesviar da rota que pretendo t1'açar ao meu 
. O Sr. Serzedello Oorrêa - esl?irito, na explanaçãq_ do modo. ele ver, 

Pedirei a V. Ex. a fineza de inscl'ever-me he1 de trazer ao testemunho da. Camara. o 
no expediento tle amanhã., afim de .. dar uma conhecimento de que a situação do meu Es~ 
ligeira resposta a alguns topicos do di&curso tado não é esta. que S. Ex. pintou. (Apartes,) ; 
pronunciado pelo meu illustre collega Depu- · ·Que a ·situação política resente-se de falta 
tado pelo Pará, o Sr. Arthm• Lemos. de segurança e de· justiça, 1•esente-se de falta 

v .. E:c creia que entro. no debate bem de garantias para os meus . correlígionar:ios~ 
a contragosto, con·~ra os meus ha,bitos; Sr. Presidente, não virei consignar aqui 
contra 9S processos a que subordino a que a responsabilidade deste ou da.quelle cri~ 
mihha conducta nesta Camara, . contra o _me, pôr connivencia, caiba a este ouâquelle 
meu temperamento; mas o discurso do meu chefl3 político. Não sei mesmo si os · tele
illustrado . collega vale por uma resposta grammas que foram transmittidos do Estado 
desta tribuna ae . notavel discurso . profe- conteem siquer insinuações, dando conni.; 
rido na tribuna. do Senado pelo meu .· chefe vencia ou co-autoria no attentado de que foi 
e amigo o · Sr. Lauro Sodré. E embora victinia uma das mais brilhantes pennas. que 
S. Ex. incidisse na mesma censura que, ao tem um dos mais imp01•tantes orgãos do pu
comeÇar o seu discurso, formulou contra o blicidade do meu Eshdo, a Folha do Norte, 

• meu amigo e conterraneo, trazendo, con· ao honrado Sr. Sen9dor Lemos. Sou dos que 
forme disse, em má. hora, para a tribuna_do .costumam fazer justiça aos seus advers~ios, 

. Senado, a discus3ão de~ assumptos locaes; pois que supponho e acredito que este digno 
S. Ex. aggravou a sna . falta desde- que se não homem publico seria. inca. paz de ~ entrar ~JD 
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·eonéiliábulos dcst<.l. ordem, maculnndo o seu 
,C:ri.ome, envergonhando o nosso E.-,ta.do ; mas, 
·jfazendo esta justiça, pretendo tamlJem· mos
•itrar á Camara. o estado de intranquillidade 
_.:era· que se acha o Estado e a .~crie de vio-
lcncias praticacbs l)Ol' paíxõe1f l)articlar·i<ts c 
como consequencü.t dos pro~essos que se toem 

''posto em pratica no Pará. 
·· :Pretendo, Sr. Presidente, mosi;rar que se 
w ichefü do . meu partido, o eminente pa.
-raense, o Sr. Dr. Lauro Sodré, trouxe para 
-a·tribum~ do Senado, contr<1. os suus llabitos, 
·contra tres ~mnos de silencio, a discussão de 
·,"factos que SG passaram no Estado, foi por
:·que queixas de ssus córreligionarios subiam,. 
·-se avolumavam como ma.ré enorme, em 
vae-vens de desespero o de soffrimcntos, de 

·modo que ellc estl~va no dever de vir d.a.r 
· testemunho de qnc condemml.V<~ com a sua 
·palavra respeitada c considerada esses d.cs
·ma.Il,dos c cxccssos.Pedirei po~' conscg_uencia. 
a V. Ex. que me inscreva na primeira hora 

-'-do· expediente da sessão de. <~manhã, parare
':~spónder à alguns topicos do importante dis-
curso do meu honrado collega, promettcndo, 

"Sr. ·Presidente, r0speita.r as boas normas 
·:des-tw. Casa c os deveres que me imponho 
·s~mp1'e, respondcüdo alJBnas ácgdllo que 
careça de mil1ha. , parte te1• uma resposta 
~prompta., em satisfação aos sentimentos d.e 

··';todos os·meus patrícios o COl'rcligionarios. 
Da certo não acompa.ulta.Pei S. Ex. na 

parte referente ü intervenção deste ou dâ
·::quelle poder, desta ou daquella autoridade; 
.. ~na, economia intima desta Caíla . 
. • .··Sou dag_uelles, Sr. Prelidentc, o j(~ tive 
::occasião de dizel·o, que S!1bem.quc podem 
··mais em sua alma e em seü coração n.a.rni-· 
·:zade c os a1Teetos do que intel'esscs pessoaes ; 
·que mais . pot1cm dentro ·de seu coração 
rec'ordação de aifectos e de <stirnu., do dedi-
cação e os interesses geraes dosou paiz do que· 
interesses partidt~rio~, c cntã.o prefiro calar, 
-embora seja incomprchcndido polall paixões 
•,·politicas o a minlu.t conducta seja exposta a 
"censuras e <i condemna~.ã.o. (Muito uem, mttito 
:~bem.. ·O o1·adm· ê cumprimentado.) 

':Vão a imprimir .os iileguintes 

PROJECTOS 

incumbido da hihliotheca desta Camara, bem 
como o de conservador da bibliotheca a 
Commissão de Policia otrereco á conside~ 
ração da _cama;ra ? seguinte projecto de lei, 
c1ue 'J_n'ovidencm acerca do pagamento dos 
vencuuentos, no corrento exercício dos func~ 
cionarios nomeados para ac1ucllcs ~tu'aos, . o 

O Cong-resso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Governo autorizado a 

abrir o ctedir.o n~c~ssario para pagamento, 
no corrente cxerCicw, a um chefe de secção, -
incumbido da bibliotheca da Calt1ard dos 
Deputados e de um conservador ·da biblio
theca, nomeados pot· d.eliberação da mesma 
Ca1'?-ara, em sessã? de 6 do corrente, o pl'i
merro com o vencimento annual d.e 9:000$, 
o o segundo com o de 5:000$, sendo dous 
terços de ordenado fixo o um terço de ()'ra~ 
tific~.ção ; revogadas as disposições em ~on
trarw. 

S,ala da:; Commissõe.~, 9 de julho de 1901. 
-Carlos Vaz de J1IeUo, presidente.- Carlos 
tle Novaes, 1 o secretario. --Angelo Neto 
2° secretario. - Agapito Jorge dos Santos' 
3o ~ecretario. -:- Luiz Gualberto, 4° sccre~ 
tarw. 

N.92-1901 

Autoriza o Governo a concede~· a quem maiores 
vantagens o{f~1·ece7· privilegio pam con
strucçao,uso e rtoso de uma est?·ada de (er1·o 
que partindo de Santarém. ou out1·o ponto 
melhor, que -os estudos determinarem na 
margem do Tal:pajoz, no Pa1·á, 'lld a Cuy~bá, 
c~m ·um 1·ama que vá ter á (7·onteín;,,boU
vzana e dà out1·as providencias 

(Substitutivo aos projectos ns. 202, de i895 e 
210, de i8\J9) 

A' Commisflão de Obras Publicas e Colo
nizaç:i'Lo, a requer•imcnto do Sr. Pa.nl<~. Ra
mos, fort~m envit~dos, afimdo'quo osta. novaw 
mente omitta. se.n pm•ecol', os projectos 
ns. 202, de 1895 e 210, do· 1899, amho~ con
cedendo privilegio, uso c goso do uma es
trada de ferro que, parti11do de Sant<~.rém 
no Pará, vã a Cuyah{~, no Estado de Matt~ 
Grosso; o pri111oiro a André Gaudieley o o se
gundo a Alexandre' d'Attri e Raul de Sampaio 
Vianna. N~ 91- 1901 A Commiilsão reconhecendo a utilidade 

.-Autoriza o· 'Governo a ab1·~r o 1:1·edito neces- desta via ferrea, · utili<!.ade proclamada em 
sario. pa1~a pagamento, no co?·rente exe1·cicio,. bem elaborado parecer, quando ouvida a. 
a um chefe de secção, incumbido da biblio-' respeito, pela. Commis:;ão Especial deViaçãõ, 

.·theca da Cam.ara dos Deputados e de um que a incluiu no plano geral de . viação da. 
: conservadm· da . bibliotheca; nqmeados por Republica; c, ·considerando que, em. concur
:deUbe,·ação da mesma ·camara em sessão rencia publica, o Governo poderá fazel' esta · 

. ,~tl.e, 6. de júUw do co?Tente .anno · concessão ·em ,condições ma i:; favoi'avois.ao ... 
The'souro, ·que· as. dos refer!dos · projectos, • re

.. Tendo sido, por> deliberaÇão de 3 do cor· solve apresentar â consideraÇão da. C~maru. 
··r~nte, creados os Jogares de chefe de secção,; o seg!lintc projedo substi~u~iyo; 
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O Congres:'lo Ntlcional decreta: 
Art. 1.° Fíca o Govei·no autorizado a con

c~der, a quem maiores vant,Lgens olferecee, 
privilegio para constrncção, uso . c goso de 
uma. e>trada de ferro, quo partindo de Sn.n
tarémou outi·o ponto que melh 1l' os estudo:> 
determinarem . na nnrgem do Tapajoz, no 
Pará, vã a CuyaM, com um ramal que do 
ponto mai:'> conveniente vá <l fronteirtl boli
viana. 

Art. 2. 0 Podel'á o Govemo dispens-ar ao 
conee<Jsionario os seguinte::~ f<wores : , 

l '\ privilegio por 60 annos ; 
2°, isenção d] di Peitos de importação sobl'e 

os materiacs ·l)ece.3sa.l'ios á· constrncção d<l 
eatrada ; 

3°, direito de des~t})l'Opriação por ütílidade 
publica, nos ter•mos da lei, dos terrenos no
cessarias <t co:J:strucção'<las obras ; 

4<>, privilegio até 20 kilometros ].X~ra cid<t 
lado. do eixo da linha. · . 

Art. ~i. o Caducará a concó1sã.o si, tl'es 
annos depois de ;"l.ssignado o re3pec~ivo con
tracto, não a.pre.3!mt:l.r o concessionario os 
e~tudos definitivO$, o sl, 12 mezes depois de 
approvados não iniciê.trem as oh r as. -

Art. 4. o . Revogam-se a.;; dispo.;;ições em 
contrario. · 

Sala das Commissões, 8 de julho de 1901.-
0legarío 1liaciet, pt•o3idcnte .-Eiennenegildo 
de Moraes, rotator.-Cm·nei1·o de R,e:;ende .
Vespasianú de L1lbuque1"1JUe .-Cetso de SoH:;ct.. 
-,Sérgio Saboya. -Eelix Gaspar. 

:N. 202- 1895. 

O CongrJsso Naéiom1.l resolvo: 

N. 210-18:19 

O Congress9 Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' concedido a Alexandre d'Atl'i .·• 

c Raul de Sampr.üo Vianna privilegio por 60 
t~nuos, . para a construcção, uso e goso de 
uma estr·ada de ferro de bitola de um metro, .. -
que, p<.l.rtindo de Sa:ntaeem, no Par(L, vá a .. 
Cuyabtí, com Ul'Jl ramal que, do l)Onto mais: 
conveniente, vá. á fronteira boliviana.. . . 

Art.2.0 A zona e direcção do traçado, con~ 
dicções technica'l e mais especificações rela
tivas â. construcção da linha serão· reguladas ·. 
em contl'acto com o Poder Executivo. 

§ I. o Os concr.ssionarios gosarão do direito 
de desaprop~ia,ção por utiUdâde publica, nos ·. 
termos da lei, dos terrenos necessarios á con· : 
strucção rlas obl'as. 

§ 2.0 Os materiaes necessarios ú. construc
ção ela. linha e de suas· dependencias, , 
bem como o material rotln.nte, são isentos do~ 
pagamento da~ taxas aduaneiras de impor
tação. 

§ 3. 0 Serão privilegiados 20 kilometros 
para ca,da lado do eixo da linha. . . 

Art. 3.° Caducat•á a concessão si, tres._ 
aimos depois dl} t~ssignado o respectivo coil- · 
tmcto, nã.o a.presentat·em os concessiona.
rios os estudos de que tra.ta o art 2° e : 
si 12 mozcs depois de approvados defitütiva.,. 
monte no toclo Otl em ])ade, não. inicictrem,. 
n,s obras. . 

Art. 4.0 Revogam-se · as disposições em: 
contl'at'io. - Coef.ho Oint1·a, presidente . ....;. , 
Cttpe1·tino de SiqHeira; relatol' .-Arthtt1' Tor
?··es.-.Pat,la ·Ramos;- Vespasiar.o de Albu
qum·q~te, com r0;;tricções aos §§ 2° e 311 do 
art. 2°~ 

Art. r. o E' o Poder Executivü ·autorizado a 
coucoclcr a.o cidadão Andeé Gaudie~Ley, ou 
a. quem m:üs vantagens o(fet•ecet', privilegio 
pol' 60 annos para a construcção, usJ e gozo 
de um~~ ostrn.da do fereo üe bitola do t.::n 
metro entre a capitn,L do Eshrlo de _ Mat.to 
Grosso c o porto-de Aveiro, ou· outro· ponto · 
que melhor os estudo~ determina.rem, na 
margem do rio Tapajós, no Estado do Pará. 

N. 93-19:>1 

Auto;·üra o Governo a ab1·ir ao Mínisterio (Z<Z 
Guerra o c?·eclito extram·dinw·io de.·., • 
3:916$960, pw·a occorrer ao pagamento dos 
vencimentos do mestre da extincta otficina 
de córreei1·os elo Arsenal de Guen·a do Rio 
Grande do Sul, 01·ozim.bo da Silva· Marques; 
cujos ser~Jiços foram, ap1·oveitados -na Inten-

Art. 2. 0 A concessão sBr{L elfectuada de 
accorüo com as disposições const:.mtes do3 
decretos ns. 5.561", de 28 de fevereiro de 1874 
e 862, de 16 de outubro de 189:), exceptuadas 
as clausulas que não se compadecem com· o 
l'egimen das leis a.ctui1lmente em vigor. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. , 

Sala das commissõe3, 19 de setembro 'de 
1895.- J. N.ogueira J?a1·anagud, relator.--
Aristides de Queiroz, presidente.-Bueno de 
Andrada.-Jose Bevilaqua.-J~mqueú·a ,1y?·es. 
;_.Urbano de Gouvâa.-CoeZho Cintra. 

dencia da_ Gue1·ra , 

Em mensagem de 28 do prJximo passado 
solicitou o Sr. Presidente, da 1{opuulica o 
credit.o de :1:916$690, pat·a occort•or· a.o pli.-
0'<.\mento tios vencimcn tos do me3tJ•o da ex
tinct<\ officina. do cort·ceiros do Arsen.Ll d() 
Guet'l'tt do ~starlo do Rio Grande (lo Sul, 
Orozimbo da Silva Marques, cujos scrvjços 
foram approvoita,los na Inténdencü\ da 
Guerra, quando fechada esta. otlicina em 
1898 e 18!:19, s3gundo ·infortnou o Goveeno ; 
o considerando ·a · Commissão d.e Ol'ça.mento 
(lUO a C amara tem. . decidido . fa. vora volmente 
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ANNAES DA. CA.MARA 

.:todos os casos i.denticos, ê de parecer que 
:·seja acceito o seguinte projec·~o de lei : 

O Congresso Nacional res9lve: 
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo au

-torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
.credito extraordina1•io de 3:916$690, para 
o.ecorrer ao pagamento dos vencimentos do 
mest1•e da extincta officina de cot•t•eeü•os do 
Arsenal de Guerra do esta.do do Rio Gralide 

~;do Sul,- Ot;ozimbo da Silva ~1:arques; cujos 
;_serviços foram aproveitadcs na Intendencia 
'"da Guerra;. fa~endo as necess:.trias operações 
"" ~ revogadas as disposições em contrario: 

Sala das Conunissões, 9 de julho de !.901. 
• --Pattla Guimm·tTes, Presidente.- li:Iay1·ink, 
relator.--,-Nilo . Peçanha.-Sabino Ba1·roso.

.:· Cipcina,to . Braga. -Cassiano do N{T,scimento . 

como temp.J de serviço o decorrido de lO de 
fevereiro de 1879 a 26''de fevereiro dcl883, · 
de- 15 de novembro de 1884 a 4 ·.de setembro 
do 1889, e de 22 de fevereh•o de 1891 a 31 de -
outubro de .1895; r~vogadas as disposições ~m 
contrario~ · 

Sala das Commissões, g de jnllto de 1901. · 
-J. A. J.Vei!)a, presidente.-Vi1·gilio B1·-igiclo·, 
l'alator.-Bueno de Pai!)a.-PinheiJ·o Junio1·. 
-Estacio OoÚnb1·a.--.Joii:o Candido. 

o Sr. Presidente'.:.... Tendo dado 
a hora, designo para amanhã a · seguinte 
orJem do dia : 

Continua~ão da ·discussão unica. do parecei• 
n. 14, de. 1901, opinando no sentido de serem 
acceitas as cm:mda.s offeracidas na. 3:\ dis
cus ;ã.o do projecto n. 99 B, de 1900, qu~ 
reoraaniza -a ·.Justiça do Districto Federal; 
. co'ritinuação da 23 discussão . do projecto 

':-':Auto1·iza o Pode1· Executivo ·a conta1· ao 2o es- n. 27 A, de H:lOl. estabele:!endo regras para 
:,~ · c1·iptw·w·io do Thesouro · Feâeml,. Oy1·iaco a adjudicação de bens · na·s execuÇões em 

Antonio dos Santos, como tempo de serviço geràl, com voto om separado do Sr. Azevedo 

N. 94 - 1091 

o de~m·rido de 10 de {eve1·ei1·o de 1879 a 26 Marques; . . _ . . . 
de fevereiro de 1883, ~Ze 15 de nouembro de Continuação da. - ~a. d1scassao do proJecto 

-. 1.884 a 4 de setemb1·o de 1889 e de 22 de n. 46, de 1901, autorizan~o o Poder Executi_vo 
Jeve,·eiro de 1894 a 31 de outub1·o de 1895 a abril• ao Ministerio da Guerra o credito 

-· · extraordinario de 4:225$800: p:1ra pagame~to 
. ... · Oyriaco AntoniJ dos Santos, 2o escdptura- do Ol'{lenado a. que tem direito 6 almoxar1fe 
"~:rio do Thesouro Federal, requer ao Congresso da extincto Arsenal de · Guerra tle Pel·nam
::,Nacional que seja contado o temp.J em que bnco .João Climaco dos Santos Bernardes; 
:· esteve fóra. do serviço por injustos motivos, Continuação da 3a discussão "do projecto. 
,; eallega: qne a sua primeil•a demissãofol-" 11• 268 A, de 1900, autorizando o,;Pol.!.er 
·'.,lhe daria por pel'seguição de um chefe .que Executivo a ga1·antir os juros e amoroizaçao, 
~~lhe attribuiu um fttetp. de que,se justificou dneante 15 annos, na importailcia annual de 
:~ .-_plenamente, sendo depois renomeado; que a 71:500.~, cor1•espondentes a.o emp1•estimo de 
:. ·segunda lhe foi com sorpreza dada pelo mi- 650:000.~, juros do 7 o/o c amortização de 4 %, 
· ·nistro Laffayetto, enfV'oz do remoção que lhe que elfectuar a Associação do Quarto C~nte-

era p3dida., desculpando-se que mais facil nario uo.Brazil, p&ra ·· o fim de constrmr o 
~ lhe era demittit· quo remover! que logo edificio destinado á. Escola de Bellas Artes ; 
' ._após era rea.dmittido ao serviço; que sempre Nova discussã.o drt emenda do Sr. ·ueredia. 
·· go~ou da maior estima de seus chefes pela de Sá ao projecto n. 38 A, de. 1901, que auto-
: ~ :correcçã0 e honot'<tbilidade de seu proceder; rlza 0 Governo a confirmar, attendendo ás 
"ii; que outros funccionarios dorriittidos em con- necessarias vagas, no primeiro posto de offi
:.·,_dicções identicas foram raintegrados . para cial do exerdto os :alferes . gl'd.duados que 
;~~ tôdos os effeitos; que é de equidade sinão de tiverem obtido as approvaçõos plenas de qll:e . 
j- ·j'º-~tiç~ contar-se-lhe ao menos o tempo em trata 0 art. 95 do regulamento de 18 de abril 
'~;_que esteve, por aqüelles motivos, fóra do de 1898; . ;· _ . . .. · · 
~(; ~erviço publica:,-e termina pedindo ess<~. re- 2a discussão. do p1~oJec ~o n. 67, de __ 1901, 
:_:;J>âração_: · · . . · ·. ·· · autorizando o Poder Executivo a almr ao 
·· . A Commissão de_ Fazenda e Industda, bem Ministerio da. Guerra o credito extraordi-. · 
-pesando -as allegações do peticional'io, é de nario de 4:806$630, ·para cumprir a sentença 
J)a.recer que seja. deferido o seu pedido e offe- do supremo Tribunal F~deral, q.ue man_dou 
.,receá cJnsidm·ação -do Congresso o seguinte: pa()'ar ao major Democrtto Ferre1ra da Stlv:a 

. PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
f ·· •• 

. Artigo unico. Fica o Poder Executivo· au
{ ~torizado a contar ao 2° escripturario dO The
~< souro Federal Cyriaco Antonio dos Santos, 

os ;éncimentos que deixou de receber ?<?IDO 
lerúe, em disponibilidade, da Escola Mtllta.r 
do Estado do Rio Grande do Sul; 

3&. discussão do projecto n. 264, de 1900, -
autorizando o . Governo a prorogar o prazo 
·concedido á Socicdad~ Montepio Get•al . de 
Economia dos Servidores ~o Estado, para. m-
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50a SESSÃO EM 10 DE JULHO 'DE 1901 demnizar ·ao Thesoui·o Federal da _quantia: 
que lhe é devedora; até que essa instituição 
regularize sua situação, po~endo mesmo . re- Presidencia·· elos Srs. Vaz ele Mello (Presi-:-. 
leval-a do pagamento da . importancia eni dente.), . Julio de llfeUo (2° Vice-P,·esidente), : 
que ficou alcançada-nó anno de 1899; Luis Gua/.be1·to (4° Sect-etafio), Cm·los de : 

3a. discussão do projecto n. 23t A, de 1900• Novaes (1"' Secretario) e Va.z de ],fel-lo (Pre-
elevando a 16 o numero de engenheiros sidente) 
chefes de districto, na . Directoria Gera:! dos . . . . ' · .-. ..: 
Telegrapbos, no ex:ercicio d3 1901· - Ao mew-d1a procede-se a Qhamada, a qu .. a.l é, 

. · _ . · . ' . respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
2a ~Iscussao do .proJecto n: 57, tle _1901, Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 

<u~t~r1za.!1do o Poder Execut1yo a abrn• a,o 'Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Artbur · 
M.in.tsterw da Fazet;tda o credito extraordt- Lemos; serzedello Corrêa, Urbano Santos, 
narw de I04:~~;f;583!_:Para ~ccorrer ao paga- Rodrigues Fernandes, José Euzebio, Christino . 
ment') tlas _grattficaçoes devidas aos eml?re- Cruz, Guedeiha -:- Mourão, Cunha Martins,. 
~ados d~ d!versas ~lfa.ndegas .da. Repub~LC_!L, ·Nogueira Accioly, Francisco Sá, Frederico.< 
mcumbidos do servtço de e~t~ttstiCa e rensao Borges, Gonc;..1.lo Souto, ~loy de ~oúza;~ 
de. despachos em 1897 e 1808, Tavares de Lyra, Soares . Ne1va, Camlllo de ~'f 

2a discussão do projecto n. 58, de 1901, Holla.nd~ , Silva Mariz, C~lso de Souz~,: >_ 
autorizando o Podet· Executivo a abril• ao Malaqmas Gonçalves, Corneho da Fonseca, . 
Ministerio da Fazenda o credito extraoi•di_. Julio de Mello, Affonso Çosta, José Duarte, ·:. 
nario de 8:000$. para pagamento do aluo-uel Epaminondas Gracindo, · ArJ.u,jo Góes, Rodri-:. · 
da casa onde funccionou. de setembro a <:Ide.. gues Dor ia, Seabra, Milton, Manoel Caetano, 
zembró de l89::J, a Delegacia Fiscal no Estado· Eugenio Tourinho, Alves Barbosa, Galdino ~ 
do Río 'Grande .do Sul_ e o supplementar de Loreto, Celso. dos Reis, Augusto :de Vas~ >' 
20:009$ á verba. 9"'--'-Caixa de Amortização.,- co~cellos, · . NI_l() Peça.nha, . Lourenço . Ba":' , 
da lei n. 745; de 29.- de dezembro de 1900, pt1sta, GllStodio- Coelho, Juho .. santo.3, A~~ '.; 
art • .28:-'Assiauatura. de notas· · · reliano dos Santos, TheoJihllo · Ottom, ~,· 
- 2a <Íiscttssã~~do projecto . ri. boA de 1898 · ·vi~iato Ma~c~Eenhas, F~ancisco ·Veiga, João :. _ 
d t · d · b · . ~ . ' Lmz, Esper1d1ao, Necesw Tavares, Lamou- · 
e ermm~~ .o que os roem r?s do Trlb~ma!. nier Godofredo ,Antonio Zacharias, Landulp_ho . 

de C~n~as seJam . . aposenbdo:~ c9~ .t~do, o.) .de Magalhães,Cal'los ottoni, Manoel Fulgen- ·.: 
venCimentos,, após 20 annos ~e ser viço, ou · - L. d 1 ho Caetano Nogueira Accioly , · 
com ~-3 venCimentps p1:oporcwnaes, apó l..l~ ~~~ga~1o~ciel, Eduardo Pimentel, Gustavó .·· 
anno~, pr~va~a a mvalldez, e damlo outras Godoy, Malta Junim•; Domingues de castro, 
providenCias • bino Bueno, Oliveira Braga, Bueno de An· 

la. discussão do prójecto n. 43 A, de'l90l , drada Adolplto Gordo, Cajado,- Cincinato · 
autorizando o Poder Executivo a alJrir ao Brao-a' Hermenegildo de Moraes, Teixeira; 
Mini:-;terio da Justiça e Negocio.;; _Interiores o Brandão, -Manoel Alves, Xavier do Va,Ue, 
c1l.edito cxtraordinario : d·~ ~:827$800, para JoãO· candido, IJamenha IJns; Carlos Caval~ ._··· 
pagamento a D,. ·Eugnnia. Torreão Corrêa de · canti Paula Rámos, Francisco Tolentiito, .<' 
A1•aujo, vi uva do juiz de dh•Jito em disponi- Barb~sa Lima, Soares dos Santos, Francisco .. ' · 
1Jilidade bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa. Moura, Francisco. Alencastl'Q_. Vespasiano de ::;: 
de Araujo; ' _ ·· Albuq_ue1•que, Alfredo Varella, Cassiano do i 

Nova disc1Lsão do pro,jecto n. 153 E, de Na.scimento e Diogo Fortuna. . 
1900 (redacção do additivo d13stacado na 3a. . Abre-se a· sessão. 
discussão do projecto n. 153, deste anno; em E; lidà e sem debate approvada -~ acta d<\ ' 
virtude do art. 133 do Regimento Interno), · ·t d t 
autorizando o Goyerno a transfe:r:ir par~ Ma- sessão an ece en e. , . 
noel Maria Velles a concef.Hão feita. a Julio Passa-se ao expediente: 
Benevides ·pelo de.creto n. 9;:}, de 7 de ou- 0 ·Sr. Presidente- Acha~se sobr~ ·. 
t~IbrO de 1892, podendo . p1•orogal-a por mais a mesa. uma denuncia·. apresentad-a _pelo &r • . 
()Inco anno.), contra-almirante Custodio José de Mello · 

Levanta-se a Se3são ás 4 horas da tarde. contra 0 Sr. Presidente da Republica. · 
E 'sa denuncia serit, om tempo opportuno, 

· remettida <í Commissilo Bspecial, <1ue sertt . 
eleita amanhã. O Sr. 1° Secretario va,e pro~ .. 
ceder á leitura. ·· 

· O Sr. Carlos de :Novaes-(i0 Sé~ 
. c,·etar1:o)procede t~ Jeitura da seguinte 
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A.NNAES D..l CAMARA 

DENUNCIA foi preso, e não tendo sido a respectiva pen!l 
imposta em ordem do 'dia, praticou mani

i, Exms. Srs. Deputados Ct Camara Federal festa violaç--ão d~isposto no artigo acüna,
~-.;.._Custodio José de Mello, contra-almirante .citado. 
da armada nacional, usando da attrfbuição Praticoutambem· o·Exm. Sr. Presidente 
que a qualquer cidadão confere o § 9° do da Repuhlica manifesta. violação do disposto 
-art. 72 da Constituição Fcde1'al, vem trazer- no art. 1° do Codigo Penal da Armada, . 
:.vos. a presente denuncia, por elle assignada, quando · aggravou a prisão do abaixo as.~i~ 
· contt•a o Presidente da Repnblica, Dr. Ma• gnado com a incommunicalülidade, visto · 
: no~l Ferraz de Campos Salles, por haver o como neste artigo está terminantemente 
.. mesmo prepotentemente usado contra sua prescripto que «nenhum individuo ao serviço ~ 
\pessoa de víolencías, com ma.nifesta trans- da marinha de guerra . poderá set' puhillo 
·:gressão do§ 15 do art. !Jo e do art. 22 do com penas que não estejam préviamente · es
~~Codigo Disciplinar da Armada; do art. 1° do tabelecidas»;- o não se acha, . quer neste co- · 
~. Codigo Penal, tambem da armada e, final- digo, quer em outro qualquer, estabelecida 
~ mente, do·§ lG do art. 72 da carta de ~4 de a pena de incommunicabilidade ou se trate · 
·:te.vereiro, coino passa a provar. de um crime, ou se trate de um simples . 
, ~·s · 11 horas da manhã elo dia 23 de ·março delicto. · - . 

.::ultimo.. achando-se o ~baixo assigna.do om Manifestamente violou ainda o cheia do · 
· up:ta loJa da rua do ÜllVIdor, foi surprehen· Estado a disposição do art. 22 do Codigo Dis
dido poi' umU. ordem . de- prisão, emanaüa do cíplinar da Armfl.dn., por isso que, si o sup- · 

~ chefe do Estado, a qual- lhe foi apresentada po . .;to delicto, quo ao abaixo assignado attri- 
r.pelo contra-almirante João Justino ele Pro- buiu S. Ex., merech~ pena mafs severa ·que -
:~_ença, encarrega:_.do de effectua.r a ,prisão. qualquer das comminadas neste codigo, ... 
,;_· Esta ordem nao declarava o motivo da não pqdia a seu -alvedl'io tornal-a rigoro;~a 
'.':Pi'isão,nem tão pouco lh'o disse . esse con- com a pena de incommunicabilidade, vis &o· 
,:- tra-almiran te, de sorte q uc 'foi elle preso e como é isto expressamente vedado a S. Ex •. 
( posto em incomrmmicabilidade, ignorando pela disposição cltada nos termos seguinte.~: · 
<~:e)ltã.o·, conio ainda ·hoje ignora, o motivo · «Em casos que as penas comminadas ne::~te 
~· dest·a..Pena, ~endo, portanto, recluso, como codigo .não sejam proporcioná~s á gravi- · 
>sicfôra um bandidu. · dade da fà.lta, isto é, quando esta. exija mais : 
r·<ne sua prisão ofticióu o abaixo assignado sovera repressão, deverá a autoridade· com~ . 
:;.a~' cllefe do estado-maiOl' da armada penimlo petente; de acCOl'dO com as leis em vigor, ·. 
:; lhe•declar•asse si o delicto por quo se achava ordenar ou pl'omover·o respectivo procedi- ·· 
'>preso era eifectiva.mente delicto dis.!iplinn.l', .monto ct•iminal para. a punição do culpade.~
';;.como dissera o Ministro d<~ . Justiça om tolo- Finalmente, o Exm. Sr~. Presidente da 
;;ftra_!llma-circular ~lirigido ri.bs gqver~túiot'O~ Rcpnblica tl'ansgrodiu a disposição do · § 16 
,dos Est<~.dos o publicado em todos os JOrnaes do art. 72 da CJ.l'ta tlo 2,1 de fevorJit'o, por- · 
.:desta capital. · . · que, não tendo dado execução :tquelle proce· 
··. Esse offi.cio f1cou ·sem re:-:posta. e o <tbaixo dimento, apGzar de havel-o dmv~ veze::~ re- 
assignado continuou detido, sem que sou- querido o abaixo assignn.do, h<"tvcndo tt~.mbem 

:,besse qun.l u. sua culpa, que ta.mbcm não foi ordenado quo Pião se lhe désse nota de culpa, 
·: ~onsiguada em· nenhuma ordom. do tlia, nem 11cgou-Hw, uest'n.r·to, os mt~ios de defeSa.
-'em sua caderneta. as~egurttdos no artigo citado, nos seguintes. 

·:_:; Pela mesma fórma ficou ta.mbem igno- e expressivos termos: « Aos a.ccusadus se 
,,rando· o abaixo assignado qual a aggravação assegurará na lei a ma,is plena defesa, com. 
:. !}eS:se .supposto delicto disciplinar, · que levou todos os recursos e meios essenciaes . a. ella,. 
-~ó .·presidente da . Republica a augmentar a desde a. nota. de culpa, entregue em 2,1 horas : 
)'~spe..:tiva pena. com a de incommunicabi- ao preso e assignada. pela autoridade com-: : 
'lidado. . potente, com. o nome do accusado e das tes~ · 
·,:: Ora,:Srs. Deputados; o § 15 do art. 5" do temunha.s.» . . 
.Código Disciplinar da Armada, estatuindo Senhores Deputados, o abaixo assignado, , 
_positivamente « que· qU:alqum· p·ena, ·com soffrendo ainda o peso da grav-e e injusta . 
ex:cepção de admoestação e reprehensão, que ac.cusaÇ<1.o que· lhe fez o Ex.m. Sl'. Presi~ · 
:podem ser-verbaes, será.imposta em ordem dente da 'Republica; qual a de haverelle 

~ no ' dia, com especificação da quâlídade e commettido um delicto disciplinar, tendo-lhe · 
duração da mesma pena~ · dó motivo que a tambem o mesmo Exm. Sr. fechado todas as . 
::determinar e das circumstancias ~ que occot·~ valvulas ele defes :t, como já vos foi démon- 
'l'erem para aggravar ou attenuar a contra-· .strado e provado, . eomprehendei3 bem . que· 
irençãó., si as . houver», é evidente que . o não podia, nem · devia, o abaixo assignado · 
Exfu· .. · Sr: Presidente da . Repnblica, occul:.. deixar de lançar mão do direito qu3 a qual
~ando ao abaixo · assígnad() o delicto por· quo quer cidadão faculta a carta constitucional, .. 
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n;ãosó il? i~tuito de promd~~r a responsabi~ prisã,o, o chefe do PoderExecutivo, dev.endo, 
!idade cr1mmal do chefe do El{ecutivo como já que nã,o confiava na palavra do abaixo as
para. defender-se dessa falsa. imputação e signado, mandar submettel-o â. inspecção de _ 
consequente prisão que soffreu. sa.ude, mandou, a0-envez disto, relaxal-o dá 

Srs. Deputados, o illegal procedimento prisão, mas que seguisse elle incontine1>ti; · 
que acaba de ter o Exm. Sr. Presidente da isto é, 3/4 de horas depois para o. destino.; 
Repuhlica .para com o ·abaixo assignado,é que lhe estava determinado. 
t'!nto ~mus estranluwel quanto _outro não Declarando ainda o ab:üxo assignado não; 
na?_ f01 seu movei sinão gratuita perse- poder cumprir esta ordem, por se achar en~ 
gUlçao. · . · fermo, S. Ex., de novo,prendeu-o e só então · 

Sabeis que, . depois-~da. revolução de 5 de ordenou que fosse elle suhrnettido áquella . 
setembro, decretou- o Congresso Federal uma inspecçião. .· 
<\mnistia para todos quantos tomaram parte · Tendo a junta medica milita1•affil'mado em· 
nesse movimento. , , seu parecee so:ffrero abaixo as$ignado de dys- · 

Dos beneficios.desta lei gosam todos os re- pepsia ga,stro-inte;tinal atonica, justificando; 
volucionarios, mesmo 03 que mais se salien· portanto, o motivo por ·que_ recuzou elle ·: 
ta!am no referido movimento, . excepção seguir para Manáos, S. Ex., relaxando-o da. 
feita da pessoa .do abaixo assignado. prisão, ordenou que, não obstante o que ncn. . 
. Assim ,é q.úe, desde então até . agora, expo$to, assim mesmo enfermo seguisse o· 
1sto é , ha· sms annos; acha-se elle . na si tu- abaixo assignadó, não já a aguardar ordens . 
ação de proscripto, -sem que sua. consei- em Manáos, onde era de presumir que sua pre- ' 
encia o acéuse de haver commettido früta· sença fosse· necessaria ao serviço publico, 
alguma que justificar possá, semelhante pro- mas para o E::!tado do Ceará, onde tambem· 
cedimento. · · · devia aguardar or~lens, com os mesmos ven- · 

E nem se diga, Srs. Deputados, que cimentos já declarados; donde se conclue que 
essa: proscripção, em qüe o lançaram; é não era o s :.~rviço publico que reclamava . a __ : 
de-y1da . à . falta ·de comp~tencia, porque prGsenç:t do abaixo assignado em Mamtos,.; 
ah1 esta. a sua fé de· offi.cio para attestal-a nem tão pouco no Estado do Ceará, porque,. 
em todos os l'~uos de rsua- vida profissi ... enfermo; não poderia o abaixo assignado alli 
onal, no.3 quaos tem el:e alternadamente prestar serviço de ordem algum\\, e, por
funccionado êm um período ele 49 annos tanto, que a ordern de seguii• elle p_ara este' 
ininterruptos. . ou aquede Estado era na.da mt1lS, . nada. . 

Não sati$feito •S. Ex. o Sr. Presidente men0s, que uma ordem do deportação masca
da Republica com o ostt•a.cismo em quo racla, com ajuclu. de custo e vencimentos il-
o tem conservado, lembl'On-se ele tormH' legaes. · . · 
sua· situação m<tiS aftlictiva, indo atê a.o Pe1•sistlndo o abaixo assigna.do no motivo 
ponto . de imputn,r ao abaixo assignado, que o impediu do seguir para Maná.os, S. Ex~ 
como j<:t e.lle vos disse. um !'antastico de- determinou ao cliefe do1' estado-maior que, . 
~icto disciplinar que, não p·udendo, pol' neste caso, · qwalquer que fosse o motivo 
;sto mosmo, ter qua.lificativo, ni'í.o consta apt•esentado pelo abaixo as ·;igna~lo, o pren-. ·· 
de ordem do dia a.lgtlmt~, dll. cu.dernct.a dosso de novo, como effectiva.mente foiprcso, .:. 
do abaixo a.ssig-nado, nem tão pouco lle por crime de desobodiDncia. . . 
outro quu.lquel' documento. ~. · ·· bcp ::lis da rlecla.eação offi.cia.l de ser preso . 

Apeza.t• do clamot• geral que se levan·· o a.ba.ixo a.ssi~nado por ceime de desobedt" 
tou contm semelhantes vío!enc1as e at•bi- encin. (t ordem emanada. do chefe do Estado; 
trariedades, o chefe do Estmlo, corltinu- vi11-se, então, S. Ex. obrigado a mandar 
ando a per·aeguir o abaixo assigna.do, or- submetter o abaixo a.ssignadci a con::~elho de 
denou quo· elle seguisse,- a.inJia preso, investigaQã.o, que l1nanimeme!lte não o pro", 
para M<l,náos, a aguardar alli ordens com nunciou, não encontrando cr1me de de.;qhe· ·· 
vencimentos de com mando de força · na diêrrcia (L o1•dem ·do Pode1: Executivo, por · 
Capital ·Federal, etapas e ajudas de custo iá:;o que sua recusa. p3.1'U. seguir pa.ra o Gea:~;á 
na impoPtancia ·de 1 :200$; vantagens · estas fôra completa:rnen.te justificada pelo parecer 
contrarias ac(disposto no a.viso 909,. de 2 de da"junta medica militar. . · 
setembro de l89g, que rnanda. perceberem Esgotados, ·. de;)t'arte, . os rect!-r3o3 pelos. 
os officiaes na situação de ·. agua.rdar ordens quae:~ o cllefe do . Estado poderia, no mo-. 
apenas o SQ.ldo e etapas; sem direito a aj!lda ment(Í), proseguir em seu proposito de per~ 

_de custo. . . . . . . · seO'tlir o abrtixo as.'ligna.do; mandou, .1ina1-· 
Havendo o a.baiX<) assignado neSS1 o~casiã.o mente, dep)iS de 23 dÜl.Sde pris~, pol"o ~m ; 

dado parte .de doenté, appellà.ndo· para· o .plena· lioerdade. .. . .· .. . . . . . 
testemiUlho de seu medico assistente o di- . Provado, como fica, ter o chefe do E~
stincto fai:mlta.tivo D1•. Frauci~co . de Ca.steo, tri.do violad.o o §' 15 do art~ 59 e o art. 22 do; 
a quem,consultára qua,tro dias antes · de sua · Codigo · Disciplin~r da ·Armada; -o· art~ lo do. 

Ca.mar~~o Y • III 16 
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AN_NÁES DA 'C AMARA ._ 
:,,·.-;..;.:_ ____ ___,~.......,;...;_...;_. __ ---.;.;;._--.---.-----------------
•Codigo Penai, tanúmm da armada, e, final
·.mente, o § 16 do art. 72 da. carta de 24 de 
·feverêiro, · o abaixo a.ssignado espera que, 

_:recebida a 1n~esente' denuncia, por elle 
assignada:, e3sa _ illustre Camara proceda lle 

· conformidade - com <\ - lei sobra crimes de 
responsa.bilid~de -do Presidente da Republica, 
na parte applicavel aos casos n<\ m ·Jsma 
denuncia mencionados. 

-Não va.e ella instruída com o.:: documentos 
que exige o art. 4° da lei que regula o 
,proêesso e julgamento do Pr·esidente da 
Republica c -dos Ministros de Estado, nos 
· crime.~ communs e de responsalJUidade, por
que o chefe de· Estado, por .intermedio do 
s~u Mini;;tt•o da Marinha., prohibiu · que o 
abaixo assigna.do delles fizesse uso,como prova 
o documentG junto. 

Em seguida _é lido -o seguinte 

EX.PEDIEN:rE 

que vem pedir o pão e a -educação pai;á 
cinco filhos menores. Outra é do Club Brazi
leiro Commércial, referente -a.o sorteio-roi~ 
litar. · · 

Nessa petição, em_ linguagem correc~a, e 
com g1'a11de elevação de vistas, pt3dem os 
brazileir·os q uc atra v~s ·de geandes-esforços e : 
a golpes de trabalho e honestidade teem pene
tt•ado no commercio de nosso paiz, commercio 
em sua qna.si totalidade · estrangeiro, que 'o 
CongreSS3 não fo1•neÇà aos patrões estran-: 
g~iros mais um motivo para exclusão dos 
nacionaes desse grande l'amo de actividade · 
publica e urna das fontes de riqueza da pa
tria, especialmente quando nacionalizado; 
. · O assumpto desperta o maioe interesse e 
é digno de t::>do o nosso estudo, de toda a 
rioss~ meditação, porque a. prosperidade do 
elemento nacional no commercio, e o seu 
desenvolvimanto, são os-meios mais seguros 
de combater• o absentheismo que nos depau-
pera e empobt•ece. · 

Isto feito'-volve o o1•adot• as suas vistas 
. ·. Officio do Sr. P Secretario do Se·mdo, ele para -a desgraçada questão partidaria. Nã.o 
.9 do corrente, remettendo a·proposiçãode3ta fora a fé que tem nos homens de consciencia 
-·camara relativa ti. c-reaç.ão de mais um bata- e nos futuros de3tinos de sua terra natal, 
- talhão de infantaria na brigada policial da nã'.> .fôra a fé que 0 anima, fé ·que é o movei 
Capital Federal ; proposição a que o Senado s3mpre de gl'anlles actos, que levantou'irn.;. 

::não pôdo dal' seu assentimento.-In~3irada. p~~ios, fundou religiões, organizou o sacei'· 
~ _ Reqúerimentos : · _ !focio, ct•eou o poder espiritual e espalhou· e 

D~ general Severiano !le Cerqueira Daltro, derralilott o christianismo-eundB et docentes, 
pedmdo pagamento de uma gratificaç.1:o a não fô L'a a cet•teza de· que é sempre util evan
que se ,julga com direito.-A' commi:>são de gelizar os bo:1s princípios, e de certo -não es
Ol•çam~nto. taria na tribuna para responder a-seJI cor-

lega. cuja Plla vra teve as -grandes e bri-
De Umbelino Dias, pedindo para · juntar lhantes scintiUações do talento pcilitico com 

.. ~um? petição aos anterJores papeis e em qne as sombras, p3rmitta dizer-lhe sem ofl'on~a. 
t' d.esiSt3 dé favores co;risignadJs em uma pe- da insinceridade que a dedicação partidarh-. 
- -~i_ção qu~ dirigiu a e.:~ta. Camara em 2J de S<\l.>e creM'. · ' 
- s~te,mbro de 1898, I'êlativa a um p1•ojec~o E' vencendo os seus maiores desejos, vio-
·,para estabelecimento de burgos agricolas tentando as suas mais dacididas inclinações, 
pastoris, colonizaÇão e viação ferrea no ter- dominando o seu temperamento, que está na. 
ritol'io brazileiro das Missões.-A' Commis.~ão tri1Juria. Foi no regimen passado um agitador 

·.de Obras ·Puhlicas e Colonização para juntar e um demolido1·, foi · um homem de luctas e 
. aos_ante!'iore:1 pap3is a que S3 ref'.::re o pe- atac1ues; aggredia. o · adversario com tanto 
.tecwnariO. - · · mais furor qua~to mais elevado se achava.. 

·· .. · · ·· · Nesses homens que o divino 'Homero cantoU: 
-·· O Sr. Serzedello Corrêa so- e que viu luctar contra todos os obstaculos, 

:!"licitou a palavra para. dar unia ligeira que passaram por todas as provações e 
~, ~r.espost_a ao discurso pPoferido hon.tem pelo por todas as dores, ne3S33 homens que trium
:~ s_eu digno collega de representação, o Sr . . pharam uns e· sucumbiram outros, . nesses 
: 'Deputado Arthm• Lemos, referente ·á politica homens aprendeu a luct.-~r. porque a causa de 
·do Estado do Pará. · hontem é a causa de hoje, porque elles vi-

Para que o tempo em que vae occupar a veram a vida que vivemo.:;, e combateram 
atténção da Camara não seja de todo perdido, sobre a terra. como . Iiós combatemos hoje • 

. . em ouvir-se ·a explanação de a.ssumptos.que . FeBa, porém, a Republica, o orador pro-
não te3m solução nesta · Casa, apr:ovaita 9 curou collocar-se ao lado dos que t1•abalham 
facto de achar-se na. tribuna para enviar á para organizar e reconstruir ~e não destrui~, 

'">Mesa duas 'petiÇões. Uina é da viuva do !? está porque tem horror-ás luctas partida
: tenente Raymundo de Freitas Almeida, offi.~ . rias, horror á. tribuna, todas as vezes que 
.~ ;cial cheio dos maiores serviços, fn.llecido em su(l. palavra_ póde cooperar para desfazer, 
:~ :-~-?f:I~equencia · de ferimentos em Canudos e urn:a corôa que se está. a tecer ou eiDpalli-: 
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·.tlecer uma aureola que se procura crear em occasião de seu · enterro, nO orgão officiil.l do 
-torno de um homem entregue ao serviço pa1•tido do meu collega, e que senadores,' 
puhlico. · A camara o conhece. Cheio de deputados etc, fossem ao enterro; celebrado 
amarguras politicas,. sem o menor meio de como de um grande morto~ . . 
acudir .aos. seus amigos, hostilizado p:n• . Está aqui ainda um teleg1~amma de hoje 
todos os me1os pelo Governo Federal, cón- communicando-lhe que -Alcides Bahia, ca
so:me as horas no trabalho publico, dando ao racter impoUuto, foi hontem aggredido. Estão 
Governo, para levar a termo a sua tarefa, o ahi os conflictos enti'e exercito e policia . qu~ 
melhor de seus esforços, todos os primores .nunca os houve no governo do Sr. Paes. 
de sua obscura intellígencia, devorando na. Estão ahi as .transferencias de um sem nu
desesperaÇão do siLencio os soffrimentos de mero de officiaes, pedidas a toda hora ·pelo 
seus correligionarios e de seu partido. Sr. Moiitenegro. . ·-

E porque 1 Porque o · paiz está cansidó de A .do . tenente-coronel Drummond, homem 
politica, e porque á politica sacrificam-se os puríssimo; a do_ Sr. major Çavalcanti, re
mais sag~ados "interesses da Republica, a ver- publicano in temera. to e sem jaça, a de _va
dade e a justiça, c porque- á politica attri~ rio3 officiaos do 4°, e por ultimo a do . ca· 
buem-se todos os grandes males que affi.i~em pitão Ortiz. · E' certo que esse official foi 
a nossa sociedade, trabalham a vida, do ttidas violento em sua linguagem; mas o foi depois 
as classes e conduzem-nos .. a um futuro de de ter sido aineaçado de ser pedida a sua 
incert~zas e de vacillações. . . sahida do Pará. Fallou o nobre Deputado da 

O orador. e sem amigos' não teem eleitores. violcncia de lingun.gem de jornaes da o-ppo· 
O eminente Sr. Lauro Sodré, quo organizou sição e quem a tom mais terrível do que o 
v Estado, e onde não ha um lar que nã() orgão official do partido. de S . . Ex. ~ 
tenha · um pae de familia ou um filho que · Póde citar um facto qu~ se deu conl o. 
lhe deva um beneficio, o Sr. Justo, que era a orador. Escrevera va.rios artigos na Folha 
bandeira republicana com que la1'gos annos do Norte a+.é o dia do seu embarque, e re
SS. EEx. se acobertaram, nada valem; e é o. feriu-se a. varios esbanjamentqs da admiriis- .· 
o _·Sr. Montenegro que; em sua . mensagem tração do Dr. Paes de Carvalho, procla
aggressiva. e odiosa., diz, em refm•encia ao mados nas economias do Sr. Montenegro. 
Sr; Lauro, que é preciso· destruir o feti· Depois qtJe omba1~cou, escreveu o jornal ofii.: 
chismo quo ha no Estado por esse imma· cial do partido de seu collcga, em artigo . de 
cu'lado p.1raense. , · , . . · . redacção, que o Dr. Paes havia eommettidtt 

Disse, senhores, em aparte que a. intran- apenas um esbanjamento, e foi o de manda+' 
quillidade no s~u Estado era enorme depois pagar . vencimentos de secretario ao Depu~ 
que tomou Gonta do g-1verno o Sr. Monte- ta<lo Serzedollo, quando esteve em trabalhos 
negro. Disse que a imprevidencia. do gover11o da Camara .. Não ha, ·sr. Presidente, maior 
antei'ior aggravara a crise que sotfre o injuria a um ~ome~ publico <!_o que essa: 
Est?-do . . A int1•anquillidaçle ahi está em uma. a de roceber dmhe1ros que nao lhe per· 
sei'le de factos.: Si para , o·attentado contra tencem. . · · 
Cor1•êa Mendes q~e, apezar de nosso amigo E v. Ex. quer ver? Sabiam que is~o era 
político, foi cumulado sempre · de- honras uma infa.mia. E no em tanto o escrevw.m e 
cspeciaes pelo Dr. Paes· de Cai•valho, ha, n.t o distribuíam por todo o intet·ioi'. . . -
phrase do meu collega, uma questãG :'de Quando o Dr . . Paes de Carvalho e~ng1u do 
família; . si pa.ra Maranhão, redactor . da orattor que fosse a.uxiliat-o no Es~ado, como 
Folha;-·escriptor apl'imorado, houve apenas condição indis_pensavel para acce1tar elle o ,_ 
d6%forço de· -pessoas o !fendidas, e isso . tudo logàr de . governador, comprometteu-se a 
nas ruas da cidade, como explicar o facto de acceita1• qüalc1uer logar, até~ de _amanl!ense, 
Acrlsio Motta, nosso amigo, coberto de pixe, designando-llte S. Ex., entao; o de mten-
em ·plena rua, defronte · da cas1 de uma auto- dente. · · · 
rid.ade, por capangas~ Ao chegai• ao Ptwá, depois de eleito o 

E tudo · isso • impune~ Dr. Paes, fallou-lhe o Senado1• Lemos sobr~ 
Como explicar, · conforme assistiu em dias o loO'ar de secretario, receioso, porém, de 

do Carnaval, por vivas dados ao Dr.Lauro que "'o não acceitasse. · 
Sodrê, correrias da policia a cavallo, _de Declarou desde logo que . acceit:l.va qua;l-
sabre desembainl1aaó, da.ndo tiros . com as quer logar; que não f<t:z;ia ,questão de hoP:~ · 
carabinas, na avenida daRepublica~ ·.· . rosas pósiçõe~ para servir o ~~stado. · . 

Como explicar ·que capangas conhecidos, Nomeado dias depois, o Dr. Paes . reuma 
como o p1•eto ,Portlrio> indigita:do ~utor de em palacio '~ Commis:;ão de Orç1mento da 
va;rios crimes de morte aqui, como o de um bamara para combinar com o orador o orf-
por&ugnez, po1' occasião da greve dos a.çou- çamento. ·. . . . .. . · 
gueiros; e que s"e homisiou ·no Pará e lâ .foi Propuzeram-lhe lo~o o augmcnto dos ven;, 
:empregado, e teve necrologio longo, por cimentos de secretario que · eram de 400$ -
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para 1 :oOO$, ao lado · de alguns outros au- ·e conveniencias,- não temos a. inspirar-nos na. . 
gmentos, e isso com applamos do Dr _ Paes. censura o na impugnação esse pessimismo . 

Declarou categoricn.mente que não consen- impenitente dos dcspeitado.3, assim como não -
tia nisso, e que si o seu antecessor pudéra nos suggere 9 applauso esse optimismo. in
servir com 400$, o orador podia. tambem. teresseiro dos que pretendem c dos que os

Durante dons mezes e dias l'ecebeu e.'lses peram. 
-vencimentos, e qua.ndo deixou o logar p<tra. Somo~ , portanto, antes de tudo, uma folha. . 
-vil• para a Camara, na(la mais recebeu. independente, leal e sincera, armada de lar-

Em sua ausencia, sem sciench1. sua, au- gas e feuctuosas preoccupações, que certa- -
gmentaram os -vencimentos a l :000$, c o mente não cabem dentro da orbita traçada _ 

,, seu successor, amigo d:Js seus adversarios, o,'j a um jornal que, ao contrario de nós, tenha 
recebeu. antes de tudo, de pugnar por interesses de -

No fim do anno, fechil.da a sessão, foi ao aggeemiaçõos. cujos intuitos retlicta e pn.ra. -
Pará e tomou conta. do logar -e o exerceu cujos serviços f~i creado. 

·dons mezes e meio, si tu.nto, durante os quacs · - J1};t<l.s consiclera.ções fàzomol-as para que · 
recebeu os vencimentos que por lei lhe ca- nos possam avalia!' devidamente e para 
biam, e nada mais. No anno seguinte não derrocal' de vez tudo isso que, no intuito de -

- foi ma.is secreta.rio. desvi1·tuar a nos::;a missão c de circumscrever -
Por ultimo, pa,ra mostrar o gr<i.o do intran- o terreno c1ne alcançámos na affeição po

quillidade que ha no Pará., basta ler o que pular o no grcmio clas boas consciencias, 
diZ a Folha do !forte, que lhe foi enviatllL está ahi todos os diaS' a annunciar, em pré- -
pelo ultim0 paquete, den ';ro da sBguintc gõed ridículos, a insistencia insidiosa dos 
carta que lê. Lmominados, . 

• ·A '-F~zi;d do' N~~:t~ ·1;[~ · é' ·~1~gi~. ~l~· i)~;·tici~ 
algum, e isso ::~,inda o demonstra no seguinte 

.· Appello: · 
A Folha não é e jamai~ foi um orgão par

tidario, e bem aü:1.stado da -verdade anda 
quem a julgae tal. 

. O po~to quo assumimos ha seis annos na 
- imprensa desta terra o no qual até hoje nos 

havemos mantido, a despeito do todos os 
sacrificios o levando do -vondd<t t.oda.s as 
insinuaç~õos menos dignas, todas as perse
guições Lleslustr:mte~ Q: todos os a.podos 
remetticlos pela inveja c polit protcrvia ; o 
posto _que assumimos, rc})ctimol-o, accordc 
com a nossa consciencía o com o nosso ideal, 
olucid<t com uma; elO(luoncia indiscutivot, 
demonitra. com uma. lhr.nq ueza. inatttccwel e 
affirma com uma verdade dogmntica, o qnc 
1;1omos, o que desejamos c o quo valemos no 
ambiente social c politico em que vamos 
:tlore>cendo. 

Não sJrvimos a ninp;uem que não seja o . 
nosso idea.l e não clefendemos outra cousa -
que não seja o ·interesse collectivo. E por
que podemos obrar as~im, e porque logra- -
mos a ventura de nos prestigiar com as con
dições moraes e necassarias . a tal deside
ratum, é c1ue o despeito e a raiva impotente , 
preten.tem ob;;truir-nos o ca.minho. 

· Nunc11. fizemos da opposição cncarniçadtt 
um proposico ou um systcma, assim como 
jamais convertemos o apoio incóndicional. e 

~.:~ ~: ~· : · .. o applauso de todos o~ instantes em um 
:: . -) programma a seguir ou em uma arma .com
'-. -- moda nessa peleja d tt palavra escripta que 

em boa hora ferimos em nome e na defesa. 

Nessas condições, podemos e devemos fazer
hoje aqui um a.:ppello ao moço paraense que · 
desde l de fevereiro tem nu.s mãos as redea.s 
governativas elo Estado e que no artigo oro 
que o recebeu a FOLHA deverá ter,com u es:pi· 
rito mds ou menos esclare;ido que po:>sue, 
compmhenditio a nossa missão e o · nosso 
mo.lo de vee, por isdo que nes$a pe<:.a se não 
se lhe im·cntamos qu:üidacles qne o nã.o ex- · 
orn~~m. como faria a.inscn.1atez enthnsiastica . 
do corrclegionarismo .exa.ltado, tamhem não 
lho negn.mõs nem uma só das que l'ealmente 
p ::lssue, como, tal voz fizesse a proposital ce- · 
gneira partida.ria.. . 

Isso feito por um jorm\1 quo ainda na ves, 
pera lêt•a o manifesto em que S. Ex. dizia. . 
que h ser no governo o clelegado do seu par
tido.; isso feito por um jornal que o partido -, 
de S. Ex. olhava. com olhos de entranhada. 
ogeriza, devia, como fatalmente acofilieceu, 
gerar no espirito do novo governaria r ·a con~ 
vicção ele que ia ter nesta . Casa, não adver
sarjos intransigentes e systema.ticos, e . sim , 
juizes severos, mas leacs e· extremas dessa. 
implacabilidade quo limita com a pa.btã.o e 
com o odio. 

;,. 

· dos principias alevantados. 
· Taes · afilrmativas fttzemol-as nó3 com o 
· desasi3ombro de. quem . tem a. consciencia do 

de-ver cumprido e de quem pôde, sem desfal
Iecimentos e sem receios, e-vocar o dia. de 
h ontem. 

Sem ligações ao partidarismo, agindo em 
uma esphe1•a mais larga e tendo deante dos 

__ olhos-horizontes mai=- va.stos, cuja limpidez 
_ -não· é turbada pelo bafio de certos interesses 

Pois bem: Em face da situação desoladora e 
humilhante que creou actualmente para. esta. 
terra. a administração policial ; deante do 
modo por que a toda a ~1ora v~mos as~alt~da. 
a propriedade o amoll.çada. a v1da. do c1da.da.o; 
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·em frente de tudo isso que ahi vae e que, 
natur:.tlmente, ha de ter escurecido com as 
·sombras dos desgostos e das apprehcnsões o 
·eSpirito juvenil de S. Ex. onde o símoun parti
daria ainda. não crestou o viço a mn.is de um 
estimulo bom e a mais de uma, al5piração ac
ceitavel c1ue a.lli devem re.;idir; tendo dea.ntc 
dos o!l •')S tão aviltante pm·.~p ;:ctivu., que cotl
stitue hojé documento de vergonha. e .de op
probrio para a nossa hV;toria, resolvemos, em 
{)bedien~ia á: sagrada missão que trazemos so
bre os hombro:>, dirigh• um appello ao Sr. 
Dr. Augu:>to Montenegro, para que, por uma 
acção benetica e ·patriotica, opponhr1 um 
Qbice a tanta insania. 

S. Ex. é moçó, t•epresenta ·uma individua
lidade que não deixa de valer e ha de forço
samente zelar a seu nome, no c1ual ainda não 
são sensjveis os deslustres com que o parti
darismo desvaloriz<~ e amesquinha tnd.o. 

S. Ex. certamente não ha de c1uerer que 
mais tarde o seu quatriennio governamental 
avulte como uma moldura sombria a enqua
drar-lhe os actos c o renome admlniscrativo; 
e como filho desta terra, S. Ex. ha de ter 
tambem sonhado com a ventura de poder 
um d'ia, voltando-se pa1·a o passado, em um 
desses momentos em que a consciencia re
quer um goso , ver que fez alguma cousa e 
que a sua acção, como homem publico, no 
período de 1901 a.l905, ficou affirm<tda de um 
certo modo lisongeiro. 

Tudo isso que ahi es.t;L fa.zentlo a policin., 
cuja presença, a deshoras, j(L f'az e:starrecer 
de medo o viandante, se reflccto dlrecta
mente sobre o seu governo, levando-o para 
.o terreno da odiosidadc, para onde arre
messou a opinião publica. 

S. Ex., que nüo é um cot•rcmpido o nem 
um enervado, tem obrigaçã.o llo llofcntlCl' o 
sou nome, pondo·o a safvo do commonta.rlos 
injustos o ntonos tlignos ; S. Ex., q uc 6 um 
homem intclligonto o quo so honra com tmt 
·titulo scientifico, tem o dever do sabce c1uc, 
como chefe do Estado, não deve com o silcn
,cio e com a contemporização sanccionar o 
que se está fazen(lo, porque isso seria collo· 
càr-se abaixo do cargo e faltar ao compro·· 
misso contrahido com o povo em face dos 
seus representantes, por occasião da inves
tidura. 

Esse appello, . pois, que lhe endereçamos 
com toda a serenidade de animo, sem inda
gar si S. Ex. é deste ou daquelle partido, 
para apenas vel-o como o primeiro magis
trado do Estado, que, em querendo, póde, 
.dentro da lei, fazer o qu9, lhe pedir~os em 
nome deste povo; esse appêllo, repetlmol-o, 
·deve, lido quo ~eja por S. Ex. com 'a precisa 
-calma e prudencia, en<:ontral' no ·seu espí
rito franca e espontanea acolhida e provo
.car da .s.ua ·parte a acÇão p~a qual todos 

~n?iamos:-a l'eforma do departamento po
hmat. 

Como homen:i de partido e que prometteú 
governar sob as ins}ürações deste, o Sr. Dr. 
Augusto Montenegro, sabemol-o, ha de en
contr.tr proftmdas difficuldades, obices quasi 
índestructiveis, par a fazer o que--deve. · Mas 
convem que S. Ex. não se esqueça de que 
entre a conveniencià partidaria c a digni
dade de seu nome, não tem o dever de he- . ' 
sitar. E depois S. Ex. pôde faz~r obra boa, 
conciliando com bom criterio os· interesses 
di.L sua politicc:t com os da população, por
quanto acgrella lhe oiferece algum campo, 
de onde, 'talvez, consiga tirar os que o pos
sam a.uxilia.r nn. parte da su<.t ttdministração 
que diz respeito <1 polícia. 

Olhe, po1s, S . Ex. para tudo isso, entris
t ::Jça-se c indigne-se como todos nós, e :ficará 
convencido de que, excepto uma ou outra 
autoridade de policia, tudo alli precisa de 
immediata substituição. _ 

Fallamos-lho com a isenção dos lJem inten
cionados e dos llOnestos. 

Est(~ lançado o appello. 
Pois bem ;-r.ste jornal deu ainda a se-

guinte noticia: ' · 
<<Policia assassiun.- Mn.is um portugnez 

ma.rtyri ;o;ado !!!-Facto horroroso-Valha-nos 
a misericord.ia. divina ! , 

A policia de~ ta. mctlfaduda tcri·a, tão digna 
de molhores de:;;tinos, a ttingiu já o auge da 
pel'vel':::idade. 

Esp:~ncn.. fere, m"'ltrata, rouba e mata e 
ningncm lllc vae ::L mão· ]Jor isso ; todos a. 
defowlcm, tlcsdo o cllef'e de l)Olicü.t, com o 
apphm~o do governn.dor. 

g mlcante : 
Os facto:; estão alü, JW clU'onica dos jor- . 

n:ws qnc podom falla.r com sombranccria, a. 
d :~l'-nos razão, e ainda não transcorre um 
a.nno que, á. rua, dos M:n.rtyres, canto da tra
vesst~ du. Pieda,de, a. policia ma.ltratou c fe
ritt por modo tal um l)obrc subdito portu. 
gncz que este veiu a fallecer. 

Essa morte, que faz parte do passivo da. 
administração Cunha Barreto, ficou inulta, 
porque a providencia capital, que era a ex
lnunaçã.o, havendo testemunhas que affirma
vam ter visto o mesmo homem morto no 
ccmit~rio,_ com a fronte sanguejante, não se 
quiz de má. indnstl'ia levar a · cabo, certos de -
que a verdade estava alli sob a camada de 
terra ainda fresca da scpultuea ·da pobre · 
victima sacrificada aos instiuctos selvagens 
da nossa policü. · - ' . 

A victima de agora é tambem de naciona· 
lidade portugueza; ainda é o portuguez-col· 
laboradol' infatigavel .da nossa grandeza
quem, nesta tragedia em que o sangue de 
um innocente foi sacrificado, paga o tributo 
da su<1. imprevidencia <1. · poli.cla sanguinaria, 
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escolhido. por c3ta de preferencia. para as 
suas violenciaa sem nome e pel~ Intewlonci~ 
para as sml'3 extorsões inclussificavci.-;. · 

Não no~ soffre o animo mai~ tamanha in
gi•atidão. 

· Preferir o portuguez porqne '? 

E' clara a resposta. 
Porque o portuguez, multado, paga a 

multa; roubado, raro se queixa ; offendido, 
soffre calado; .prefeee-se o pol·tuguez porqtJ.e, 
acostumado ao t1•(dmlho arduo de sol a s:1l o 
a não vivet• sómente para o peesente, t.~ndo 
sempre o seu peculio, é quem mais de 
prompto pó:le sujeitar-se ás p~nguc~ extor:
sõe;.:.qnP. do todos os lados lhe :>rto attralbs u. 
algibeü·a. generosn.. 

E prefcr~-se ainda ello pot•quc, por um 
oün1ples c cxtranho sentimento Yil do lngra
tiJlão, ha na be.:>tn. huma!~n. prcdileccão es
IJecia.l pat•a. e~p:wcar e rnortler <t mãu lllte 
a beneficiou. 

Mas é absolutamente pPeei~o pôr urn para
doil•o :1. isto. 

Jct ba~t•~· ReLl'ogmu;tmos b1stante ; de~
alHhtr ainda., é- ter perdido pot· completo a 
noôio elementar do bl'io. 

Narremos. 
_ O facto-Em a. madrugada de llontem, 
cercn. de 2 l/2, r .;colhia-se à phal·macia Ltes;
·tania, do Sr. Jo;·j Joaquim Cardo~oA cstt•a.da 
· de S. Jeronymo n. iO, onde é empregado e 

tem l'•1ô!irlencia., o subtli to p)rmguez Manoel 
Josê Ferreira. 

Ferreira, uma noite pelas outrl\s, cost.u
. ma.va ~hír· em vísih, ct·ê-sc, a t•ela.çües de 
a.tllizade, e retartlava a :ma volta, ordintlrl•ia
mcn~e, <\Ui aqttQlla hora. 

Vinha a corrm· em vet' tiginnsa CM'roil'a, 
perseguido pot· <Ltmtro pr:u;<~~ <ln pollcin., 
fluag dn. patrulha do ;u·J•ala.l dl~ Nazat•eth o 
dua~ de S .. Jor·onymo mc~mo, 1lo prwimotro 
on tl'c Dou~ tlo Dezembro c Quintiuo Uucayuva. 

As pl'il.Ctl.fl, a. que depois :~·:J juntamrn mai:-; 
tluafl de in t'ttnt.al'ia e dua.~ tlo ca.vn.llarü\, 
tra.zlam todas o1 saiJres ucsemba.inha.do:s e 
por.~egui:.un o infeliz cncarniçada.mente. 

Ao chegar em fre1ltc <i Lusitania., Fer1•eira 
:re~il·ou a chave de trinco do boL~o e, (L:'! 

·prcssu.s, abeirou-se da. porta. ri.e entraria, com 
a intenção de abl'il-a e escapar á sanha. da 

·policia. 
Mas não con >egniu tal, o que seria, a sua 

sa.lvação.· 
Ao tempo chegavam as pl'açJ.S e, uma 

de lias, que abria a vanguarda de persoguiçã.o 
·~o honrado o indefe~o tra lJalhador, vibrou
lho a. primeira pranchn.da, certcim c vio
lenta, sobre o ct•a.neo. 

E, toma(los do calor da raiva, os pct•.;egui
dore;~, á uma, cahit•am de saln·e sobra o in
feliz,"::Jcvicla.ndo-o b:t.rblt'a.mante. 

Eca ímpos::~ivcl resi~tir á brutalidade seL-
vagem do ataq_ue sem fi(Hnll no regist ro da~ 
barbaridade;; locaes; o pobre homem calüu' 
pa1•a. um lado, com o craneo fendido em 
uma larga bt•echa., dondo, em c!lchões, o 
sangue beot.a.va. · 

Fot'f8ira. expediú um grito vibrantissimo 
de angust.ia:-Ai ! Acudam-me ·1 

A folha da porta., Sllpicada do sa.ngue 
innocente, abriu-se de repante e, ·ern ce
roulas, como o surprehendera na tranquil!J
dade do somno a voz amiga que imphn•ava 
soccorro, salto.u para. a rua o Se. José Braulc 
F1•eire da Silva, com o ímpeto da generosi~ 
da. de que nãQ media o perigo . . 

A presP.nç:t ·n.n Sr·. Bra.nle serviu n,pena~ 
para abl'Ü' um parenthesis de intermissão 
na. sanha feroz dos policiaeil. 

Como estava, o intrepido e cor.:~.joso moço 
dirigiu-se âs pt·,>ças e, com legitima indigna
ção, exprobrou-llles o ataque á. victima io~r·
me, que. jazia a.o meio da rua, stertoraritio 
sob o tlagi~io das dore;; pltysi<3as. 

Em resposta, teve o insulto soJz e, a.cto 
successivo, uma pancada. de sabre na ca-beça, 
que ltte despetliu, ll mio-tenente, um dos ag· 
gL'essorcs, fendendo-lhe ta.mbem o crane:>. 

Como si isto serrisse de estimulo aos as
saltantes, SJ incorporaram estes para. o ata
que colJcctivo ao Sr. Br·aule . 

Mas ligoiro, von(lo o·imminente parigo 
quo corria., o moço entrou o corredor e
a.til'ou a port~l violentamente. 

Enteo as duas tolhas ficou pl'esa a ponta da 
blu~a de uma dt~s p t·aças, <ttte mais adea.nt e 
fôr~L na pet·soguiçao, e Lll. ficou o fragmento 
da farda, t•ompondo-se com o ímpeto que o 
dono ompt•cgotl para solta.l·a. 

As prnQtos- flca.ram, então, sós, no c<:~.mpo 
do crime, c, em breve concilhbulo, resol
vm·a m lOV!Ll' a v.iotima. pn.ra. a. estação de 
segtn•ança., presa, e, neates tel'mos, trataram 
da . 

Conducçã.o-Um dos aggressores opinou 
parJ. que se abandonasse a victim!l.. 

-De que serve leva.L' ~ O melhor é tleixa.I-a. 
bater ahi mesmo o pacau. 

Mas não foi via.v:el essa op'inião. 
A braço ninguem queria o levar, res.:>lven

do- se, então, conduzil' o infeliz de rastos 
até onde fosse encontrado um ·carro de lixo, 
que o t eansportaria. á. estação. 

E assim, seguro por baixo dos braçQS, fcJram 
arrastando o desventut·ado até jnoto das 
Mont tnhas Russas, onde, emfim se lhes depa
rou um carro · !le lixo, cheio sómente pela 
metade. 

Intimaram aô carl'Oceiro a conducção, c 
Ferreira foi mottido no vehiculo, que o tr..tns· 
portou até á. esta.;:ão. · 

Nova intervenção- Emquanto isto, o 
Sr. Braule, mAsmo ferido, tomou traje;; de • 
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sahit· e foi á casa do Dr. Ponte~ de Cat>vll,lho, seus patri.í33 e empregados, que ·sentirà.m vi- · 
que mora perto · da phal'niacia, pedir a in- vahlente o infortunio do pre3a.do homem de· 
· tervenção deste faculh ti v o. trabalho. . 

O Dr. Ponte~ de Carvalho conhece e estima Fe1•i•eira, além dis..;o, conta com a amisade-· 
Ferreira, e promptificou-so; . com a melhor carinhosa dos medícos que · frequentam a 
vontade, a intervi!•. em prol do infeliz, se- pharmacia, onde ü empregado ha 14 annos. 
guindo com o Sr. Bta.ulc até.<í. estação de Si algltm daquelles tinha por perto doente . , 
segurança. . . · grave, que precisas.'ie de remedios <.t noute, 

Na estação-Quando lá chegaram, as pra~ avisava Fereeira, e este, para o fim de e.-;tar 
ças tambem já estavam e tinham narrado a alerta, fazia plantão á porta da rua, espe-
·seU: modo o facto á autori<lade de permanen- rando. . . 
c ia,. · . Uma. hoa e nohre alma. 

A' vista do Sr. Braule, alvoroçaram-se A aggressão- E' contada pela policia do 
estas e apontaram-no como autor do rasg-ão ·segU:iiltc ni.odo : · . 
da blusa acima alludida. . Ferreira saltava de um muro para a rua, . 
. A autoridade deu-lhe voz tlc prísão ·e pre- quando fora visto pela patrulha do arraial · 

tendeu levar por diante a sua arbitrariedade, de Nazareth. - . 
mandando lavrar auto de flagrante delicto Deram as pr.:tças o 1n·aclo de alarme_ e cor· . 
1la pdsã.o. . reram no seu encalço, c Ferreira, para fa-

A isso obstou, todavia,. o · Dr. Pontes, mos- zel-as recuar, disparou.Jhes um tiro de re-
trando a illegalida.de do fla.grante. vólver, sendo, acto continuo, castigado com 

Acquiesceu a a.utoritlade em não tornar uma :pancàda q ne uma das praças lh.e despe· 
effectivo o_ fiagra·nte , mas. reteve o Sr. diu <l cabeça. . . 
Hraule no gabinete de permanencia., reti- O fa.cto, todavia, assim narrado, é reputado _ 
rando o proprio Dr. Pontes de Carvalho do por todos quanf;o privam com a victima.r . 
carro de lixo para o corpo da guarcla o fe- rl~l:;issimo, pois Ferreíea constitui}, pelo ~;eu 
rido, q_ue lá esteve até âs 6 horas da manhã, comportamento, a morigeração em pessoa. 
quando, em carro de praça, o Sr. Braule e O:; morador_es- Visinhos da pharmacia 
elle foram pttra a. pharmacia, onde, logo acordaram quasi sobre a. occurrencia, e 
depois, a victima. !'oi examimtda e operada uma senhot'a, de família respeitavel, a~li 
pelos Dt•s. Almeida Pernambuco, Torreão moradora, a.o ver pn.ssar o official rondante; 
Roxo, Raymundo Farias e Pontes de Carva- alferes Luiz Ur.mlino de FI'a.nça, solicitou
lho. the a attençã.o para o que se praticara, nos 

Os ferimentos s~o por todo o cor-po e _gra- seguintes termos : 
vissimos, ao juízo dos medicos, e teitos por - Venha, ctt~ St•. official, aqui se. dou um 
instrumento contundente. a<:sassinn.to. Alli vão o.s pl'i.\ças comluzindo a. 

·produziram fracturas completas commi- victima. · ' 
nutivas na c<dote CL'ancu.na di1 região tem- O St·. Braule tnmbom cha.mou a attcnçito 
poro·parietal o5querda, hcroia da massa en- do official pat•a o mesmo facto, e por uniml. 
cephalica, hemorrhagin. copiosa. th~ arteria. 1·e;:posh a. um·.t e outro, respondeu o ron
meningiana. media. O olho o.squcrdo esUt danto: 
rlenegrido. · Houve pet•da da massa enccpha.- - 01•n. I Fizeram muito bem l Si não fo3se 
lica. ... assim, ellcs é quo seriam morto;. 

A operação consistiu na ablação das os- E foi seguin(lo adeante. 
(tuirolas c01'respondc11tes a uma. <"trea de O: intel'rogatorios- A policia. abriu ho!l· 
sei~ centímetros quadt·ado.'l. tem ·inquerito a réspeito. 

o Sr. encarregado do consulado portugnea, · Depuzera.m os sr.s. José Bra.ule Freire da 
:\.visado do facto, compareceu immediata- Silva, filho do finado. commendador Braule· 
mente ao local, assistindo á operação. Freire da Silva., Agostinho Ignacio de Faria., 

Hoje apresentará rtm :pedido tlocumentado despachante da Alfandega, pae do Dr. Ra.y
de providenciú.s ao Dr. Augusto Montenegro. mundo Faria. D-omingos-São Miguel Pombo,. 

A victima. é, como · já dissemos, de nacio· empregado de uma padaria á EStl'ada de São 
nalidade portugueza, collta 40 anno.> de idade Jeronymo, comvisinha. da pharmacia . Jo.5é · 
c é solteira. . Guimarães, e Antonio. Ferreira dos Santos, 

Morigerado, trabalhador e insíhuant3 :pela açougueirJ. 
lhaneza. de caracter e amabilidade do · trato, O:-; depoimentos são feitos perante o lo
gosa Ferreira de largo circulo de expon ta- prefeito, Dr. Franco de Sá, e todos crimi
neas SYm:pa.thias, que hontem llle deL'Mn vi- nam as praça.-:, ilobrelevandoem im:portancià 
v as mostNS de a.ffecto, no numero . copioso o do Sr. despachante Faria· 
de pes;oas grad~s que o fo~am vor . Notas diversas- O tiro disparado e que as. 
~a pharmacia, ond_e serv1.a c~m ex~mplar praças agg:·e~soras attribúiram á -vietima., 

ass1uuidade no seu m1ster, :tmha a e~ttma. de foi dado por uma delln.s, a qual, tirando o. 
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revolver do bolso de Ferreira, o disparou 
:contra uma mangueira que existe em frente 
da pharmacia, na intenção, transparente, 
de comprometter o ferido. · 

-Por parte da policia e5ti'v<wamhontem, 
no local do crime, afim de procederem · ao 
·corpo de delicto, o Dr. Lacerda, clinico, o o 
. escrivão Novaes. 

-0 .infeliz Ferreira. regressava de visita 
·a um seu irmão, que reside, cifcctivamehte, 
·na villa Téta. 

-A's lO horas da, noite o estado do ferido 
era o mesmo, isto é, comatoso. 

Os empregados do commm.'cio reunem-se 
l10je, domingo, ás .. 2 horas da tarde, no the
atro Polytheama, para tratar de assumpto 
que se prendo ao barbaro assassinato. 

A commissão encarregada de levar a 
effeito essa reunião ftm.'t circnln.r hoje bole

. tins, convidando todos os interessados. 
Acon::;elllamos aos moços do commcrcjo 

muita moderação, em beneficio mesmo de 
suas vidas. 

A policia não lhes perdoará. a genel'OSa e 
· briosa iniciativa. 

1Íàn~el · Ferr~ira· nio é, ~o~o ;uppm;ha: 
mos, solteiro. Tem esposa em Portugal e 
:filhos, o menor <los qun.es conta cerca de 14 
annos. Ih l::l, pouco mn.is on menos, que 
est<i, dista,nte (lo seu lar, supprindo daqui as 

· necessidades da familia. 
Muitas senhoras da, -visinhança o teem ido 

· visitar. 
Ferreira 6, em S . Jeronymo, muito esti

mado, pelo seu procc(limento e pela. sna mo
deração. 

Antc-hontem, o Sr. João Baptista Franco, 
encarregado do consula,do portuguez, esteve 
tmnbem de vi:lita ao infeliz.» 

Agora quer ver a Camara o que se deu 
com os caixeiros por cn,usa da reunião~ 
0Qça: 

« A policia o a classe caixeira]. Horrores 
sobre horrores - A praça da Repuhlica foi 

. ' h ontem theatro de acontecimentos deplora-

.. bilissimos. · 
Como se sabe, a classe caixeira I pretendia 

·realizar, ás 2 horas da ta.rde, no Polyt}1eama, 
um comício de protesto contra os recentes 

· factos de ataque a subditos portuguezes. 
. Essa manifestação era. pacifica, c os moços 

· do commercio, reunindo-se, exercitavam um 
direito. 

· O inicio-O Polythea.ma, porém, se achava 
· fechado. 

Como acima se disse, a policia não queria 
·a reunião, c o Sr. João Maria da Silva, re

. :, ceioso das consequencias, não estava mesmo 
.. · re,'folvido a cedel-o para o·meeting. 

Por outro lado, os promotore~ tinham deli-
berado transferíl-a. · . ·· 

Os interessctdos faziam grupo fronteiro do 
~stabel~c~mento, e h::wia o arruido peculiar 
<~s multtdoes. .· 

Incumbido _de scientificar do. que h a via · ao 
po~o, o Sr,. Manoel Ferreira, v,~z, hospede do 
Chtc e ~umgo de seu proprietario, veiu á 
p ol'ta do . Polytheama e perguntou si jú. ti
nham obt1do lteença pa~·a reunir-se alli pois 
o Sr . João Maria da Silva, era e3tranho 'com
pletamente a essa reunião e tinha recebido 
intimação da autoridade para não consentir 
nella. 

E, por sua conta e risco, disse que os inte
r~ssarlos n~o iam fazer uma reunião patrio
trca, mas SJIU papel de canalhas. 

A phra.sG era. dura e, do ,gTUJ)O, um exal
taclo, pungiclo pelo epitheto àescabido e in
solito, de:ii'echoú uma.. pancada de bengala tL 
ca.beça de Vaz. 

Levantou-se, em unispno contra o insulto, 
um protc:>to collectivo, houve, natural
mente, tumulto , c entron então em scona 
a poliCia q•.tc des(le l hora da t <tl'(le fôra para 
o local em numero de 14 praças, um sar
gento c um cabJ, sob as ordens do alfm'es 
Virgílio-celebre pelas suas proezas na es-
tação de segurança. · 

As pra.ças d.emorav.tm sentadas nos bancos 
d:1 praça comvlsinltos do Chie, 1n1.ra não des· 
pcrtar snspcitas do que para alH haviam ido 
com o intuito de evita.l' a reunião. . · 

A' voz !lo Sr. Virgílio, que oxhihiu logo 
um revolver. as praçn.s avançaram sobre o 
grupo tumultuoso. 

Levavam já, og sa.b~·cs. desnudados, e, de 
a.ccordo com as or·lcns da,quelle all'et•es, ini· 
cio u-so a. perseguição ao povo. 

A sccntt, em um rcl<tmp;l.go, vestiu aspcctc 
horrorJso. 

As pr•aças, sanguiscdcntas, distl'ibuiam 
pranch<1tl<1S dos sahecs homicidas a torto c <J 

direito. 
Houve, como não podia deixa1• de haver. 

a resistencia e a defesa, e, a breve trecho 
tiros de revolver soaram; escapando de ser 
na occasião, attingido por uma bala o capitã< 
Aprigio Ottoni, ajudante de ordens do Sr . 
Dr. governador que alli se achava. 

Esse official tomou um carro com o Sr. Ma· 
noel Vaz, e conduziu-o <1 estação de segu· 
rança. · 

Antes, porém, prestou um relevante se1' 
viço a um moço do commercio, que, perse 
guido por ·praças de revólver em punho 
corria vertiginosamente em direcção à es 
tatua da Republica, estando prestes a se1 
alcançado pelas praças que, si o pegassem 
mu.tal-o-hiam, com certeza. · · 

O Sr. Ottoni fez suster os soldados, man 
dando-os retroceder, deixando,- assim1 de. ha 
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v:e~· mais uma victilna innoccntc da po-~ Foi obedecido, e, a cada uma. que· sabia, 
lHna. . S. S., inexplicavelmente e injustificada-

As proezas da policia-A policia, que fót•a mente, mandava. prender. 
prompta para a luta, estava armada não sú k. condncção das victimas, sob escolta, 
do sabre habitual como de revólver, qu3 Y~ I como criminosos, . e acompanhadas ainda. de 
vao sendo arma de uso commum no regi- cavallaria, fez-se quando o numero dos inno-
mento, para o serviço. _ cGntes chegava. já a·30 e foram: 

Mas quem, ostensivamente, exhíbia o seu .José de Andrade Brito, Manoel Fernandes 
revólver era o alferes Virgilio, correndo, de Baptista, ,J. Vianna Pacheco, João Soaras 
um para outro lado, e dando ordens : Cordeiro, Antonio Alves Satgado, Constan

-Cor1•a sobre aquelle ! Prenda aquelle tino Moreira, José> Marques dos Santos, Agos-
outro! Cerque a,quelle ~ tinho da Cos~a Faria Guedes, L. Olive~ra 

Foi qu3.ndo, fugindo ao descalabro, 0 St•. Braga! Joaqmm. A. _çampell_o, Leon Bellx, 
Agnello Dias, brazileíro commerciante, quo A~tomo An~elo, Joa.o Martmho de Maga,
alli fóra., como é seu costume, aos domingos, lha.es,. Tertuhano Costa, Manoel Cu1;1ha, Paulo 
palestrar com amigos;- soffreu um golpe de Joa~mm2 Jos~ dos ~a.~tos, Fra.nctsco ~ar-
sabre na cabeça.. . ques, Joao Feli~ de F r~ttas, José Cacheir?, 

• . . _ Alfredo Mesqmta, Dommgos Leite, Antomo 
E.s~ se_!lho~·· vend~ que a. persegu1ça;o da Maria da Silva, Raul Pinheiro Gomes, Al

pohCia nao tmha frew, tomou o rumo. da rua t1·edo Dias, Nicolâo .Candido de Souza, Fran
Carlo~ Gomes, e ao entrar desta. vartas pra- cL~co Henrique, Elvino da Silva, Antonio 
ças, corrQndo no seu encalço,desfccharam-lhe Martins·da Silva e Julião Barata. 
uma. pancada de sabre violento,que o abateu. 
- O Sr. Agnello, sob o pest~do a.ta.quo, cahiu, 

do bruços, levantando-se acto _continuo e 
fazendo frente· aos policiaes com o sou re
volver. 

Bstes recuat•am, podendo o Sr. Agnello 
correr até o Olub Universal, onde ficou al
guns mómentos, até que lhe í'oi possível 
sahir para. me<lic<~r-lio. 

Como um relampa.go, doutro de cinco mi· 
nutos após os primeiroli distm·bios, apre
sen\ou-so um piquete de ca.vallaria., armado 
de carabinas, om nma."mu•rcira desa.bala.da, 
estacionando (" l'UU. ltiachuolo, em · fr•ente 
lW pala.coto tlu finado Sr. barão de Matttt 
Bacellar. 

Vinha :;ob o oommantlo do tenente Gemino 
Nunes. 

Dessa piquete destacava. o Sr. Gemino, da 
vez em quando, duas práças e mandava po~·
correr <L avenida da, Republica, de espada 
om punho, espancando quem encontrasse no 
caminho. 

Mas a ostentação da força não ficou alú ; 
momentos depois surgiu da estt•ada de Na
zareth outro piquete de· cavallaria, sob o 
commando do Sr. coronel Fontoura em 
pes;;oa. 

Derramou-se essa. força, bem como a que 
estava sob o cômmando do tenente Gemino, 
e mais outra, de 50 praças,do primeiro corpo, 
á avenida da Republica, de preferencia em 
frente a.os esta.belecimentos .commerciaes. 

Vís-à•vis ao Chie, formaram em quadrado. 
Este. estabelecimento, o Madrid, o Moura, 

etc., haviam fechado, abarrotados de gente. 
O coronel Fontoura ordenou a abertura 

do Chie e, arbitrariamente, a sabida das pes
~oa.s que s~ h a viam refugiado. 

Çamara V. lii 

Uma parGe dos curiosos que estavam na 
avenida seguiu com os moços indefe:;os até 
á traves='a de Santo Antonio. 

Ahi, a cava.llaria, de ordem de um official 
que a commandava, avançou sobre os popu-
lr-.res. · 

Outro offi.cial, que tambem ia, digno sem 
duvida., da farda. que veste, pediu ao com
mandante da, força que tal não consentisse, 
pois era uma violencia desnecessaria. 

Recebeu, em cheio, uma ovaçio estrondosa. 
dos populares, que lhe vivaram enthusiasti
mente o nome. 

A's lO horas da noite, ao passarem pela. 
travessa Primeiro de Março, os subditospor· 
tuguezes Manoel Marques da Silva Valente, 
Manoel de Almeida Quintal e Antonio Mo
reira da Silva foram bruscamente aggre· 
didos pela patrulha do local, que só não os 
liquidou devido á intervenção de populares 
que se puzeram do lado dos aggredidos.,. 

.. n~'P~i~ -d~fu~. 1:.;dt~~. P~~g~~-t~· ~·~;~d.~; ·;i· é 
ou não verdade a falta de garantias no seu 
Estado e a intranquillidade do cidadão. .......... .-........................ ' ........ . 

Disse ainda o seu eminente chefe e am~go 
Dr. La.uro Sodré que não hav.ia mais auto
nomia de municípios e S. Ex. o disse bem, 
porque ante a attribuiçã.o que deu ao con
gresso estadual o poder de annullar eleições 
munici paes, de mandar em possa. r intendentes, 
annullando umas eleições e approvando 
outras, nunca mais haverá eleição municipal 
contraria ao pa.rtido dominante que possa. 
vingar. E a prova. está. em que as eleições 
annulladas são sempre as dos correligiona.
ios do orador e a.s válidas são as dos amigos 
do Sr. Montenegro. lsto é assumpto sobre o 

il . 
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qual não vale insistir. E' até mm~ comcclia. 
ridícula que nem mesmo critica merece. 

Resta-lhe dizer alguma cousa sobre ;~ si
tmtção economimt elo Estado. Attrilmiu-a o 
nobre Deputa.uo ao retrahimento do papel c 
aos actos do · Governo visinho, e ;L altn do 
cambio. , 

· E disse-lhe então o orador em aparte: - o 
á. im.providencia do governauor. 

· Sérihores, são os aciios do Sr. Dr. Augusto 
Montenegro e as declaraçõe.3 offlciaes c of
fl.ciosas do orgão do partido de S.Ex. o maior 
prégãodo descrcdito contra a administt·<~ção 
do Dr.Paesde Cat'valho. S.Ex. o Sr. :Monte
negro dispensou 60 alumnosdo Institui;o Lauro 
Sodi'é e supprimiu rep.H'tlÇões puhlieas. Veiu 
o orador á. imprensa. o pClrgunt,ou em quo 
lei se baseava o Govel'tlO, qmtndo o Congeesso 
estava funccionando e nada autoriz<tra:. Res
pondeu o orgão do"partido « as economias são 
de logares e Tep::wtiçõe.s inuteis e os fiO atn
mnos eram de mais! O governado L' não pr'e
cisava da lei pat•a isso e só em l'Cvisão du 
contractos de fornecimon to:; de gcneros tom 
economizado eentonas do contos ! ! ~ 

Vê a Ca.mai'<~! E quem crcou c nmnl;cvo 
esses logares '?E quem nmndou })(LL'a o Insl;i
tuio esses 60 alumnos de umis ? E q notn rez 
esses contractos dcshonestos? Foi o antrJ
sessor de S. Ex., i1 r1uem elogiam. 

.J~lga ter dito o sufficiente. O intuito do 
orador não é fa"let' a ana.lysc da ad mini.~ tra
ção do Dr. Paes de Carvatho. Mais do que a, 
confiança que deJlOSitou r.m S. Ex. e r1uc loi 
illudida, póde a t•ecordação do unm íLlltizade 
q ne ía ã.té a veneraçã-o,. c d;L qual guar·da 
viva impressão. O OI'<Ldoi· i.mpoz-se o dever 
elo respeitar a S. H:x:. e por isso niio o dis-
cute. · -

Basta., porém, que saliente que o orça
mento em ouro de que t::tnto se vanglorhwa 
o Sr. Montenegro, fôra e3tabelecido p~tt'a evi
tar as crises do Tllesouro, pois que as r-endas 
do Thesouro, crescendo ou decrescendo com 
as baixas ou attas ca.mbiacs·, a-; rlcspe:~.as au
gmentavam ou diminuíam mt mesma pt·o
_porção -o isso não impadiu que so ehega.l)sc ;i, 
·situação 'de· penurh c a dever a ba.ncbs o não 
pagar-lhes, aggrava.n(to-se a situação da 
pràça, quando só o que o Thesouro lhes devia 
imp~diria a suspensão dos pagamentos. 
Bàsta que· saliente que mais do que os actoi.! 
do.· governo v-isinhotem íeito mal ao Pará a 
seríe de impos~os de toda ordem que oneram 
os_ productos que são destinados ao Amazo
n~ e qué e1•amexportados pelo Pará, atten
ta., à. ~uà situaçã,ogeogt'aphica. 

Tem sido. essà ~erie de erros e essa poli
tioa de· imprevidencias que prepararam a 
ruína de sua. terra nata.l, ruína da qual tão 
cedo Dão poderá levantar-se, 

Veem <L l\I8)U. e :-;â,r) lida; a:-; seguintes 

P8TIÇÕ ES 

Reqnt~rimení;o do Clnb Bl'azileiJ'O Com
mercial,J•ept·e~entando cnni;ra o pl'ojccto que 
e·:t<~holece regt'<t>lJmra o :-::ortcio militar.
A' Cmnmi:>são de Marinha c Guol'l'a. 

Reqnerimento de Florinrla do Freitas Al
meid;t, víuva do i;encnte H.a.ymnndo de Frei
ta.~ Almoida, pedin1lo uma pcnsão.-A' Com
miss"ã.o 1le Pen >ões c Con t;u.J. 

Comp<~recem mais u.J S l'.-1. Cal'lo.~ l\htrccl
tino. Antonio Ba,>ll,o.~, Inrtio do Braz i!, Anizio 
de Ain'Cil, João Gt~yo :o, ,Joaquim Piros, H.ay
mtm•lo AJ·t.hnt·, T.ltoma.z Aeniuly, Virgilio 
Ht·igidn, .Josú A velinn, .Joiu1 L_opc.>, Sm·gio 
Salnya, :\ngti:-llio ~eYet·o, Trindade, Ermirio 
Cout;inho, Hl'Íeio Filho, .João Vieil·a., Pereir·a 
de Lyra .. i\fur-cira. Al v e:>, E::;met•a!dino Ban
deira. E,;l,aeio Coimbra, Pedro Perna,mbueo, 
.\r•t•oxcl.la·> G~tlrã.o, Raymund.o de Miranda, 
.foviniano do C:tt'\·<.tlllo, Sylvio lVHnero, 
FatJ.~to C;wdosn, Ca"ilil'o RclJOUo,Nnivt~, To:-;ta, 
Feli.x Ua-:pttt·, Pauta. Guimar·ãos, Sat;yl'O 
Dia~, .\ngu H;o do Freitt~:~, H.odt·iguc> Lima, 
Tolen tino rlo.~ Santos, Ednm·llo H.amM, Para, 
nltn; Mont;onegt•o, .Tost\ Mm·cellino, Heredi<•· 
de ~;í., ll'ineu Mar\lmdo, Hmn·ique Lagden 
Xetson de V;~:-;eoncullo.-;,(hc:LJ' Godoy, Bm;osa
Ft·anco .Tnn ior·, Pel'oira Lima.. Bueno de 
Paiv:~, .\lf'I•odo Pinto. C;~t·neit·o de Re:;r,en!le, 
:\<La.lbm·t.n Fet'I'it.Z, Henl'iquo S;t! le.1, · I\lay
rink, Rodolplw Faixão, L<Úllitl'tino, Parlua 
Rezende, Cosi;:~ .Junim·, Edmnndo c];~ Fon
sue:~. Aílevcdn Mat•quc;, Xa.dm· dn Almeida, 
Bunorliet,ll dn SotiZit, Lindnlpho NutTiL", nor
mano Hn . .;~loei!·\J', Riva1la.vitt Cm·re:.L c Cam
po> Cadiet'. 

Doi x:~m de com parecer· com caus::t pal'tici
par.la o~ Sn:. l.lasUw da Cunha,, .Tos<'l Boiteux, 
Sü. Poixnt.o, Püdt•o Clio1·mont. Luiz Domin
guc1, Pcreit'<t Rois, Lim:t Filho, Gomos de 
Matto:-;, Ft•aneisco Se~dl'e, Vct•gnc do Abreu, 
Mal'eolino Moura, Diony.~io Cot·quoira., .José 
1\fonj n·olim, Sa.mp:tio Ferraz, Ma.rtinho Cam
pos, Silva Castro, Rangel Poata.na, ·Es·tevão 
Lobo, Pcnido Filho, Silveira ·Drummond, 
Arthur Torres, Miranda Azevedo, Valois de 
·castro, Paulino Carlos, Alfre<loEllis, Araujo 
Cintr•a, Ovidio Abrantes, Angelo Pinheiro, 
Victori:to Ivlonteiro e Pinto d<t· Rocha. 

E sem ,;ausa os Srs. Albuquerque SQrejo, 
Teixeira (le Sá, b~lpiclio Figueiredo, Adalberto 
Guimarães, Pinheiro Junio1·, Sá Freire, Raul 
Barroso, Antonino Fütlho, Deocleciano do 
Souza, Alves de Brito, Pe1•eira dos Santos, 
Joaquim Breves, José Bonifacio, Monteiro do 
Barros, Ildefonso Alvim, Monteiro da Sil
veira, Francisco Salles, Leonel Filho, Fer~ 
na,ndo Prestes, Moreira d<\ Silva, Joaqui~ 
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Alvaro, Luiz Piz<~, Alm1mu· Guimal':"í,uS,MêU'<;al tr.tdo n:t vid:t.Ao homem, c quo só julga qua 
t~scohal' c Atu'eli<tno Bttrbo:>tt. so esses scntuncntos gcrn,m <tetos beneficos 6 

fecundos. · 
() Sr·. •••·esid(.H1te- Ha\'endo ntt

IHCl'O lcg<tl, vou srlbmet.l;<\1' ;~ deliberaçfi,o d;t 
C:r,Jn:tr:r, nn1 pwjeet·) q uc se aclta sobrü <t 
Mes<t. ,. 

Em Sl)guhla. t:~ liúo, julga.do. objeet.o <le <lcli
lrol'aç~i'lo o cn v i<t<lo tL Commissio d c Orça
úwn~o, u seguinte 

N. 05-lOO l 

O Sen;ulor polo Par:i., comq o orador•, não 
nuga.m Qllalülado~ de inteUigencia o de ta
lento, e dahi alguns serviços ao Sr. Dr. Au
gusto Montencgro; mas parece-lhes, pelos 
act.os de S. Ex., na v .ida publica, quo lho 
fttlt,un ccrt;Ls qualidade;; de col'<tção e de 
alnm. -

S. Ex. não tnm Llcixado entrever em seus 
;~ci;os od i os sa.ntos, porque os odios de S. Ex. 
~ã.o os odi1.ls pequenos, que só geram a. vai
d<ulc o o amot' proprio lbridos. Por isso o 
<mvlot• scn to-so f'o!iz em enfr·entar neste de
bate com o S!'-. Depütado Lemos. S. Ex. é 
:ttlvor:qrio, tom talento, tem paixões poli
ticas, mas S. Ex. tnm eoraçíl.o ·o tem a.lina.. 
u Sr. Montonogeo, não. E quer a. Camara. 
as provas 1 · 

E qucl' ~~ Camara. ver porque reeebemog 
i.t Sita eleição como um gl'Íto de guei'l'a 1 

E' que do todo~ . os nossos <~dversarlos é 
S. Ex. o uni co que lovon sempre a sua acção 

u Congl'c: :o X:~cional dccl'eh : até a. pcrSt'gtliç:íio de amigos o parentes, de 
Art. 1. o .\.o; hm·déieos de tndos os rnnccio- modo fino não foi sm•tn•eza a declaração de 

nat•ios r.1ne hon v:\rem coni;ribuido eom a!:l S. Ex., nm sen manifesto inaugural, :pallido 
quotas mcnsao~ do montopio, por dc::;conto em relação ás grandes questões do Estado, 
u111 sou~ Ycnci 111011 t:J:-> 011 por pttgamento anemico e .l3Cll1 libras em relação á crise que 
volnni;al'io consccntivo ii, oxonet•aç:ío tln seus u.vassalavn. o Estado, o seu commercio e a. 
<'<tt'gos nün JlOdeJ'<i, por nwti vo algum. set· su:.~ prod.ucç·ã.o, mas rubr·o na ameaça de 
l'ecu~ada a JIC'll:->i'io cot'l'.J.~pulldenéo iiqucllas Q110 ia :sor um governador quo S<tbia qual o 

Deter·nu:no. ']11<!- , por nw/.i·l)o tllf/1111~, porlo·ú s.;r 
·l·ecHsarla nos henleiros dr: lodos os íimccio
narios que luur.vernn contn:t11âdtJ com cts 
qttofas m.ensac.~ do monf.epío.Jlo;· drsconlo em 
seus vencimentos ou JW1. prt[Jamcn1o volun
lariv consecnlitJIJ á c:;;oncnu:río rle seus 
cco·gos, a· pensao con·espond~nl1~ rit]ucllo.s 
contrilmiçàes, c llú oul-1·as providencilcs 

eontl'ibLLi<;ões. son dever pam com o seu pa,rtirlo. 
Pm·•~gt•a.plto uni co. ! > Govorno manda.r(L !~sente a Ca,m<~ra. · 

p:tga1• ao:-; J1er<loi 1•0 , rlo .~ cout.l'ilJIIintcs quo Fizora-se a scisao no governo do hom·ado 
lttHIYCI'l\lll 011 t.eado 11a 1·a \I Tlmsollt'o com iLS nr. P1·udonte de Moraes, cujo no mo através 
di tas llltl!lSa,l itl:l.(kS a ptlll:./[tl COl'l'CSp<>lHinntn do t.mnpo cresco:d it.L a. dia.,sinão pelos sorviçoil 
:~ t':'~:as eunl;l'ihui<;iius <~alt:uia<l:ts Si\J..('ll'ldo a:i 1l'10 "PI'csfíoll corno govnt•no quo o orador 
í;al.ll'llas do nwnl;upio olll'i~<d,ot•iu. · comb:tf.eu,eum col'tum poi' c~lllt modo~:~ta. ho-

nostidatlo filiO o compa.r<~ tws velhos romanos 
:-iala das :>t!~s~11.ls, lrl d.u ,julho de I!JII! .- uH melhor com osso legendario La.orto, que 

Harlmsa J,i,Jia, Homero nos mostl'a depois d \ oocupar um 

O Sa·. I•a•e!!>idcnte-Tout a palavra 
n ::-i!'. Scwm<lcllo Corr\\;~ l1il.l'a. um<~ explicação 
pe~~~o<d. 

tht·ono n ter um tlllto roi, torminu.ndo os seus 
dias soh as tLrvorcs 1lo seu la.r modesto a 
simples. 

S. Ex. aproveitou-se da occasião e então 
procurou de pref'erencia fazer cahir as suas 

O Sr. Serzedello Corrêa (con- iras sobre . amígos pessoaes e parentes . do 
t.inuanrlo pam ·uma explicaçiío pessoal) - De- Senador Lauro Sodrê. · 
fendeu o seu nobre çollega a politica seguida E quer a C<.tmara a prova?- Ouça. ' 
peLo actual govel'nador do Pai·tL Viu S. Ex. Eu tinha um amigo na Alfandega do Pará~ 
lXLixão no juizo do eminente Senador Lauro o irmão do Deputado Dr. Camillo de Hol ... 
~odt•é, não sagrando com sua opinjão o landa. · . . , 
Sr. Dt'. Augusto :Montenegro~ um :l.'epu- Moço honesto, trabalhadol', casa;do, com · 
hlicano eminente; e o seu collega acreditou familia paraense pauperrima, a que !irri· 
que era a base desse juizo não ser esse go- mava. Não era politico. Foi trp.nsferido para. , 
vernador um historico. . . o. Ce~rà por pedidO do.então Deputado Att• 

Não; não é essa a razão. O Senador pelo gusto Montenegro. Nunca mais : pMe voltar 
Par~\. pertencé a. uma. escolet em que os senti- pa,1•a o Es~ado, e ainda .o anüo passado ao 
mentos altruisticos e bons, o aJfecto e a tole-1 Dr. Camillo -de Hollanda,.que· ·pedia. ao ·Dr. 
rancia, o espirito de justiça e o amor, são Montf!nP.gro <]UP. abrandasse :\':i iras e consen~ 
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--~----------------------------------------------------------------------
tisse na transferencia, dizia S. Ex. que não si a vaga na lista de SS. EEx. foi deixada a 
podia· consentir por ser amigo do orador. um nome, não foi por tolerancia, o sim 

Houve uni outro empregado da Delegacia porque conveniencias mais altas o impuze
Fiscal, 3° escripturario, que fõra servir no raro. E est;L porque disse o orador qu3 o seu 
Pará. Por occa.sião da eleição, e~se moço collega fizera discurso político brilhante, 

· votou na chapa -laurista, e dias depois pro- mas pouco sincero. · 
curava ao orador aterrado, porque o Dr. Serviço.-; do Sr . .Augusto Montenegro! os 
Montenegro encontrara.:o na rua, chamara-o tert't n'csta Cania.r·a porque S. Ex. é intelli
e dissera-lhe: em quem voiou 1 Então o 1'::-e- gente e tra.ball~ador ; mas si encontrou, 
nhor votou n-a chapa do Lauro '? Votei, disse desde logo, a Cbmmissão de Orçamento, f'oi 
o empregado, mas votei, doutor, porque as levado pela mão de seu amigo e protector o 
minha.s idAa~ ligam-se ou casam-se mais com Sr. Rosa. e Silv<.\; e a consideração de que veit~ 
as do Dr. Lauro e Dr. Serzedello, o porqne a gosar foi subindo sempre, apezar de S. Ex. 

"". este 1tltimo foi quem me deu o pão e a elle ne~se tempo não tet' força na bancada. c do 
devo a minha nomeação parú. a. fazenda, P;:mi., porque qua.ndo f<~llava. á . Presidench\ 
quando Ministro . da. Camara. ou ao seu leader, sabiam todos 

Pois bem, disse o Sr. Montenegro, ha de que por S. Ex. fa.llava o Sr. Rosa e Silva e 
arrepender-se, porque eu as ·;im com:J gosto com clle a lmncada do Mar<tnhão, •~ de Ala
que saibam o bem que faço, go._:to que conhc- gôas, parte da da Parahyha, e~c. 
çamomal que sou capaz de fazer. OcQní'erente E S. Ex. cresceu c veiu a ser, por espaço 
José-Olympio Gome:-;, cunhado do Dr. Ltturo da duração das rosas de Malherbe, leader 
Sodré, foi, por pedido de S. Ex., retirado do da. C amara, mas foi ahi que S. Ex. faltou ao 
Pará e mandado ;o;ervir com dcces~o e grande seu amigo e protector, pois não h<t duas pes-

·~ prejuizo em Ma.náos. Por motivo de molestia soas que conheçam o Dr. Ro:;a e Silva., que 
em pessoa de familia, não seguiu. S. Ex. fez saibam da sua. lealdade a.os amigos, de sua. 
o possível par<~. demittil-o. Nesse interim, dedicação aos seu.-; correligiona.rios, que acre
fez-:;e o contracto do funding. Tomou ·o ditem que S. Ex. fosse capaz de sacrificar 
orador sobre seu:j hombros defendei-o e con- os direitos de amigos dedicados de seu par-
tribuiu para essa orientação por parte de tido, de homens que ainda na vespera ha
seus correligionarios políticos, evitando-lhe viam cooperado com. o maior talento e a. 
os perigos e cercando-o das medidas com- maior energia para a victoria. do candidato 
plementares. O Sr. Deputado Montenegro do seu partido. e para a.ssegm·a.r a paz e a 
calou-se. Varias vezes t3ve de tratar com o tranquillidade do governo do Sr. Prudente 
eminente Ministro da Fazenda de então, o de Moraes. 
homado Senador Bernardino de Campos, Quem ha ahi que acredite em semelhanto · 
que, apreciando a lealdade do orador e a co usa por parte do Sr. Rosa e Silva '? Nin
dedicação de seus serviços, ' ma.is de uma vez guem. E S. Ex. sacrificou o Sr. Rosa. e 
offm•eceu-lhe os seus prestin;ws. Um qia. ·de Silva em compromissos no C;tttete, em ter•- · 
maior etrusão do S. Ex., disse-lhe: Acceito o mos queos não tomou, rompeu com o Sr. 
seu favor e peço-lhe que não demitta o Justo Chermont, porque uão quiz a.ba.ndo
cunhado do Sodré; elle não póde ir para na.r o Vice-Presidente e, depois de ter decla
Mamtos; mande-o para. o Par<l ou então o rado, m~ vespera de embarcar, a. amigos quo 
mande addir aqui ~~o Rio. Está feito, disse o interpellara.m, que era umt~ infa.mia, a sm.t 
S. Ex., e no dia seguinte o acto mandando elei~·ão em substituiç!ãO ao Sr. Justo, tez-se 
a.ddil• esse empregado aqui era publicado ; eleger, e éltoje o governador do Esta.Uo ! 
mas dous dias depois era desfeito e tra.nsf'e- Chamem de tt•a.ição ou deslealdade isso ol:l 

,.. rido para a Bahia, po1• pedidos instantes do que quizerem, po1\1ue o orador não q ualifi
·Dr. Montenegro. Eis factos que provam que ca.rá o acto pa.1•a. não magoar o governador 

· S. Ex. age sob o impulso de odios pessoaes, do seu Estado. 
e por isso foi que, aterrados ante os destinos Vae terminal'. Promette não voltar á tri
de nossa terra e das condições de vida para buna para discutir assumptos da politica 
os nossos amigos, vimos a elevaçã() de S. Ex. local. · 
ao cargo de governador do Estado. Politica Não quer crear embaraços á administra.
,tolerante, disse o. seu nobre collega, porque ção do governador de sua terrà, antes; pelo 
está o orador a representar o Pará. Mas, em contrario, como republicano, como brazi
primeiro logar, não era o Sr. Montenegro o leiro o como paraense, nessa terra que lhe é 
governador do Pará, e em segundo logar b . rço, onde primeiro viu um raio de . luz o 
quem ha ahi que não saiba que está aqui ouviu e~sa musica doce, mais suave do que 

· 11evido á intêrvenção estranha ao partido ·e o sussurro da folha. que se desprende do 
· que julgou necessaria a sua. presença. ao ramo .e ca.e sobre. a ·relva, do que palpebras 

Governo? O orador nada, solicitou, nada cansadas quo se fecham sobre olhos tambem 
pediu; x·esi1nou-so ;t sorte de sou partido e, cansado:-;, r.sstt musicn. qur. é o ca11tico rlo 
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nossas mães, ness:t t•:lri'<l.. de~eja. que reine a 
prtz, a justiça, a mot•n.IUa.de e a fillicidade, 
e quo S. Ex .. por um governo rep:JlJlicano, 
de amor c de liberdade, engt•anfleça. o sen 
nome resgatando os seus erros. 

Lembre-se S. Ex. de que os governos de 
odios e de vinganças. surdo{ aos gemido.; dos 
que soifrem e que não ouvem a. vóz dos que 
clamam por justiça, e~tão de;tínado3 a cair .. 

O orador pede' ao.3 cdos que nunca sobre a 
sua terra natal se possa inscrevat' aquelle.~ 
tristes versos do Dante:' 

Le gent1: dolorose hanno perduto il ben 
dell' intellecto. (Palmas prolongadas no re
cinto ~ nas gale -ias. O orador foi abraçado 
por grande numero de. seus collegas.) 

Sim, mata, ohtemptwa o orador, mas isto 
lhe advem da<J condições paculiares de sua 
organi;:ação, porque só a procm•am os que, 
des~itnidos de educação, não podem aspirar 
melhor collocação social. 

Este lamentave1 facto, porém, foi verbe
rado pela P1•ovincia do Parei, e a punição do · 
criminoso não se ft3z demorar. 

A proposito desse f~cto que não encontrou 
apoio do Governo nem do partido que o apoia., 
aquoUa mesmaclasse caixeira.l protestou em 
um rneeting na praça publica. contra. o atten
tado á pessoa do portuguez, como si o 
Governo não houvesse providenciado de 
prompto, como o caso exigia. O orador 
narra o müflo pot• que se portou a classe cai~ 
xeiral, procurando forçar a porta do theatro 

O Sr. Artbur Lemos (para um.a· Polytheama, e, pot•que a policia interviesse 
explicaçi"io pessoal) diz que o seu nobl'O col- em gaJ;<\ntia. da alheia propriedade, foi re
lega de repres1ntação nunca, como hoje, cebida. a tiros de revolver por parte dos ma· 
fallou menos convencido da,s accusações que nifestantes. 
fez; A Camara não pôde av~liar o que ê 

Si insegurança ha agora na cidade de esta politicê1 de explorações mesquinhas, nos 
Belém, houve em todoJ os tempos. Si esta Estados, de propaganda protei-forme, multi
insegura.nç:t agora se aggravou, é causa disto formo, e omnimoda, de doestos e convicios, 
o tumuHuar de odios quo hoje assombra a posta a set•viço de certa imprensa do seu 
politica do Estado, depois de dez annos de Estado, contra os principaes como contra os · 
paz, porque sô agora faz opposição ao gv- .mínimos homens do seu partido. E quantas 
verno local o hom·ado Dt•. Lauro Sodré. vezes a.queHe governo não tem contido o 

Desde a. falsificação de titulas eleitoraAs impulso do seu;_; correligionarios, atacados 
que a mashorca lá campeia, explodindo diariamente em sua honra pelos folicularios 
a.ftnal na ultima eleição presidencial, quand 1 impenitentes e fallaze~! · 
se deu a. ligação ephemera do Dr, Lauro O orador passa a refutar as a.ccusações do 
Sodré e Dr. Justo Chermont. Sr. Serzedollo, do gratuito odio votádo pelo 

Sobre os C'onf1ictos que lá se succedem eminente governador do Pará a officiaes do 
(1uasi diariamente entro praças da policia e exercito, servindo-se da declaracão do hon
do exercito, sabe que são cstes.que os pro- rado. tenente-coronel Thomaz Cavalcanti, 
vocam, insufladas. pot• offlciaes amigos do hontem, nesta Camara, em sentido contrario 
Dr. Lauro Sodr•ô c pouco cnmpridores dos a quanto avançou, neste sentido, o nobre 
seus deverns. Deputado pelo Pa1•á. Affirma que o Sr. coro· 

O contlicto com a clasio caixeira.l ot•iginou- nel Drummond só foi transferido para esta 
se de uma tt•oca do n.ggt•essões entt•e o Capital por mo ti vos pet·tinentes ao Club Mi
grupo tle ca.ixeh•os (liW s:thiam da rosidm)cia litat', sem que neste acto, como no da trans
do St•. Sorzedello, onde tt•ata.r•am do a"'- t'erencia do St•. Thomaz C<walcanti, houvesse 
sumptos t•eferentes (t clas.~e. mas armados de a mínima interferencia do govei'nador do 
revolver.~. e o pessoal do um jot•naleco que Pará. . 
entã.o·se publicava. em Belém. O Dr. Serzedello, reconhecendo o talento 

O que S·J pt•ocurava explorar naqnella e os serviço:l do Dr. Augusto Montenegro, 
occasião et•am os novos impostos de in<lus· para. que se n.creditas&'l3 na sua imparciali
trias e profissões pa.rn. a clas~e e as estam- dade, o fez, porém, com restricções; apre
pilhas municipaes. sentando-o como um homem c.ruel, impie-

E' imposüvol tocar em todo3 os pontos do doso para com os seus adversarws. -
discurso do Sr•. Sel'zedello Corrêa, aliás Para contrariar esta ·affirmativa, cita .di
todos ellos abordaveis com extrema faci- vm•sos exemplos de a.dveraarios do Dr. Au
lidade, porque S. Ex. dispensou-se de jun... gusto Montenegro que continua~ exercen?-o 
ttu• as provas de suas asserções. . · no Est·.1do do Pará cargos de ImportanCla. 

Procurará, no emtanto, no cumprimento como os Srs. capitão Altino Corrêa e Maxi
do dever de sincerídadeque o traz á trlbuna, mino Cort•êa, ambos parentes do Dr. Ser
tocar nestes pontos principaes, preoccupan- zedello Corrêa. 
rlo-se primeiramente do assassinato de um A candidatura do Dr. Augus~o Monte
portuguez feito nas ruas de. Belem pela po· ne~ro não s~~giu ·de uma atmosph~ra de 
lícia que, na expressão de S. Ex.,- mata. odws e maldtçoes, como fez Cl'Cl' o discurso 
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do 11obre Dcpnbllo, ma.s sim com npiJl<nHoS 
demonstt'ativos cl:t CIJDfl<tnÇ,<t pop11br. 

Tcmlo em mfto~ o m:1.nif"csio com (pco o 
Dr. AugiiSLo Monwncgro <\s:;umüt ft gnYernn 
do ~em t·;~tadn, til· a llf\l te ti i Vo1·,;n~ i.opiew; 
com os qww~ a.r·gumc~nta eunl.l>ailí<:t;t.tHiu o 
(tlle a l'O~lJeito n.cfl.lla lle tl'nr,et· li tl'ibnn<t da 
Cil.mara o OI'ador iL quem l'(1>iJIOnde. 
Occupa-~n da pa.rto f\Jl! r1ur, ·o ~1·. Sm·zo. 

dello Corrêa. tLtlmica-se do e~till' o Sl', L:wrn 
Sod1·é no ostl'acismo. porqne n;L Yasta. rngiüo 
uo ·~eu Estado não ltfl. cor:tcf1o qun lltP n<'w 
deva. um favol', c entüo hi:;l.ot·í<l os iitcios 
concernentes ao ,<liscur~o pmferülo pelo il
lustr·e Renador na m<mifest;J,ç,ão civit~;L ao 
Marechal Flol'i<mo Peixoto, e o.~ do attr.n
tado de 5 de novcmiJro, M.t!'ibltindo·lhe.~ n. 
situação a que o prop1·io ot·a.do1· Jasl;lma ter 
chegado o hon r<tdo Ronador Lam·o t->odt·1•. 

S, Ex. dcixon o~ ta ( 'rtpit;Ll e J4)i ;Lo Pa.t·;i 
nas vospct'lt'.l du~ cleiç~lics csi,o.duac.s e u.lli viu 
o ~leitorado inflingir-Jlic a jnskL ropl'oYaçiio, 
com a derrota dos nowes 011 unte~ d11 cha})a 
de S. Ex. 

S. Ex. concitava ontão os sous contm·
ram~os a expellir os e~tmng-ci1·os a pat<dl(J
lipipedos. 

A ame:1Çfl. tivtíí·a uppurtunarnen1.e a sua 
.execução e por fôrma tilo oft'ensiva n.os 
sentimentos tradiccion;>es do cordut'a tb
qúolle povo, que o Sr. L<mr·o Sotlr·C: clwgou 
a este resultado : de um lado abandomulu 
pelos fil110s tle outros Estauos, que so sonUa.m 
am:eaçn.dos pe1a.s ídéas políticas do !'Oil Llis
curso. o do ontro larlo vr.Ins >:eus p1·op1·ios 
conterranr.os. 

E nã.o li só isto; uosde 1El!J7, em I}H.o ~o 
Pará se tlcu a sCiHã.o }l:trtitltwil~. como o 
l'eftuxo da, scisão nc~ta Cn]Jitt~l opet•ada., o 
.SI'. Lauro Sod1·(~ faz i•< cavnllo !le uatallut llc 
suas a.l'engas políticas, como em :-;u;~s Jhmdn· 
lagsns auvoJ'.~arias, da oligal'cltia Cltornwnt ~ 
De muitos pa.rtid<tl'ios !lo S. Ex. ouviu o 
orador a declm•aç-ã.o 1!c que não o acom
}Ja.nhavam em politica., pot•quc o;tavam rw 
lado drt nefrtrl(la politiea (\0 f:.l1·. CILormi:in I; ! 

Moj';tra em rospo~:t;L a. Y:1.r ios fLJm•1;o~ . 
que o Sr. Augusto Montenegro tem nma 
individ.ualid;trle pl'Opt•ia, acccn t.uada, iwle
Jlenrlente da, pl'Otec~ão t]n IJUC1111 rr•tr. t' (jiiO 
seja,· na. pnlit.ie(l, do Par; i . ~~ ndmu lw:t o~ 
inolvidavei:-l snJ•vic;n:-; pttl Uio1s aq'n i twes l;:ulo~ 
junto ao Govm·no, snnit.o l,;tltllwnr ;i. JHt!Uic<t 
do honrado St·. Vief:-Pt·n~it!Pntc tl:t tt~~pit· 
blica. 

O S1'. Augmto Munf.r:neg-ro j)l'CSt ou no 
l'econllecimento de ])Odér•cs rln ill~l.ilal Ca
~al'a inolvida.vois scr•vi~!OS ao antigo par
tido re]Ju!Jlicano, do modo que as t:ircum:<
tancias o pel'mittiram. Com estes nli.o luf:t·ou 
s~ IJ pal'tido rnpllbllca.nn, lm;rÓ11 r; paiz ill
tlltrci. 

Vi\ a.nwntP :~pal'i.nn llo pt>ln. bancada })er
namiJtJI·.;Ulil, n Ol':l.rlür dc~cl;n·a CJlH' est a bn.n- · 
e:td;t di\\-P rnn pa.dn o HOI I r r:cn11hocimcnto 
ao ~I'. ;\ 11 :--·u s tn ·~I o n te~ nc:gr·o. 

AilldiL nm I'Csposht :1. ~rpa.Pt.n:>, tl m·a.tlo r d<~ 
tl<tt•:t q11t: I!IIYi!l do Si'. Ca~sianfJ rl o N·n.;wi
menl:o :.t ;ülir•rnaMnt d<~ q 11e. si u:w r ,,::,;c a 
inim•rOJl\:TIO do ~1·. ,\ ttg-H,;to i\1on tenngTo. n 
('oncentnu•ao. ;:,,]1 a. :<na. e hf1fia.. nmpol;r;L t' ia ;L 
SÜU<ll:itl>. 

A~'ígna.la t1un talvez n. lll !.:t pl'usr.gui~so 
pc~Ia du;dí!ladP. tl!.!. f.~ama1·a~ c poilol'i a 1úio 
tcrmin<Ll' ~(\111 mnn guerT:l civil . Em tndD 
ca~o. si as suas pr cvh!tnS :tntnf'inrr.~: niio 
n.s~011l;a rn orn orrinià o v m·tlndr. il'a, forÇ<t (: 
confes.-;ai' qno clln tcrmüut rin. pn!o tlni'!PJ'n· 
dito d;t,; ín . .;tituiçõcs. 

E' ccrlo tlt'lmti.s p<11'<1 julga i' áo~ fado~; O Ol':L
rlol', prJrém, csU cel'i.o de q uc a higi;o t•ia l'ur·:t 
justíl}:t ans ])al.l'iotü:os snrviço~ <loS!'. Aug-u~tu 
Mo11~nncgl'o. (Jhtilo bem, 'rnuilo bem . O o1·w./m· 
fi m~úto CWIIJll'Ímenlailo pelos seus collcyas. ) 

O !Sl'. l~residente ··-Tendo dtuJ ,J a 
hora, designo par•;t am:lll iki'i. :~ BOgni nte o t'· 
dmn riu tli:t : 

Eloição lht CtJmmi-:s~Lo 1~8pccial qw .l tem de 
dar paror~OI' sollJ'O a_(le nunci:1 : lpi'C~.~tJtJladn. 
cont!':t o SJ•. Presidento (ht ({opírblica; 

2" d hcu~:são tlu .tn·ujceto n. DI, de ]Ç)Q 1, 
aulol'izando o Governo a tlbl'ir o eredltu no
ec,;.~aJ•iu Jtar·;t p:tg:tnwnto, n o co!'l'entn t'XOl' ' 
cicio, a ua1 clwf'e d.c sce1,ú'í.o, inc1mtlJído d:t 
bibliotlwc:t tla Cam:tr;t do'\. · Deputados o%~ 
nm eonscrvauol' r1:1. bihtio1;hec:a, nmuc:tJos 
pot· ilelilJCl'{tçi'i.u da m csmu Cama.t·it em scf!s.'io 
de <I de julHo do eoJ'l\)t1te :tnno; 

~3" di~eltSHão do pro,ioct.o 11. 42 H, d.e liJOl, 
qno fixa ;1.~ l'or·r;01.~ do tnl'I'at; }litt';l n Pxcrc ieio 
rln l!lll:'!.; 

Cun i, i nua(;fto lia di.;cus.-;iio un icn. d o p íLl'Pr)ni' 
n. 1·1, dr. 1001, opina ndo no ~cntitlo de §crmn 
acccltn,s a~ CJucnda~ oflcrccida.~ nn 3• discus~ 
!3710 do projceto n. GD B, ÜP- WOO, que l'<! ll l'w 

gi1l1Í7.t1 a .J11stü_,o. du Distrk to Fedeml; 
CootintHL(;ão ria 2a r.iitJcussão do p~·ojoc to 

n. ~i A, de 1901, r.süLhôlecenrlo regras pam 
"Ulljndicaçãode l•nns nasexecw:õr~~ om gcPal. 
eorn votn ülll mpal'ailn du St·. Aza \•cdo 
i\fal''flWS j 

Conti IIIJ:H,~ií o d;t :1" d i~('. IJSSii.o do ]H'üjecl;u 
n. ,10; dt~ 1!101, :uli.ul'izand o o l'odm• ~~~wcu · 
t;ivo a. :dJI'il' ao Miui . .-:t.l' t' il! da i.ii! Cl'Jf:L o Cl'e
tl i to i>XtJ·:;,m·d i nal'io tll > 4::~::.5~800, p[Ll'a pa· 
gMneni.o tio ol'lh~JHtdo n qnem tem d iJ•oi to o 
almo:ml'i/h Jo ~~xtindtJ 1\.r·scn:d d e Gue 1:ra 
de Pr.PnamiJLtco, .Joiio Ciima.co elo; Santos 
Bet'llt~rcles ; . . 

Continuaçiio rb :3" diilcussà o do fll'Ojecto 
n. 2Gtl A,de 1\JOO, ilHtot·izruHl o o Podm· J·:~ecn 
tivo 11 gu.rautit' u~ jtn•o:-; c :.qn orLiza(,:án , flll-
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rante 15 annos, na importancia annual de 
71:500$, correspondentes ao emprestimo de 
G50:000~, juros de 7 o I o, e amortização de 
4 o I •. que ofi'ectuar a Assoclaçào do 4° Conte-

. nario do Brazil, para o fim de construir o 
cdi:ficio,destinauo :~ Escola de Bellas-Arte~; 

Nova discus~ào <la cmenda-d'O Sr. Hcrcdia 
(l~\ Sá. ao projecto n . 38 A, de I 90 l, que ['tll to-
1'1~11 o Governo a con tlrmar. ;ti;tenrlendo ás 
neccssa1'i:\~ vagas, no primeir·o posto de om
cial do exe1'ci to. os n.lferfls grac!uadofl q11e 
tiverem olJtido as appJ•ovaÇões lllena.: de quo 
trata o ::u·t. D;; cloregül:tmento de 18 dr aiJl·il 

·elo 1898 ; ·. · 

2a discu8são do projecto n . . 67; uo Í901. 
. autorizando o Podee Ex.ccutivo a abrir ao 
Ministorio da Gneáa o . ácdito. cxtraordi
nario de 4:806$630 , para cumprir a ·sPntcni)a 
do su·premo Trilmnal Federal, que mandoq 
pagar ao major Democrito Ferreira d':t . Silva 
os vencimerrtos (JUO deixou do i·ecolicr como 

-lente, em disponibilirla.dc, da E·scolá Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; · 

}a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
credito extra01·dinario de 2:827$800, para 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Araujo, viuva do juiz de direito em disponi
bilidade bacharel Lindolpllo Hisbello Corrêa -
de Araujo; 

Nova di,;eussão do projecto n. 153 E, de 
1900 (L·odaeçito do additivo destacado na 3a. 
discussão do projecto n. 153, deste anno, em 
virtude do art. 133 do Regimento Interno), 
aut01·izando o Governo a transferir para 
Manoel Maria Vellez a concessão feita a 
Julio Benevides pelo decreto u. 99, de 7 de 
outubro · de 1892, podendo prorQgal~a por 
mais cinco annos. 

Lovanta-sc a sr.ssio ás 4 l1oras da tarde. 
·' 

3a. discussão do proje~to n. 264,; de !900,. 51"' SESSÃO_ EM 11 DE JULHO DE 1901 
autõrizando o Govm·no a prorogar o prazo 
concedido á Sor.iedade Montepio Geral de P1·esidencia dos S1·s. Vaz de lvlello {Presi- · 
Economia. dos Servidores do Estado, para dcnt.e) e Angelo Neto (2° Secretario) 
indemnizar ao Thesout·o Federal da qultntia 

· que lhe ü. (levedora; . a.W que essa instituição Ao mei<;HJia pmcede~se á chamada, a que · 
regularizo sua sitm:iç.:<t.o. podendo mesmo re- resvoudem os Si·s. Va?. de Mello, .Carlos.de 

·levai-a do pagamento da import<1neia. em que Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
ficou alcançada no anuo do 1899; -• Luiz Ciwtlbert0 , Rorlr·igues Fernandes, José 

:3"' discnssií.o do projccto n. ;~:li A, de 1900, Eusebio. Christino Cruz, G1:mdelba :Mourão, 
elevando a H\ o Jiumer~ de engenheii•os Cunha Martins, Raymundo Arthur, Noguei;ra 
chefes de dis rícto, na Dircctoria Geral dos Accioly, L<'rancisco Sá, Frederico Borges, 
Telegraphos, no exerci cio de 1901 ; Sergio Sabo)'a, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 

. 2• discus:;;ão do pro,jccto_ n. 57, de 1901, Ta vares de Lyr•a., Soares Nei v a, CamHlo de 
:tut.oriz~~ndo o Podm· Executivo a abrir :10 Hollanda, Silva Mariz, Ermirio Coutinho, 
Ministerio da Fazcilda. o credito extl'aOl'di· Colso do Souza. Brioio Filho, .João Vieirá, 
11ario de' 104:54~~5~3, parn occol'J'Ol' ao J)í.L· Malaqnias Gon~:àlves. Cornelio da. Foi1seca., 
gament.o tlas gratificações (lcvidas aos em- Julio de Mello, Affonso Costa, JoSé Duarte, 
]>rcgatlos (}e divet·sas alfa,ndegas dn, RCl)U· Epitmiuon(las Uracindo, Arroxella.s Galvão; 
blica, incumbidos do serviço dti ostatistiea e .Toviniano de Carvalho, Rodrigues' Doria, 
revisão de despachos em 18U7 o 1898; Faus{o· Cardoso, Soabru,, Manoel Caetano, 

211 discussão uo projPeto n. GS, do 1901, Satyro Dias, Alvf'sBarhosa,AdalbcrtoGuima
autorizundo o Podm· Executivo a abt'il' no rães. Rodrigues . Lima, .José Marcellino, He
MiniSt'erio d:t Fazcnd;1 o CJ•edito .oxtraordi- redia de Sâ,Celso dos Reis, Henrique Lagdcn, 
nario de k:OOO$, pa1·a pagamento do aluguel Augusto de Vasconcellos, Nilo Peçanha, Lou
Ja easa onde !'11 ncüionou,· de setembro a de· renço Raptisü~. Alves de Brito, ·Custodio Coe
:zemilro de- l8Hü, 11 llulegacia Fiscal tio Esta.du lho, Aureliano .dos Santos, Martins Teixeira, 
·~o Rio GJ'antle do Sul n o supp1Pmnntar do Oliveil'a Figueiredo,Theophilo Ottonl,Viria:to 
:~0:000$ :t vnl'lJ:t !Ja -Caixa de Amortizaç1i.o Mase~Ll'enhas, Oastão ela Cunha, Joao Lmz, 
-da lei n. 7,16, de ~~9 de dezembro tl1~ 1900, Eirpm•idião, Bueno de Paiva, ·Aifl·edo Pinto, 
.a,rt. 28-Assigllatura de n«)tas ; · · Adalherto Ferraz, Necesio Tav:tres, Antonio 

2adiscussão do projoeto n. J:iO A, de 1898. Zácharias, Henrique Salles, Mayrink, Carlos 
determinando que os membros dó Tribunal Ottoni, Manoel FuJaencio, Noguoüla· Juniot•, 

· de Conta~ sejan1 aposentados cóm tbdos os Lindolpho :caetano, Olega.rio Maciel, Lamar-_ 
·vencimentos,. após 20 aúnos· de serviço, óu tine, Gustavo Godoy, Domingues de· Castro. 

com os ·vencimentos proporcionaes, após 10 Dino Bueno, Oliveira Brag~,' ·Bueno c!e An- _ 
a,nnos, provada a inyalidez, e dalldt> . outv~s dr·n.dn,, Adolpho Gordo.: Lti,iz Pisa· •. Ça,iado, 
proviclencia.s; · · · f:\zevrdoMarqnes, Xavi~r· do- Al~11mda: Her-
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menegildo de Moraes, Teixeira B1•andã.o, Xa
vier do Valle, João Candido, Carlo:'l Caval
canti, Paula Ramos. Vespasiano de Albu
quei•que, Cassiano do Nascimento r. Diogo 
Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acf;a da 

sessão antecedente. 

. . O Sr. Fau8to Cardoso-Peço a 
palavra para uma explicação pes~oal. 

O Sr. Prealdent.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Faust.o Cardo•o (para 
uma etr.plicaçao pessoal) começa dizendo 
que não esperava que no dehate ftne se 
travou hesta Casa a proposito dos negocios 
do Pará. ' surgisse o seu nome. Está. na tri
buna para. prestar o seu depoimento fr~mco 
e leal ao caso, ficando a;;;sim explicado o mo
tivo pelo qual o seu nome foi invocado. 
Orava o Sr. Lemos, cujos talento3 muito 
admira, quando o Sr. Anizio de Abreu deu 
um apa.rie explicativo ao as:;;umpto. Passa 
o orador a narrar uma conversa que teve 
com varios collegas, o anno passado, na-1 
cadeiras dos secreta.rios, quando ouviu do 
Sr. Cassianó do Nascimento mais ou menos 
o seguinte: «que a intenção do rept•e:-mntante 
do Rio Grande do Sul era collocar na ca
deira da pre~ideneia o general Valle, de 
modo que S. E~. poderia livremente dirigir 
todo o trabalho da. verificação de poderes, 
formando a Camara a :-;eu bel prazer. • 

Mas is,;o, não conseguira unicalllente po1• 
causa da acção do Sr. Montenegro, que, con
correndo pàra a modificação do Regimento, 
garantia a cadeira da pr•esidencia ao actual 
Presidente. · . 

S. Ex., referindo-se ao Sr. Pt•udente de 
Moraes, confessou que, embora adver.iario, 
reconhecia que o seu nome crescia dia a dia 
na. opinião e no conceito dQs brazileiro.{. 

E' a justiça que se vae fazendo, lenta mas 
segura. E' a justiça que lobrigou no Sr. 
Prudente de Moraes, quando S. Ex. deixou 
o Governo, o unico politico de feições pro
prias que o Brazil possue. 

Lê li Camara. um artigo de sua lavra, in
serto, a 15 de novembro de 1898, no Debate, 
e termina dizendo que o~ coraçõe.'i de~apai
xona.dM começam a fazer justiça ao homem 
que, no momento de anarchia, symbolizou 
o direito, a ordem, a paz e a liberdade. 
(i~uito bem; muito bem.) . 

Csmpa.recem mais o .~ Srs. Urbano Santos, 
José Boiteux:, Carlos Marcellino, Albuquerque 
Serejo, Gabriel Salgado, Arthm• Lemos, An
tonio Bastos, Indio do Brazil, Anizio de Abt'(}U, 

João Ga.yoso, Joaquim Pires, Thomaz Accioly, 
Virgilio B!'igido, .José Avelino, .João Lopes. 
August::J Severo. Pereil'a d~ Lyl'a., Moreira. 
Alve:-;, E~me}'aldino Ba.ndeil•a, Estacio Coim" 
bra, Pedro Pernambuco, Araujo Gqes, Ray
mundo de Miranda, Sylvio Romero, Milton. 
To:'lta, Feli:t Gaspar, Eugenio Tourinho, Paula 
Guimat!ães, Aügusto de Freitas, Tolentino. 
dos Santos, Eduardo Ramos, Par-anho:;; Mon
tenegro, Galdino Loreto, Pinheiro .Junior, 
Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, Pe
reira Lima, Julio Santos. Franci3co . Veiga, 
Monteiro de Bat'ros, Monteiro da Silveira, 
Lamounier GodofC'edo, Sabino Barro3o, 
Eduardo Pime·ltel, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezende, Malta .Juniot•, Costa .Juniot•, Ed
mundo da Fonseca, Cincinato Braga, Ovidio 
Abrante~, Benedicto de Souza, Lindolpho 
Sert•a. Manoel Alves, Lamenha Lins, Fran
cisco Tolontino, Marçal Escobar, Soat•es dos 
Santos, Ft•ancisco Alencastro, Victorino Mon
teiro, Rivadavia Corrêa, Alfredo Varella e 
Campo~ Cartier. ' 

Deixam de comparecer, com causa pàrtici
pada, os Srs. &i. Peixoto, Pedro Chermont, Pe
reira Reis, Lima Filho, Gomes de Mattos, El
pidio .Figueiredo, Francisco Sodré, Vergne de 
Abreu, Marcolino Mom•a, Dionysio Cerqueira, 
José Monjardim, Sampaio Ferraz, Raul Bar
roso, Mar&inho Campos, Silva. Castro, Rangel 
Pestana, Estevão Lobo, José Bonifacio, Pe
nido Filho, Silveira- Drmnmond, Arthur 
Torres, Miranda Azevedo, Valois de Castro, 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Araujo Cint.ra, 
Barbosa Lima, Francisco Moura, Angelo 
Pinheiro e Pinto da Rocha. 

J<J, sem ca.usa, os Srs. Tt•indad.e, Teixeira. 
de Sá, Sá. Freire, Antonino Fialho, Deoclo
ciano de Souza., Pereira dos Santos, Joaquim 
Braves, Ildefunso Alvim, Carneiro de Re
zende, Francisco Salles, Leonel Filho, · Lan
dulpho de Magalhães, . Fernamlo PI'estes, 
Moreil'a da Silva, Joac1uim Alvaro, Alencar 
Guimarães e Aureliano Barbosa. 

O Sr. Cae81ano do NaBeiinen
"to (para uma explicação pessoal) é fot•çado, 
pelo nobr·e Deputado por. Sergipe, a vil• á. 
tribuna referir a. parte que teve no incidente 
a que S. Ex. a.lludiu. 

Começa declaeando que não se desdirá de 
quanto afflrmou, em palestr•a, aos nobres 
Deputados. 

O honrado representante sergipano tem, 
porém, fraca momoria. S. Ex. desconhece 
ou procul'a desconheeel' o discurso que o 
oradot· proferiu em resposta ao nobre Deplr
tatlo por Goyaz, Sr. Xavier de Almeida, ex
plicando a. parte que teve na vet•ificação de 
poderes dá. actual legislatura. 

Tratando do reconhecimento do · nobre 
Deputado,_ Sr. Raul Barroso; o orador contou 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:56 - Página 3 de 55 

SESSÃO É~Cll DE 1ULHO :r)E 1901 137 : 

lealmente quaes os passos dados nesta ma
teria e ratificou o que havia dito em 
discurso anterior, isto é, que se reservara o 
dieeito de discutir. opp01·tunamente, o pro
cesso da verificação de poderes da actual 
Camara. 

A um aparte do Sr. Fausto Cardoso, re:
sponde o orador· que o seu nobre collega. 
ouviu este discurso o achou-o tão cl'iterioso, 
tão cheio de conceitos verdadeiros que con
citou o orador a revel-o, para publicar na 
integra. 

Não obstante ser o conselho lisonjeirl) 
para si, deixou de fazer a publicação integral 
do discurso, entre outros motivos, porque 
não gosta de se pôr em evidencia. 
· Passa a tratar de um outro ponto do dis
curso do nobre Deputado, agora muitó amigo 
do nobre rept•e::;entante paraense, Sr. Arthut• 
Lemos. · 

Não é mysterió pau ninguem que õorador 
foi irifenso á reforma do Regimento, em vir
tude da qual se alterou o àrtigo definindo o 
que era diploma, com o intuito de se evitar 
uma dualidade de Camaras. 

O primeil•o Deputado <tue teve esta idéa 
foi o Sr . .._Nilo Peçanha, e não o Sr. Augusto 
Mo•tenegro. · 
Communico~u-a, em maio do anno proximo 

passado, ao orador, que, em resposta, disse a 
S. Ex. que a sua idéa era infeliz. S. Ex. 
conversou a respeito com os St•s. Lauro So· 
dré e Augusto Montenegro e manteve a sna 
i<l~a. 

O orador, entretanto, continuou a não 
temet• o perigo da dualidade, mesmo porque 
a Ca.mara legitima seria aquella que ~e cor
respondesse com o Senado. 

Oppoz-se ainda á id~a do nobt•e Deputado, 
por entnnder quo, modificado Regimento, a 
verdade eleitoral podia. ser det't•atl<lada. 

A rofot•ma regimental fui votada com pro-
testo do oru.dor. --

Estava convencido que a concont1•ação ven
ceria u.~ eleições obtendo a ma.im•ia. da. Ca
mara. 

Todo o mundo sabe o movimento que foi 
desenvolvido junto do Sr. Presidente, afim 
de que a commissão de cinco fosse organi
zada <le fórma quo não se désse ganho de 
causa a pa1•tido algum. 

Foi vencido, resignou-se e o flitm•o dirá si 
procedeu com patriotismo. Não lhe cabe 
fazer juizo a respeito. 

Não se desdiz. mas estr_a.nha que os nobres 
Deputados tenbam. trazido a pul.>lico, sem a 
sua autorização, palavras que ·pronunciou 
em conversa particular, e só desculpa o 
facto pelo · verdor dos a.nnos dos nobres Depu-

• tad,Qs. . 
Depois destas explicações que não ofazem 

cot•ar,assegura que pensava, pensa.; e o disse , 
'::amara V. lU 

queo Sr. Augusto Montenegro prestou na~ 
quella occasião um relevante serviço ao seu 
partido. E pen~ava, e pensa assim, porque es
tava, como ainda está., convencillo ~que a 
Concentração venceu as ultimas eleições fe
deraes constitutivas da actual Camara. 

Confessa, ent··etanto, que serviço igual 
não se sentia o orador capaz de pt•estar ao 
seu partirlo. Não teria coragem para tanto. 
Preferia ser vencido, levando até a. ultima 
morada o esquife dos seus ultimos amigos. 
Triumphar com a. exclusão de.Ues, não. 
· Só constrangido tem vindo à tribuna, e só 
constrangido voltará. 

Termina fazendo votos para que o Sr. Au
gusto Montenegro continue por muitos annos 
sendo o José Bonit'acio e o ·washington do 
Pa1•á. ( Muifo bem.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vae-se pt•ocedel' á eleição da 
Commissão Especial que tem de dar parecer 
sobre a. denuncia apresentada contra o Sr. ' 
Presidente da Republica. 

A Commi~são compor-se-ha de nove meni-· 
bros, na. fót•ma do art. 5° do decreto legisla
tivo n. 27, de j<meiro de 1892. 

O Sr. President.e-Vae-se proc~
ller á chamada. 

O Sr. I o Secret.arlo procede á. cha
mada.. 

Finda a ch<\ma.da, vel'ifica-se que tomaram 
parte na votação 147 Srs . . Deputados. 

Pr•cedendo-se á contagem das cedulas, . ve· 
rific :~-se que o numero da:'! mesmas corres
ponde ao dos Deputados que responderam 
(L chamada. 

Aput·L~das a.s 147 co<luhJ.Ii, dão o seguinte 
resultado: 

Os Srs.: 
l-Sea.bra (eleito) . . .. . ..... . 
2-Luiz Dorningues (idem) .. . 
3-I<'rederico Borges (idem) .. . 
4-Cornetio da Fonseca (idem) 
5-Ca.ssiano do Nascimento 

(idem) ...•............. 
6-Per•eira Lima (idem) ..... . 
7-Ada.lberto Ferraz (idem) .. . 
8-Benedicto de Souza · (idem). 
9-Arthm• Lemos (idem) ..... · 
· Valols de Castro ......... . 

Cincinato Bt•aga ......... . 
Nilo Peça.nha .... . ...• .f.; •• 
Alfredo Pint') ......... : .. . 
Camillo de Hollanda ..... . 
Sabino Barroso ... -........ . 
Anizio de Abreu ......... . 

144 votos 
143 » 
142 » 
136 » 

136 
136 
136 
135 
127 

9 
6 
5 
4 
3 
3 
3 

» 
» 
» · 
» 
» 
» 
» · 
» 
». 
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Serzedello Corrêa ....... . 
Aristidc.-< Miltón _ ..... .. . . 
Paranhos MontnnegrJ .... . 
Xa~ier de Almeida ...... . 
Sa.tyro Dia.::; .............. . 
Dino Bueno .•.•........... 
Bsn1eraidino Bandnira . ... . 
Oliveira FignciJ•(\tln . ..... . 
Adolpllo Gordo, !'inil0.ir·o 

Junior, Pauln, lluima
rã.cs, l~arlwsa. Lima, S;í. 
Freire, \' cspasi•wo th• 
Albuq_Hol'q un, J{oltol pl10 
·Paixiio, Epamiuoml:u:l 
Gracindo, X.avlor dn 
Valle, Sylsio Homero 
Teixeira de S;í., A l Ycs 
Barbosa, Fausto Cardoso, 
Nogneir<t Aceioly ,c,~~tü.o 
da Cunha., Mar·ç·:tl Es
couar, Fernando Prc~tns. 

Em bl'anco l crtltrla. 

:~ Yo1os • verno, então omancipado dos partidos, fosse 
:: >> pl'eso tlcum dcehs; o (plC se podia qncrer sem 

» ell:t era compor a Camara. pola í'orçn, on 

2 
2 

:» pelo a.ccaso. Os partidos annu11ciavam, cada 
>> •pw.l com mai.; ~:egnranç-a., que tel'iam o mai::: 
>> velho para prcsidil' a Cam:u'a. -
>> A i r forma ni'í,o f'e1·in direito •lc ninguem. 
» ;\' ~ua celclJraC'ão :-:n a :·:sociaram :t,; respon

~:tbilitlack:: <In to<lts :t·.; bancaclit~ d;~ 'Camar:t: 
hah i ano:->, pcl'namblwa.nos, p:wlisi;:ts. em fim· 
ePntu e t:t,ni;o:' Dopntados, com exccpçilo do 
St· .. lo~:é M:~ri:mo no rccintn, e do Sr. Ca;;.. 
siano do Na...:cinwnto na intimidarlc, tnnclo 
dcpoi:-: tlatlo a ~;u;t as.-:ignatnr:t, entendiam 
que clla evitava pel'igo~ para o paiz. 

A reform:L apenao; deilnia. diplom<t:-: e ell
trogav:t a constituição pl'imal'i<t rlo Con
grn:-:;.;o :w pre.,:idente da ultim:~ ~c:;-<IT.o lrgi;.;
l : ~tiv<~. A reforma impediu a :Ln:n'clti<L o o 
l'egimon <la ~:ort.c. Si o:; partido' polif;icoi! :{O 

voto tli.-;~olveram com a rororma, é ~ign:Ll c1ue do 
f'a.cto elle: nã.o cxi:-;tlam. 

(Das cedttlas recebirlas, uma tinlta apeno.-: O orador· não repndia a ro . .:ponsahilitl:tdfl 
8 nomes, e o-utra rlo11s nome.~.) do;.; smH acto.;. Os partitlo~ não deixam de 

O Sr. PresidenLe- Em vi~ta. tlu 
resultado da. eleição, fica a Comrnis:-5ã.o com
posh dos Srs. ~en.IJl'a., Luiz Doming11eA, Fr·.
derico Borge~, C:tssiann do Na;.;cimf1n t;o, Cor
nelio da Fonseca, Pr.r·oit•:t Lima, Adalhnd" 
J?twt·az, Hr.ur.uieto do :-:out,a. n :\r·j,l\irr· J.nnlt,;.;. 

ComiJ:tl'l\c ~om ainda us St':-5. ~(\I'Wtlnllu 
Corrêa., Luiz IJomingtrn,;, Casl.r·o Rahnllo, 
Noiva, Ir•ilrou l\[;tchado, Hanns F1·nneo .11!
nior e Gnnn:ttll) llas;.;iol'.her·. 

o S•·· Pt•e!!l.idonte- Tum a pa.
la.vra o 1-lt• • .Nilo Jlnc_.anha. par·a nma Pxpli
ca.çã.o pessoal. 

cxhtír· quando colloca.m a vorrl:dc do sulfl':.~· 
gio H a Jog-itimid:tcle mor·•ll do Cot·po Legis
l:Lf.ivo rla IU•.puhli(~i1. a.cima. das :m:ts paixõe.,; 
n dtJ ;:nu ogoi;.;m,•. (Mail.o bem., 1illtÍ/.o bem.) 

() l!liJ•. 13nenQ de An'fl radn (para 
uma e.,pu,~oçtTo pcs.~onl) - Ao ouvir a~OI'iL a. 
tlt\e);u·;H;fi.o do nolwo J>nputado Jlmninense, 
da qual !,:C\ ct)fligt! cruu om ollc quom tlil'igia, 
por dnj,r·az da. corj;j na, o pa1'tido republica.tH), 
nã.o plirle dnixa.l' tle vit• <i tribuna p:LienL1~:Lt' 
u seu al'l'epcn<limnni.o de ter vntatlu a fa.vor 
da. pnf'orma. do l'i!gimento. 

Sim ; JHII'<fliO olla. acaltou com os p:tl'· 
tido .~, <[lltl sii.o uma. l1lH'.c~sitlude na vida. da~ 
na~·'iícs. 

:\. r·of'or·m;t col'l.on-lhes os pt'~s n ollos fh~ n-
0 Sa·. Nilo I.Joc~.~;uahn (Jllll''' H111tt r·arn do jodllos deant.n do potlm·. 

erupUcaç.-ro rw.~.wwt)- A:,rot•:t, qtw o :;nn illtts- Como ni'to ropndiar um act.o que tanj;o~ 
tru.do eolloga, St'. Cas:->ianu tlo Na.sdJnonl;o, maio,~ tern pr·odu;d<lo para o pn.i;~, ·~ Como 
julgou oppurtuno J'awl' a. ltistnri:~ da niio !'epwli:u· aquollo artigo rogiment.al 11uo 
in<lü~a.çTLo rn~imcntal q 11n stapnt·i n tnndl~ll a onw~nnnou a nossa v ida poli ti c a. a. :ponto tln 

· veril1caçíi.o do poclot't'S ela, actu:d Caumm. dt~st.ruit• os dous grandes o pafil'ioticos instru· 
-dando ao ot·arlor a. su:t iniciativa, e que mcntos poliLicos que eram os dous particlo~ 
n.creditn. ter sitio a r•cforma. a. eansa elo nstado . q no :-~n eom bai;i(l,m ·~ 
amorpho cla. roprcsnnta.t;ão nacional, }J(W- Esi;ü. convencido dn que os homens P'!litii~o~ 
mittiJ•;l a C:.Lmara <tu o o or·adm· não rcpwl i e ct uc s:l aprovéitar:t.m d:L J'cloT'ma. , a.n<Lntlo· 
a sua. rosponsalJi!id;u.le nosso actu. Nelh~ co I- n:~ndo os sons armiacs, pam se ag·g·I·cnli;u·em 
labol'aram tuu;L;.; as 1'ol'<·as políticas da na6í.o: ·a.o r·cdot· do podc1·, es~a.IJnlecor::un no paiz a. 
entãoreceiava--se que · a paixão pal'tid<~riu. do::;conliança. de 111ts par;L eom os outr·os . K 
fosse ao perigo, uma duplicata. do Camapa.s, desde qnc desap[l:~roccu a leal(I;Ldn politic:~. 
e ainda era. recente a. queda do miuisterio sontinwn1;o pr·imordial das aggl'cmiaç~ões, são 
Dantas, em mna verificação de poderes. esse:> ho~11en ,;; o:; l'nmladorcs do prtrtido <.til· 

A reforma., diJ-se, dissolveu os pat'titlos lico, sãó elles os trahidm·es <l Ropublica. 
politiéos da Naç~o ! Não ú exacto. . E se não ficamos em peiores condições, se 

O que se podia pretender ante8 della era não se avolumou o partido aulico, é uniC!1.
que um partido osTna.gassc o outro; o que se mente devido (lo :f:•cto de ter, em virtudo 
podia pre.touder a.ntes (lolla era. que o Go- rlaquclla, f~. rnosa, t·c(bnmL, re.:::~birlo a cscollm 
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solwe um homem de caracter limpo c de 
l'Csistencin. moeal forte, como é o actual 
Presidente da Ca.mar:.t_ Assim, esta rol'ornm 
rngii11eni.al (! nm perigo pal'<.t a rcspeitalJili
da.dc dos Congres:,'Os f'11turos, po1•quc ningucm 
cst:i eeJ'to de ·entl'al' pa1·a esta. C;L:>:t com o seu 
diploma, porque· isso vem depcmlce unica
mente da vonüulo do homem qno e .~tiYnr scn
l;adu naquoll:L cadeira. De morlo quo o di
reito de todo:'; 1lca dependendo da vontade) 
df~ um só. 

Esta. reforma de qnn o nolJt'e Deputado pelo 
·I•:starlo dó Rio tanto se vangloria., fJIH~ S. b::c 
· atnrma ter insinuado ao Sr·. Montnnegro, 
l)assott para . o generoso partido a que o 
orador pertencia., como tmt conkabando, 
como um elemento -destruidor, illudido n;t 
su:t boa. ft}, não 1wevendo siqucr que ella 

· teria a applicaç~o iníqua., injusta. c anti
repu blicu.nn. que teve. 

O orador, desde que entrou em acçoã.o poli
ticrt, ioi contra a a.pplicaçã.o que estava.m 
dando :1. reforma, e pol' isso pôde hoje ma.ni
L'estar o seu arrependimento de lho ter dado 
a sua assigna.tura e o ~:~en voto. E, embora o 
seu voto n. essa medida haja. contribuído p;tra. 
mais uma. invasão do Poder Executivo nas 
attribuições tlg Legisla. ti v o, não fel-o como 
muitos Devutarlos quo acompanham aquello 
poder na mal'clm podc1'osa. c· 1lrmc, ma.s 
pouco tl'inmph:1l c lwmosa pal':~ a vida d:t 
Republica. 

Realmente, a. sitna.ç·ã,o a que. clwgamos de 
serem reconhecidos Deputados nã.o eleitos, 
ossn. situação não é republicana. F<tllmnos 
com fr~tnq ueza : cortamos os pés pal'<L mar
cluw na cstra.dtt larga. dm: princípios mpn
blicanos c e.;tamos hoje d·~ joelhos, á r.spcen. 
dos acenos do palacio !lu C:~ttct,e. ' 

E quando vier o tiobl't> Depntndo dispnf;at• 
para si o cjuinl1ão tlo glot·ia, deelaranllo tm· 

. sido o vao da rel'ot·mu.. da. qual tnmiJom (~ 
lllho, l'Ó uma cowm. l'CSLa :to o:·aclot': deela
rar-llo um t•opublieano a.t•t·opendi,lo, 11110 não 
bat1~ palmas a uma J'Olornm qno tanto nml 
fez lt ambos os paJ•tidos. 

O Sr. Serze<lello (."::o••rt';a (para 
'LiííUt explica!:tio pessoal)-Sr·. Pr<·sidcnt.n, é 
chegada. <L hora. das t•csponsabilid:u lor.;, o en
tendo· devm• toma.t· a palavt•a tamlimn para 
dizet• qna.t a, enndllcl;a, que mantive d11rante 
esses dias. 

E' oxu.cto que não vim à tl'iiJnna. da Cama.J'il. 
combatm• a refol'l11U. regimenta.J. 

Não vi na reforma en) si mu.L para ·o paiz; 
ao contrario. ellt\ me parecia conveniente 
para dn,r inicio regnlin' aos trabalhos da Ca~ 
mara. Si não lhe dei, porém, o meu voto, e 

· si ao contrario mai:'l de uma. vez me dirigi 
ao então che!'tl ela concentração, o meu il
}qst~·o tLmigo rept·esen tante do Rio orando 

do Snl, o St·. Cassin.no do Nascimento, para 
llte apontar os perigos (llle i:tmos co!'rer ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCBIE:\TO-Não foi 
sei V. Ex.; foram tn.mbom o::; St•s . .José Ma
rümo, Padna Rczenrln, · Rodoll)\10 P;tixão e 
muitos ontJ'OS. 

O S1L Bi~rt;~,lmELLO Cor:.rd:A- ... foi porqne, 
atl':tz dn, rcfbrma do Regimento. Yin. alguma 
cousa. CJUC me a.larrnava. Era. a ligação mais 
ou menos intima e prot'11nda que l'ept·esen
t~tntcs do agl'ltpamento de qne cu f'a.zia parte 
tinham con1 o St•. Dr ; Augn~to Montenegro 
ligaçã.o intima, manifestada em varias actos 
antcriorc.~, como pot' exemplo, em relação 
ao estabelecimento da Coinmissã.o de Tariías 
o <t uma. scrie de emendas apresentada.; de 
commum accordo com S. Ex., po11cos mezes 
antes om antagonismo . profundo. Receava 
isso que X3 deu, I!UO atraz da reforma do 
Regimento viesse o q11e se cllamon- :t poli
tic:L tlo:,: governadores- çomprehcndida e 
executada como o Jbi. 

E' que em vez de se ter mantido o accorclü 
que me constou ter sido iormulado, accordo 
que mais de uma vez ouvi-o dos lu.bios do 
ta·oprio Vicc-Prnsidentc, c de va.J•ios !Jomens 
influentes e qtw consi:->tia mn J•eeor~lwem•-se 
os Depuf.iLdos· do fado eleitos .... 

0 SR. ESTAUIO Cot~IBR:\-Fili nst:t :t con
venção. 

o SR •• SEHZEIJJ<:LI.O Cômu::A- ••• e se', em 
caso de duvida, quando as fJ•:uule1"t JiiS:'lem do 
tal ordem que n;io p(wmi 1:tissn avm·igua.J'·litY 
eom certeza o11de a veJ•tla.doit•a olniçli.o, ~~\ ada
ptasse como Cl'iterio p:l.l'a. t•nsulrot· u pad.iclo 
q 110 ti vessn elo i. to u ~ovcr·n;tdoJ'. . 

V. Ex. sabe, pot'tim, S1·. J>ro.'{idculu 11110 
nil.o l'•d i~:~!;o quo sc1 H~;~,. mas ao c~outJ·al'in; o, 
vimos assim um!. Hut•io de individuos sael'i
lkatlol'l qum· du lado do Jl trtido l'tqHthlicauu, 
I(IHll' do lado da, l~lliWOIILI'tll,~ão . 

O SJt. I<' A usTo CA twoso-D:i liet'mça'( Von
eon a poli1.ka 1los ~ovct•nadol'Os t) pol'(lllUlliin 
vencou mt Pu.rahyual 

O SJ-t. BtmNo m: ANDHAllA-Foi modillt•;u.ln. 
a l'ot·mul:t. (lia oulros apartes.) 

O S1c SEnz~-:ngr.J.o CoHH.J·:A-Alti não m'a 
m:Lis lH'Ot.:iso a polil.ka dos guver·lül.dOJ'IJS, a 
Cama1·a estava eonstituida. e luwia, elemen
tos pal'a, razoe vingar esta ou aquella depu-·. 
tn.çi'to ào salJm' da. mn.iol'ia de então! · 

E desse modo, por esta desleal execução, o 
que se fez foi o desaggregn.mento· completo 
dos dot1s gTup!)s que se combatiam e. que 
disputavam a dirccção tlo paiz. 

O 8n.. Nn.o P"t;ANIIA-E lcv<t isto :i conta 
d.a reform<t. 
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O SR. SERZEDELLO CORR.EA-Já di{Se que Era natural, po1• cmseguinte, Sr. Presi· 
não, da reforma. em si, mas da má e desleal dente, que organizada a Camara., e mantidos 
execução que teve. a concentt·açã.o e o partido republicano, nós 

Já disse que a reforma em si não tra.ria o continua.ssemos nesta mesma-orientação sem 
mal, e sim bem, e que 6 defeito e.'.tava na apre.'!entarmos o espectaculo apontado ainda 
deshonesta. applicação da t•eforma. Não ha- ha pouco nesta ti•ihnna pelo representante 
via, com effeito, necessidade de dar essa de S. Paulo o Sr. Bueno de And eada. 
execução desleal, perfida á reforma do regi- Entende porêm, o meu collega do Pará 
me1to. · que est<1 nessa obra da hora presente um 

Não !1avia neces.iidade para a politica fi- grando e extraordi.nan•io serviço prestado 
. nanceil•a do actual Governo que o Sr. Au- pelo Sr. Montenegro e eu continuo a contestar 
gusto Montenegro, j<í hoje sagrado nesta essa atfil'mação, porque iss.J foi não um ser
Casa, o Washington brazileiro (riso, àpartes viço, mas uma grande ruina, posto que o 
do 81·. Arthm· Lemos), de~mantelar comp le- meu nobre amigo representante do Rio de 
tamente os partidos politicos. · Ja.neil'o seja quem teve a iniciativa· da· idéa, 

Sr. Presidente,quando se apresentou nesta. quem formulou o projecto da. reforma do 
casa em nome do governo do Sr. Prudente regimento, e quem convenceu o Sr. Monte
de Moraes o accordo financeiro de Londres, negro da utilidade dessa reforma. S. Ex. go
occupava eu então um logar na Commissão vernador do Estado do Pará tem, porém, to
de Orçamento e entendi-me com o digiw re- davia a. responsahilida.de da execuçã') que é 
presentante do Rio Gt•ande do Sul, Sr. Ca9- repudiada pelo nobre representante do Rio 
siano do Nascimento, que então dirigia as de .Janeiro. 
forças da Concentração nesta casa, fazendo o sn.. NILo PEÇANHA _Como é que eu 
.ver a S. Ex. a minha opinião a respeito posso repudiar 0 voto da Camara ~ Então 
deste accordo,dizendo que era minha opinião v E - 1 •tt D t d 
que, tratando-se não de assumpto político e · 'x. nao é egt mo epu a 0 • 
partidario, mas de assumpto que interessava O Sa. SERZEDELLO CortRBA - Não se trata 
dil'ectamente a vida do paiz 'I da Republica, de voto da Camara, mas dos desastres da 
nós deviamos prestar ao G rerno, nesta execução da reforma. ( Apa1·tes, su~surro. 
questão todo o nosso concurso e apoio. Disse, Soam os tympanos.) 
porém, a S. Ex. que não tomava a delibo- Susp.ende-se a se.':!são ás 4 horas da tarde. 
ração de relatar o orçamento. para que me Reabre-se a r.essão á.s 4 horas e chico mi-
-haviam de-;ignado, e dat• a. minha opinião nutos da. tarde. 
favoravel ao a.ccordo enfr•entando as difficul-
dad~s que pol' acaso o assumpto tivesse, o Sr. Presidente -Continua com 
sem que S. Ex., que era chefe do grupJ a 1 s s l ll c · 
que eu obedecia, me dissesse se concm•dava a pa avra 0 r. erze( e 0 orrea. 
com esta minha orientaçi'i.o, acompanhao- 0 Sr. Serzedello Corrêa (con-
do-mo com os nossos amigos. tinua'tulo) pensei que meu illnstre amigo, que 

O SR. CASSIANODO NASCIMENTO-'-E' exacto. ta.nta sympat.hia sempre me desperta, ac· 
0 SR. SERZ~~DELLO CORR.~JA-Obtive então ceitasse pal'a si apenas a eiiOl'lllO responsa

de S. Ex. a declaração de que devia da,r a. biUtlado Cle ter sido o iniciado•· o autor da 
minha opinião favoravel ao accordo de Lon- reforma. tio Regimento. e qne não lova.sse 
dres, e sustenta.l-o na tribuna, porque clle e a. sua. HolidaJ•iedatlo com o oxecutor mór 
seus amigos haviam de acompanlliu'-mo dostt~ J'oforma ... 
nesta. mesma orientação. o sn.. NILO PF~ÇANIIA-A minha solida.rio-

0 SR. CASSÍANO DO NASCIMENTO-Apoiado. dade ê com o voto da. Cama.ra. 
0 SR. SERZEDELI.O CORRÊA.- E assim Se 0 SR. SERZEDELI.O CORRÊA_:, .. O gover

fez, mantendo o nosso agrupamento deante nador do meu Estado, nas su1.s infelizes e 
rlo partido l'epublicanó nesta casa. desastradas conseq.uenciag. 

No primeiro anno do governo do Sr, Cam- o que eu quiz ac53entuu.r nesta longa. dis
pos Salles o mesmo facto se deu·; S. Ex. não cussão ... 
encontrou ditficuldade, nem embaraços, por 
que mantendo as nossa.s linhas divisorias, os o· SR. BRICIO FILHO-O barulho . é tão 
nossos ideiaes deante do -Pat•tido republicano grande que parece até a discussão · da re
nesta casa, que tinha então maioria, colla- forma judiciaria. 
borámos com o nosso e:;forço e dedicação O SR. SERZEDELLO CORRÊA-... foi que 
para que S. Ex. tivesse todas as medidas de no espirJto da concentração e no patriotismo 

·que carecia para dar execução ao accordo fie seus membros; e eu faço justiça atfit•mando 
de Londres. 1!: es::Ja attitude era digna, pa- tambem que no patriotismo de todos os 
triotica e honesta. (Apoiados.) ·membro_s do partido republicano desta Casa, .. 
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estava assente e firme a resolução inaba
laTel de não crear difficuldades ao Governo, 
de qualquer ordem, para levar a effeito a 
reconstrucção das nossas finanças. 

A bandeira levantada. pelo Sr. Presidente 
da Republica era collocada acima dos par
tidos; S. Ex. dizia que nã.~ vinha fazer poli
tica partidaria, que a sua política era a po
lítica financeira e em torno dest~t bandeira, 
gregos e troyanüs, concentristas ou republi
canos, conservadores ou radicaes, ·todo.;; nós 
nos agrupamos, porque tratava-se do bem 
supremo para as nossa:> instituições, para a 
Patl•i<t e partt a Nação. (Apoiados nu·mer-osos.) 

Não vejo-, Sr. Presidente, onde o serviço 
do Sr. Augusto Montenegro ao seu partido. 

Eu veria ·e . .;te serviço, apezar do procesi>o, 
que, comt> foi tão bem dito pelo Sr. Depu
tado do Rio Grande do Sul, nunca teria sido 
p·)sto em p~atica por S. Ex., pois, não ti
nha. coragem para. tanto, si o partido repu
blicano se tivesse fortalecido. Teria prestado 
um serviço, si o :-;cu 1 artitlo estivesse aqui 
coheso e forte, dirigindo coino dirigiu· aqui 
<\S opiniões durante o governo do Sr. Dr. 
Prudente de Moraes. 
· Mas, eu vejl) exa.ctamente o contrario. O 

serviço prestado, pois, pelo governador do 
Pará foi o de annullação rlo.i partidos, foi a 
perda de confhtn.ça. semeada entre os homens 
politicos, desconfianças reciprocas, a.nnulla
çã.o de toda. solidariedade entre homens que 
e.{ta.vam antes no::~ mc.;mo:> arraiaes. (Apoi
ados numerosos.) 

0 Sn.. ARTHUR LEMOS- A maioria aqui é 
'tio partido republicano. (1'1·ocam-se muitos e 
violentos apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE - A Mo:~a não pôde 
permittir que os nobres Deputados continuem 
a interromper o orador. 

O Sn.. SERZJ~DELLO CoRI~ÊA- I•'mnca.mente 
cu diria, apezar de condemnar o processo 
empregado pelo governador do meu Es
tado, que S. Ex. havia prestado serviço:; 
ao !36U partido, si em virtude da execução 
dessa reforma do H.egimento o partido 
republicano se sentisse coheso, solidario, 
unido por aquella. confiança reciproca que 
existia antes do reconhecimento de po
deres. 

Mas, e~tá na consciencia de todos que a 
execução da reforma trouxe a falta de 
confiança reciproca,, discordias, rivalidades 
e esse marasmo que tanto mal está a causar 
<i. Repuhlica e ao ~overno pela ausencia de 
dedicações e devotamentos. (Apoiados. ) 
·E' assim que não havia deputação que 

maior apreço e maior dedicação merecesse 
para o governador do meu Estado do que a de 

· Pm•na.mbuco ; não havia. deputações q•e 

entre si mantivessew laços mais estreitosd· 
que as .do Pará e Pernambuco; pois bem; 
esses laços t•omperam-se, exactamente por 
que os proces::~os tinham dado em resultado 
não o engrandecimento do partido republi
cano, e digo eu, nem da concentração, mas a 
annulla.ção dos partidos. 

0 SR. NILO PEÇANHA- Tristes partidos 
que se dissolvem por uma reforma. (Apa1·tes.) 

O SR.· SERZJmELLO CoRRÊA- Compre
hendo que a minha conclusão não agrade ao 
nobre Deputado, mas os factos estão quentes 
e os comparsas dessa obra estão presente.~. 
(P1·otesto:; vehementes do Sr. Nilo Peçanha.) 

O SR.. SERZEDELLO CoRRÊA - Retiro o 
termo. Não sou homem de brigas. (Riso.) 

0 SR. MOREIRA ALVES-O Sr. Nilo. hoje 
está para lJrigar, mais. propenso ao fUI'or do 
que á ternurt\. 

0 SR. NILO PEÇANIIA B OUTROS SRS.DEPU· 
TAJJOS dão apartes. 

OSR. SERZEDELW CoRRÊA--:-0 que disse, 
Sr.Presidente, é que não vejo sinão um ser
viço prestado pela. execução dessa reforma; 
foi a. desconfiança entre todos os chefes po· 
liticos, foi a falta de solidariedade entre 
amigos da vespera, foi o quebramento do 
partido republicano e da antiga. concen
tração.· 

Esto foi o grande serviço do Sr. Augusto 
Montenegro. Serviço triste para um homem 
pólitico. Ha porém, um outro serviço real : 
foi o de garantir o seu partido no meu Es
tado e de se fazer eleger governador.(Apoia-
dos.) · 

(T1·ocam-se 1)Íolento~ apartes entre os Sts. 
Moreü·a Alves, Ovidio Abrantes, Arthtw. Le-. 
mos' muitos out1·os S1·s. Deputados. Soam 
os tympanos.) 

Passa-se á hora destinada ao expediente· 

O Sr. Carlos de Novaes (fo Se
cretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE' 

Officios : 
Do · Sr. 1 o Secretario do Senado, da 9 do 

corrente, transmittindo, com emenda, a 
proposição desta · Camara que fixa a força 
n~val parà o exercício de 1902;-A' Commis
são de Marinha e Guerra. 

Do mesmo senhor, de igual d~ta, transmit· 
tindo a emenda do Senado á proposição desta 
Camara que autoriza o pagamento da quan
tia de 1:837$680, correspondente á differenca. 
de soldo que deixou de receber desde 187o 
até ~897 o capitão de fragata honora.rio e 
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I• ieuent.c t'e1ormado Colla.tinn llüu·tl ues de 
Souza .-:\' Commissã.o ·u.e Ot•çameni.o . 

Do rno:>mo senhor, tle lO do corrente, cum
munieaudo qno o Sena.d.o adoptou. o nessa. 
lltLta. enviou <i. SiLUC<.~ uo Sr _ Pro :idcnte da 
Repnl>lica, a proposiçõ.o desta. Camat•a, :wto
t•it.ando u Poder .l!~xer.mtivo a manda.-r· pa.g<w 
a Ca.rlo-i Gl\ldino Leal c o.nt ro i , a uxilia.l'e8 e 
sct·vcntcs no ExterntLto do Gymnasio Nacin· 
nal , :t qlH1nt ia. <t que tiverem dit·oito pelos 
set•v iço:> lJt'el'lta.dos dtu·anfe ns mm:cs de ja
neil·o, fevat·eit·o c lll<Wço do cot•t·ento anno.
Intoibtda. 

Do .M i 11 i stol'io ua Mal'in h a, r!n ! I du COl'
J•ente, env ianrlo o l'Ctttrel'imen r,o mn q11e o 
I'' tenente rhL aJ·rnc.t!<t L'el'•n'llliLÜO l<'J·a.ncisco 
de Pau h lle O li vni L' a Sll.tn p<tiü, p :.•tlu sn<.• l 'c
Ye.t'.;ão :to q u :~tli:o ll:• '\d i v iuatlt\. - A' eom
mí~~ão rln Mat·in h<~ e tilll)l' t'<L 

Req tu~l' imerlt.o ti o M:.u· i •~ ~hth il r. le l.i:LI' hos:L 
lle OliYeim, putl imlo nwio-soltl!) ·~ quo so 
julga. ~u111 rlir·c.Ho. -A' Com1rti~Síi:o liu Va
zend~~ . 

Fica. sobre <L ~lci'a, atü ult.el'iot• dc libct'.lção, 
o ~cgni.nto 

PROJECTü 

O Cong t·us~o N<tcional ([cct·ct:t: 
A1·t. 1." I~' lJOl'llli ttiuo <.tO eapüfto t.lc rn:u· 

e gnel'ra t•efol'luado JIJ:>ü Du;u·te ll:t Pont~ 
Itibi}Ü'O. contr ibuir ]J:tl 'LL o montepio (lo posto 
do contl·a-nlmit•a.nLc com a.s Y<~ntaguns do 
mc io-!3<lltto, cotTe:spontle n t.c ;~o mesmo posto, 
:pc:l<\ ta.bcll:\ viA"cntc. , 

At•í; . ~- " Revogam-se · as t.li.sposiç{ies ülll 
COllkiLl'iU . .. 

~tll <~ ths se·:.;õcs, IL ilc julho tl.t ) WOl .
Pei'Ci1·a rft1 Lyne. --Hf!l'l'O .~ Fmnco .h01ior --:
.!. A. Ndt'fr, -l.'d~o tlns Ncis .-Esperitli,ro . 

·o 1!4r. Est.;u~io (~nhnht•:, diz 'IHC 
não v em 1\Lzm· f!l)ll~idct·a<·iic.~ do ot•dom par
tidaria, mas t•ec:Jamat· uo Po1ht' Le:-:isl: ~ tivo 
providencias cap;tzus de minom r a crise 
ag1•lcola que av<~sso.lla o })aiz, inclusive o Es
tado que tem :L honro. do rcprooontu.r. 

Sempre tem· sido dcscurad\\ por todos o.{ 
!{Overni>s a sor te das c la.8Sós. prod uctorn.,i, 
entregues a seu~ l) ~oprios u.~furços; ~uta.ndo 
com os seus propnos elemontos, SliJOltaS em 
diversas óp•>ca.s ás maiores crises. 

N() patriotico empenho · de comlnttet• <L 
cr i8e ac.~ual que se lhe aligur<t uma da.s 1p;1is 
gravP.l'i por que tem pa-~'lado o pa.iz, a ban
cada: pernamhuca.na apresentou ha dias um 
projecto reduzin(lo de 40 •! o as t ll.ri fns tia~ 
estradas de fe rro da Unjã.o, o qual foi en
. viado á Commissão de l!azenda. o Industria, 
lla'ra.. dar o seu parecer ; no emtanto o ora-

J.Ol' o uSCl'V<L, o;.;, eonL••agostâ e diz; rlupois do 
csgot<Lllo o pt·azo l'egimental , i~ Commi~.<são 
rm;olvcu solicit;Lr in!'opma,~,õc~ a l'C.~pcito do 
St•. Mi nist,• •o ria Vi;\ç}í.o. 

Acoont úa o.; malc.~ q_ue rt l.<u lt•~m ]>U.l'a. a 
a~rieultHt·a ll:t clov;trj{üJ da~ tcu·i fas da~ 
E~tl•alla:; de Fot·ro da. União, o dn m<Jtlo t cd 
q 110 O·: l1l'OClllctos da Üt VOHl'<L Jiií.o a.lea.nçam 
no ~ rn<•t·cado., con~nmidor-c-: pt•cço:4 quo com: 
11cnsem a~ do~pcz:~~ do tt·a.nsportc . 

Igua.l <tffit·nmç:í.o te m Oltvido de Y<ttio.i 
Dc1mtatlo> . lll iHuit·o • o de outras lJ<Lnc<t
d;v; . l•~,;te üwto, i nr..:uu tu.;ta vC.lincnte r.le gr.ni
do gmvíd;tllc, r eclama, Hum provideuci~l. do 
Poder Lcgislat im llUú, ucut.ro de s ua or
IJit u. de act;o:lo, tleve eonvertee e m lei o 
projncto d:1 ha.nt~<Hl a. pcrnambw·aml, t:wl
hcm a,-;,;il,!rmclo Jl•ll' mui 1;o:; outt·u» t'üJ H'e:-~en
ta ntcs d<L N•wiio . 

-Lembt·<tl'<L ai ndtt u. nPeo~sidade de se 
votttl' o ·,w<·ot•clo eommr.t·eíal e.;tabe lecido 
em l 8~l7, c nt t·c: o Bmzil_l'. o C h i I e, que a:incla 
nti.n oht.1we parccut' cla Conun i~:ão de Diplo
mar:i<L 

A respe ito o omrlot' entc rulcn- · :~~ com o 
noht•e Dcplit<Ldo polo Ceará, o Sr . .lOSQ 
A Yelino, em cujtt~ mão~ so M:h<L o r. r a.tado, 
e rlelle ou v in q no nã.o 1:odio. ti<Lr o !leu pa· 
rccct• sobre u.:>nunpto de tan t<L m<tgnitmle 
:;em · cntcndol'-SC com o Sr . Mini:-:tro rlai1 
Relaçi'íc$ Extcl'iores. . 

App(·ovtt a eonductu. tle S. Ex., <t quem 
pecle que, quanto ·~nte.> , interponha sou ra.
l't~ r.m• solJro esto trata.do que na.quella, Repu
bliQa nos n,lwi 1':1. mercados q, uc absOL'Yerão , 
só de assuca.t·, mais d ~ 500 nul sacca.s . 

Pensa. que ta.mlmm se deve conquist;u· . o 
mercado de MontP-vidéo quo, dantes abas· 
l<lcido de as:3UCM' bt'<L~ileiro, a.ctualmente o 
ó de ;\ssuca.t• dt! procetlcnci:~ ouropéa. 

P:ts;a a t.1·a~<tt' dos impn:;t.os de impor·taçã.o 
in t.nr-osbdtml, tprc si llm nlig r.n•ttm, ni'i.o in 
const.itndon ;tOH,mas inconvenientes do Na.ç-Jio 
i.t Na~~ii.o, ospccialmont.o ou!.rc eeJlii[<J,.'> ri o 
mesmo m·g<wi~J no, ontrn EstMlos tl:~ mcsm<t 
Fodet' < L ~·ão. A lH'OV<L est<i em que nm;L pipa 
de alcool, que c trsW. em Per·nambuco 60$,
p<tg;t em v<Lrios Estttdos, de impos1;o de im~ 
portaçf.to, o quintuplo do seu custo, no mc1·• 
cado productor . · 

Pedea.0 Sl'.Presiderlte q ue interponha a sua, 
autoridade junto (t.S Commissões para quo 
deem os seus pareceres sobre e.s t.u~:> u;s.sum p tos -
a que :3C 'tem referido, de modo que aindlt 
possam ser vot ttdos, na actual sessão ·com 
pt•ovcito rea l pa.ra a c lasse agl'icola de todo o 
paiz . · · · 

O õi'a.rlor termina;. pedindo ao S1•.- P.resi· 
sidents dá Republica; que tambem é lavradot• 
e. que, de perto, deve ·conhecer a · crise- ecd· 
riomica ltúe . asphyxia o· pa.iz, que não 
<W'luie:>ça. no · augmento daí:! t;~rifas da~ 
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o:.:;tl'adas tle t'el'l'o do sem E::~tado, quo vão SOl' dcL palavra sobro questào não attinontc ·á,. 
arrendadas, dizem, ;_i, CompanhiiL Inaleza ordem. 
que explora a via fcrre:_L do Recite a~ Pedi a, páli.tvra pela ordem, a bem da or" 
Limoeiro, r11w é ex;.Lctamente a. estrada. que dom, visto quo S!3 tratt\ de trabalho de nrria. 
mantém tariflLs mais elevadas. commissão pcrma.nerite desta CtLma.ra .. 

Cumpre o dever de ÜL:Wl' nest.e momento n nobre Dopui;n.do, quo acaba de descel' 
uma advertencia .. a esta, companhia, q 11e tia tribuna e que tfi.o oloquentemente con
prctendo monopol:Lzn.r o servi!"\o 1'crt·o-vi:Lrio chtiu seu discurso patriotico com um trecho 
de Pernambuco. · ' . cloquentissímo do orador · francez, funda-

OS(í'actos da S. Christovã.o são exemplos montou uma justa reclamaç~ã.o do seu Es
respcittwois do quanto pMc a colora do povo; tado, a. qull.l S. Ex· peopugna com o ardor 
~'· companhia, u que se rcrcro, nã.o p<idc ter que ü pecuUa.r n. S. Ex. na sua idade e f'a.Ita. 
lnt.cresso em lcv;w o desespero ;i, classe a mim quej;i sou velho ... 
a.gricola do sou Estado. . O SR. MorumtA ALVES- Não qu~ndo so . 

O.ot·aüor l'el'crc-so á honorabi!ida.do c per· la!la ela muh\ta vclln. · 
~evcl'ttilça. das clasws productoras do seü O SR. Ntõ:IVA.-Ahi o caso murla de figtu'<t, . 
Estado. Só dous omprC'stimos ror·am ((}i tos faç~o tla.s ft'ltflllOZas força ; l'llllllO todas as 
att\ hoje a Pm·narnbuco: o primeiro, no an- ?nergias, ponho em <LC~~ão tuelo o v<tlor e 
t.ígo regimon. p elo glol'ioso pernambucn.no Invisto contl'a quem qnet' qne ataque seus 
111· •. Toão Alf'redo, na impoet<1ncia ele l.UOO direitos. 
euntos, dos ~(lta.c.~ rcst11 <tponas reccllm· 105, , .. S .Ex. o intolligento eolloga Sl'. Estacio 
pai'L<~gal'antula por hypotlwcrL, e o sügundo Coilllbra, c:ttie é memlii·o peoominente da 
do ~. 000 contos feito ao commnrcio, fJ uo sol- Com missão de Fazomla e Inclustri.a, e a quem 
vou ps seus compromis;;:os com pontualidade devo. a honrost~ n.ccl<tmaçã.o para tt prcsi
notavel. doneta. tloss<t mesma Commissã..o, rcferiu-so 

Sil.o estes os prccechmtes que <Lbon ;~m a <l um proj3cto <tpr·os.;ntaclo pela illustre ban
::wlv;Lbllidallc das clas.:es conservadoras dr~ cada de quo S. Ex. é tão brilha.nte orna
Pm·nambnco, e que certamentü influirão no menta, as.~igna.t!b pot· não menos distinctos 
espírito do Dr. C;Lmpos Sa!los, de modo a membros tla banc<tli;,t minoít·a,e até po1• illus~ 
facili1i;u· a opcrttção do credito, quo ,junto ao t.res co !Legas d<L b<tncat!a., tL que tenho a honra. 
Governo ospcm obter a cornmissã.o vinüa de do pert.encm·. 
l~orn;1Inbnco, composta, de agricnltol•cs o com- E;~ te pt"OjcctD ·ru.í p:tra. tL Commíssão e 
met•ciantes eli .~~inctissimos. V. Ex. :.:;a,bo adiHiculdttdc que ha n<.t reunião 

Confi<L t[lle o Oovm·no a.ttcn<lCt'<i. ao .ii1sto das commissücs. Sabe mais quo houve umas 
p:Jdido tl<t Ltvotua e elo eommcreio <Lu Por- lbl'ias c <Lpós e.-:t<LS vieram discussões calo-
namhuco. ro:-:as que prendem u. attenç5.o dos collega.s · 

O queac:unLt:t.:t)l'ttollt tod<L a zunatl<L I<LVOllt'<L que fica~nJUt du_vid tt 011 de onyü·u Dcputad.o: 
do cann<L eut PoJ·namhueo, ~i a:J t.ad(;Ls dac: quo o;; ta tm ijt•tbuna ou ele lt' p<Lra <t Com
n.~trn.da~ dt' I'I.H'I'CI l'<ti'Oill ·!tugmen t:ula:; Lan to mis.;?i.o ; o i1tte vão <tdi<LtHlo a reunião; chega, 
qun o aS:liH~:tt• niw pos.-l;l t:IIIJi;aL' au lltol'r~a.do ·~ pol'l.a.nto, :t hol'a, o <t Commissão não se reune. 
t\ l'eaec:ü.n n;),o pi11ln tldx;u· dn vi1· , u lembt•a- Ma:> tlestlc f[UO eslili. ausente o mou d.istincto 
sn, o oJ•adot•, du liP t' lido um JIH\IiHw:~ . vol r:ollog:t de Commisi;ão, mcmbt•o ela bancada 
disc~lll'Su dn M imlm:w, tpmudo o:;l.u ~{l'<t,lttlc mineim, o 81·. Bueno de Paiva., a quem 
m·ado1· l'mncuz p1'tHllllleiuu :t revolw;i1o· IJliO tlistrlbui, mesmo de accordo com o meti 
su appt·oximav<t, <•quo o rili et'iL gr:uHlc, dhtincto collog<t o Sr. Estacio Coimbra, 
po!'ep.re a nu.çiio os1i<1Va ele joelhos~ Lcv-an- este projecto a que so refcrilt ; desde qu6l 
linmos-nos ;» disso o admü•twel tl'ibuno. S. Ex. teve os p Lpci.'l, tratou mui to zelosa~ 

O poder publieo lH"ecim attender ás sup- mente, como S. Ex. saho praticar, de pro~ 
plicas que (te joelhos lhe faz a Ju.vouea do curar colher opiniões a reSl)Bito das idéas 
p:dz, para não· t er mais taedc de cedce contid;:~s no mesmo pl'oJecto; ontondett-se com 
dea.ntn das intima<iics sOberanas das cla.ssos pessoa8 competentes para informar alguma 
prorlnctol'<LS da NaÇã.o. (.Muito bem ; úw íto causa sobre os as3umptos de (tue trata esse ..•• 
hem. O orqdm· e cumprimentado.) projecto, como muito bom diz o meu illustre 

O Sr. Neiva (pela ordem)- Se. Pro- <.uuigo o S1·. Mol'oit·a Alve~. 
sidl'nte, cu estava, inscripto desde hontem no Bem. Nestas c•mdições, St•. Presidente, em 
expediente par·;~ f'<L'l<tl', como deveria estar 1•eunifLo ela ComJJLi.~são, o illustt•e Deputado 

• h a. mnitos dias, si não fossem as fa.ltas ele o Sl'. I~stacio, com o zelo rgte lhn l~ cM•aet&o 
l;essão e a,s succc,;;sivas qu.:stõe.:; de explica- ristico e com o amor que tem pelos negocio! 
ções poswacs llu.vidas na Camar<L. Inscrevi- de seu Estado ... ' · 
me tarnbem hoje, e V •. Ex. vae ver que não · O Sa. EsTACIO Coií)sRA..,.. O interesse não , 
venho, prcvalecenelo-n:ie desse direito, usar é só de Pernambuco, é de_todo o paiz, 
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O SR. MoREIRA AI.vEs-E' do todos os Es
tados, inclusive aquellc que V. Ex. tão bem 
representa o ta.n to ama. (T1·ocam-se outros 
apartes . Soam ns tympanos .) 

O Stt. NETVA-Mas eu não estou a.tacailclo 
o projecto, dou apenas a razão, e isto com a 
palavra. pela ordem e nã.o para. uma expli
cação pes3oa.l, porque as cxplict\ções pcssoacs 
costuma.m produzir suspensão do sc,.sã.o 
(ri.,o). DJu simplesmente a razão, de pro· 
ocdcncia do rcquerimcn ~o. c isto mesmo 

··csoou fazcnclo por achar-se ausente o mou 
digno collcga de Commissão, o Sr. Bueno 
de Pa.iva. C mtinúo na indispensa.vcl narra
tiva; S . Ex. travou dobatc, c como é na
tural entre cavalheiros, cada qual. quer o 
Sr. Estacio Coimbra, com todo cnthusiasruo 
a r eclamar l\ urgencia deste projccto, quer o 
Sr. Dr .. Bueno, .espirito mais calmo, enten· 
dendo dever solicitar as informações, deu 
as suas razões. Pnz a votos o requel'imento 
do 81•. Bueno, depr .. is de findo o debate em 
qne tomaram parte· outros membr·os d:~ _Com
missã.o, e os collegas por maioria decidira.m. 
Jt~u não ti v c occasião de dar voto. (.Soam 
os tympanos.) 

o SR. PRi::SIDENTE- Observo ao nobre 
Dep11tado que existem muitos ora.dores 
inscriptos para fallar, e por isso peço que 

· r.estrinja a sua questão do ordem, si não elles 
ftca.rão prejudicados. 

O SR. . NEIVA-Ora., que infelicidade a mi
nlta. !. .. F..stou ha perto de um mt:lz a querer 
fallar para i\prosentar uns projectos,entre os 
quaes um relativo a esta. Capital, mas a s 
e~lica.çõa,J passoaes tomam todo tempo e eu 
nao posso f<tllar. : · 

Hoje, a.ha.ndono estes papei'>, abandono o 
cumprimento do meu devet',venho á tribuna, 
porque não pos~ deixar fie dar uma. 
exp1icaçã.o, principalmente na. ;msonciu. do 
meu collega •le Minas; embora tenha. mu.is 
relações com o Sr. Esta.cio Coimbra, poL·quc 
V. Ex., St•. Pr·csidontc, sabe as relações e 
tcndonoias quo tonho para as bt\nrlas de 
Pernambuco, e V. Ex. diz que prejudico os 
que estão ioscrlptos. 
· Esperam, como eu tenho sabido esperat•; é 
uma -virtude o saber esperar, já o disse um 
notavel escriptor francez. 

plica. e tréplica., faltaram outt•os Deputados, 
como oil Srs. José Canrlido, Virgilio Bt•igido e 
Pinheiro Junior. Dopoi~ deSta. discussão, en
iendeu·se por maiot'Üf de votos que devia 
sor ouvido o Governo, . 

Depois de vorifical' que a·ma.ioria da Com
mjssfi.o queria. a andiencia. do Ministro, foi 
então que ventilei a !iUP.stão da. fm·maJid aAle 
do~ H> dias de prazo. A reclama.Qã.o do noiJre 
Deputado sô podia ter J'azno de .ser,depois tle 
uma votação da Cctmara, facto que nunca, 
ou raro, se deu. 

O__.Sn.. EsTACio CmMBRA-A Commis~ã.o es
~otõu os 15 dias sem pedir officialmente as 
mforma.ções, quando rcsolTeu pedil·as já. es
t ava no lSO diu.. 

O Stt. N.r.IvA - Pediu par~icula.rmente, 
mesmo para adeanta.r. 

O SR.. EsTACio Con.\mn.A-Porta.nto, contra. 
o Regimento. Si precisava da.s informações 
devia. pedil·as dentro dos 15 di~. 

O SR.. NEIVA-0 relator da. Conunissão 
procurou obtor as inforruaçõed, e o fez com 
empenho. · 

Vê V. Ex., ~r. Pt•csidcnte, que não posso 
deixar de dat• a explicação que o.stou dando. 

Sr. Presidente, si eu pudesse du.l'-me ao 
trabalho de investigar qUantos pareceres, in
di<:acões e projectos ha. alti em poder dos 
Deputados, andando desta. Commissã.o pa.ra. 
aquella, sem obterem parecer, parece-me 
que não con:;eguia enumeral-os, tantos se
riam. Dá.-se até o facto de anda.t•om papeis 
durante annos, de mão em mão, de uns 
Deputados para outros, de representantes, 
quo se retiram temporariamente, para. re
presentantes que entram, não sendo poucos · 
os papeis que ticá.m,13m poder dos Deputados 
que foram. E' nm facto verdadeiro que 
aponto sem fu.zer cen~11ra. a ninguem. 

Vê o nobre Deputado o desejo quo tinllatn 
os SI)US collegns do dar andamento ao .seu 
projecto. 

O SR. EsTACio Corli!BRA.....:Sllpponha V .E:c 
que essas informações nunca veem. 

Eu esperei : subi a tribuna com os papeis 
que teaho aqui para. apx:esentar, entre os 
quaes uma representação, que já está de
morada, e não posso deixar . de dar uma ex
plicação para que a Cama1•a. e todo o pa.iz 
saibam o que ha a respeito do assumpto, a 
que se referiu o Sr. Rstacio CoimbrlL, ia.nto 
mais quanto o que se passa. na.s Cornmissões 
infelizmente nã.o tem publicidade. 

o SR. NEIVA-Eu dosei á secretaria de
pois-daquella reunião da Commissão e pro
curei o zeloso entre os zelosos funeciona.rios 
desta Cama.ra, a quem a fatalidade acaba.· 
de, por um triste accidente,privar-nos de sua. 
presença, o Sr . Carlos Xavier,e pedi-lbeque 
fizesse quanto antes o offlcio, e que accenw 
tuasse a. urgcncia que havia. das informações. 
Fiz mais, entendi-me com os meus collegas 
collectivamente e pa.rtieulat•mente com cada. 
um dollos e fiz-lhes .scntü· que si o GoTerno 
por acaso mostraa!e o proposito de não 4a.r M 

Na. Commiesão. como ia dizendo, houve 
deoate; entre dons Deputados honvc ró-

infol'mações, eu nã.o trepidaria. em ool· 
looar-mo ao lado dos roeús collega.s de Pe~ 
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Jl<.~lllbuco, tanto mais quanJ.o uistinctos col
lugas d<~ minltú.- b<.mcaun, são signatarios 
tlestc peojeeto. 

Estou certo que o Govm·no ni\o ücix;mL de 
cnviae as informações pcJ.idas; nem tm:<~ o 
pt·o1lo~.;ito de dcsagrad:1r á C<~mar:t, IH'in
cip:t.Imcntc ·quando ost~L Carn<u·<~ o a.eom
p<üth<.L votando moç(,es, até l)Or unani nü
midar.lc, si não fôr<.t . n, pt•csençr.b de um ll
lustt·c Deputado. 

Agol'a, ~i S. Ex. eonsoguiu isto, JlOl'flUO G 
um dos Deputados mais dhtinctos, m<tis tm
lxl.lltadot·es, é uma. influencia, nu, tLlndcí. pouco 
valendo, creio que n~i.o devo fic~Lr tolhido üe 
igual direi to. 

Assim, rcilioro o meu pcclido. 
O SR. PnESinJo:::-.;TJo:--;-As inscripc;ijcs pam a. 

hol'ê.t do· oxpcdipnto são feitas no dia.. 

E' m~tural que vculmm n,s infor·maçõr..s 
c{ttanto a.niics ; agora, si não vierem, o il
luslit-c Deputado, ou, 1111 sua. a.uscnchb, qmtl
quet· dos scns tlignos companlwit·os de 
1Jl1nc;bch JU.r::.'b cnt~~o a. sua rcclamaçã.o, q uc, 
<:ut·L,bmcntc, seni. ati;c;nclida. IJCla. Commissã.o 
l: pela C;tm:tn~. 

_ O Srt. Nt~ÍVA- Ailllla a.ntc-hontmn, o SL·. 
~erzcclollo Col'l'êa. pediu o a J\'Icsa con:senLi Lr 
que e.He ficasse inscripto pam a hont clv 
cx:peJ.tCnte de hontem. · 

O S1~. Pttl·csrrn·;NTE - A Mos; ~ acal.1:.t tlo 
a.<lOllbbl' e.~t<~ mcdüla. 

O que não n;e parece Pazoavel é oiJ.;tu.r <b 
que ~e solicitem estas inJ'onnações do Go
vcJ'I1<) n (1uo se csLQj:.l. <b vo1· m<.'b vouktclo, ou· 
)H'Opusito d<.~ p:~r·tc do i\Ilnistro de n[•) nun
dar as infot·maçl.ics, pel<.t dcmoi'êb, que ainda. 
Jlã.o ha.: a.gual'dcmo.-;· o seu pt·ocedimDnto. 

O St:.. Nt·:rvA- Entáo comer:ou logo com~ 
tnigo '! ! (Risos.) , 

0l'a, graç:as :~ Deus que rui o iniciadot• 
dcss;~ id<!a .... ( Uiso.) 

Si houvesse a?Tiere penstJe rlovia.-se pedir as 
int'm·maçõe:-:;, nHwno p<U'<L se tirM a Jiinpo si 
da parte do Governo h:w i<.t prorJosito tlc üc
mut·;.u·. 

Vô, v; Ex., com que lScnç:âo (\Ston ;:L <!X-
tut·tK~l'·llll:l sobre o assumpto, descle q ne de
scnwo o quo se pasBOtL e sa.lient,o a raz;\o <Lllll 
tem o Depuütdo de fctze1· <L l'eelama<;<lo rola.
i.ivamente t~ nece:;sidade urgcn i;e deste pro· 
jecto. . 

Dit·ei apenas agora que o pt'CH~oclimento J.;~ 
CoJnmissã.o lle Fa.zenchL, e pl'iu<:ípal1nentc do 
illustre relator, a quelll distribui e:-se pt·o· 
jeeto nada. tem que sej<t p:bssi veltk eunsut·a. 
Nà~ quer isto dizer que ctÜt'n\'f•jo nas p<t· 

l<.n'l':tS do noh1·e Doputn.do 1tma consur:.t; 
a. penas, atl wHtclmn, poy espi t•i til . f\ e tDllü
guismo, que é um sontuuonto mutLII nxage· 
t"<bdO Olll mim, Villl ;L l.l'iiJtllla lHLL"<b dal' CSI.êL 
e.xpllcé~t~\f~o. . . 

. J;.i. que eston na. tnhull<b e ftt!Ga êtp;·:t;bs um 
q U<LL'I:o üo hora. pat'.l, se <ls;.;ot<Ll' <.b do nxpc
tlionto, abt~t·da.t·oi uutro a,;sumpto, 1ln\'\dc\ <1110 
nào se ache presente qnahtucr tio meu:> 
illn~tres collegcbS inscriptu::; Jta hora do ex· 
podicni; _\, o que peço tluc a Me . .;a me in-
i'•H'Jl\C. . 

0 SR. PRESIDJ~NTE-E:>tà inscdpto O ~:o acha 
lH'Cilnntc o Sr. Viriai;o Masc<.tronha~;. 

o 81~. NmvA- Neste mb;;o sen to-mn, pe
dindo ;t V. Ex. que me considero insc1·ip!;o 
na hora. do expediente tl<~ 1n·oxirn;~ :-;essão, 
alill1 de c1uc cu }lOss;L fazer outras ol,scJ·
Y;\f~liO:> so1Jre <t.i'\:-IUlnl)t:J:l diVOL' .l t~S. 

{'cn~o que não . é uma innovac;•·Lo, porc1uc 
ainda llontcm o noiH·e Dcptltado pelo Pa.t·;i, 
o Rt•. Scrz.cdcllo CotTê<.~, consegui H ll;b Mt:S<b 
est;.~ inscripçã.o, solicltatli.t na, sesStLO anto
l'lor. 

C amara V. l~l 

Pois benl ; e peer:itiO quo isso fique con
signado; ú pl'cci::w <JUC os nobros Dcpul;ados 
)Jrescnr.os ouçam c os ausente.~ que lot·cm. 
s;.diJan_l ctu~ , d;l.fllli pot· d<~<tnto, ninguorn Hlcbi::> 
poüet·<:L se wsct·cvet· de vespet·a. 

O S1~. Ptu·:swi·:NTI·:--Est<i. n.dflpl;:1.dn que a,; 
inscl'ip,i3e . .; pat·:~ o ~~xpc1liento se farão no 
11i;~ 1: cumpl'c-mc o1J80J'V<lf' esta nornut. 

0 SLL Nt-:IVA-Nfi.u h<.L dnvilla. 
Eu <LJH'Ofllli a.nto-ltonliem que se podüt de 

V<'SJH't'<'·; <t liçf~o dmou um •.lia, foi uma. 
medida ophcnwr·:t,. Es~<lremus nr) pair- dos 
ephünt(H'US, de tlllC l'all;1, <~ lentl<b '?! (l~isos. 
Jlfttilo ú,em ; nnúlo úem.) · 

O~~·. '\/iria to 1\'.Ia.~Searen.ha.e
Sr. Pt·e:!idento, p(\di a. P<lhLVI'a. unic<.llllCJÜo 
pa1·a l;et· :.b llont·a de submottol' :i. cunsiclel'a
ção lia. CaiU<tt'a. 11111 pl'Ojecto ele ki. 

ColllllLtanl;u JÍ~lO suj:.t e;;~~, ib occ:.~si:\o Pi'O
lJl'ÍU. lla.t·:t. disc11W-o e sün oppol'tuna.mcnte, e 
p:u·;~ <L cpw.t t:u mu agnat·do, totlavi;l, pet·
miiit:t-Ino V. Ex. quo cu diga :dgunms p<.~la.
veas com o in t.ulLo unico ele oriental' :t illus
tre Cllmmissiio ue Instrucçü.o Publictt, quo 
sob<·c clle tel'á. de cmittir o fJCn doui;o rmre
ccr, p~ndo-a. ao corrente do seu o bjcci;o c ll<t 
necessidade 1naJ.t~wel ele sm·orn as provlüen- . 
cüts, nclle compendia.das, convorti•las em lei. 
com m:n.:irn:t urgüncia. . · . . · 

Conforme os termos em qnt! f'<1ram L\llas 
cont:cljidas, du:-do logn cl<'IJH'eliell<fe-sD o t::L
t•:tdot' tt•;I,IISitnt•io do p1·ojodu, IJnt<L vez q11o. 
nã.u cogil;:•. siqnet· do nnt:•. llll.!di1l:•. de c;~r· ;~t·. l;el: 
plll' m;t IICIII.o, 

,\s l;~l\1111:1.~ eonl.idn.s 1111 C11d i•'fl de J•:usit111, 
tlect·dadll pd<~. lul li. :L~\10, <le'''t ü~ ja.noim 
do coJ'l'Oitl.o :~nrw, l'o~·uland.IJ os lr1:>t.itútos 
oíliei:~.~:-; de _cn:-~inu :-llll)lli·ioJ' do paiz, crnáam 
uma. stt,uaçao ,,,1wmai:L e dUlicil. p;n·;L gl'i~lldCI 
parGo dos <.blumnQs tlliC, üoiJ,dxo da somb1·a Q 

i'J 
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::;oh n.s g:Lt'aniíias rl:1 ll'gisl:Lç~;t,o anlieJ·inJ•, m:t.
tricul:w:~m-sc em 1livce:-;n-; e-:L·'.!Jillnci 111011t >::\ 
de;>tcs institutos. 

Nu. contingcnei;~ en1 quo se :Lcil:,,Jll, um ]Jfq 
hor:t. lcm1n-;H'tUH-80 dt) ;~pp~~~ \;1,1' p •,l'iL O i',Hit)l' 
Legislai;ivo, suliciiia.ndo ;1, tlct:r·ol; •.ç~;~.~, 1ln mrl
didas qllo pu,;'nm )1J'e:mcllld-:v: .. \c: J',,,zõos, 
eUcs as oxplt~Ol':'.m om 11111:1, J·cpm;I1Jibt.~<'i." 
iiã.o 1lig11'L quã.o t'IIIIUi111lCIIi,·tda, q li O 111t\ 1iz 1-

, r·::~.m a hom·:t üc elltlel'f1<,~:u· u,; d í:-J1iíll<:tt>S 
a,tm1uw; uc nm <lo> Clll'.-;u.-; 1lit. F:u~l!lrhde d1J 
Medicina, pal'<t ser a.pr•oson bil;;. á. C:t.llla1·:1,. 

Não occnlto o mon dr..w:~.necimr)ll 1ill jl:)l;•, 
disi;incçã.'' ,_lo <ttté me 1iznl':un :dv11, eom11 
"t.r.t.miJem niio pu.ssl) doil;:<ll' de tc-;tomllrlltaJ·
Jhcs o lllüli ;•,ppl:t.1lSO pela. nitíd;•, CllllliJI'()· 
]lcn:>ãoqne 1iivur-am do dit·;lil,o de pnl.içií.o. 

() uocunuml,o UD ljll() <tpr~lt:l." i'l(lll por·ta.tlOI' 
, constituo a exposit,~::í.o d:tt•:t 1las :t.;-;pit·.t.(,tío: 

da. mocid:t.tlo; e o meu tll·uje•.l;u, l.t·a,dllzintlu
a.s, ntula. mn.is f<Lz do flllll t·c:st.:t.b!•.ltl~<:t' n im
pnl'io d<•. um dil't~ito :t.dt[IIÍI'idn. 

O f)rt. Es'l'ACto Ctii.\II:I~A__...[gual wi . .;;iw ,j:i 
foi confiada. ao St·. Ba,l'ltn.~:L Li ma. 

O S1c VJJUA'l'O ?IL~sC:\I~I·;NJJ.\S- ['íJI•tl:"to. 
Si V. Ex. a,i;tcndnt· tt. urna. e :l tlltlil',t, ern ::o11 
conjun(;to, V<ll'tl 1111n u oiJjor~~.o rh . amfJ:v: ,-) 
(liVCrSO CU11lClll:tl1b tt~IIIJ<t :Hdn Ol'JIIIHlo rf.:L 
mesma' J'unl;n- :1. modd:Ldo :v:<ttlcmiea ll!J 
OXCl'CiCÍO do UÍl'Uii:O do 'p l\,ÍI)IO, g;LJ',LIJI.itl.O 
pcltl Cons11Hui<;f.(o da Rtlpnldica. 

A que por nwn i lit\I'JIIod in vt~lll rlil'igidu, :i. 
C;una.J·a. <\ eorno j:i. tive ot:l:asi:"lo de arlii'IJt<lJ, 
de eae:v;l;tn· ntr:l'it.llttnttc•. i;J•a.n,;it.ut•io, n:·ío 
a.rrect<wtlo Jlo1·f.;;,nlío o t: .. ~li~tJ, l[lll)t' n:t.,; lililtas 
gm·an . ..; do sy:>tom;'t pol!J rp1:i.l l'ui cdl<l llllldi\
Ü<lo, llllet• • Cltn St'.IIS dt•l.a.illtlA, VÍ:·dill ljllll 
eogilia t:ü1 :-;,·!ln<~nt.e clt~ medida,; '~ullt 1;11'1;.:~ do 
corrigi" n.~ aspol'l~:t.:Ls dcwot·t:onl.o.-; do. ~:rm 
Ul'Ji. J 5:3 !\ de OU ii.'OS iJ I W C~Cill:il!.!;ll<l.lll d J:'lji!J

SÍCÕCS eong<:llel'l\:-l. 
Sem nw IJilCl'I\J' alrmg:~1· rn:d: 1w . ..;i.a d u

monsl.!':u;ão, por· nii.o ser ~~s!.:L n, oc;,~:~-:i:'io 
ma.ii'l oppot·l;tlii<J,, nnt.l'l\li'liÜo, S1·. l't'c\,;ulon!;o, 
a.bal[tnco-mn :L aflit•mat· ;,, C:t.JJiat•a IJUD (,;Lo . .; 

medült~s impücrn-sc como o meio wdeJ o 
indispcn.;avül pi11':t. eogularir.:tl' ,,, sil;l;;~~.~;-,,u 
diftlcil em 11110 se tlel!atcm a.et11:dlll<lllt.l~ <H·;o-; 
alumnos, sul'}H'CliCJJdillos eomo í(mnn pe[:L 
decretação do novo eodigo, imponrJo-llws <L 
obscrvanci:L J.e not•Jnas eo1npldn,nmnto :Ln
tu.goniea.s C•JHI <11jUCil:l:S 11110 llLflS g.t.J'i1JLI.ia, :t 
lwrísla.r~i'i,o an tel'io I'. (Apoiados.) 

Ar1ue'l!a., potélJJ, 1111e ar111i !'11i apl'l\~enl;:,,da 
pelo eminentó Uep11t:Ldu p~lu H.iu Ul':11Jdo do 
::-Jul e por S. Ex. i'llndamenl.:td<1 eu111 o hrii!J(J 
habitual de scn iialen /;o ~na,sel!lo o colll :L~ 
luzes de seu ;;n,bm· vu.!:n.bsirno, ú m:LtS lat:t, 
yii;to que se rül'm·e :~.o Cod.igo riu I~nsino, 
em seu con;juneto, cnj:t l'Cvi;o;u.o foi podidn 
não sú orn fl'onto dos pt·ineipios doutr·inario.~, 

eumo talllhu111 )JI!l' .iul.!.;'arom-n:~ i11di~:pen· 
~iiLVd ;i, COJl:';()t~Uc·.élll !1:1, l'\:iJ<LiJiii(;ii,nJ.o li;t. 
in-;l;t•ue<;~;t,,, llaciolli.i.l, d1~ nl!tdo 11110 po~-::t. o!J;~ 
elov:~.t·-sr: n:> e•Jneeil.o de t()do; qrw :.:o i1J!;m·· 
J'D :scllil p~;Lt ollie;cei:t do un~:ino ,;llp:n·iot· 110 

no :su pt.iz. . 
/'r~s:L-Jtw, ~:·. I 'r·f;.iitl()IJL~, t•npol.il' lllllit vcr·

ü:vln hotn eottliHI:iri:L unt1·n lló.;, de r~ot·l; J 

lii'IIIJl'~ a. u:-:h tmt·l;u ! 
!•:11 Ü\Jtanto, julgo d.t~ 111011 dm:<w uxtni'Il<tl-a 

de.'JJ,.,, tJ·ilJIIIJ:L, ,;IJI!W si dn11uncias:u ltJJl:t falt:J. 
,!.;'J',tV;~ IJ1LU :ww:u .. :a a ost:LbiÍithdo Jllor:d tia 
Itrqlllbli!:;;,, pedindo ;1,0 IIH::>JIItl í.t;JIIJ!U em·
l'ni:Li VIl ]H'illilp',o <: <i/lit::tí\ .-,;;IIJI;m o.~ SC\IIS 
tlclnt nt·io . .; nfl't\Í I. o.·:. 

A 1loeatloJ1ei:l. dt1 en;o;i11:> U1!1d'i\ 11ú.·: Ul':t 
lltll f';u;l,<t qnt~ illdüpUiltle 1l;: du1ltl)n.-:t;J·ar)'Lo. 
( iÍJIIJiados .) 

():-; r·;~iluJ·ado; al111.·:u: 11:1. ~;11e~. dilf11<:\o, nJtt 
lJ\I'l.t'. du,~>~I't'í~ntns du t!·>Lwlu :J.O:u·eliit;u d;;, 
lngi,l:tr.,;-io ![1t:\ o r·ng11!av:1., (:J',LIIt ~:t:lll d11vi:la 
;,..; e L li: L: üflit~ÍOJII.n: do Sl~ll J'üh:t.ix:l,llW.Il i.11: 

I) S1~ . .\lliHLil:.\. .\i.VES IJ:L 11!!1 apal'tt). 

11 Srt. VIIU.\'1'0 :\f.\sG.\IU·:NIL\S-1> apal'tc de 
V. l•:x. (~ ba.;l.:ttltt~ ~:i!.!'11ilil::d,il·o J'ulr:miJI'a.ndo 
11nw. Íil'i·.:l.t\ 1 tll'd:t.d•:! !) cm,;i 110 e11liJ'C nú:~ .i:í. 
n:'í.o tinil:L aq11dk IJJ'illw d.e oul,r'OJ.':t. pul'flllcl 
us r·niu . .; d;, SI)[ d;t sd1~:wi:~ dello se ap:LJ'
b.l·:un, p:.tl'a, d:t.l' l"ga1· :i untL·:uh das snrnbr.1.s 
dulüi.()J'i ts tl:!. ig·tlttJ':tnd:L o da iw:omp.-;tunci:t. 
pnlts pul'l.:t-> ns~~w!a,s <l" lJ:tid'ult:tto, dn mãos 
dwhs ('11111 a Gfl!tq·;.uwi:t 1111: cx:unus, e ~~~·i tlli
llo:·L ,-nnllos.:r~lld\'.Jlei:t tl:ll Süll::l jnl;..;:tnwntul-!, 
:1. p<~111ill dn ~1·and11 11Ullllll''' dt) llll::l·J:ts l<':Lell[
dii.d•l.~ (~IIII\'I)I'LUL'IHl1-.~U Olll f'alJI'iG:JS t1n di· 
plolllaS. ljll<t.lldtJ dt:Vi:l,lll S •I' SllllllJI'!l O :: Lll

lillii.I'ÍU ;-:agTad" da. seimwi<L, ''""'''.a rrwt:id:Ldt\ 
<:si;ltdios:J. duvi:l. 1 :·:t,lt:t.lll:t.l' 1'"'' ell:t, puLts 
:u·lu . .; u pola P:d;r·i:'-, o nflo p:)lu tit11lo e pelo 
dipl111il:L. (,llwi,ulos.~ 

11 Srt. :.rntu·:Jil.\ .\J.n::-;...::'ú~>te ponto 1'\ltl'.J· 
gr·:tcl:un' 1S n:~ l{eplllJli,:a. 

IJ Slt- VIILL\TI> \lASCAiu·::--;IJA:-l--A lti~tori:~, 
clu :L111il.llhi1rt•g-i~(I'.I,I'<Í. pu1· em·tu. n,;lü p!Jcnq
lllOllo ti'í,ll C·Jil~l'ist.ado!', llJJO!Itado }JOI' nwu 
illusl;r·e t~olleg:~., digno J'nJ.Jn~;nnLan to 1lü PeJ•
nn.llLimc~o, lc~va.n<lu-u Jil<LÍS em rwnt;t. daljlrelles 
Cfllt! nt•:.tlll o; d.upo:-;it<t.l'iiJ:i da mi,;.~::~o de dil'igle 
c onsln:1.r <t Jnuei!l:tdn, 1lu q 111: orn r:on ta desta, 
})I)I'IJ Llü :1 lllllC Í cla1lC Ül'• LZileiL':L, t:lll .Lodt)S O;J 
tl!IIIJIO:-:, !'oi. Lã.o clueil rt1li.l.IILO gunOI'fl:~:t.! 
(.I)!Qiodos.) 

UM S1:. ~~~~I'I'T.\.1111 --A l'<~l',iJ'Jll:t du ensino 
SIIJHWÍIII' 1:1':1, Íllcli..;pt~IJs<LVOI .. , 

u Slt. VIIIL\TIJ \IAsC,\JU,;:-;IJ,\S-· ... ~~ impll

nh:t-sn, 1:uJJIO '"""· nnet•s . ..;idad,J lll'go11to n i lla
üi.:t vnl llÜ.o só p:n:~ l'CltalliLii;:Ll-o, wlllu I;:Llll
bom pam tornar•-so cfiicaz o pl'oceito consti
tuciona,l,quand.o im})Õü 1.1. oxigenciu. o :.~ em:ct~-
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vielade do }H'ocawFíc!:-: indispcn:-:a.vc:is n :~ pl'.~
tie;~. rlo c:ot·tas ·~de!:-: o sc inncia ;; qun :tm:et; tm 
a, vit!a. d.o lvtmt:m c a intor·cssn.~ ela lllaior 
rolev-aneia social, unm I'C:Z ellw o bom g;<ll'al 
no üo in<lividnn, nt'í:J podem sm· i11<li(l'nréntes 
êtOf\ podm·es ~~on~Lituidt >H · ch naç::'io. 

1~ é.Linda mais, 1-:r. Pr·es ide~nl; t •, o' or;hdo 
a.narcllieo que exüJtiiL 11it loghJiaçfí.o deste 
impot ·tn. ttti~simo t•:tmo dB ::;m·vie)O pn1)lico, 
os regularnontri:l d.r::;t ~.rwontt·;ulus desde o 
Cotligi) L1e l8D2, adopt.itdos nos diversos nsta
bclot~i me~n lírH dr'. insiít'ttCf)ào SlliHWiot·, t:unhenl 
impunharn, som duvida, con1o mod ida itm· 
tliavülopalpihntr:, a. <lnet·ota.c:~ào dn uttta ki 
C[lll l cod_ífkas:so as !'ogra.s c:ommu11S p;tt':t 
todiJs O:'l institrrtm; ofliCiiLf:S dí: en:-;ino :'liLlJil· 
rior, isLo om bC'rn, t;tnl.o do pl'Opt·io npsino 
stqH!l'iut·, eontn daqnollt:s quo hu~w.<wa nt om 
Sl!il:ol Vtu ·ia.dos l':t.III0;-1 11.~ l'.llllitOe)Ífllr \rtiOS 
Ílttli:-iptm::i<LVChl pitt·a. o nxet·eieio rLt pt·etli:-;são 
cseolltida 11:.1. soeindadn. (i\poit(dos.) 

Con11JliiLOto 11fiu SI\ÍL OJIJIOt'i;nllo tlhl:ttlir·-,;o 
:.t~Ol'iL o Codigo do l•;ll :~ino, twomnlga.t!o pnlo 
rlr:cr-or.o rlL~ l du j;uu:it·o <lo (:OlT<mto a.nno, u 
norn t'! m011 inli11 it.o l'azel-o nesi;o rnonwn to, 
l;odttvüt, S r· . Pr·esülente, e11, 110 eolltr·at·io da:'l 
conelusüe::; do otniW \IY~o I Jqntl.;ulo pelo I :lo 
Ut·awlc dt) Sul, ni1o o ,inlgo incungr·unnl;o o 
11em <:IH eontl'a.posit;.:,o ~.:ont :t <butl'ina. philo
sopltiea, pot•etltü i!l~tll divut·.1u tio rnnu ri o 
pl'iSillêt atravcls du (ltlal S. l•>c ri ennltm·ga. 

O :St L l\L I .AC~l'IA S CIO:\t',\ t.VEH-0 St•. Bat·· 
itOS<L l.iltt:t liO'>hl pJnto I~ radicêd. 

O Sit. Vwu'l'o ~IM;c:Atu:NuAs-Pur eunlte
t;er· jusGitll lllll to u :;~,1 r~ul i•~al i~mu d1~ !':!. Ex. tí 
ljllll a.VOIII:t\i lL lli'OIJO~Í~~~tll !Jllll aeauoi. de pt·o-
f'üt •ir. · 

O ponto ele rnr&id <~ de S. l~x. (: inlciPa
nwnLe oppostu do lll Olt. t·az;;to pot• cptn pat•t•cc 
:;ovm·o o ~en julgarnentl), OIJCM'an!lu- ' em 
;;uas linlúi.::l g-ci·:ws, quando S. J•:x. !"\ prwl'd· 
iil~tnento t.:o ltr:l't~tll;o ~.~om sons pt·incil::.o ~ plti· 
losophicos. eomo tno .illlgo t:nnuolll sel-o com 
us meus. (.lzwi(l.clos .) 

1\H't<l.tli,(), SI'. Pt'osirlcnl.e, p iJl' pt·ineipiu 
:-:utt pa.rtitliuio elo Codigo rlo Ensino, jusl;u.
mcnte poequc penso !JIIO slí.o ínrU.,;pensavois 
11.s pr-ovidnnda:-> q IH\ visam :t codifh:a.çi\o rl<ts 
r cgl'as cornm1m~ ll<U'<L todo.': os estalJoloci
Jnentos de cn:-;inn, como moio utJicu da ad
opç~ã.o ele urn regimcn unil"ut·mn pa.r<t "todos 
ellns. 

U Su .. M<HtEIJ:,\ At.I'Jo:s-Na eonl'ecç:lí.o !lo 
aetual Coüigo ilc: 1•:11:-lino o Uovul'nn m;oi'IJi-
l.uu da In i do :wtul'iz:a.ç:ã.o. · 

o S!t. VmtA'l'O MAscAtu::--;rrAs- St :t lJnso 
ltouvo, o Uungr·os~o <! por ello tJ.o l'espoll
:->avel como o Govt:n·no o ú. 

Nã.o compt·ehondo, Sr. ProslJ.ento, no ro
gimen presidencial, a.~ leis de autor·ização 

a.o Governo l)a.t':t. logi~J I:tr mn n1ateria da ex
clu!:-:iv:L compctenci;t do Porlcl' Legislativo, 
st:Jtl qnc não incor·t'<Llll ambos na. iufl'a.cção 
do p1·cenito c:>n .. >titueionid, pur-quc ·~ mnbos 
cornpoto sompt·e por ollo vol<tl'. (Apoic,dos.) 

No rogilllcn lJadarncntar do lrnpcl'io <3Sf;e 
phc\IlOlll!lnO pol itit.:o explica.v<.t··SH, não só po1·· 
qtw m·a do systcrn<t, ,;onw pol'llllC nn.da tinha 
de íneonnmicnlío. 

!) S1t. Mon.EmA A1,ves-O rninistcrio cm.1. 
apena~ urn<t eornrnis;;;ào do oonliançn. do p;tt'
Lwwnto. 

O Stt. VmTA'l'o MMlC:AJWNIIAS- PcwCoit::t-· 
monte. 

Nosf;n J'nginw11, ~r. f'ro,..;idcntu, as antori 
Z<\c;i"il ~S na.da. tinl1:t.rnlln ineonvnnicni;eg, eomo 
011 ia. cliwndo, <ptanrlo, om hoa. hora, rne 
apat•!;t\Ott o illtt~ C t·o IJepntado pol' l'mn itm-
llltt:o, por·q un s . . b::~:. e:u·a.etm·izon l1!H'1'uita
nlutü<~ a fiiiH !<,~ il.o do rrrinistOPio junf;o elo 
PtH.lnt• Lugislati vo. · 

Dt\Sd<i q·,,o o rn i11 i~l;llrio n"i"io passa. v:~, do umn. 
sitnpln~ t:nnnni:-:sií.o do ennfi . ~llÇ!a do pa.rla
Inon r.o, I:OIIt]ll'nlinndc-se quo'"" ,-;i olle nfio 
it:-o;isse de nonl'ut'tllill:ulo eom est.e, nm simplüs, 
vo to do <:ensut·;.t eo tTig iao uml,lhumdo callir 
u mini·:tnt·io; o, substitttitlo pot• outt·o que 
enmpt'<~IJOitdc:ssn rnolltot• os dosujos oqwossos 
do l 'urlm: Logi::;laf;i v o, ria nt-::w Jll'Ossa em rc-
llnzil-n it f:wlio. . 

l ~ n tr·otanto, SL'. P t•cshlontu , apcr.a.r de ne
nltum toxto expresso pt·ohihil· sontelha.nte 
ar;to, HIOSJllO no rcgim1m tlet;altülo, vozos 
;wtol'izaehs c itrtlluuot·as se elovavam pt•otos
tando etwt·gicamotJI·o, a histol'ia politü:<t des
(;e.~ lí~l lltpo):! twl-o ;dlit'llta, eontm o pot·nicioso 
sysiietna. das dologaqões do poeler. · 

U~t S!t. lh:l'U'l'AI>O-I•:sscs pi•ot.esto.-,; não p tti
S:.I.ViUH llo unta p1n·f'oiç~ão toch ideaL 

O SR. VtRtA'l'O MASCAtu:NHAs-Sem duvidu. 
--pot'ttllo twnlmtn toxto expresso dn. consti
tui<i<lu do Ílllp.H·io pl'Ohiuia aquollo :1.cto, 
rl;wllo, multo :w eunl;t•a,r·i.o, ~Lo Podnt• Logit~· 
l:~tivo o mais amplo tlieoiLo de fazee as leis, 
in l;nqH'ot;Ll-as c: l'Ovogal-a,g. 

Cu mo vê V. Ex:., Sl'. Presidente, na.c1uelle 
regirncn o Pudor LegislatiTo não tinha ne~ 
nhunta.limit.~ção, just,nucntc ao contrari~ 
do rogimon prosid.cncial, porcgtc o Parla
nwnto podi;1. votar tod: ~s a.s leis que cntcn
tlo:~Ao . 

A ilelcg:wão :tmpla do podm· de legishtr• 
ol'a, jwl,.;, lllll:l. dor!ueQão tão logíea do syste
HI<L pal'laliHIIIt:~l', (\OHlO é ;~b~Ul'tÜ~ C inCOlfi· 

lJ:ttivol eom o ll<"l.~so, um:~ vor. qtw a. Consti
tuic,:ii.t) FndcH·:d, ao eout.ra.l'io tln. d.o . Imporio, 
delimif.uu <t,:-\ iLI.fil·ilmi<;Xíos dt) Cungr·ess!>, tra
<;:andu-lhc dcsl;'u.t·to Lllll:L ot•bita do acção 
da qual uú.u póde apat·ta.r-sc sinào polos ca
minlws tortuosos da. violenci"' o pela portt' 
os cus a. d<~ arbitrariedade. (Apoiados.; 
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Ui•( ~1:, l.>EPtlTAltO d:i, um ;tpêtl'te . 
O Srt. · VmrA'l'O MAsC,\RENtrAs - E', sem 

1luvida, esta. <t minha collv ic~:5.o, porque 
outr<~. cousa. JJão Jh~o sinào nrochutm 1· a 
nnic:t c verdadeira. tloutrim~ ênm rlecorrc 
loglcitmentc da noss<t cngrcnageÍn politictt. 

Amigo do uovel'tlO do SJ•. c:anl.P t •.~ S:tlll\S, 
a, q norn . tenho sem pro di.'>pcnsn.du o 1uou 
apoin ft·nnco e si.ucei'O .. . 

O St~. M.HAQUJ.\S Go:>;t].\Lvr;s- 0 •~l)Oio de 
V. Ex. 6 frrwcu, mn.~ l10lllloru.do . ~ 

O R1t. V)l{IATO MAscARE:'>IHAs -·- 8nm tlu
virb ; c nem por outr<t l'(irma compt·olto!H!o 
lJUC se possa. apoi:1t' qualrtum· U o i'Ol'll o , a 
menos que se qneil·a atlm.ittil· o absm.,d<l rle 
"lC proced.er sem a acçoao d<~ vontarlo, sclontc 

UJ\I S1t. J)gprJTAr•o- ,\~leis tle au torb:u.
~'ào fora.m sorupre IJlH'igos<ts. 

0 SR. Vm.TA'l'O MASGAitK'HI.-\i; - CCt'ti.\· 
mente! E tanto mais perigo:-ms e u a.s reputo , 
S1· . Presidente, porque, ontrc os povos oon· 
Rtituid.os, d ellas usavam sempre os governos, 
a~ mu.is da.s vcze.~. como ~•rmas inrlispensu. vais 
par<~ empolgar o~ poderes da nação. 

Em outeos tempo;;, como agora, ellas con
stituem phenomenos prcc\H'SOI'C.'l do despo
tismo, filhas como são da Yiolencia o-di.\ t:l.l'· 
hítraricdade. . 

Perigos dc~tt:t ordem, diz nota.vel puhli
cista, sentem-se, mas ni).o se explicam. 

O SR. MALAC~vrAs Go:-if,:ALVEs - Nós não 
c.':ltamos li vrcs delles. .. 

0 I:>R. V!RIATO MASCARENHAS-E sinão, OU 
IHW"Unto llo V. Ex. c á Camara : ouumera.das 
tào ~ncticulosa.mcntc como fomnJ, no nosso 
pacto fundamental, as aLtrilmü,:ücs tan to as 
:privativas como a:> ~;rrmulativas,de um como 
de outro podet·, r:omo explicar• entre nós as 
leis de autod:w.çiio ao G~ver•no para lr.g:i:3lar 
em assumptos da cxclrtst v a compctcncta do 
Congresso ? Qua.l :t c:tus;t lmpulsorn dn taes 
de~n;!os sinãQ a v iolcncia c:\ ::u·bitrat•ieclalle, 
uul.J·os tantos clcmcntllS aptos para gcrar·cm 
a M<trchia, ti:~o lH3t'igo:>os c latentes, como 
os r•astilhos f! r~ llOI vu~a lll'occdentcs do l1<ÜOi 
de muniç,ü.o bellica., cu.ia explosfio se fa.et~ ao 
JH'iml'il'O contacto d<~ !'agulha?-

0 St{. EWI'ACIO c ; HMI!JtA-0 }Jatriut i:>IIHJ 
irnJ.iVIJ·nos sompl'c o tltwm· rlc lll'otc~tnl'mus 
colüt·a t rtos abusos, pnl'quc compromettcm a.s 
institni•ii~f:! ! ( :lpoiadas.) 

O Srt. VmuTo i\Lo.scAW~~llAS-::\Iuito Lcm I 

o ap;trtc de v. Ex. mo merece o ma.i~ sin
cm·o c cuJoroso aptJio. 

Ao seu l ado, eumv U.o illus~1·e Deputado 
por Santa . Catharina, o Sr. Pa.u!a Ra.!nos, 
cuja ausenma. neste momento deploro, Slnto
mó bom para vcrberar sempre esSúS ahusos 
l'citerados e t.i.o perniciosos pa.l'<~ a estabi
l idade sér-i:.L o digna dtt Rcpublica. E tan·to 
nüüs, SI'. Presidente, porque tae.; p rece
Jcn tes no tempo do iln}lcrio, si bem que 
Cl':1m logicanwntc decorrentes do systoma em 
·qr1e ollc se a.~senta.va, .i<i. m·am tão vche
inentamentc vcrGeraclos, com m~itl forç~ de 
razão devem sol-o hoje, justamente porquo 
o. nos~o regirnen nfto só nri.o os permitte, 
corno os rapul!c po1' ~\b~urdos o <~ttenta.towios. 

c consciente. (...-1.poia!los.) . 
Como ia. dizendt.l, Sl'. P r esiden te , quando 

fni honrad o com o ;~p:~ l'tc do digno JJcputa.do 
por; Pel'O!lJllbuco, o ttpoio sincero Jl ft '<.tueo 
que ~em pro tenho di~pcns;~d () ao S r·. Pt·e,;i
dente da Rcvublic:•. ohl'iga·mo uS<\r du 
li:.n.1.xima. ft•anquezn. para com :::\. E:~:. sob p oua 
de tornar-me moro endos&u1or· dos dos vi os e 
infl•acçucs constan tos, connnetiirlas contrt~ a 
Cow;titui.~ão r. a.~ leis, ~i. ilomhra da. rospon
sabilitlibur. r1uc pem sobre sous lwmlJ t'Os, 
quando :1. mí .-;são llc velae pelo impet'Ül 
desta.s c do.quella, a nação solemnemcnte lllo 
confiou . 

S. hx. não devo descanç;H' au som dos 
applausos que a na~.ã o Ma.h:.l lle llw onde
rcçal', toct~da pclus impu lsos tão 1•e1tríotic:ns 
qm~n to justiceiros, juslia.mnnto lJela ftot 
oxecu(lã.o do seu p lano ftna.nl:o iro, coll:mbstan· 
ciado no fie l c cxacto Ctlilllll'imcntJ du a c
cm·do de Lon<lrc::~ , que ::;e a.calx~ do ver i1ic;u·, 
constatado ((C um modo t:\o solcmnc. 

E si;o fac-to tlignific;\, como clevil o Ht·az il 
nn t'-Oll!:CHo du estr·angcit·o. t11.nto 11LM.ntu 
ÍlllmOl't{diza. o nome do S. Ex., t ornando·<) 
credor tla. mais justa bclHllllOrenci<\ pot· pal'to 
do puvu IJL'azilci eo. ( A])Oicrdos .) 

Entrct1tnto, ::-i t·. Prr:sitluu te, si }llll' um 
ln.do •í ost:t ;L mi nlra co n vi<:r;U.rJ, por• ouLru 
Lado c•. lJ[l. ú lJcm dl vel'sa., }lur·q tw no P I'<J· 
gt'rt.Íilltltt dt.: govm•no d(~ S. Ex .. :w ••~~rmli t ' u. 
nrais olovad<t ma.gi~ la·a trm.r. du pni ,;_, não ~~~ 
insct·uv ía ~ómon tu o cotnpl'omisso do ell tpu
nlr:n-s;! sincoramcnte n:tsoluç;\o rio pr·ol.lloum, 
linaneoir·o om r111e se tlob<ttüt n., nar;;\o ; in
sm·cvia-so tumuum o ntesmo eom tH'Otuls~o 
pa.r:1 tt soluç-ão de outJ·os pro lJlemas nü.o me
nos impol'to.n tes, como sejam o ecunornlco o 
o polEico . 

Si cabal Joi a. solrH}io tlo primeiro, pcl<~ 
victoria do 'l'he.'!Out•o, li ber· tantlo-sc tlo rogi
men· d tt moratoria, ont ro ta.nto nã.o llcontccc 
com a tlc, problema. o...:onomico q_no cont i
núa <.t a!lhgir cada vei\ · nitü:; :t mt(:ão, iL 
ponto do VCI'-Sü hoje tt hwoma l'C\luzid;L ;~ 
Inism·ü~, o conmlot·c.io sem vilh~ c as indl.l:s· 
tl'i::ts an nic1uHada;;, rlttando <IS mesmas m :.:
didas r1no rest;tboh.lcm·:l,lll o oqúilibrio Jhum
coh·o devia m s f:r postas em pt•a.-tiCa. de modo 
que fosse incrementada <t }H'Oducção c irn
pulslunado 1'ol'tlilllen1;~ o illO\'Ímento com~ 

!'. . . 
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mcrcin.l, pn,J'ã. q uc foss"} ou t,ea •~ situaç~ão a 
qno. nos aclutmos re.l uzidos, c:> mo RCj;L a, de 
ennquocer-se o Thesouro e ompolJrccJr-se a. 
na<:lio. (Apoiarlos.) · 

Sr. Prc.~idontc, . a mesma con nexão q ne 
intimamente liga a solução deste~ proble
mas, liga-o-: tn.mbem ao problema politico, 
como si clles fossem Mos de uma cOl'rente, 
cnj;t solu<;ão resnme-so apenas no re.3peito 
sanl,o da Const.ituição que; nem por :wção e 
nem por omissão, deve soe in f'ringida. 
(Apoüulo~;.) 

0 SR. FAUSTO CAROOSO- Isto tem-se feito 
snmpre? . 
. o SP... VmTATO nL-\SC:\.RENTTAS -Infeliz

monte, o· apoza.r de s·er .amigo do Governo. 
vejo-me na. contingcmcia. de rBspondcr. ne:.. 
ga.tiva.mente <t pet'g1mtu, quo acab;1 de me 
fot•rnuliu·, r.m aparte, o iLlu:-;tee collcga por 
Sergipe. 

0 Srt. ES'l'ACIO COIMBRA - Podem-se artr 
cul:tr muitos r,wtos em alJono ela affirmaçií.o 
de V. Ex. 

quH acabo lle citar, impondo ao· Governo a 
_obr-igação impcl'ios;t de leval-o por dcante, 
dentro. deste cxcl'cicio flnanccit'o. 

Não se trata ele uma. mcea autorizaç[o ela 
c1m~l ao Governo assi:;;tisse a liberdade de 
utilizar ou não; ma<:; ele uma legitima deter
minação do Poder Lcgisln,tivo, no uso,de 
um;~ a.ttribuição constitucional. 
· Entretanto, Sr. Presidente, j <t são deeor

ridos sete mezcs, sem que o Govm•no provi
dencia. alguma . tenha tomado p~tra iniciar 
este sm'viço, quando o Congt·esso não lhe
deixou o arbiteio de despender ou nãoaquella 
verb:t pa,ra a conclusão das obras, além da 
estação tle Silva Xavier . 

0 Sa. NBIVA-Apoiado. 
O SR. VIRIATO MA.SCAR8NrrAs-Votando-a., 

a Camara lw. ele forçosa,meni;o convir com
migo do mesmo motlo com que o fez o mou 
illnstre collega da, Bahia, o_ Congre>so quiz, 
ao ·contr[~L·io, que as ohra.s se effe:;tn::ts:Jcm 
com a mesma regularidade dos demais sm·
viços especificados na lei, cnjos termos a.cn:-
bei de c i tn.r. 

0 SR. VIRTATO MASCARENITA.S- 0 objecto 0 SR. ESTAClO ComnRA-V. Ex. conr;olc-
principal do meu discurso funde-se justa- se commigo. 
mente no articulado de um- o Codigo de 0 Srt. VIRtA'I'O MASCARENHAS-Bem tl'iste 
I~nsino, dimn.nando dolle outro:; connexos, é 0 consolo que v. Ex. me offerece, si já 
cn,bendó a imputação de un~ ao Congres:.;o, de vejo dissipa,da a esperançfl, que eu tinha nos 
outeos, 110 Governo· Ppoiados ·) precedentes homosissimos do eminente Mi-

Sem querer desfiar o ro;;;ario· de algun:'l ni:'ltro da. Viação, 0 Sr: Alft>edo Maia, justa
outl'o~, todavia, SI' . Presidente, pcrmitta-me mente pelo cunho de p _ttriotismo e compe
v. Ex. que lcmln•c um, cujas consequcncias tencia com que soube sempre se conduzir 
aO'ectam ao meu Estado, como á União, e i; - 1 
m_nito <lieectamento il.o districto (llle tenlto nas questõe3 de iuüua ·ria c vbção, ra.zao <c· 

sobr<t pi.tl'a que eu ttgun,rrlassc como consa. 
a, JtrhJra. de representar nesta Casa.. ceeta 0 cumprimento des.ta lei. 

A lei n. 746, de 20 de dezembro llo a.nno A má. vontade do governo, porém, dis-
passa,do, IJIIC or~;~oll a Despem Geral da, Re· sipou minha esperança, como os m::ttuliiuos 
lJIIblie;t, no cort·onte exeeci.cio, consigna, no raios do sol 0 orv<tlho ·que, . durante a noite, 
al't,. !Jo, n. Xlfl-l~stl'ada do Ferro Central, a rcfrcsc<t as nossas campinas. 
seguinte disposiçho : · J<L não me illndo, pois, Sr. Pl'Csidentr\ 

«Obras novas-Linhas, desvios, pon- ac<.J.ient<tndo li. ospoeanç::t do ver a. lei 
lcs, bociros, supcrstntctw·r!s ?i?.e:·'Ltlicas, cumpri<la om l)em do aprovot&ill11lmto de 
·l't!vestimcntos de limeis, cc1·cas, alimenta- centenas de contos despendidos no inicio da~ 
çr1cs rlt: llfftta, casc~s para mnpl'Cff(ulos, es- quello serviço, inter·pompielo lJruscamentr., 
taçües e dependcncias e wo·1:os sei'Diços da cuja. continuaçã,o ao Govorno fôrn, ordonad_a 
Rst1'(uüt, eom.p1·ehend1:dos material e pes- pelo voto do Congresso, um<t ve~ que as CXl
soal pa.m este serviço, sendo 300:000$, gencias do pli1no financeiro não são tão im
pr.o·n conchwYo das obras, além ela esta-· periosas, porque si o fossem, não se esbria. 
ç{fo Silva Xa,vier ...• ·1.000:000$000.» ligandoo Estad:) do Paramt com o sul do 

Som ClllOrer occnpar-mo com as ~·azões de Ma.tto Grosso por estrada de ferro . . 
ordem cconomica c de ordem política qne O procedimento do Governo não se justifica, 
impõem, como inadin,vcl, o prolongamento a. não sor pelo animo deliberado de levar~ 
da grande ferro-via ao 8. Francisco, porque por deante o mc110sprezo pelas leis cma.na
.i<t o fiz por mais de uma vez desta teibuna e das do· Poder Legislativo, quando sua pre
.o fa.rei sempre que fôr op1)ortuno, uma · vez occupação devet'ia ser justn.m~ntc outt:a, . 
que ü eslin. a S()lução unica c inadiavel do uma vez que os seus actos deviam se m
grandioso peoblema de vi<J,ção ; todavia, spirarno patriotismo e impor-nos a. maxima 
~r. Pl'csidento, cu di roi, 0111 thesc, que n confiança de ver l'ealizado o s~u plano oco

·congl'osso . J'econhoceu-·a, qun,ndo profol'in nomico", pela mesma i'órma como soube se 
smt voto expl'esso na, passagem da disposição eonduzir mt soln(,~iio tlo problema Jlnn,nceiro. 
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ANNAES DA CACilARA 

UM Srt. n~;Pl''l'AUO dá lllll<.~ aparte . modo IJ IIC po:;:;a., 1;1)111 Y:J.n tagem, <l.l'C õ\1'-~C 
cum a .. 'l d i !H !u lrkulc : ncc:I.'Oiom~t.Lt:-1 p alo ilCtual 

O SH .• VlH.JATO MASCARr·:NIIAS- J;t no uu- t • prll'inrlt>, ~• i ]}<ll'a a.nto N J mai.; c.:olha, não 
cio do sog unuo semmtl'o, o po1·tanto 111·oxima St.i 1:om 0 cont:ur·:·w de ~cn )JOVO, 001110 eom 0~ 
:L ostn.çEo chuvosa, lla.t'•t 'l uu • ~ !llJrlllal' Jmt•.t . , ~ül.IS [l li.JalhlM l' l' (: l!l'SO:l U<ÜIIl':l.t\S . 
o G,w ct>no sl .it~ ptevt·.io. fJIW ·~~ colldi<;Z>P~ cln, ~xa~. Sr·. P t·e~itlmrt.P, a c:lr;we p: ~r·a. n snlu
ternpn snevil'i"(o tlo }Jl'•)tl~xto Jl:U'<L qu;• f;!'j :t ~'Tio d o.~ t c )H'IIlJionm tln ·r.antit Jn<.tg:nHJJrlu niio 
consummad. ;.~ n. irtf'l·:<cção d ~l le i? 0,: t,.í. fi• IHW m[ios fl 11 .~ ! or! re~: do Estado : 0.!1: , 

1\Unlta. convicçi'í,. ) ~'~ Un at'l':dg;1d a., cnmt) ,fe:1w 11 ,.Jo ma i:; do eunc ~tt·so lo <tr•moni<:oJ do8 
delibCl'c\do ó o <mimo dn novnl'no. 

lJOt lCI'l.lS tlr. Uni~~o . O meu appcHo, puí~. ;;;;ri<~ inn til l,a.ntu 
qua.uto foi o vnto tloCnn~t·e;;,.;o, cuja. runet,,â.o o S~ot. . J~S'rA CJO Clli~!DltA-:\l)OÍ<.tdO . Sem o 
não passa. hojotl c met'O ornato eon:-~t, it ucional. con •~ur::~o do. Uni?io t utio •ltW so fü.L~l' IJM'<~ <~ 
(Apoiados e apm·tes . ) · IOluç:{\•J tia. cri~JO scr;í. illusorio. 

Entreta.nto, St·. Pro,;idflntc, u mett )'IL'o- 0 Sn. VmrA•ro :MA.~c.u~1,:i' IIA S-l':' esta a 
te~to a hi fic;.L, ao lllenos IJ<Lr'a cons~at' r~os · 1 · ·- ' 1 

l Hl\11 1 :~ o. p1111:\.o , 11111a. Y CZ <J.lll~ SI) !. l' õbõ~ l C llnl:L 
Annaes, como um úco 1 o pol'fol r;;J, dosil lu- · 1 1 1 { · · 

j rl'lil;l tao gen 1•1' :J iz:11 tt a pnttt(l c o ;t lnüt,;u· "' siio, ma.s qwl l'llpe,;u m; rt!t:l:lmos dH ((IICtll 1 . . . ti 1 . LI 't 1,PI o~ os E::<L:ulns. aspll' ," o llll)JCI 'l. n ;1. !', !, · ~ t , lll 11~. o .,,,.~ f1 •. ,, I 1 · 1 " ' ., ·• " As m et lc a.~ q no Hltpu h ion;o.m a, m ;u 't·l•:t. 1 n 
no iltmt.l. i•npHblimuw. · 1 t C< ~nlllll\l'I!HI, lj lle er•g:J.Jn :L liWOlH'i.l do a J:t ,[-
. i\.ssi.m como :L nin ~•wm )JOI'lni L'.e-sc quot•et· mon t.n em IJUO se :tclr<t, br Jn comn : ~ :>" in-

ou agi L' f(ll'a. tia lei, pnla Jlll:SJWL J'u riii:L o rl ustJ·ias, quo se \'I~Gm quasl l\n llÍlltülalla:;, 
Govt:t·no , f•'>t'a delta, nào püüc l l lll' l 't: l' on ú{t:To Hnllt duv i•la n:\.S t al' i !'as t~ompcnsadoms, 
deixar ctn rLU6l'CJ'; ni'HJ lJó.le <•gil• t>U dni.xar · d · 
1 · ( 1 · 1 · ) c:omu 11a.s v tas 1; comllllltllC<l,çfl.o, o uni c:o 

1 e agn·. J p ow.t os . · meio elo a pprox lmat' ·~ o n<w1.<~ tht. p t''.!Ctt r ll.. 
o Srt. MoR.mRA :\r,v.r·:S ll iL Hlll n.pal't() . A l'lll! tl;;<\ manil'o~ta do noYCl' llO Jl: t, <LppU-
n SR. VmrA'l'O MAsc,\w~:-<trAS - ;\l1!m 1ln eac.'íi." tb vot·b:L OL'c;'!l.llwnbt•i<•, mo~t1·:~ ni•o ,;1: 

constit11ir-sc oxomplo J•Gt'nicioso, btntc 1 m:ds du:~eonhnC(ll' a, ciTlcacía de t:l.os motlida.!:l,cnmo 
uggril.Va(]O vor·qne ]l:li•tn ,j tiStn.mcn ic rlr; [ll' i Yil, Jll'illeip;dllllJIItr. I ) JHH'tr, do n1()11 E~ f;::ulo 
quem foi confia t\n. n. miS.-;fLO rh! vel:u pcda d:~ ·v ia~iio íor n •;t q11e, ('aelllbt nd o o la·:Lnspor i.:') 
Constituir;ão e pela~ loi~, o neto do l:ovm·no de snu:-; )WOtl11do.:, rnnl ltol'ando sn:w in
é t:u ll hCill}Je\'ig,,so n ]Jrqjucl i 1~ ia.l ta.nf.o p:tJ';~ rltt>tt•ias, c:JJlCOITeJ·:i., tJP I' c:m·~n. }lil l': ~ a ·l·eha
a Unliio eomo l>U.l'a o meu Est.:~tlo . hil i t ar;5.r> ocun o mica, t :~n l.o '11 uanto tem ollo 

Si M ínns ostivcsso • ~ c:wallni i'IJ da. ef'ic;•• eoneOl'L'ido ·p.w;~ enl'ir1uecet' n Thm;otn·o eom 
cconomic:t t ) flll :tnceit':L : ~las i. J 'atl <~ nor t•Hl :~ u sf)H pt•opl'io umpCl l.n·edmcntn. (Apoiado.,.) · 
tt União, ton t:\JH{t\ :\~phyxin.t• a~ fm•ça~ vi v as :"\::Í.t> p oiiSL) compl'chetHlm·, S1· . Pf'cRi <lcme. 
tb. naçiío, ainda pncli:~-sn , s1•• Pt'<. \.-:i11nllto, (!'lli no monwnto :wl.n:d sejam d o1WgMlos ;i 
cxpUcat' o acto rlo gonv•!l'llO, llla~ n 11 n,.•:t jr1sti- I<~VOIIl ':l, o i t,; indu~I,J'ias do p;d;, ,- :.to múnos, 
:fica r -sn. • os n11:xi I \ C)~ intl it·netos :wt o1·izarltls pm· lei 

Tal, ll' 'l'6m , inl)Jliznmn i,IJ, n ;\ ol aeontoce. oxpl'(!~s,~ . 
0 Sem Cfl tnHHH'eto COJIIO :L }:1.\'0l ll' :.L o SUa.'> () a.pi.'O\'C:t.am :llLcl tl:I.S Oi; I':IS tia Cell f. t·:.LI 

indust.da.s adt:\m-~c nu~l.:l q t ~:L\IJ •a , 1.;\,o) ~tn- :~l t'~m rlr. ~il va Xa.v itn' é um <lellcs e tl«\pclltlo 
gustio.;a p;u·.-t o p:.~iz, :l h l'i \\' ·.1~ o:om rlifllr. ul- il.pnn:t!'l (tO um pouco d :l bo:t vontt~(k por 
da.des.quo ~c J r·U.o , ~em duritl;~,invc!OciYeis s i ... P<~l'lo do Gorm·no, si e que niío s.~ man tlln l11~ 

no <~n imo <lclibm-..t:lo de S(}l' rur te, a.indu. 
o Sn . s,~HJ ;>:O BAH.lt<) ;o-tnvoncivo[:;, n~o 111().; !110 f6t•a tl ;~ le i: . 

a.J?oiallo. g por·q ue fugit• o Govcr•no tW cr.tmprimen~o 
O Sn. VmiATo J\IAsCARENJTAs- ·S i o mo11 dest.o ch1ver· quo l\lc foi imrtosw pelo voto 

illustrc collcgtt de lJauc:tda e p (l.l'J,if,nJ :u• OXJn'esso t.lo Congl'o~so , s i o linm puiJlic:o o 
a.migo attetides:;c ci. ct>nd it:it)mÜ .de minha. cxlgo '? 
phi':tse intel'l'Ofllllid<t, por t:<lJ't o uficJ nw d:u·ia Sr. PL'OSi<.lontc, n'eg:tr a. aut.or i ziH) i.o pa.ra. 
o snn <~.parto, v. menos •IUC.cstcj;t· no animo n~to serviço, on ; ~diaí-o para ou t l'o pcriod (} 

·de :': .· gx . n.ttt'ibuir-me a. injw;l'.ir.~'l. de ~np· quo nii.o o r cconhcddo pelo Jogt~lado!', se1~i 
por que o nosso R.;;taclo Hiio esteja. n.pp.'.l't:- o meSHIU qnu proclamtu·-sc < ~ f': tll u. de scric
lhado pa.ra. a luta. occasion~da pol :.v cl'ise. datlc no l:egimen t·cpulJlicil.no, que não 

Nií.o 11 estn. a. mi nha <'.otwicc;.'ií.o e nem tle conheec •nttr-o objcctívo sínftu a ]H'O::;pcl'itla.tle 
minhn.s }Ja.la Vl'1.1.8 outra cnHS<t sc p,jtJe co!ligir, rlo ]JI\ Í I. c o rnai ~> amplo dnsenvolvimento da 
tanto m ais <~gont qnc rl c·onl•nnirlo n om1Jr.· ;~ei:í vitlttdc mo1'al, pelo mais pr(lf'nndo aca.t!.l.
nho commnm en1,ec ~r.11 p;~i;l'ioti co g~wf!t•no ~~ rnnnt o •i lni, l-\cm o qn o o Governo nullca 
o seu digno COJ'I;!l'Ofiso,n:t dccr·c l;ac,-ii.o ilCl p1·ovi- (~onqll iSUI,l'; i, a eonn1,,nça. nn.. al m:.t popul:1.t', 
rd.Jmcías necnss:wias ]J:lt'<~ •·e.>l.n.boliwor o eq 11 í- T,i'Lo in li ispi'll~n.\·nl l l:L I'<\ •rur. sqj<t lo !Ül c tnn h a 

. ·.Ub.ttk• dt} sna,.-; fi l) cl.f191.1.':, :~pr.:tt'r.lhn,nl ! o · n tln ch~dica<;.0r.n,. (Al •()i oclrJ.~ . \ 
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SESSÃO EM 11 DE JULHO DE HJOl .. 1-.:>T"'-··-

Sem outra lH'OO • .~cnpaC'ão n. n:Io ser PSh é vorno acr.citando a n.ul;r,rizaçã.o, como o Con~ 
qnn. nw abalancei. a usn r· cl(l tanl;a i·J·;mrÍ·u·~~a.; gre:-;,;o nm rldcgat-u., JlOr jul~;d-o offcnsivo do 
per~mdo J~;v.la m~us do q11e <L rei v i ndica~' i'Lo pr·ecei to con~ti.tucional. 
do 1mpm·w da 101, apontando a.o Governo 1lo Quo o Governo ex rbitou, não restu. du~ 
SJ' ·. Ca!npos Sal los PSGes desv.ios, Ui.o i IICOJ11- vida.; basta nttondor-se aos termos• da. lei de 
l}<l. l.tvoi;~ co1n o . seu prog1·arnma politieo c autorização c ao~ do Corligo. 
J1nn.n~~eu•o. ( .. \powdog.) . O n.rt. 3o, n . I, ila. loi n. 746, do 29 rlo do-

Aii(Jrd_;l,ncl_o ilO novo I) ii.SSlll11l_JI.;o . (1'111.', l'l'l(' .. zr•Jnl·to tio ''llllO lJ"" "llO dr'"p-oo 
t. v J • (0 • «•~ ·:,. ' ·~ ': 
.J'1JUXü a tnbtnm, oní.r'a. eow,;;~ ni'fo faço sini"io 

l . ,, l « E' o Pode?· Executivo ati-lorizado a t·e-concoJ:l'er, na me1 tu<~ to minhas JOJ•ças, pa.l'a 
11UO SO.J:l. seu g·onn·no oscoimad.o desse;; cin·os vcj· o Cucl?:go de Ens1:no , que baiax.•tt com. o 
do modo que possn, immol'taliza.do na. llisl;o- rlecrelo n. 1.159, rle .'J de dezembro . de 
ria. }1olitic<.~, do paiz, ::;et·vil· d~:~ not·ma pa.r·a 1892, e flt~el-o comp?·ehcnclct· as disposi~ 
IIS gov1~I'IlOS futu I'OS. çDes comm.-uns a lodos os eslrd1eleámentos 

() m~m projeet(~ vi::;<t em }J:trte con·igít' :vl de ensino wpet·im·, etc. » 
r1SJ10l'cz,~s do Cod1go do Ensino, 1111111. YC% c1110 O!'a., dü;posiçõc~ conununs, S1·. P1·csidonte, 
a. nocessvJa.do de smt · rnvisã.o . ,·, hoje uma querem üizcr, pelo menos ü c:-:te o meu modo 
verd:Hlo proclamai!;~ pela imprensa 0 reco~ do entender-as qne jtt cxi~tiam nos diversos 
nllcCJda nu. pratica, nil.o fmndo, poetanto, um c.-;ta.belecimentos dn instrucção su'}1Cl'Íor, IO 
assumpto indiff'crcntc ao Gováno corno ao momento do ;:cr dada i1 autorizaçã.o ao Go~ 
Congrcsso,rgre cldla tneü, de se occnpar. ver no, c crue se nlí.o :.tehasscm eompendü.1.ilas 

o s ... no codigo anterior. 
''n · l'vforn:m.A Ar.vEs - O GoYcr·no . Para ni.i.o ir mais longo, Jmnbro ú. Cu-

abusou da lei ~c antoriza,)io. mara que a obriga.iiol'lcda.dc de frequenc: ~t 
O Sit. VIIUATO MASCAitJ·:NiL\S- Não con- · não perteneií.t ao gr·upo dc~sas disposições, 

testo a. S. Ex., como S. Ex. não me conte,i;a.r-:t po1·quanto apell<lS u t.inham os institutos 
o facto !lo to!' oecasionado scmc:lhantn ahuso mcnciomt~los no a.l't. 112 c as faculdades de 
o a.eto d :) Cnn~rcsso, vot_nndo cs·f.ot lei pol' sor dir(~ito. 
oll•~ . UI~ dos ca.f:\os rnms ('ompletos de 8 ua Entretanto, n. ohrigat.oricdadede ft·cquoncia. 
abrhcnçao, tlc dcsconht\eintnnt.o dos seus de~ foi generalizada para todos os ostabeli!Ci
ve,·es, oncaHtinhamento do sua. nulli(ir,a6í.o montns de ensino Htperior, ·conformo se dc
eonrormo j;L t.iv[) a lwnra. do demon:·d.Pàr J prcltcnde tlo ~ i~0 do arli. 151 do Cocligo 
Ca.mara. aetual. 

Al1•m desta innnvac.,ão, apontarei tam
n Sn. 1\[oHI;:m.\ AI.n:s-n u .• vl~rno fbr' c'lll· })(lll os 'C 1·· 10 tos ( 'l C'. os aos qu··es i · ~ . 1 gu <...ll n . ~s l em . , < • " 

;ol·iz;ulo P<tJ'a <:odlfie<Lt' e nfto pal'a in nov;u·. ost:'io Hujtlitas as faculthulc~, porque estes 
O ~n. VIJUATo :\fAkc,,m:;-..:IIAs --Em 1;1 1ose, não eunstitucm simples meios uc oxccui;ar as 

S1·. I~J·nsi,knt.L\, n fl!i do anflll'iZal}i'if, dnluguu leis, eoultJi•mc dis11õe o art. 'ltl d;t ConsU
an I•IIVI~l')l" pndoi'O~ quo c 1·:uu cxelusiva.- tuir.~ftn, pot·t;mtoda exclusiva compctencia.do 
mnnto Jli)i'l;nneon l.n~ "" i>odi\i' Logislittivo, l'udm· Execul;iYo. 
eonw seja a l'nf',,J•nm do onsino s11pnl'iot·, lllllil o Sit. Motn:ntA ALvEs-Os novos rcgula
\'!)Z '1 110 110 aJ·t. :11, ~ :-10, tln. Cunst.il.11i<;iw Fo- rnontos mculiftcaram a ordem do ensino. 
clm•a.l, nntt·e nutl'as a.tLt•iLniçül's. JH'Íva.i;ivas 
(lo Cong~·osso, l:axativamnntn · ,•apil.ulo1Hle O Slt. Vllt!ATO MASCAH.EN!IAS- Som dn-
o;;la: IC!J1slm· sobt·c o rnsinu s11peJ·im·. vida. 

Rcfcwmar :__ quet• diznr- fazer nwllior do Ol'a, o ~ystema <L wloptar-se na. combina-
q.uc aquillo q IH3 nxiste. ção ilo~l elementos formadot•cs da. instrucção 

·si <} isto verdadB, como desernpcJllmri~ nacional, como r;cj:mt a distl'ibuição das ma-
o Governo SUi.L mis:;ão, d1>. melhorar ·o cn- terias em um cm·so, justamente porque f<J.Z 
sino SU}Jct·ior no Jl<Üz, sinilo vasando-o em parte integt•antc dc.~ta comlJinação, é sem 
llovos moldes, submcttondo-o a unt<t 01·ien- duvida ob,jeci;o de uma legislação que affecta. 
ta(;~.o di~'íH':"a da.quella om qno o mantinha. a logicamonto a.o pro]wio ensino c, }Jorta.nto, 
logJsla.çao antm·io1· ~ . estranho, lJOr coinpluto, <.t alçada, do art. 48 

Códificar apenas ;t leg-isla~·ão existente c da Constituição, porqne alii ll'io H:~ cogita. 
-~r(o espal':-lH·; :->cria mant:;r o on:'\ino ,juguta<lo d<t tlQjectlv;Jç·ão da lei, pot•ém sim de smt 
a · me~;m;.t· organizaçil.n, l'OJml;ada ·tão ütllm pt·opria clabm·aç;To. (Apoil'rlo .~ .) 
corno inconveniente, a non /;o de occasiunal' o O Ccdigo de Ensir;o, ruis, co1rio os rcguln.
n batimento em que cll<~ sn achava no r ai;,, mento:~ postcriol'nwn·tc pro111ulgados fazem 
o flUO, a!6n1 de ocio.-:o, scr·ia imJ roficuo. unt Jlorroito conjuncto de lcgisla~:ão, em que 

Entl'otanto, St·. Pl'esi.dc~nte, este meu modo se rstaholocc orgtulizílçf:i,o nuva rant curso~ 
dn rensar, comquanto log·ico, c:-;üí. lJem diveJ·~:os; cr<~allHie imp,)stns novos, d;i.-se 
jongc de .jnstific<.ll' o procei limcnl;o diJ Oo- rwrnm }Jara divcr:::as p~·Lili::;sões, wppt'illtcm-
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se .n ... (~r.nn .. m-sr.. logn .. r;•.s o· al;é• comminn.-sc I de qn.e f•n·.am vidima ... ~.os '.lis-f;ínctos .al .. umn.o .. -;. 
ponalulade! do ctt"t•3o de odontulogt:t. 

En p:i lm·i;~, Sl'. Prc1itlentn, :tpontar on- O decreto n. 2.061, üu 1\J julho rlo 1~05, os-
tr.·:.l.SdJ.·sl.)O:>i.çõc;llUC., co.mo e·.stns 0 po 1·.o.ut 1·a"ltabolc.~coll p~r11: :t.1~1wllos qno conclu1.ssent o 
razõc~. tamlJom viei:tm 0 Co ligo de Ensino, Cl;u·so _U_!?l d!sttnct,tvo, a exemplo de outras 
c a.prc:.:cntnr ao mesmo· tempo mcdida,s tcn- d!<>J:!O.-nçoe;"l _guc o ostaholecoeam par;~ a.g de-
doutos a motlific:ü-o no sentido d.c ~:tm mi1tS peofissoes. · . 
:porfciç:i1o. Par·:• não it· longe, de p-as.m- O a,rt. 87 do rognlamont.o ultiman~c~to 
gnm lembl'o ap=mas ::ügumas eontt•:.td.iilçõcs, pPom:Ilgarlo P?-1'~ a. Faculdade ~e,. Mmhcrn:t 
YoJ·daüuir•;),~ ineongcunncia-:, tac'; comu ::H rcspGI to.u o.~ duttnctr vo~ qyc cx1:-;.;uun p:.tt':1 
con:-;igna.(l:1...; n tS di,:posiçlíc~ conticlas .nos ?ól mcdrco~ o phaem~ccutiCos :1pcn:t~;, ~).Cli~G 
;Ü:t;:-;, 1:3t, 141. c outt•o.;, nfi.o :-;0 falt:mclo no . .; tmpod.ou n:~ rcvogar,~a.o do do·~ento quo e.lt~J. 
~t·:wc: inc,mvoniontcs 1wla refot'lllcL intro-' .. o. SR. 1\'IALAQUIAS Go~çArNES-0 PI'C.JHIZO 
t1uzid11.> no.; rugttlamcntos promulgados p:u·:L íu1 1JCq,neno. 
os di fl'ot•cntci esta,bJlocimcn to:-: (Te i nstrn- Ou Srt. DI~PUTA.no-Eea· uma nw.ra. v:ti• 
C('Iio SiipnrÍIH', c nota.da.mcnte o da.s f';lr.nlcl;t- da~c. . . . 
dn:-; <l.e di 1~nito. . U 8Tt. Vnt!ATO MASCARENIIAS-Sn.J<~ v;u-

J.':ntJ·nt:mto. deixo de fa,?.nl-o n,gor:1 por nã.o rl;:~cl~l ou nilo;_;o.í•.~ p?qn~no ou n~;o 011 Jll'l.\!'~i~o~ 
sr.r uppor·tuno, mna vez <jU(; o Jllfm l)t·ojecto nus.o rprc :-iS. LLx. na~.podm,w coni,c::;t.tt. <· 
:só cogit:1. de di.~:po.;içik,; te:\n:-;itnl'ia.; 0 · IWl' o "dtrctt~). qn;. ~:wt~}~ tlnh:~r.l~ o dn ,'.Jl~a,l s~; 
h;t,,-, mnsrno em cotHiir:õos rle não eompor- v.c.,r~l t~o,J·L· pu' ,L~liJ.~, ~ c1ue sem ü~~: td,t.lh.r,s 
t:tl-a~. o '1 ue por ceJ•tu não aeontr:cor;L llllan-1 ?:l,n.~a ~e~t.t l.mm~llt.~Ç<~~',· rluando ~·t J ,.P! ~JI.:s
clo 0 <~.Ssun11>t'' fôr- :·:tlbmr.tt;id.o au ('oncrr-;;:o;o. swn.te::s t,.LO dtg~o., o. utc!s como Ol> m .. dwo:-; o 

.., . . · ~ .) "' ' . os phil.em:wcutico:-;. (itpowdos.) 
Como :1 YJgoncta do ad. b3 rlo Corl1go Ei:-; ahi, Se. Pn•.sidcn~c, mai~ uma. Laeuna 

actrud vou1 colher do snrpreza a gr:111~0 nn- c1 no so nota no Cotligo, a qnal, om tempo, 
mel'.J de alumnos, hOJ?- como:~ do art:l;)l ~ 4", não llOdo1·;i, dcix:n··dn ser pi·enncltida lWI' ser 
mn~~ vr.z qnc pt•olttho a, soguncl:~ opoca dn (lu intoi1·a justiça. 
cx::~,mcs em tlllalqun.r _tl:~s hypotlwses figuea- ConcluinJ.o, 0 fhço, eo:lfc.~::<t.n<lo que o Co
da~ :rn conLe,~posiç~:L_o ~~om o J'e.;rulamento <ligo enccrr:1 dispD.,;iç:õcs porfoitamcnJ;o nos 
a?ctn'wr, (lUO os_POI'nnttla, entm~clr, Se. Prr;- casos de melhOl'aJ' o cnsiFw e rolmhilHctl·o do 
Stdcn.tc, :mggcl'tl', nu m.o1~ P~'OJ~cto, l~l'oyt· aba.t.irncnto em rtue cito ::u ctcl!avá uo no.;;:::o 
dnnc1a.s ttmdentes ~~ ro1 y 1 nd wat: o d_n'nt~o p':dz. 
dcstc1 :dumnus o regHI:u•Ir.:u· n ~atHaç:to 1;ao Si por esf;o modo pen.;o, torl-wi:1. ni'í,o t.les
nl!t,~!JJ:tl:~ em 1JIID se. aciJ:LJll. . . conllono a ntJeu.;sillado de sua. J'OVhí'í.o, nií.o sei 

!•, ass!ln IJlW_ mmf;u:-;dellcs ::;n vu•.tm Pl'l· poln.s 1:·:rr.õ::.3 quo nxpur, 0 rne3mo })OJ'quo oll:t 
V<Lclo~ dll m:Üt'Jr•.nh no-; <UillO'l Sl!l!;-;nrJHonl.n::: (~ lt:.ljn llin l'aeto lliiO cst:i. na, I'.OII:-lr~inm:i<~ dt\ 
poJ' l<tlta, tle nxn.1no d,n 1~111~1 m:ttnt.va; o11r.r•os, t• 1dus e li:tnto m;ü,; :~got'iL em 'lllC o vejo ro
~~~lll1 scn cu1·so dus:n·gnnJzado, po!'([lil.l lllatn- tiJ•tulo do tet'J'Oilil inc;1 ndosconte d:ts p:tixõc~s 
~·Ja . ..: fJ'!.n Gl'<tlll ~lo um anno p·1.s~:u·:Lnt p:~\'a. o 0 collocncJo no d:t c:Llma, c d:t rdlnxiLo logis-
JJilllli\lt.l.to c~ ""~o-vm·.~:"' . tiva n a.rlministJ•:Ltiva. 

l'Ol'ff!m li<W :ltt_?nünl-n :, :t llXOllllJlll dn 1'0~ S~!gnndo nm:t van:(r, <l<~ Jrwnaf. rloCommel·do 
gul:unnni,o elo lil!J., ·t <le ltÓ,jn, cu t~om dt):-\V:tnccimonto . c)n1'ossu, o 

N:ín (! rnnu intuito comll:ttrn· n:'li:a r·ofcH•ma, Uovorno.mn voz ün se con:-;or·var lnclifl'n!'entn 
P(l\''llln J•npn to-:~ p .~dei ta,Jtlllll Lo :tecPi f; a v r. I. o n:~ ~.:olllf,~iio dos to pt·oblom:t rle tant:~ l'elnv:tn
pruJtli~-;opa elo bJIJnlkJ:-; J'OStJit:ulus p:u·a o cirt, de aecot•clo eom uma, commlssiLodc c:nn
r.nsino; npen:ts L:l.!lll\ld;n n swt oxoc~ll<,:íto potentes ~~etit•a<la. do snio d:t ontl'u, Casa do 
110 pt·us•mLu, ofl'ondr.I!Hlo <lir·eitos :.t.J,FtiPido.;, Congt•n-:so, pl'OmGve os meios tcndentPs a 

. 1111ando :-ll\J'i:t logico qno nlla i; i vr..~ 10 vigor só oscoirnar tio Codigo tlc Ensino od dnfoit.os rprn 
nn fntueo. - JJCHcs S!l notam, torn;wdo-o dost.êL aetc Jigno 

::1 mocültt(lc ost11dios1,. 
O SR. NErVA-Apoiatlo. O )Wejuizo doses-

. J.wlrwtes ti mttnil'e.:;to. · 

O Stt. VmrATO MASCAREl'WAS- O meu 
projccto naaa 1nai.1 faz do que attcnd.el-os, 
J·omodii11ldo o prejuizo do que foram victi
mas, uma vez que só cogita de corrigir as 
asperczr1:-; do Corligo do Ensino, som a!l'cct::t,r 
o seu systnma, t'~nto em globo como em seus 
dct;1lhcs. 

Antes do concluir·, 81'. Pec:-1idcntc, seja-me 
11CWtnii;f;ido rcclí1m:_u· contl'a, out,ro prcjnizo 

Tenho conctlll!lo. (llfuüo bem.; muito bem . 
0 Ol'ad01' e_ CU1n}J1'Ü1W1ttarlo ]JOJ' seu.~ colte[JaS 
preseales.) 

Ficam sobro n. Mesa. i.\tü · nll;m•im' delilJCl't),· 
çlí.o, os :o;cguintcs 

PFW.JECTOS 

O Cungr·c.~:'W N:~cion:1t docrotêt : 
A1·L. l. 0 No eDJ'PC\!ltn tlo anno lnctivn, in

elnida, ;t scg-und:t (~puc;L rln cx,tmns, níi.•J l,ol':L 
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appli?aGii .. o o al't. _l5'l do tleáéto n. 3.890,tlr
l de .Jltnewo de !!:!01, n.os aJnmnos dns in .;;ti
i.n tos o.flicia.es tlo OIBino SU]Jm•íne que, por 
depcndcL·cm de uma. ou !lua.;; ma.tcrias dos 
an_nos a.ntct•ioi'OS, não p>clerão oll'ectuar mn.
tru::ul::t n~ n.nno superior de que j(L tenham 
a.ppt·ovaçtto cnt nrnn. ou mn.ls c;vleiea.~~. · 

Pet'na.mhuco Joi.i.o Clim:v~o 1los Santos BCl'
n:wdes; 

Parag1•apho ltnico. A ta.es tüumno.~ será 
pot·.mii;~ido subrne.ttoeen!-sc a eumes na. pl·i
n~mea _ epocn., CJmo meto do rogula.rizn.r sua 
sttw~çtvJ c, n<L segunda. ép:)ca, n.us e:mmcs 
do :ut11o sulJsêqncnl;e. 

Art. ~; 0 H.ovog<1m-se n.s disposiç~õos em 
c:)n twtrto. 
~ t~h dtLS sessões, ll do julho do 1901.-

Yn·ut/.o -Jlfascw·enlws. -

O Congi'C$~n Nacional decretJ. : 
j\.l't. 1." Si'í.o Cl'ea.dos, na AlftuHiogn. de Pa

ranagnri., o.> logat·t~s de dous confcl'ontcs c 
um gnard<t-mót•. 

PMa.gt'::tpho unic>. Est.es funcciona.rios 
tcd.o <g mcsmns ven.cimentos que os mar
cados na.s tu.bellas om vigor p<tl'a. os tle i O'IJ:il 
catcgoPia.. · o 

A1·t. 2." Rcvogam-::;n as disposi()ões em 
contl'al'io. 

Sala. das sessões, lI ele julho de 1901.
Carlos Ua~Jalcanti.-lolíO Cwmliclo.-Lamenha 
Lins.-A.lencar Guimcmles. · 

O Sr. Pa~esi<lente- Tendo dado 
a hora, designo para. a.manhií. n. SCO'ninte 
ornem do dia,: . •. o 

2~ di:'>c11ssã.odo Pl'ojecto n. 91, de 1001, an
i;ot'lZt.tiHlo o Governo a abriL' o credito nccns
s;wio p:t.r:t pagnment.o, il'J col'l'nnte oxm•eieio, 
<1. lltn CIJOfO do SCC~~io ÍllCillllUido d;L uilJ[ÍO· 
tiHJc<t da Camn.l':L do::; · Deputados C! dn nm 
uonsel'vadol' da biblioi;lwc:t, nomoatlos put· de
libet'a.t;~ã.o da mosmtt Ca.marn. om sos~ito ele fi 
cl:l ,julho do coerente :tnno ; 
· 3" discussfi.o do pL'I)jectu n. ,12 h, tle 1 !lO 1, 
qun lixa a,.; f'ot'<)í.tS do tart'<t J..l:tl':t o nxor·cicio 
de 1902; 

Con ti n uaç:ão u:t cli S!}USSão Ull ica. tio p:LJ'OCCl' 
n. 14,cleHJOI, opina.ndo no sentido doso
rem a.ccci.ta.s as emcntlas ofl'el'ecida.s ntt :Ja 

C ~>nLinua.ção da :-3"' di:<OtHS?í.o tln . projecto 
n. 268 A, do 1890, n.ut:tt•i:r,;~ndo o Poder Ex
ecutivo a gtttantir 03 juro.~ e amortiza.c;:U.o, : 
dur<tnte 15 n.nnos, nn. importn.ncia a.nnual do 
71 :500;~. C)rt·esp~m<lcnt :) ~ ao cmpeesliimo do 
630:000.), juros de 7 °/ o, earnortização de 
4 °/o, que etrectu;w a. A~.)JCÍt\t}í.o tlo 4• CLlll
i;cnario do Bmzil, para o fim de coo~trttil' 
o edifício de.;tinado {L Escola rlo P,clln.s Artes; 

Nova discu.~ . .;'fío rltL emenda do Se. Hm'i\rli.a. 
do S;i. ao projeci;o n. :38 A, ele 1901, C111C :mto
eiza. o Governo _ a confirm:tr, att;cndf>ndo :.i.!'i 
necos3arias va.g:ts, no primeiro posto do ofll- · 
cit~l do exercito,_. o;-; n.Lfnros geadnados que 
tivcrom ob i; h lo as approva.çüe::; plena.~ tln 1pie 
i;rattb o art. 95 do rügnlamento tln 18 de 
:tbl'il de 1898 ; · 

2" di'lcu:-;sã.o tlo ptojccto n. G7, de \()01, 
autorizando o Poder Executivo a :tbl'ir :1.0 
Ministerio da Guorrw o credito exGraordinw
rio do.·4:80ô$630, pttr<~. onmpril' a sr.ntenç:t 
llo Snpromo Tribunn.l Fetlcml, que m:1ndou 
pagar ao m:tjoe Democl'il;o Fm•reira tia Síl va 
o::~ vencimento;.; que ~lcíxou de rccobm· como 
lente, em di~ponibilida<lc, d<b l•:scola. 1\1ilita.r 
do E~hdo do Rio Grande do Sul ; 

3a discussão tlo project.o n. 264, de I 000, 
autorizanclo o Governo a prorog;tr o Pl';tzo 
concedido :1. Sociedade Montepio Gce;ü do 
Economia. dos Sorvidorcs <lo E:'lii<tdo, p:wa 
in(lornnizar ao Tho~Juro Feclnr;1.l da. quantia 
que lllo é dovcuol'a, <d.t! que o . .;,;a, inst.ituil,:ã.o 
rogulnl'izc ~ua ~i tn:~ç~:'w, poclontlo n1o~mo Pe
lo vai-:~ do pag<tmcnl;o d:t i mpot•Lancia. em 
<[li O lleou ale<tnç:~•l t no 1.1.11110 do 1800; 

?.1\ discussão clo l)t•ojcct.o n. 2:n A, tln 1000, 
n!l~vanrlc) a lG o n nmcro de ongenlloi t•o:;; <~!to· 
l'ns do tlistr·icto, na. Di!'ect.ul'ia. llc\1':1.1. dos 
Telogmphos, no cxcwcicio do WOI; 

2" discussfi.o do pl'ojt~ct.o n. ríi, dn l!lOI, 
a.utol'izando o Potlm· gxoeutivo a. n.lii'Ít' n.o 
Ministol'io tln, FttZOIHla. o e1·edito extl':tot'lli
nario.de I!H:542;j;58:l, }Ja.r·:t occorl'lw :w pa.
ga.mento das geat.iticações tlevidas a.o• om-
PI'Cgn.dos de divcl's.ts alfantlegn.s da Ropu
blic~tL, incnmhitlos do serviço de estatística e 
L'evi~ão de desp,tchos em 1807 c 1898; . 

· discussü.o do projoc l; o n. U!J D, do 1!100, que 
reoeg·~wiz;~ [t .Justiça, do Districto Fecloral ; 

Continuação-d~~ 2"' discussão do projocto 
n. 27 A, de l!JOl, csbbelccendo regras para. 
:.~ adjudicaçito de Itens nas cx:eauçõJs em go
ra.!, com voto em sepn.raJ.o do St•. Azevedo 
Marques; 

2"' discussão do projecto n. 53, de 190 I, 
a.utodzando o Pode1' Executivo a abl'it' ao 
Ministnl"io da Fa.zcnda o Ct'etlito cxtr<Lordi
na.l'io de c:OOO:f; , 1Ja.L'3. pag<tmento do a.lugnel · 
da casa onde fnnc,;ionou, do sctemhi'O :.L de
zombt•o de l89!.l, a. Dcloga.ch~ Fiscal rlo Estn.(to 
tlo Rio Grande do Sul c o supplementéW de 
20:000$ (L verba 9"-C<~.ixn. de Amortizn.çã._o
da lei ·n. 74G, de 29 de dezembro de 1900, 
art. 28-As:;~ignatura de notas; 

Continun.çã.o dtt 3a discus.3ão ·do projecto 
n. 46, ele 1901, autorizando o Poder Ex
ocuti v o a <~.bri[' n.o Mini:'ltel'io ôa. Gu .r r a. o 
credito cxtra.é:mlinario de 4:225 ~80J, para p:~
gamcnto tlo ot'clmmclo a. "'que tom direito u 
a.lmox:l.l'il'c llu ex.tiucto Al'senal de Gum·ea. elo 

C::~.mam V, III 

2"' cliscnssf.í.o do p !·ojecto n. U-lü A, t~e 1898, 
dctenninando qno o<:J membros do Tt'ihuna.l 
de Contas sej:1.m <tpo.sr~nta.tlos eom todos os 

20 
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vencimentos, - apüil20 annos rlü serYiço, ou' !~ amo~. Ftanei~eoTolcnt.inu,Frn.nci sco }[om•:t, 
com os VOJlcimen ~~)S IH:npot·einn: • r~ :, , a pÓ ;~ Jl) Vesp;l i; Íano de :\! l_.uq llCl'tj llC, C a mvo:.; C;u·t.i<w' 
:.utnos, pl'ovad<L ;1, lllvaitdcz, t) dando ttiLti·a;; Cns:;i a.no do Naseimento e lliogu Fol'Lnnn,. 
pt·oviüencias ; · 

1" dis c:ns.-;ão do lll'ojf~(~ i;o 11. 4:1 ,\ , tLl 1',101,, .\lJl'(;-so a "ossào. 
a.utol'iz<Ln,lo o Podm· Excc11tlYo a. aill'i :· au I 1·.' li'h u pu~l; :_\, üllt tÜ,;(;ns~iln :t a.et:L 
\ünistet•lo \la .. lnsth::l o !\t•;.rol'it.ls Jn-i;!~I ' Íol'ü> o j 
cl'cdito extl';wrd ina.rio de .'.!.:8~/:-;c-;nn, 1 ;;u·:1 1 q .> ~~·. !:>ilet":tr.edel lo 6i..:oR·ll·c.~n (1)1'/(t, 
pa.ga,mento :1, ll. Eugenia. T!•l' l'Càu Cot·L·i\.l, del o;·l/n;,_) -!Jt•seju . :-;t•. Pre;ütlt!!Ht;, f'azer- lllll(t 
J\l'<~l~jo, _ vinYa d11 j1~iz de üiJ'(•.íto om _dispo- cm·;·ce1:,fco ao 1lt ~C UJ'.~o ([tlC p1:o.nunci~i lwni;cm 
mblluladcb<tcllal'uli.Uldolpllol-liSbcllo C~OJ'rêa r 11l) .;f,;L C;~c:;!,, n l[ll(l t;al L'UI110 (ul publlc;~rlo,,cm 
de Ar·aujo; i;rocltu irnpon;mi;e o qu,: se l'í!l'ere a as:->Lun-

Nova dis,:ussão do pt•ojcclo n _ 15:1 E. du p to 'l'IO j;i. Lit:.r, p<u·w d;t ltistOJ'ÍlL politi~.:;L rlo 
lfJOO (reilacç~".i.o do addit.ivo destacad o f1;t 3a paiz, Jlà.o cnr:er·r:t u tJII C! dis:m. 
oiscu~siw do prqjec l;o Jl. 15:3, deste :LllllO, Cnt Hd'e rindo-mo ;~(} ;_weonlo p;l.l';i, J'CCOlrltr.ei
I'Í l'tudc do ai' L J :l:-; do Regimento In t<ll'llO), nwTHt) do }1:Jdcrci\. di,;:-;e I[IJO dos b],j_,,A do S;•. 
~wtol'izanclo o uo,·c.eno a. t~·an:;fet'ie pê~Út Vi e<~- l't·nsidentn lt:tvi:~ ouvido a. ded:u·a. (;.:~,J 
~Ianocl i\La.ri:t Vollc ::; ;~ eoncessiio fdt~l " que n <L<'t'Ol'do ~~0n>;i . .;1,í:l. <·.m f'aze.r-,;e 111r ,:1 . 
. Julio l:nnevidc;-; pulo deerP.to n. \).1, tk 7 !lc VPJ·ifií:a.t;;"i.o st'~rii~. 
oui;nlJr·o de 18!1:!, putlendu p1·orog,d-;·• j)Jl' o s 1~. J:n::--:1) N: A~Jllt ,\IJA --E' exa.cto; 
mai::; (·inco •tnrlt)~J. ;;1!1'ia. 

Prcsidc1ic:in tlo.~ Sr8. l'a::: rlt J1fdlo (l'rt•si
denle), C'm·fos de .Norncs (l" .~·,:cn•lm-io), 
.Julio de Mdio (2° 'Vi cc-l'rcsidcnle) c \'t'= de 
Mello (Pn~sitlcnle) 

Ao meio-dia, pt·~~~:ede-s('. :i. ~~ll:tl'll<Lt1a, :1. f.IIW 
r·espo1Hiem os ~1·s. !Vaz de :\fcllo, Cadus dt~ 
Novao.~. Angt:lu Nol.u, ;\gapitu <los Sanl;o:--:, 
Luiz Uu:diJCI'to, Cal'(n.; J\I:H'cellinCJ, !\t'I.IIIH' 
Lomos, Snt·zcdc,llo ~ ; or1 ·ú: t, Lui'z. !J ;,JIIÍ n:.;1w:-:, 

O :-ilt. :-it·:l:.i'.l·:lli·:J.LO CuJUl.b-- S<)ÜL o Yü l'
tladcit';L "\,Jupta<lo osto eril.ül'lo, Jl:Ltural
li!Oillin ~x:gLiit·-~:~-lti:L o l'OCottlJoeimento rapido 
ün,; Dnpu1,:ulo» log-ii.im<mwntn okito·: e J·opro, 
~~ ~ nl :urtes do : 1-;-.i;o,do·:,ondn a:; oppo~Í\'Õcs não 
tinh ;ull 1'úrc;:t c qtiC n":-;c:~ ,jnlg:tl'ia.m ;tpoz o:; 
ca.~u:-; tll!\'ido,.;os , :')(~111 reii_)ÜO })ill't.'itbl'ia. Un 
:Lignn.: lwmcns inlluonw:: uuvi i;altlbnrn a. 
tl c(~ht·:~çào üc qw) só no:; e:~'O: d.e ü·auüt):-> ün 
1,;d or<km \lspnci ; ~c,; •lllO l'os.;n inlpt>,.;sivd 
:ulqi!ÍI'it· :i,_ vOJ·d:.ul~ pl't~rm·it · -:-;n-hh J'c.:onho · 
t:<n· o c ;~n1hd:ot" IJUO l't~pl'l\ ~ Cnl;,t ,;s n -- o pari;i,Jo 
tlu Hn\'f!l'lladol' pr,Jt) c:l'it;ol'io dt~ ifllt~ c~so 
l't·)!JJ'O :n!Hill'i:t :t lll:tÍIII'ia. iJPVO ai11d:t ôLCCI'<l· 
,;,·r~HI,al' •JII<: u lHJJll':t.do Vit: r:-f>rn.~idoiJi,t: St'lll
P I ''~ Jllt~ atlit'lilllll 11Ú.tl ::t\ 1,tq· t:dlado <'lll l"lli
J,k:t 1111 J.l:!!'l.ido dt ) g'li\' (H'llt:UI111'i\>, 

(~ Sr•. IUueuo (J(~ A.tt<h-n<la .- ·
Si·. l'l't\,\idnnl.l• . '' l'f·-~1111111 do diS<'II\'So qtll\ 
Pl'liiiiiiWÍl\i llll i.i\'\11 11:"1.\) 1,\',l,dllf. t'UllljlltiL:I.
IIII !III_t\ O JH~II:'õl. lll t\ lllil \jlll' llll\ lll\'llll ;i, l.l'ihllllôL 
u tpit \ ~ ~ l'l'io 1.(\1' <· ~ plan:~dn. Ellu n:·H_> r·si, ;i. 111al 
(', ·ilin, Jllii.S 1' :-->t,;i. Í: it :lllll ) dt \1,11 tfll:i,tli.u ;is icl< '•a s 
;_rOl'<.t,llS ljllO f'XfJOJlt!i. 

F<~•:o f'~ta, (let:laJ'n.ç·ittl pat·:.t q11o n;;,, JH1.S::>e 
:w:> illlii<Lo:> o lllCil Jllod:J dr! ]wn:-::u· (i·:tcc'lo
nadu c incompleto, t\ qua11d.t! co.J·rigir o clis
C:IIl ':;o pa.J':t ser ]Htl.dic< tdo, el!n !iear;l en tiin 
cxp!'irnindo o mnu Jí<IH.i<:.llli )Jii;o. 

· .lo:->t'\ l•:uwblo, Ch1·i:-:tiLHI Ct'll:.r,, C11nlla \l :u·l.ins, 
Nogiii\Ít'L\ Acl'ioly, .Ju:í.11 l.opn.<, l'l'l\dt•J•it:IJ 
Bo1·ge,;, Gont,~alu Snn1 o, 'l'l'ind:L•le, El'IIIÍt·iu 
Coutinho, Br·k iu Filho, C:ul'lleliu da. Fon.,oea, 
Petlt·o Pcrna :tilJUeo , .\llim sn C:r ;; t:~, .Jm:(! 

Duart;e, Araujo G<ics .. Juviniano de Cal·va
lho, So:L1m1., Fnlix Ga~p:w, l\Januul Cadano, 
J~ugcnio Tourinho, Satvro 1Ji:t,.:, 1\l vcs llat·
lJos:t, /Iem·i<lue La.gdcn : Nilu Pnçanlta, Cw:;
torlio . Coelho, Percil'il, Li nu!,, .Julio S :~nt.o .", 
A urdi ano <los San to~, Mal'tins· Teixeira , 
Thoophilo Ottoni, .fo:'í.o Luiz. r. lontoi l' il de 
Ba.l'ros, J•:spm·illiito, 13ucno dÓ Pa.iva, Atlal- Em ~eguitl:t,:•. :1.ilJll'O\.-ad:J, a :v~i;:t da :-::os'<:lo 
lJeeto FC1'l':tz, Neenziu Tavares, Antonio .2':êL- :Lll1iL't'C(l:~IIIO-
chtLr·iüs, ll(~nrique S<tlles; Mayl'ink, Sabino 
H:tt't·oso , Cal'lo-; Ottoni, Jvianocl Fnlgoneio, O §r. l!l:au~no de fJJ"a&va (pw·c1, 
Lll1d~lplw Cacl,ano, Edll<.ll'do Pimontel , La.- w1w e{J:p!icwrTo pessoa/.) diz (JIIC hontem, :L 
martin~~ , Gust:tvo Go<loy, Donüngues de Cas- ufi;i111a hora, o illu::;f,1·;~ l'cpres:mt<tnte dn J>or·
tro, ll1no IlLtnno, Co~t:t .funioi', Adolpho namlmeo, o St•. E::;tado Coimltl'<t, intm·poz os 
G~r·r1o, f<:fl!llunrlo ila l•'onsnca, J .niz Pi~a, Xa-~ Sl~u::-: bnns offieio; jnnl;n :1. Ct1111nlissü.u de F:t
TlOI' dp 1\lmoitla., Teixeir-a Hr:mtlão, Bcnodicio Zt \lltia, JlcU':I. que cst<t :IJJl'l'SilliÜ:-:: . .;·.•. seu pn.
de Souz:L, :\-lanool Alvo:: , . loí-~o Cu_nc.lido, P~w.l. :.1, rc•.<;(•.r sohL'<' 1,):-: lll'njoctnt-: Slt,it~Ü(IS :1.0 seu 
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esLu.tlo c cntt·c o.;;cs o q no üa.ii:L de altera
ções das t;u·iüts tbs n.'.tradas de f'urro. 

Por Jü;o se acluw prusentn qnando ot·av<.t 
n.rp1ellc (listineto collr·ga, vmH agot·ü dat· a 
S. Ex. e :L Canuua. <1s devidas CXl)li.ca(~iíes. 
na ![llalid.arlc de 1'ela tot·. 

O pr·ojncto mn <[llnsi.;'í.u, tL!tor·a.ndo :t.s tn.-· 
J'ifhs actlti\,1\-l. 1·ontc:n J.rt':Wr.l( s <lifJit~llhladt ~ s 
pn.rtl snt· J'dJOivillo. () 'orador o sc11s com
panheil'os de eommi~sao, cxcepç-.Jo 1'ni ta do 
Sl'. EsCa.cio Coimlwa, cnteruleratll net•cssario, 
para mnlhor < ~d.ndo d:L quc:-;tão. solieibr, 
eomo roi Cdto, c:elal'oeinwntus do Ministcrio 
da ·Industria; csclarccimen .;o:; que aindtL não 
foram fornecidos t't Com missão. 

Adníirou-seqnct:d rcclamac;fio fo:;:sc feita 
pelo Sr. E~t,acio Coimbra, membro d;L Cum
missi'i.o d.e F<tzcn<la , e que ~:alm berri o em
llCnho quo ella tem em dat· pat·eem· calcado 
sobt·e :dgal'i:->mos. 

Ageadcce ao Sr. l\Jcira a rlef'es:L quo fez 
lwntcm do relator d<L CotlJinis:'lão c tlJH'O· 
veita <1 oppol'-~llnidadc para dizer que a bal:o
cad<t 11crmtmbuca.na ni'lo tem o direito de 
cen,;nral-o, pOL'CJit:Lll~.o o m·adot· t} do:; que 
m<ds desejam a appt·ova.ç·âo df! lllndith!,S ~5al
vadoras ela hvnlll':~. 

Hnfer·c-sc <L entenda 'l un o anno !lass:~dn 
oll'er·ceeu para rnclhor;Lt' a situaç·ão da la
voll1'a de f'utno, fJIIO nfto encontrou o apoio 
da baiH:ada JH'l1'Jlall1hucann, c e~JlCI':I, dadas 
a.•:Jtto:-;I:J•astl<: ln1.oro~so qtwesta. IJ;~nc~td<l tem 
r·uVt!lado JH:Ia. sil;uar;:"to (l:L hvoul'a, seu êllJUio 
]lal'tl aqlloll:.t ellli'llda. 

Conclue g·;Lt'ani.in<lo IJI 'C a Cunlllli . .;::::w aJH'<~· 
snnlar;i. o S<'ll par·eem· Ing-o quo rt•<:ülJa os 
o~dtt·eeintr·ntos t]lln SDI iei tun. 

Comr:ois~ã.o de F<tze1Hh, de que S. Ex. (Í um 
dos membl'.JS mais :illtH're.~. 

O Sr·. Estacio 'Coimbr<L nã.o cen:-;urou ; 
assisti lwntcm ao discur,;o uc :-;, Ex. e não 
ou vi u1na scj pht•a:-;n quo pudcs~c importar 
em du.-:considcraçã.o ;i. Commis~ão ; li hoje 
110 lhario rio CoJ1-ffl'csso 1> resumo de sua. 
or;u;:Tio o l;;uniH: rn não elli'UllLl'ei nma súpal;~
Vl'tL qn r~ purlesse ÍI11110t'tae em cen:>ura. 

O quo S. Ex, fez foi nm simples pediJo, 
um appdlo ;i. Commi,;~ã.o de Fazcndtl p tLra, 
<tttcntlendu ·~~~ csbdo ;r.fllict,ivo em que se 
debate <.L hvoura de nosso paiz, elaborar no 
mai.s cm·to prazo possível o pat·ecor sobre o 
pl'ojecto qw; diminue <t . .,; t<Lr.ifas rltLs estradas 
dn lol'l'o. 

,\ c ;tran l!cza m::tn il'cstada, pelo nolJl'e 
Depukulo por :vlinas !'oi t Llvez Ul)l pl'etcxto de 
cpw h;dúlmontc se ::qwovoii;on S. Ex. pa,ra. 
tl'atat' de <Lssumpto que de pol'to inf.cecssn. 
ao seu glorioso Estado; tanto as~im que, uma 
vez n<.t tribuna., <lU:Lndo todos csper<LY<Lm 11110 
S. Ex. limitasse su<.ts considet'<lt:·ões ao as
sumpto (11·1C motivou o seu discw·so, o <ligno 

. co I lega começou a iltWl' rt prop:tgand;~ de 
nmn. emenda Stltt em n.~ vot• d.a intlustritl do 
fumo, declaranrlo <JUe cspcr;w:t nosso sen
tido o <tpi)ÍO 1b lmncadtt pomamlmc:tn<L 

Pó1lü o illustl'o Deput.ado ÜlZCl' ;:t vont:vlo 
<.t propagan<h d;i. Stt<t . emcndã. ; pu(,~O, p :tr<~lll, 
<L~- Ex. que núo lt raç:t, <.Lttribuindo ao IHCU 
c!)mpanlleit·o de rept·cscnt:~ç>1í.o intenções o 
pcn,;amentus fJIIC ello n:'i.o teve. 

Qun,nto <~ emendn, de S. Ex .. estudarei tl 
lll<ltor·üL, e na occasiào dccidü·ei dn accordo 
com os i 1Het·esscs do paiz, tlmfejanrlo mu il;o 
fica1· convencido tle qnc o~sns inl,m·cssns se 

«) ~··· C;Hu•~i~lno do N:u~<.~i- c 1sarn wm os <lo S. Ex., interesses com roh
nu~nto (pda onlcill) di:-: q 111 •• cJ 1wido <L LrJII- r.~iio ;i.indust;n;L rlof'urno; us domaistleputa.dos 
dadP cln 11111 :u 11 jg-u, vc! IJIIe, no dist~ut•:;r 1 !JPn· prJI'nantlmcano.; pl'Ovavelmcn :;o cstud;trfi.o 
tom Jll'<tf';:J'ido pulu 110 ~; 1 • 0 1 leputadu 0 ~..;r. tamltelll, eomo eustumam, ;1, pl'opnsi;a do St•. 
Fa11stu ca. 1 • 1 1n.~o, lltl\ r111.:tnt ni;I,J•il·nidoP , on- BIH!llO de P:.liva. o scguil'fio o caminho quo o 
euit.os (lllU 11 ;10 :,;;-10 Sl'lll, , 1 l'Nipeitr du SI'. oslndu lhes aconselhar, ützcndonatur:.t.!mento 
Pnulcmt.l\ dl\ l\lot·tws. votos p<Lt'<.L que cs.;;e carninlto snj;L o JH(~srno 

, . '.· 111 ..• do autorua emenda. Natht !Jlais tonllo <L dizer, I•::St;cs COIICüÍt,os li)t'Ulll pur oul·.· , 
u~r.cr·nadns, nào ]lor si, rnas pck 1 •• h ' 1i., . Sr. Pre;:;i!lcHtc. 
vntado pelo Pa.1 · ~i., o St·. Set zedello. · . • _ 

Embora. puüe::~se subscrevr.J-vo~, não 1,11e . O Sr: i~odolpho P:uxao (PC;la 
que se lhe attribun. 0 que r:ã.o é sou. u~ 0 I o~·dem)-D~s.1alcada. como se,acha a Commrs
teecho do discurso u. que tlllude e declara. sa.o de Tal'If:ts c actH1ndo-so auscn te pol' m~
qltC, fniút esta 1·cctific: çüo, tem la 1 :v.lo a lc~t~'t o ~1·. Al'tltur. Tol'l'OS, peç~o su:.t Sllbstt-
sna testltda. · tU Içao. 

O ~r . . Bricio Filho-St· . P1e~i
deJriic, não o:-:tü, }Jrcsnntc o H:• . 1 ,:; ·f:inc1o 
eompanlLoüo de lJancad<L o St· . Esv.t· ;;, Cl.· .'!t · 
bra; JlCÇO pt:l'll1ÍSSi'í.O l;<.LL'<~ Clll SeU !ogai f'iiZI· 
scD1Ji1· ;i Cas:.L qun o digno rcpro .~cntante 1,~ 
1\:Iinas, o l:lt·. Bueno do Pai ,·a, nU.o f.nm 
razào qttancto a.crcdit;~ que o DepuLado por 
Pernambuco luva11tou eensuras ;i lllu~>tJ·ar.l<~ 

O Sr. Presidente - Opp:)l·tnna
mento ttttl~nrlcl'ci ao pedido de) noln'<\ Dnpu
tado. 

O S1·. C:u·lo:.o; 1\l:kt"cellino--SJ•, 
l'I'O:.:ickntn, nfí.o OIIVi o IJllü V. J.:)·. ae:dt:t <le 
11iZOL'; lll<tS p;~1·eeo IIlW l'll<:c.•t·•. 1l ex.pc· 
diontc. 
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Yozr:s-0 nxpnil"iente ;~ hoje IH: iit:l . 

: O SR. CARr.os J\LutcEr.r.mo----/,!x;lltLsqnoro 
lt~m bi':. Lr a V. Ex. qne estava i n:>c:riJlto . 

Compa.rcccm ma.i::; os Sr,,;. Urbano Santos, 
J nlio lle Mello, Albuquoi'Ctue Sercjo. Gabriel 
Sa.1gadn, Antonio Ba.stos, H.orl J•iguN; FoJ'tHtn
dcs. Guctl.elha :-.rom'ãO, Aní.?.io dü Ahi'Cll, 
.lo.'io Gayoso, R.aymundo Artltltt , Thoma'l. 
Açcioly, Yirgilio Brigiúo, F'rai\Ci~eo Sú, Sr-r 

. gio StLho)·a., Ang11Sto SoYCI'O, Eloy dn Som:a, 
_TaNarcH tle Lyl'a. Stni·es Noiva., Lima. Fi llto, 
·Un.n111lo tlo H oi ltlnda, Celso do Soma, Tc i
x~ü·a de ::iá, ,l uií.o Ndvn., PCJ·cir·a. tle Lyl'a, 
1\falaquin.s Gon~.ah•e.c;, iv[orelra Alvo:::, gsmo
mluino B:.mrleir1\.. EJXI.minonda.s <>raciJldo, 
Art•oxcllàs Gal ViLo, H.aymunilo tlc Mil;an1ln., 
H.oth>igncs nori:t, Sylvio ltomt:n'O, Fn.u.~to 
C<trdoso, C<tstt'o Rcbcllo, Nciva,, ~mr.on, 
Toilt<\, Paul[l. Guirnal':"lcs, Tolentino tlos S:\ ll· 
t os, Edua1•do R~Lmos, Pat·n.nho~ 'Montcncgro, 
Galdino Loroto, Pinhniro Jnniot', Jo~tl Mar-

. cellino, I rinen Mac.hado, Nelson tle V:tscon
ceUos, Osc:u· Godoy, Alves de l! t·Uo, Olivcil'tl. 
l<'igwlie<Jclu, Viri:tto l\.fascarcnhas, Francisco 
Veiga., Grl~tiio da Cunha, 'Mont eiro da Sil
vciL·a, Necosío Ta\'<Ll'CS, Lamo11nicn• Uoclo
lh~rl,, , Landul}llw tle .t.l:tg<\.lh:i.P-s. Noguoil'n. 

.. lnnifll', Olr:.gal"iu ~b.ciel, Rodolpho P<~ix1io, 
Mal t<t Junior, Oli\•eit•n. Hrag-:l. Bncno do An
drada, C:tja.rlo, Cí.ncinn,t,o · Br·aga, J\zcvc<lo 
Man111e~. lhwmenngildo tio i\fomc;, Ovirlio 
AlJJ'alües, Linflolllho i-icrt·n.. Ah:11c:w Gnima· 
J'ii.<\:>, Lamenlm Lins. C:tl'los C:wak•~nii , 

· 1\fm•t:,i\ l b:SC,IU(l l', SnMt~;; dos ~a.ntos , C:C\J'mn.no 
Ihsslochcr' \'ictorino 1\·fontniro (l n iv:.td ~ ~VÜ\ 
Con(·a .. 

lkix:Ltn tlo comp:~•·m,o i' cllm c;Lt ls:t p:n•l.ici
pati :L os S1·s . .lllsê lioile11x. S:t Poixoto, Pc<ll'D 
ChHl'lllOIIt, Pnnd m lteis . Silva il'l:Lt'i7., c: o mo:; 
de i\laLt11~, Estad,, Coimlmt, ~;)p \ tl i CJ F i ~uoi-
1'01111, F l' il.lll :is•:ü So1h·ê, Vt~I' I!{I(~ tk AIJI'en,' An
g-lls t •J tlr. l•' !'c ~ i ta.s, :\I:LI'C"Iino 1\lou•·a., flíon"ys.io 
Gt~l't(lll1il'<.l, .lo ::.:(~ ,\!o11,i:u·d lm, Sal1lpaio L~O I ' I 'tl.Z, 
Ra11l B:\l'I'Ozo, 7\Ja.!'l'.ill !lo Ua.rnpos. Si I Vil <.:as
t r·o; H:wucl l'e,;l alla., Est,e\'iio Lohn, .losi\ Bu
ui f:~cio, Pnni•lc• Fii!J IJ , l::iilvcil':L Dt•umnwnrl, 

-i\l'thta• Tot'I.'CS, ~Iit•auda A:wn~d.o, Valuis de 
Cu..'{i.I'O, P;Lnliuo C:ll'lO~. J\l ft•c.do Ellis, AI':I.Ujo 
Giu tJ·a., Xa.vl1~1' do \':Lllc, lJ[l.l'lJosa Limn., An· 
gol•J PluheiJ·cJ o Pinto ti : ~ Rocha. 

' E sem cans:t os S1·s. Inrlio tio Br-azil, :Toa,-

Al \'íl.l 'O, Ft·a.ncisco Akne:J.stl'o, Am•nli<~no Bar 
bosa n AI i'l'edo Vn.rcll<t. 

OIWEM DO DlA 

E" sem uell:l.!.e enccer·ado em 2~ discuss'iio o 
:tdigo uni co 1lo projcéto n. UI, d.e l !~O l , n.a
toriw.ndo o Gr>vm·no n. atwir o Cl'Cdito ncccs
s:trio pa.t·n. p:tgamcnto, no corrente oxct•cicio, 
:L um chcf<} 1lc secç~"i.o , incumuhl ú d:t bibli()
l,hec:L da Carnal'<l. ·dos llnput;túos c tle nm 
cunsen:uloi' tla bi hlioi;hoc:L, n omea.dos por . 
deliberação da, nwsn1a C<umu ':l.lJIII ses . .;ão du 
fi ele julho do corronto a nno; tl.c:antlo n.!lia.d :~. 
a. vot~ç:io. 

E' n.n nnnciada, n. 3~ d iscnssã.o do pl·ojeclo 
n. ,1'~ n, de 1001, quo fixa. a .. <; l't>l' Ç:a.s dn tel' l':l. 
pa1'a Q ex:m·cicio do 1 Dll~. · 

O Sr. l ·lenri•·[nC L:-1gden- Pcr_:o 
a. p :.t l<Wl'<1. 

()Sr. Jl"t•e.,;:icle n.t.e---Tcm a. pal:.tvríl. 
o noln·c Deput::ulo. 

O SI•. IIenriCJl'IG I.-agd~n - Di7. 
quo, embora. ~o roconlwr·a iuc•>mpetentc (n,1o 
apoiaâo.~). vem, todav i:\, d i ~c t•ot.ea.r ~obl'C 
a.ssumpto tií.o impot•tant.c como o quo RC de-
bate. · 

l.lcnf;ro :ts r1ncstiJcg discutidas annuu.l rncnte, 
:t fluo fix:t :ts fo 1'ça.s t.lc ter r··~ é um:~ dafl mais 
in\ pt>r t:uJ tes o r nlev:mtos. 

Jo:~t' L impm'I;:Lnci:~ ovi<lonci a.-sn, toma-se lla
tnntc na ut·g:mí7~'1ç:i.o dn.s Ol'tlan,:tlo clia Hrn r1uo 
a tliscusg:"io do proj<)cto tl.o lr. i, fixando as 
lbr ç:1s tln I ot·t·~~- ttutecctlc <L rle outro~ :projnctos 
igualmente importantes . 
· O ob,ioc~o de qno cogit..'t o projecto é tl.c ktl 

magniLudo 11tw a su:L tliscw;.<üo rweft_;t•e '" 
out1·a.~ .P- i nic iarl : t.~ . . 

A um ;Lpil.l' fdY do SJ' . Ca.l'lo3 C<.WtLlcantt 
··~spnnrl < ~ o o1·:ulot' qn11,;i p:LJ·to:L do oJ·ça.monto, 
osl.a. t'! oll'r~ctiv:tmnnl.c tliLS lnis a.nnn:tl'l :t !ll:Lis · 
ilnpot•t:w l.n. 

Aqui, n nno mn t llu:t a p:tdc, :t orga.ni1.ação 
rh foi'ç:a puhlic•1, pai':~ cuntf't• ambiçõo~ ·.lns
cnft•ctVli.t>~, ú:\SsurnpJ;o J'olr.v<lll t.r. , lWckrimlo 
o, t otlos mr outros. 

(~ nem lô e ostnd:t o projecto rmn] ('.b:ü c, 
dc~eobm q uo o srm 1wineipa.l ll lll ú fb::w um 
numero cxacto tio pl':tÇ:l..'l p::tl':t o (1Xcrcito 
ln•a.úleiro. 

(lllint Pi m:-~, .Jos(l .\.vnhno, Ad.n.lherto Gui
marã.c::;, Rotlrign~s Lima, HCI'edi;L de S;í., 
Ccl;;o d os Reis, Augusto 1lc Yttscoucellos, S<.t 
l<'reil'C, Ba.r J•os Fr·anco .Jmlim', Anf.onin o 
Fialho, Dcocleciano do Sou za, PereiPn. elos 
SanLos , .Joaquim Breves, lldefonso Alvim, 
Alft·cdo PinLu, Cal'ncü•o rlc Rezende, Fl·an
cí~co !:)au~~~. L t!IJIIOl Filho, 1'a.t!11n, ROl.üiHle, 
l:'Ol'li:\. lHlo PJ'r.Btns, MoJ·t:lr it tlrt ~ilY<t, ,Joaquim 

Mas o § 3• do arG . ) o do p t•ojccto é illnw
rio. O tlispositivo contido. neste pa.rágt•apho, 
referente á fixação do t~ITccti vo r<m.l de lWa.-
ç~s, é ficticlo . · 

Todos sabem qno, n?í.•) obstantr; decrJta.r a. 
lc'i do rorça.s um clro,~t.i\'O (lc 28 mil homens, 
nó.; niio clwg.t.mo.~ a. tcl' ! !i mil. 

Os haf.<tl! llios m;ti"ío !ln::;;tH'g:wiz:ulüs, rlAsÜLI-
cn.dos.· · 
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A um ap:nte do SI'. Rodolplto P<Lix-ão, 
responde o ot'ttdor c1ue nKo é intenso ;w pro
jeeto. 

PretenJ.e analysal-o, emlJOr'a sail1a do 
ante-mãõ que a ~ua. critica, pôr deficiente 
(n!ln apoiados), nã.o o mollwra.rCt. 

Não tcnt '-t peopor idúas novas ou idúétS 
pt·oprias. 

Acha c XIJll i sito q uc o § :3" do art. 1 o con
signe o numero de 2S. lüO p1·aças ele pret 
r1 uctn1lo o orç~amento da guena, todos os 
annos, apenas Mt verb<L pal'n, 15.000. E' má a 
impl'cssã.o qne esse <:l.llt<tgonisruo deixa. árpwl
les que n;'í,o se acham bem enf'l'onhados nos 
nogocios da, guerra.. Si i:->to é uma previsfi,o, 
n1:el.hor seritt que se prep<u·assom omcütes, 
q úc nã.o podem ·facilmente ::;c r· arranjados 
em caso de guerra. 

Estcl se 1hzeHtlo, porém, o contr<tt'io, isto 
é, todos os annos se diminue o cil'ectlvo das 
escolas nülltaros. Si a situar:ã,o financeira 
do paiz nU.o :pcrmitto c1uc este' ntrectivo seja. 
augmentado, ao monos soja conservado o 

_que esiiá. Isto é o que deve fazer um governo 
providente. 

Tru.ta largamente da forma.ção tlos cxm'
citos e da. sua missão de conservar, c não 
de des cruir. 

Feita. csttt exi)lica~:úo do assum:pto, vao 
mostr<u' como no estudo o na. ])l'a.tic<t se 
oncol'ra o scgecdo das boas forças armadas. 

O projccto trata. das crottçõcs de linhas 
do ti1·o. 

A pratica do tiro devo ser dissemintt(la. 
As linhas de tiro devem sm· multl1üicadas 
1101' todo o paiz. · . ' 

O projecto no ar(;. 7° cnida desta mctlida, 
vroporcion;mdo ao Governo os meios necos
sa.l'ios; e o :tviinistro d<~ Guena no sou rcltttorio 
rnostra. sua necessidade. 

Vê-so_quo o Governo se intcrosstt por c:;ta. 
questão. 

Todo o cidadfío dovo saber m<tnoj;.Lr o 1hzil, 
)mra. que em caso de nrgend<t estoj;1 devi
monto 1ta1Jilit;1,do a se encorporar ao exercito 
reguhr. · 

Si de repente tivermos um<\ gum·ra, vamo.-; 
retrograda.r a 1864, vamos ltit<Ll' com as 
dililculdadcs · daquella 1}poca, isso devido (t 
Ol'g<tniza~~ão rudimcnta.r das nos:;a,s fol'~~as a.r
madas. 

o orador se sa.tisfazia com o eifectivo de 
15.000 homens, si ao lado dellcs, prompta 
para. <nixilial-os, tivessomos uma reserva de
vidamente habilitada.. 

Mas os processos que entro nós querem 
empregttr são ineflicazes. . . 

O modo por que o ::lr. Mm1stro da Guerra 
deseja, levar a clfcito <t orgu.nização da re
serv<:1 pelo alistamento seccional é fallivel e 
insustentavcl, porque em qua,lquer <tl.ista
mcnto não conscguirc.i 50 homens. 

Pede desculpas de q nalqww i l)COI'J'Ccçfio (te 
pht'asc, de qualquer impropriedade de vo
eabulo tcchnico. Merece-as, porctuo é um 
prof'u.no, a quem animam, ontl'otanto, boas 
intenções. 

Os claros do exercito devüun ser peccti_
clüdos, sorteando-se os alistados do 18 a 2'1 
annos. 

A Amcriea do Norte tinha um oxcecU;o pc~ 
que no, insignificante. A snu. gua.r(h na• 
cional, porém, a sua reserva, estava porfci-
tarnen to a pparel h a da. · . 

Leu que, antes de dccluada a guerm ú. 
Hospanha, um governador de um Estado, 
suppõe quo o d<t Ca.rolina do Sul, em t'C
sposta a uma pergunta do governo central, 
declarou que a União. poderia. contar com 
'100. 000 homens da. milicia ci vica do sou Es
tado. 

Está p_rovado, po!s, que ha nece:;;sidalle de 
unia réserva, mesmo porque um numeroso 
exercito pesa de mais no orçamento da dcs
peza. 

O Sr. Ministro da Guerru. prcoccupa-sc 
muito justamente com a disciplina o mora- · 
lidado da, tropa, o no seu rclatorio dedicou 
muitlt u.ttençã.o ao Estado-Maior-General do 
Exercito. 

Tra.ta <J.a importancia desse Estado-Maior. 
A victoria da Allonumha sobro <t França foi 
devida, em grande p<trte, a esta secção do 
seu exercito, (lUC tinha. uma admiravel or· 
ganização. 

Outra oonS<L impL'csclndivel aos honi3 cxor· 
eitos é a disciplina: os superiores rc:o;pei
ta.ndo os inferiores, afim do q_ uc estes Od 
respeitem. 

As pretel'i~.õcs, as prcf'ercnci<tl-l i;1•azem 
grande desanimo aos soldados, que devem 
sempre ser dirigidos pela mais exemplar 
jnsüç:a .. 

Não s<tbo quem mandou mobilizar a gual'th~ 
nacional dnranto os ultimas acontecimentos 
de quo foi theatl'o c.;ta Capita.l. Sabe, 11orém, 
qno houve mobilização. · 

Tem procurado dizer, pn.llidamento, mas 
com since:ridade, o que perisa e sabe s6bre os 
melhoramentos que o nosso exercito pódc o 
precisu. é\d qui rir. 

Discute o estado acLüal ela. civilização mo
d3rn<t, que accentuadamente ro1Je1Io asso
luç:ões de que:-;tõcs intórnacionacs pela. força, 
pelo recurso calamitoso da guerra, guiamlo
sc por uma <1spiração mais nobre c vordct
deiramentc lmmanitaria, qual a da arbitra
gem, que fhrá prevalecer u.fin<tl a 1'o1·ça elo· 
direito. 

Mostm Cll1C ncnhum<t outra questão, em 
debate nestaCastt,émai~ importante que a do 
Ministcl'io da Guerra, porque, pela sua com
plcxülade c 11olos vu.l.'ios aspectos tle cp.te so 
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·reveste, relacíonn.-se com muitas outms, que 
o orador demoradamente cstud<l. 
· Lonv::L a. idéa da passagem da gu<Lrda mi
ciomtl para o Ministcrio da. Gnert·a, logo 
c1ue sejam respeitados uns tantos direitos, 
ga.rantüla.s umas tant<ts regalias. 

Si, depois dB estudar o plano do reorg:tni
za.ção do exercito, vcdficar que aquolla. pas
sagem C3M. de n.cco1'Õ.o c.:. m a su~• opiniiJ.o. :t 
clla. dm·:~ seu. voto, talv•~ z rlcsnccess:n' io, 
pois que o Governo r;:contemen tc mobilizou 

· . parte da gua.rchL -nacional o nã.o deu desse 
<1-cto satisí'itçã'l al gumil :w Cqngro.:>so. 

Bate-se sempre pela defesa do exercito c 
da mn.r·inllrt, om summiL pelas classe::; <Lt' 
ma.da.s. 

Vem :~ tl'ilmn<L lMl',L ex.amina.t• c 1liscuti1' 
as emendas, nunca, pot't'.m, com :tinf'.cnç,ão de 
tra.zel' embaraços :'t mai·cllrt do pt·r~ecto ou ú 
sua passagem. 

Refere-se ;i, rctlundanda: que rc.:·ulta. <lo 
projeeto em face do orp monto, parecendo 
ao orn.doe ainda nccessario quo se doto o 
orçamento com tt precisa vcrb:t . pa.ra <.tttcn
der <'• fixação do ·furç,as. 

Os üwtos s.; encarregam <lo demons ~l'í\ r 
ma.is c!oqucntcmonto do 11110 o oi:adol' po
deria f<:t;r,er um dos gra.ndo!S males que nos 
aflligom : ·,~ irnpl'oticuidatle, sinão a desnc
cessid<tdc das leis que n<ltti Yotamos, qne, em 

: · .. vez llc serem <'xecutaclas. St l!:('llndo a sua 
· · ·letGl'<\ o o seu ospil'i~o, llã.o j l\iwgmn a. intá

prctaçõc> grosseiras, ada.p:;n.n<lo-as ü.s convo
nicmcias do momento poli1iico. 

Nã.o pr-ecisa f;tzcr· exca vn.çõos }Ktl' . ~ traíWl' 
um exemplo cl:L i nllucneia de ttos~a':l leis, por
que nm facto lJcm redón te se deu qwtmlo o 
Sr. :Ministro do Intel'iot· geria intcl'ina.mcn te 
a. past:1 da Via<:iio. s. !•;u., om avi::;o quo 
correu impt·esso,declarüll <L 11111 velhosüt•vitlm· 
da Patt'ia, quc·l·cclamu.Ya a. Slll <tposcntaclo
ria. que Sctberilt resi.;tit' ao pt•oprio Slttn•omo 
Tribnnal Federal, si, ao recmso. pot·v~.mtura 
interposto, déssc provimon to! Est·.) l':wto, mn 
sua simplicidade, em su:.t nncle;~,, d:í. a mcd ida 
do quo vale ;t loi, quando tem de SOl' íntcr
prctad:t, nã.o pelo pxler e0111l)(~tentc, o .lutli
cia.rio, nms pelo J~xectrLÍ\'o, ul'ano o art·o
gante do sn<:t propria forç~a. 

. Censura este rogimen de autoriza.ç:Õ3S 
d<tdas pelo Congresso ao Poder Executivo, 
que muitas veios dellas abus;.t. 

Não acha conveniente c1uc o Congresw 
abra. 4_ssim mãos das StlltS lH'crogativas. 

. Termina, agradecendo aos seus collega ~; a. 
· attenção com que o hom~aram. (Muito bem; 
; ~· · muito bem.) · · 

Fica, :.~ J:iscn:;-ú'í.o adiada. peht hora.. 

Passa-se tt hora, . cle:;titw.ch~ ao expediente 

O SI". C:n·Ios de Nova.es (1• Se
cretario) dà cont:t do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Mini>terio da Fazenda, de lO <lo cor
rente, envimHlo a scg11inte 

i\1 I~NSAG !::UI 

ScnhOI'es !vlcmbt\H elo Congresso Nacional 
- Tendo ~ido jü. d.i,;trilnüdo á Reccbcdol'ia. 
{]eskt Capital o ás divor,::t: Delegctcias, . nos 
Esta~do'., todo o credito voütdo • o art. 28, 
n. 20, da lei n. 7·16, de 29 de dczembl'O de 
1900, na impol'tancia t.le 150:000,~ , e dc:;ti
natb a. o l)ag<\plen to ll<t commissã.o ele 2 o I o 

ao.~ particuhtres encal'reg-ados da venda de 
os ;an1pilllu.s do :)Ollo adhe.;ivo, venho ~oli
citt~.r-vo; <l. nece~H<~ri:• autol'iZ<tção pant abrir 
ao Ministcl'io da Fnzenda um credito :-:up
plornen tar <lo cem conto::; de J'éi' ( 1 00:000$), 
afim do qne l)OS .\!1 o Govm·no attendel', até ·o 
fim do aet11al cxercicio, :.is dcs.:eza: da verba. 
ele <JUD :-:e tl-a.ta, }mm as qnaes vel'ifbt-se ser 
insufliciontc. o. alludida · dotação, evitc.tndo 
a,;;im os embaraços c prejuizos qne ac:u·
I'C&aria ao pnbli.co a suspon::;ão do abono da
quclla. comntL..;~ão. 

Capital Federal, ~de julho de 1901, 13° da, 
H.cpn IJlica. -J:I. Ferrü:; de ·campos Salles.-A' 
Conuni ,osfto tle Orça.monto. 

Requerimento~: 

Do capitão de f'L'ag<Lh Fl'a.nciseo C<tl'lton, 
reclamando p3lo scn direito <L antignid<L<le 
c quo <loixou ele snr l'Ol~onheciclo cru f;empo. 
-A' ~ommissã.o de Consl.ituiçã.o, Logisltt<;ií.o 
e Jw:d;tça. 

llos ncgociant t ~s nsta.bclecidos cotn ('ahl'ic~a:-: 
de collal'inllus o punho:;; nesta. dda<lll. }10-
dinclo a. olcva.ç:ão pat'<t 5$ ele ea.<ltt duzi:L do 
collarin h o .. ; i rnp.)['bn.do.; do ostl'.:~.ngciro. -A' 
Con1 mi,;são de T•~rilhs. 

O §r. Carlos 1\lorcelliu() (')
Sl'. Prn.~idcnte, rui sm·pt·ehon<lido' llojo,.pela 
ldtnra. do Jo;·1ucl do Commercio, com a no
tida. rlo pn.ss.m~ent.o du nosso antigo com
panheiro, me~l particular a,migo, Sr. capitão. 
Ra.ymundo de Amor.im Figueira. 
. En não pretenclo fazer a biogeaphia do 

illustt·e mort.o porque outros co.llegas estão 
inscriptos, e precizamUctturalmente ol;!.cnpar
sc de outrqs a~smnptos o desejo que · elles o 
possam fazer na sessão de hoje, <tpenas pe
direi a V. Ex. que mancle inserir na acta 
dos no>sos trabalhos tnu voto de pDzar pelo 
fallccimento daquellq republicano, que hon. 

( ·) Bste discurso não foi revisto pelo orad,or, 
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rou <~ e;vlcil'<t <h rcpeesentaçJio naciorml 
corno Depu ta.do do E;-; ta do do Amazon:ts. 

O Sr. ca.pir,ã,o Raymundo de Amorim Fi
gueit·a, pcPtonceu (t prop;tg:tn1h rcpnbliea.na 
c, como tal fundou com o Sona.(lor Iüttumh 
e Dt•. ll~Lruo:m Lima. o Club Repuh\ica.nn <lo 
Cca.r<i, nn t;mpo em r1ue Gt':L cl'irnc f';_t :l:tt' 
em Republie~L. c ndle :-lül'Vin como s~t;l'0-
tario, sob a lJi'OSi1lencia do itlus;;eo Senador 
KiLtund:.L. . 

Pertenceu üs fileii'as do exercito, onlc 
honrou scmpt•c [L classe ; h•Jnt•ou no mon Es
t<tdo nahl a ca(leit·:.t de rept·oscnh<;iio es
tado<ll em dn;ts logislal;uras c, mais tarde, 
por seu::\ s .Jr viç.o;, vdo ropt·ost:mt:u· o Eskdo 
na C'tnUtr\t dos Doputwlos. 

V. Ex. c it Canute;_t-são tcsi;cmnnha.s d:t 
ci)necção com fltte ollc ~empl'c pcoc'oLlcn 
aqui (aíJoiwlos) niio dando nunc:t o dif'eíb a 
I[UOm que l'0;;sr., nem mo.:;mu '(lqucllcs qnc 
eram, naquellc.:; tempo:-;, scn:; ;~rlver,;;u•ios , · 
de dizm· 1111<dquc~e eonsa. com relação ;i, sua, 
pe,;ssoa., pot'•tnanlio o seu pr·ocerlimcnto foi 
Sempre COl'l\~cl;o. (JlpoÍcçdos). 

O Sr. Amol'im Figneit'<1St'> tinlla _cm nwntc 
unt<t imagem. -:1 imag-em da. Rcpublica, 
pela I[ULtl elle esta. v.~ disposto a tldo~ os SêL
cPillcios, tn1.nto as:;irn. fllle soll't•cu por clla . 

S. Ex. w.mhem c:mmmnuon éL for~~<t . po
licial do mctt Esta.to o:lile pt·0~lm1 re.lCVilntc::; 
sct·vü;o.-:; n, nn.-:; quo -:tões a.gitad i ·:si mas q uc se 
dm·;tm nctquüllo E:;bulo ~}umpt'0 o governaclor 
poudc cont:Lt' com D.JUOllc :wxitia.t· tlisr.inct::>, 
aquello milit<Lt' il!u~tt·c 11t10 hoill'1JU ;i, classe 
<t que l1et•tonccu. 

Tcnlw <lito. (.lluilo l•cm, muito bem). 

E' ;~ppÍ'ov;vlo o l'CilllOl'tlt;üllt.·J 1lo Si·. C:ú·lo; 
Mitt•ee:lino pa.m que su l<ll)Cl.l tliL <tc ~; n, um \ ' l)i;u 
tl t) pr•uf'IIIIÜO JlllZõlL' pulo fallceintl'll~tJ do U.'\
D ;Iplll,;~do c:t.pi l;ii.o R;~ymtuHlo dLl .-\.mot·im l•' i
.gttoit•<t. 

C)~··· I•'a·uu(~i8e() ~ú (·)-SI'. Pt·e
sid<•nl;l', ani,u .-: do do,;umpunllu.t·-tne <la, itwtun
lmttd:l, l!llt\ m<l lit'a.Y. i~ l,l'lltunu., p .:mnit.t ~~ 
V. l·:x. qttl! UII mo t:uttg'l'.l,l.ltle eom a Mesa, 
pela i'Oftll'IH:.t intt·o1lnzirla. tns nu>s::t,:-; pt·nt.i
C\LS. om vit·Lu1ln d:t I[<I:Ll a in::wi·ipl,:ãu, no ex-

;ws filnccional'ios da clas.~c, a qne elle:~ per· · 
t unccm, soja.m as.,;ognra.da.s V<~ll tagon$ cor
L'espondcntcs <~'l doe; 'funceionat'io:S t.'Jl'octi~ 
vos c lH'incip;tlmente quo llte .~ :>i'jn.m fi· 
X:l.dos vencimento:; eCJ·tos. 

Não preeiso eneat•ecel' a justi(;a dt;:3:·m pc
tlido. (;lpoiaclos .) 

J<i, tenho tido ensejo mais do um;L vez do 
manil'cstar u. minha 011iniã.o ne.3l<t Casa sobre 
o a:'l~umpto. 

Ainda o armo passado, solicitei pa.ra. olle 
a n.t tonr:ão d;t C:t.mara. elos Deputados c si 
e:ss<L cla.;:;a dr~ emprega.do: continüa dosam
P<H'<.ula da lni; si lwjo j:.L nilo percebe os v<m
einlf}ll t. Js, a r·cmunet·aç-ão dovilh ao:; seus 
tt·aba.l h os, si. üíll t·cl:tç·ào <L c::>s<t. classe, a · 
s itu<tçií.o é iujn:;l~t. ú iniqllil, V. Ex. bem · 
S:liJt~ lfllC (: Í-lS) <liWido ;i, Ci l'CUl1lStcUWi<t ue. 
h;Lvcr· a. Mn.'<:L · roeu 'n.1ln, TI<L uH i ma sessi'i.o 
dnsta logislatm':t , ~njcU;u• (L üclibcr·açã.ó da 
Ca.nmt·;~, unn emenda que 011 tive a honra 
de olli;eecor ;w Orçamento d:.~ Industrla, om 
virtndq dt1. qual so fix a va vencimentos aos 
<tlltHiidos l'unccionarios. · 

DJsdc fllLO (1, Mcs;t rccu~ou, forçoso me foi 
tra.nsform:tr er:;sa. emenda em um projccto do 
loi qnc, 1;cmlo Hma cla.hm·açií.•) mn.is lenta, 
nã.o pôde ser· <LP11l'ovado em tempo cln pL'odu
zie o::; seu::l cfl'9itos j;i est ~ J an ID . 

-~ cs;o rn·ojceto l' Ji ollut•eeidit nnm emenda., 
mai.·: ampla, mai.':l libcl':tl 1: mai,; ju:st;:L pelo 
llon t'<tüo r·ept'(·;;.~n t.<tn to do Di~.>tr'ic1;o Fodcl'al, 
o Si'. llQtll'iq ue L:tgrlnn, q n1~ n~tond i<L 'ws 
.'ltppknte.:: -dos f'un ~domLrio.~ de todas as 
cate.~·ot•ias :.1. mr3<lid.;t. alli eonsi~llitd<L sómonte · 
p :tt'rt os :-<npplmHus do cat'toiros. 

Pi·njo . ~to o enwndas c.sLã.o :-;ujoitos ao 
esi;udn d ;L Conunis:'liio do (JI'Ç~:unnnto, c cl'oio 
podm· adcanta.t· qno, Olll IJi· c~vcs dias, scr<i. 
p:n· c:-:~a Comnüs:;ü.n pt'úliOSGa, i~ consi<lcra.çKo 
dn, Ci.tll1i.Ll'<L ll!l1il, medirln. definitiva, que regu
ltwi'Ztl <L si t.u:t<:<\.0 <tcLn:tl t\ <)SSO:-l l'unccigmtrios 
dl~sclassilit: : ul, . s, no quadt·o do pc\SSO<tl dos 
ompr·og:.t~los posGitl~:'i. 

O q_11e ü cm·lo ó que css:t sihm1):lO nã.o pútle 
cuní;inwtt•. (_.lpoiados.) 

podicntu, feil;a em d.i<lS anLcl'iures, n;ío pt·u- A <~:-;s~~s funecionai'ÍOJ ~e impõem condi~:õc;; 
v;dccc par·a os di<t~ s0guiníos. de ltabilit<tç:'í.o igu<tL\::\ ;i . ~ que sã.o impost<~s aos 

Acr0dito quê c~s•~- r0solLwão !oi tonutrla f'unc ;donarios ellcctivos. 
com todo o accr to, c o digo, tanto nu\is . des- guc:~ são n.dmittidos ao serviço, em vll'tude 
intcrcssamontc, qu <ml.o sómente <L casa elr~ de um conctn·so maisrigQroso do que a.c1ucUe 
cmustí.ütcüt é ilcvhlo o· l'acto de só lwjo eu c1uo co tTcspondcri<t <i. n<Ltnrcza das furicções 
vir trazer á V. Ex., on melhoe-"tm vie cpw vão desempenhar; silo onerados das mes~ 
occupa.r n. tribuna! para envütr ti. Mesa uma mas rcsponsa.bilülatlcs c do,; mesmos tr,~balhos 
petição de que m.o 1i~eram pol'Gador o~ sup- que Od outl'os; ma.:s, cnt1•ct tnto, o pagamento 
plentes dos carteieos do Coucio do Minas · J I1es é feito 11elo m tu i o das sobras de todas ?lS 
Ue1~acs. .. veeba.s do pessoal. 

Nessa representação, elle.:l pedem á Cmn<l. l'a Elil1 todo o c<tso, rnosmo ns;:;a. disposição do 
que se digne providonciLn·, uo sentido do quo rugulamonto IIÕ:o .LJl'ocluz todo::; os cllúiGoi:l quG 
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n;~Lu t•;:~,IJn()nte so tinll:~ nm vistLt, porqltO l~.?
Si.LS so l.H·as s<i poàum ser variJic;ub s depolS 

- dG liquidado o cx.crcicio. 
Dalti_rcsulta que sô ú.pagu. n. sol)ra, qt~o ~e 

verific<1 monsa.lmcntn o quo r:wo atttngo 
1t 20$-, e ctuo mult«~ vozos lic;~ iniiwior u. essa 
mi.~oN~~·o1 q_r1antia.. 

N. 31 -l90l 

Julga qtte nlío deve ser considet·ad(t o~jcclo 
r.lc rlvliberu.çrio a d entmcil"' d ccd<t )Wio cont--r·a· 
af.miranl e fJu_çtorl-io Josd de MeUo ~:onlm o 
81·. Presidente ria R11p u lil>:ca 

l•!st.on <~cwto dú que <t Commi:>>fio não só 
n.ttcn d~r;i., <lonh•o r.m Jlffill~ > tclllpo. í~ inicia- A' Commis:~o CSJ?IWin. ltMotn r.leitl• pam 
t.i.vn. q_nc p1·o_vavolmcnto- h<l. de ser tom<.•rla. con lHJCet' da dcnunct;~ 1\afla .. ú C:una1'a rio:-; 
pela-Gómntis&io 1ic Ot·çamenoo, co1no h a do ·lleputa.dos, contra o Sr .. Pre~11lontn d;~ R tllHt· 

- cotl~ultn.t· at:l razõ.os qno, eom g rande olev<t· hhc:~, polo contra-alnm:u.ntc <in~tOlhO ,J n~é 
,:.~\,o tlc Hn••ua«onl, l_he s";\.o oJrcn~citla.-,; JlOlos Ul\ Mello,_ foi ]H'C-mntc cs ;c tlocumon t.o, mn 
stlPl)lcnte-~ tlo~ c<utcil'uS_ du C01·reío rlc Minas que o 1~nuncianto so qncixa de -vío l~ncia.~ 
(íet·~tr% nu docmncnto que tcnlw a honra de commctttda-: cun&r:t a su~~ l>ossoa, com li l'I.\IJ.~
miw1lax ;i, Mosa.. (J4tilo bem; ·mttilo bem.) gr·c~ã.o ,_lo_§ ~5 tlo :~rt. 5° e do a~·t. 22 du 

_- . : _ - • - _. , d .- ..... · .!l,. üod1~0 Dli>Clptma.r <h~ Ann:tda., a~sun como 
Vem ;~ 1\-Ic;-;;~.e hda e- ~~Vi<~ a. ·~ v.llUlUl\'l,,~o do § lô do a.et. 72 tl;\ Consti~ui.ção [<'ctlcl'al o 

do Ot·~amcmto umtl. pctl(;.:w ~o:; supplcntcs d<J a.d. l " do Codio-o Pcna.l d;~ Ar11mda. 
c;~r~en•os ri ?~ Con~l.o~~ tlc 1\lwas Gerae!;, llO- Nenhum, pol'ém, de~se;; di~po:sitivos cita.Llo~ 
<llll(lO vcnclmcmo~> fixos· ·mt don11ncia dntinc juridicamcntf: tlolictos . 

To(los cHes corrtDm, em vcnluue, IH'Ccoito!l· 
garantidot·cs da liberdade· indivirlual c da, 
do officioJ de maeinita; m'ts nã:o fo·crnuh~m 
dircctamcntc u.s condições de cxistcnci<~. tio~ 
acto$ illicito$ n.::m contêm a, s~~nccão pcnnl 
contra ostes, isto c, J.ts penu.s inflingidus a, 
<tu:\nto~ agiren1 em <lcsa.cco L·do com as con
diçõe;-; cle tcl'minaila.':! 11ela. lei: crlmüHtl, que 
tem nos mencionados requisi tos seu~ elo· 

O §r. Neivo-Celln u. palavra., Sr. 
Pl·~sirlonto, ao meu illuf\t.t·e eollegu. }le iO l•~s
t ;tdo do Rio, que tem n<'gocio tlc altn. im· 
port••nci l:l. :1. tJ·; ~,ta.r. 

O ~H. . PltF;SIDJ::Nl'J,-Tcma. palavra o Sr .Pe
reil·•~ Liru•t. 

O ~t". Pet•eira Limn - 81'. Pre
sidente; em nomo (l<~. Commis~ão Nspecia l, 
elei ta: pMi1. d<lr p<w<icer sobr·e a dcnuo.cia do 
co11tt'a.-nlmira.ntc Custodio Jos6 de Mello con
t r u. o illustro Pl'csidont<l d<~ H.epublic~\, da 
qual fui, )mmorecül<~qwnte c _})or C-~cessiY<~ 
beuevol o.ncia. de meus digno!'. C<>llcgas, no
m.oodo }lt'Cíiide.ntc, venho aprcsonta.r o mcl>mo 
pa.recct•, la.vr·.~do pelo dísLincto rol:dm• o 
appt'OY:.tdo ('. :~o-<;:~lgn;tdo na rounit\.o rJue f~z 
ho,jo o. COJnmissKo . 

Entctllh!ll :t Commis~ã.c eonvcoi(mte dm· u. 
m:_tior.-eelcl'idat:le a ostt~ questà·1, llUl' ,iulg<U' 
que, pcl;t swt gl'avill.<t~lu c impot·~a_ncía . . o 
tLSsumpto dc.wia JJrcoccupa!' o cspU'ltO p~
bliao. E p:.Lm que cesse q_ua.lqt:cr apprell~n~ao 
que. o t:_tcto po~sa tGr rn·otln7.Hio na O!~Inlao, 
-alitts som mzã.o no calio, declaro do."dc .11 que 
-tt Commis85.o rvcusou a. dun1tncia, certa de 
flUO }ião IJódc ser considerada ol.Jjec~o de 
dciibomção, JJã.o só por snu. 1alta de iun~a
lnentos de direi to, como tambem por ser JU· 
l'illica.mento inepta -

Limitando-me u. estas palavras, 11eço a 
V. Ex. so digne r eceber o parocor, }X~l'a que
o mo8Hlo f:cja publicado c, depois do decor
l'ido o ioter;;ticio legal, soj~~ incluido na. or
dem do (lta. (Mt!ito be-m.) 

monto~ c~scnei<\es. · 
J~m toda. ~t extensão da sua denuncia, o 

contt·a-almil'antc Custotlio .José do MeHo náo 
u.ponton na Jcl n. 30, de 8 de j:1.ncít•o do 
l ti92,- que dcfin üt c es·pccitl.cou o;; cr imes 
uc rcslJonsal>ilii.Iatlc~ do P1·c~idcmto d<l Repll· 
blica. e commin :u-lhe.s pcua~.- uma. unica 
diS})OSiÇã.o em que julgl!SSC ÍOClll'SO O tlC .tlll
ciado ; entretanto, exchL';iva.lUentc :1 í nfl'a.
c<;Jio c1~qw'llln. lei defínidOt·:~ dos deliclos fu nc
cionae:; tio Chefe tia, l'i~:ão ú que pôde sub
,jc1itt~l -o a lll'oc~C"-->O politieo, isto é,t1.jul'iS(tic~áu 
d;1s C:ml<H'<t.~ Lcgislativ;~-;. 
Ül'< ~, é l'fJ~ I'a oh~el'Vfl.4li~ 0111 toll]l),.; IIS JII'O· 

ccdimcnf;ns e!'iminacs qne õliHjlldx<•~ll ou de.· 
nunciantc c ULlJlH'e, <tlcru (lu rclLLt:w o f:.tc\n 
CL'irnino.~o em toda..~ ~s smts cit·ctunst:~nei: r.:; 
üe logar, ten1po, etc., o llülllC do dclinq twlltC, 
a~ r11i\ÕCS do CünVicç'[o O ll 11l'CSI.l1Upç;'í..o 11\t 
autoria, indicar o <~.Ptigo ou artigos tl::l. lei 
penai víolnua . Pro .. dcm-so, d.c facto, a ess;~ 
exigencia importantes questões, t:\ P.S scjLtm, . 
enh•il ou-tlw..ts , as de conrpetoncia. j utliciD.t'Ü\, 
t\S de fól'ma. })l'Occssual. 

R.esl.a •~o juiz recusar , _poL' ineptas, as 
queixas ou denuncias que não se a.cha.rcm 
revcf:ltíd.;~ d~ iorm<~ lidades·· regacs ; e uest;J,s 
circumst,ancias acha.-se indubiW.velmento t~ 
presente denuncia contra o Sl'. Pr~irleote da 

.Vem á Mel\1~ , tí ·li,lo c Vll.(~ a imiH'imir para. R.CJ?llblie<t, yois nã:o _Pódc h\1-Yer pt•oce:;.<;o sem 
~ntra.t• na. ordem doo t m ha.llws o seguinte dehcto,- nao ha.dehcto sem uma lei antel.'iot• 
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que o qualifique, qualificar o delio.to é expli
car em que consiste o facto delictuoso ou decla
rar o direito que o facto delictuoso viola 
(Dr. José I-Iygino) ; e e:;;; a lei. que na hypo
these em discussão só pôde ser a. de 30 de 
ja.~eiro de 18?2, porque só ella. qualifica os 
cr1mes funccwnaes do chefe drt Nação-uni· 
cos de que, como juiz, toma conhecimento o 
poder legislativo,-essa lei não foi invocada 
na denuncia, pela. especificação ou simples 
menção de ctualquer dos seus artigos. 

Nôs não temos, de facto, esse apavo1•ante 
indefinido· das leis norte-americanas sobre 
crimes politicos propriamente ditos, de que 
!'aliava Tocquevílle. 
· Ah.i está a lei. citada, especial e minuciosa., 
deômndo os dehctos que podem determinar 
o impeachment. 

Isto posto, e attendendo deiUais á ínjuri
dicidade dos fundamentos da denuncia, é a 
Commjssão de parecer que não seja consíde· 
ra.da a mesma denuncia objecto de delille· 
ra.ção. 

Sala das Commissõcs, 12 de julho de 1901. 
Pe~·ei·ra Lima, presidente.- Arthur Lemos, 
reh\tor. - F1·edcrico Bm·ges. --:-- Cm·nelio da 
Fonseca.-Cassiano do Nascúnento.--w1:;; Do· 
mingues;-Adalberto Fel'l·a-:.-J. J. Seal.n-a. 
- Benedicto de Souza. 

Denuncia 

De sua prisão officiou o abaixo assignado 
ao chefe do Estado-Maior da Armada., pedindo 
lhe declarasse s\ o delicto por que se acha v a. 
preso era effectivamente delicto disciplinar. 
como dissera o . Ministro da Justiça em · tele
gramma.-circular dirigido aos governadores 
dos Estados e publicado m'n todos os jornaes 
desta Capital. 

Esse officio ficou sem resposta. c o abaixl) 
assignatl.o continuou detido, sem· quo sou~ 
besse qual a sua culpa, que tambem não foi 
consignada. em nenhuma ordem do dia, nem 
em sua caderneta. 

Pela mesma íot•ma. ficou taml1em igno
rando o abaixo assignado qual a aggravação 
desse supposto deliciao disciplinar, que levou 
o Presidente da. Republica a augmentar a. 
respectiva pena com a de incommunicabi-
lidade. · 

O!'a, Srs. Depu·tados, o § 15 do art. 5o do 
Codigo . 'Disciplinar da Armada, estatuindo 
positivamente « que qualquer pena, com 
excepção do admoestação e reprehensão, que 
podem ser verbaes, será imposta em ordem 
do dia, com especificação da qualidade <~ 
duração da mesma pena, do motivo que a, 
determinar e das circumstancias que occor
rerom para. a.ggravar ou attonuar a contra
ven~.ão, si as houver », é evidente que o 
Ex.m. Sr. Presidente da Republica, occul
tando ao abaixo assignado o delicto por qua 
foi preso, e não tendo sido a respectiva pena. 
imposta em ordem do dia, praticou mani

gxms. Srs. Deputados á Camam I<'cdlwal festa violaç<'í.o do disposto no artigo acima. 
-Custodio Josü do Mel o, contra-almirante citado. 
da. Armada Nacional, usando (la. a.ttribuição Pr<tticou tambem o Exm. Sr. Presidente 
que <t qua.Iquo1' ci(ladão confere o ~ go do da Republica. manitest<~ violação do disposto 
a.rt. 72 da Constituição Federal, vem t.ra.zor·~ no art. 1° do Godigo Penal d<t Armad.tt. 
vos a. pt•cscnte. denuncia, ·pol' e.ll.c a.ssigna.da., quando aggravou •~ prisão do .abaixo a.ssi" 
eontr<t o Presidente da. H.epublica.. Dt•. Ma.- gnt\do com a incommunicabilidado, visto 
nool l<'orz·az de Campos Sallcs, por havei' o como neste artigo cst~L termina.nt,ementa 
meilmo propotentomentc usa.tlo contra sm~ prcscripto quo «nen~mm individuo a.o serviço 
pessoa do violencias, com manifesta.·trans- da marinha. de guerra poderá. ser punido 
gressão do§ 15 do art. 5° c do art. 22 do com pona.s quo não estejam prévia.mente ~~ 
Co1ligo Disciplimtl' rla Armada; do art.l o do tabelecidas», o não se acha, quer neste M~ 
Codigo Pcna.l, t11mbem da. armada c, final- uigo, quer em outro qualquer, estabelecid"' 
monte, do § W, do art. 72, 1la Ca.rta, de 24 a. pena. de incommnnic<\bilidade ou se trate 
de fevereiro, como passa a provar. de u1n crimo, ou se trato do um simpl~g 

A's 11 horas da manhã do dia 23 de março delicto. 
ultimo, achando-se o alla.ixo a.ssignado em Manifestamente violou ainda o chefe do 
uma loja da rua do Ouvidor, ioi surpreheri- Estado a disposição do art. 22 do Codigo Dis
dido por uma ordem de prisão, emanada do cíplinar da Armad~, por isso que, ai. o su_~.;~ 
chefe do Estado, a qual lhe foi apresentad-a. posto delicto, que ao abaixo assignado attri~ 
pelo contra-almirante João Justino de buiu S. Ex., merecia. pena mais severa qull 
Proença, encarregado de otl'ectuar a prisão. qualquer das comminadas neste codigo,. 

Esta ordem não declarava. o motivo da não podia a seu alvedrio tornai-a rigorosa. 
prisão, nem tão :pouco lh'o disse esse con~ com a pena de incommunicabilidade, vistQI 
tra-almirante, de sorte que foi elle preso e como é isto expressamente vedado a S. Ex .• 
posto em inco~munica:bil.idade1 ígnoraJ?dO ·pela disposição citada,nos termos seguintes : 
então, como amda hoJe Ignora, o motivo « Em casos que as penas comminadas nestB 
desta pena, sendo, portanto, recluso, como codigo não sejam proporcionaes á gravi~ 
si fôra. um bandido. dado da falta, isto é, qua.ndo esta exija mais 

Oamara y. lll ·21, 
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severa repressão) deverá a autoridade com
petente, de accordo com as leis em vigor, 
ordenar ou promover o respectivo proc3di
mento criminal para a punição do culpado.» 
.. Finalmente, o Exm. Sr. Pr-esidente da 
Rapublica tl'ansgrediu a disposição do § l6 
dó a.rt. 72 da Cartn. de 2,1 de fever·cit'o, pOl'
que, não tendo dado execução áquelle proce
dimenio, a.pczar de havel-o duas vezes re:
querido o abaixo assignado, havendo tambem 
ordenado que não se lhe desse 11ot<1 de culpa., 
negou-lhe, dest'arte, os meios de defesa 
assegurados no artigo cite1rlo, nos S3guintes 
e expressivos termos : « Aos accusa.dos se 
assegurará na lei amai;, pl_çna defesa, com 
todos os recursos e meios essenciaes a. elln., 
desde a nota de cuJpa, entregue em 24 horas 
ao preso e assignaua pela autoridade com
petente, com o nome flo accusado e das tes-
temunhll.S,» · 

Senhores Depuhdos, o abaixo a.ssignado, 
solft>endo id nlla o pp:>o da. gra vc e inj u~ta 
accnsaçft.o que lhe fez o Exm. S l': P l'0Si
dente da Republica., q nn.l o <lc h a ver elle 
commettitlo um delietu disciplinar, tendo-lhe 
tambem o mesmo Exm. Sr. fechado todas as 
-valv:ulas de defesa, como já vos foi demon · 
stra.do e provado, compr·ehendei:; lJ(ÚU que 
não podia, nem devi<1 o D..baix:o assigna.do 
deixar de lançar mã.o do direito que a f!Ual
quer cidadão faculta a Caeta ConstitucionaJ, 
não :;ó no intuito de pl'omover a respon;:;ahi
lidade criminal do chefe do Executivo, como 
para defêntlor-se de :sa f.tLlJ. · imputação e 
con:sequente p~'i~ão que soffeeu. 

SenhorBs Deputados, o illegal PJ'ocedimento 
que acaba fie ter o.Exm. Sr. Pre;>idente da 
Republica. para coin o abaixo a!;,Jigoado é 
tanto mais estranhavel quanto outro nãq 
foi seu movei sinão gra.tuita perseguição. · 

Saheis que, depoi:> da revolução de 5 de 
setembro, decretou o Congresso Feneral uma 
amnistia piH'<L todo:> qnautos tomaran_1 parto 
nes.:;e movimento. 

Dos beneficios de:-;ta lei gosam todos os . re
-volucionarios, me:>mo os que mais se salien
.tai'am no ref0rido moviment'J, excepçào 
feita da pes;;o;~ do aha.ixo assignado. 

A:;sim é que, desde entã.o até agora, 
isto é, ha sei:-> annos, aclta-:-~e elle m~ situ
.ação de pro~cripto, sem que . sua consci
,encia o accuse de haver comrnettido falta 
alguma que justificar pos:;a semelhante pro
cedimento. 

E nem se diga, Srs. Deputados, que 
.assa. proscripção, em que o lançaram, é 
devida á falta. de comp~tencia, porque ahi 
e11tá. a sua fé de officio para attestal-a em 

. todos os ramos de sua vida profis.:;ional, 
nos quaes tem elle alternadamente func

; eionado em um periodo d~ 49 annos ininte).'~ 
:ruptps. 

Não satisfeito S .. gx, o St•. ·Presidente 
da Rcpublica t:om o ostl'acismo em qüe 
o tem conscrv<~do, lembrou-se de tornar 
sua .situação ma.is afl1ictiva. indo a,té ao 
pôn to de .. impltar ao abaixo assigna.do, 
como j{t elle vos dis.,e. um pltantastico de
licto disciplinat• qm'. náo podendo, por 
is ~o mesmo, ter q ualificali v o, nã.o consta 
de . Ol'!lem do dia algUtn<L, ua caderneta 
do abaixo a,;signado,num t.fi~) pouco de outeo 
qualquer documento. 

Apezae do clamor gci·al qne se levanto\! 
contra semelhantes violencias c arbitra
rieda.des, o chéfe do Estado, continuando 
a pers_eguit' o abaixo assignado, ordenou 
rtuc ellc :-;eguü;se, ainda 1weso, para Manáos, 
a aguardar <:tlli ordens, com vencimentos de 
commando de força nu. Capital Federa.!, 
etapas c ajud<L de custo na irnportarwia <ie 
I :200$, vantagens e;;tas contt'ari~ ao tlis
post-J, no aviso n. 909, de 2 de setembro de 
1899, que manda p3r·cebcrem os of1iciaes na 
situação de aguardar ordens apenas o soldo 
e etapa:;, sem direito a ajuda de custo. 

Havendo o <1baixo n.;;signarlo ness;t occa
sião dado parte . de. doente, a.ppellando para 
o testemunho d:.J seu medico assistente, o 
di ;tincto faculta ti v o D 1'. F1•ancitlco de Castt•o, 
a quem consultar<L quatro ·dias <tntes de sua. 
prisão, o chefe do Poder Executivo, devendo, 
já que . não contla.va na palavra do abaixo 
assignado, mandar suhmet,tol·o :L inspecção 
de saude, mandou, a9 envcz disto, rela~11,l-o 
da prisão, mas que scguitlse elle incontinenti, 
isto é, :3/4 de ho1'a .depois, para o destino 
que lhe e .tava determinado. 

Declarando aind<~ o abaixo <!-Ssignado não 
poder cump!'ir esta ordem, pol' sH achar en
t'et·mo, S. Ex., de novo, prendeu-o e s() então 
ol'denou que fosse elle submettido ú.quclla 
inspecção. 

Tendo a juntiJ.merlica milita1· affirniado em 
seu pa1•ecer soffrer o .abaixo assignacJ.o d.e 
dyspepsia gastro~intestina.l :1tonica, j~~tifi· 
cando, portéJ.nto, o m:Jtivo por que r9cusou 
ellc seguir para Manáos, S. Ex., rel;t~ndo-o 
d '·prisão, ordonou que, não ob-rtante 9 que 
ficu.. exposto, l.~ssim meilmo Bnfermo, seguisse 
o alJa.ixo a.s.,;jgn;J.do, não jú. i.J. a.gu~rd.ar· m~dens 
em Manáos, onde er;.L de presuJTii!' qiJC . . SUi~ 
presença fosse necesmria a.o serviço puuHco, 
mas para o Estado do Ceará, onde tu.mb.em 
devia a.guarq.ar ordens, com os ~llesmos ven
cimentos já declarados; donde se eoriclu..e 
que não era o serviço publico que recl~r~a.va. 
a presença do a.baL'l:o <).Ssignado er;n M~n~o.s, 
nem tão pouco no Esto.do <1.9 Çéa.rá, porq~, 
enfermo, não poderia o abaixo ~ssign~d9 Mli 
pr~star serviço çle orde1n q.lguma, e, por
tanto, que a .ordem de seguir elle para est~ 
ou aquelle Estaclo era nada mai~, nada me
nos, que uma ordem de dep9rta?ão masca.~ 
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rada, co1h ajuda de custo e vencimentos il
legaes. 

Perilistindo o :~b<\ix.o assigna1lo no mo ti v o 
que o jJ)lpediu do seguil' p<wa M:tn:.i.os, S. Bx. 
determinou ao chore do e-;tu.d(J-nnior que, 

·neste caso i qu<~lqucr quo r -:;:-;o o motivo 
a.presentado pelo ab:Lixo a.,;:-;ignado, o pren 
dNlse de novo, como elfectiv<.~mente foi pre
so, por crime llo de1obe<liencia. 

De})Ois da dechiração official de SB.l' _proso 
o abaixo as;ignado por crime de dcsoh:di
encia á. ordem em<tn<.Lda do chefe do Estado, 
Vil,!.-se, então, S. Ex. obrigado :~mandar 
submetter o abaixo assig-nado a conselho do 
investigação, que unanimemente não o pro
nunciou, não encontrando crime de desobc
(liencia á. ordem do Poder Executivo, poJ' 
isso que sua rccu!:la. para seguir· p:m.~ o Cca.t•á. 
fõra completamente ,justifica.da pelo parecer 
da junta medica milit;1r. 

Esgotados; dest';l.rte, o:> r ecursos pelos 
quaes o c1tefc do E:>&ado podol'la, no mo
mento, proseguir em seu pPopnsit.o do p r
seguir o abaixo assignaóó, mn.ndou, fln:tl
mente; depois de 23 dias de pt•is:i.o, })l)i-u em 
plena liberdade. 

Provado, como fim1., ter o cltel',l do J!:s
tado violado o § 15 do art. 5° o o <trt. 22 do 
Codigo Disciplinar qa Armada; o art. to do . 
Codjgo Penal, tambcm ela Armadc.l., c, final
mente, o§ 16 do art. 72 da C<wta do 24 de 
fevereiro, o abaixo assignado espera que, 
recebida a presente denuncia., pot' elle 
assignada, essa illustre O<tlll<.l.l'<t proceda de 
conformidade com a lei sobre ct•irnes de 
responsabilidade do Presidente da H.epublica, 
na parte <tpplicavol aos caso::; na mesma 
denuncia monCion<Ldos. 

Não vae ella instruiila com os documentos 
que exige o art. 4° da lei que rügula o 
processo e julgamento do Pre:'!idente da 
R.epublica e dos Ministros ele ~stad(), 11os 
crimes communs e de responsll.bilüi,_tde. por
que o chefe do Estado, por intermedio do 
seu Ministro da Marinha, prohibiu que o 
abaixo assignado d_elles fizesse uso, como 
prova o documento junto. 

Quartel General da Marinha, em 21 de 
maio de 1901- Ao Sr. contra-almirarite 
Custodio José de Mello- Coimuunico-'Vos, 
para vossa sciencia, que , sobre o requeri
IÚento em que pedi:;tes autorização para vos 
utilizardes da correspondencia trocada entre 
VÓS ~ este Quartel General, relativa á vossa 
pri~ão em 23 de março e aos factos occor
ridos até serdes posto em liberdade, lançou 
o Sr. Ministro ·da Marinha o seguinte des
pacho:-Não concedo a au_torização pedida. 

ra:r 
O Sr. president.e --O parecer da 

Commissão eleita para examinar a denuncia 
aprc.<;eptada pelo Sr. almirê~nte Custodio de 
MH!lo contra o Sr. Presidente da Repu
bliea, na iorma do art. 6° do dec:rcto n. 27, 
de 1892, tem de ser publicado c distribuído 
com antecedenci::t de 48 horas, pelo menos, 
da.ra ser depois submettido a uma só dis-
cussão. · 

Tem a palavra o Sr. Neiva. 

O St•. Neiva lembra que _o illustrado 
Deputado por Pernambuco, que liontem c?Jo
rosamentc defcnrleu os interesses periclit~mtes 
da. lavoura.:.~ mais importante de sur. torra, 
terminou o seu discurso com uma phrase elo
q uento de notavcl orador da revolução fran
ccztl.. 

Ninguem cstraulmrá, portanto, que, come
ç:tn~o. cite uma plm1se de um dos maiores 
genios (111. huiJianidade, Shakspeare. 

Dizia o grande poeta i nglez, Blli dialogo de 
mna de sua.:; immortPes tragedias: «uma oc~ 
casião, meu cal'o Tom » ; phrase muito sim
ples na apparencia, contendo, porém, no 
fuhdo muita philo:->ophia e Yerdade. · 

A opporGunidade é ao que :mais· ul_'ge at
tend.er, na vida dos homens, cómo na vida 
das maiores aggremiações politicas. · . 

O orador foi incumbido de apresentar· ti 
CamarH. uma representação dos estudantes 
de medicina da B~ltia, em nume.rq supérior 
<t 500, pletteando os se\ls direitos que ve~m 
offendidos Mla reforma do ensiiiQ. 

Mas antes de í'<tzel-o, gostosamente, como 
lhe cumpria, t.eve de apresentar de outrà 
corporação, não menos digna de sua estima 
-a dos estudantes de direito do seu Estado 
natal, um<~ reclamação; e em discurso, que 
tal vez não lhes agradasse pela tibieza da 
phra.se, apresentou e.ssarepresentação contra 
um ponto da refol'I)1a do Sr. Ministro do In
teriol'. 
· Ne~se interim, chega á Bahia· o estudante 

Orcades, portador d<J. repret~entação, e, ao 
chegar, deram-se scenas cie exaltaçqes dos 
~nimo.s , compativeiscom o ardor da !llOCi
dade, tanto mais ju:stificaveis m~ando isto 
mesmo se vê nos parl~rn,entos, quando agi
tadas pel~1s paixões; ~ão devia, pois, apre
sentar ne:;sa occasião a r~pres~ntação; deixou 
que os animos se se1•enassem, t(!,nto mais 
quantq dó outro lado estava o -venerando 
director da Faculdade de Medicina. 

Saude e fráternidade.- Eduardo Wan-
denkolk. · 

Fàllando com toda calma o franq~eza a 
que est<í. habituado, d!z á Oa~nl!-ra, aos que o 
ouvem- e aos que lerem esta~ observações, 
que a razão unica de não ter a. mais tempo 
cumprido ' o seu dever era esperar opportu~ 
nidade, quando os animos estives~em mais 
serenos, e que á tempestade succedesse v.. 
c:üma precisa. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/201 5 15:57- Página 12 de 21 

lô4 ANNAES DA CAM.ARÀ 

Parece-lhe quo à occasião azada vae che
gando, porquanto do as~umpto esta. se 
occup,ando o outro alt!l ramo d_o Poder Le
gislativo- o Senado-onde esta estudando 
a reforma e as representações a ella. atti
nentes o illustrado · Dr. Virgilio ~!>amasio, 
que sempre esteve impcrterrito e tenaz. na 
defesa dos direitos da mocidade, que fm na 
Academia de Medicina, talvez como o Dr. 
Seabra para com os academicos de direito. 

Incidentemente refere-se tambem aos va
liosos serviços prestados á instrucção pu
blica pelo Sr. Leoncio de Car~a~ho, ~ seus 
disMncéos collegas os Srs. BrJciO Fllho e 
Barbosa Lima. 

Não vae agora. discutir o Codigo, nem 
esta é occasião propria, mas dirá que o 
ensino livre é o unico conscntaneo com o 
progresso dos tempos. . 

Respondendo a. apartes, nota quo ah1. se 
acham· muitos c abalisados mestres da scten
cia que frequentaram as academias, sem 
terem sido obrigados a ponto, nem a 
bedeis e que, no emtanto, poderia citar mui
tos outro::; quo apenas se constituíram dou
tores, mas não medicos. pelo regimen antigo. 
(Apoiados.) 

O ensino obrigatorio veiu impedjr que os 
alumnos pobres, que teem necessidade de 
exercer empregos para viver, possam con
tinuar a estudar. 

Conhece muitos el5tudante:-; neste caso. 
Não veiu á tribuna discutir o novo codigo 

do ensino, porque então viria a.pparelhado, 
acompanhado de dados estatísticos, de opi
niões de escriptore3, e, a.pre:-;entaria al'gu
mentos que, certo, calariam no animo dos 
Srs. Deputados. 

Porém, já que a discussão chegou a. este 
ponto, desde que o Senado, a Camara, a im· 
prensa. e até o proprio Governo já ~gita,m 
no sentido de que os alumnos matriculados 
antes do codigo, na Escola Polytechnica, 
'Possam terminar o seu curso pelo regimen 
antigo, aci.a que esta medida deve ser es
tendida á Academia de Medicina, como já foi 
applicada á de Direito. 

Praza a Deus que o orador se tenha enga
nado, para que possa mais tarde confessar o 
seu erro, como se enganou quando combateu 
a reforma da lei eleitoral e a reforma do 
elemento servil. 
. Aguardará os acontecimentos, esperando 

que do Senado venha á reforma. a reforma 
apresentada pela. Commissão de I~str~cção 
Publica c que a desta Camara,nella Inspiran
do-se, p'ossa talvez votar alguma modif!.cação 
util e proveitosa. á. justa causa da moctdade. 
. Todavia ... yo non lo credo, diz o orador. 
(Riso. Muito bem, muito bem.) 
· Vem á Mesa, é lida e enviada á Commissão 
'de Jnstrucção e Sandh Publica, uma repre-

sentação de 500 estudantos da Faculdade de 
Medicina da Bahia, contra alg~ns pontos da 
reforma do Codigo de Ensino. 

O @r. Viriato MascaJ.•enha@ 
vem á tribuna com o intuito apenas de re
ctHicar alguns topicos contidos no resumo 
de seu discurw profr.rido em sessão de hón

tcm c inserto no Dia rio do Congresso de 
hoje, no qual lbe foram attribuidas propo
sições que não avançou, as quaes, além de 
constituírem-se inverdades,são perfeitos abu
sos, . completamente alheios ás premissas 
sobre as quaes versou a sua argumentação, 
fund:1mentando o seu projecto. 

Cita, cnt1·e outras,<~ seguinte : o Govenw 
legislou cnntra divm·sos dú·e.aos e ate contnL o 
regimen dos im2)Qstos, etc. 

Não foi isto que affirmou. 
O que atHrmou, como deducção logica. de 

sua argumentação, foi que o Codigo de En
sino e os regulamentos posteriormente pro
mulgados constituem um tal conjuncto de le
gislação que escapam, . por completo, dos 
limites quo foraJil traçados n,\ lei de autori
zação. 

Esta lei em seu art. 3° d ispõc : E' o Poder 
Executivo a.utoriza!lo a rever o Codigo de 
Ensino que baixou com o decreto n. l.l59, de 
3 de dezembt•o de 189.2, fazel-o comprehen
der as disposições communs a todos os esta
belecimentos de ensino superior o secun
darias. 

Entr·etanto, na. legislação vigente, oriunda 
desta disposição, regulam-se cursos diversos, 
CL'eam-se impostos novos, dão-se normas para 
diversas profissões, supprimem-se e cre
am-se logares c comminam-se penalidades. 
Ora, disposições communs querem dizer as 
que já existiam nos diversos estabeleci
mentos de ensino no momento de ser dada a 
autorização ao Poder Executivo, justamente 
o que não foi observado no Codigo de Ensino 
e nos regulamentos especiaes, pEila amplitude 
com que foram confeccionados, escapando, 
portant.o, da latitude traçada pela lei. 

Seus reparos não ficam aqui, vão além. 
No final do resumo, lê-se : O CBdigo, por 
exemplo, nao dete1·mina qual o distinctivo dos 
medicos e dos pharrnaceuticos~ que pela lei de 
9 de junho, etc. 

Semelhante affirmação nunca fez e nem 
podia. fazel-a, porque, não o Codigo de · .En
siuo, que não desce a estes detalhes, e sim o 
Regulamento da Faculdade de Medicina, nas · 
suas disposições geraes nos arts. 87 e 89, de
termina quaes devam ser os distinctivos a 
que teem direito os medicos e os pharma
ceuticos, calando-se, porém, quanto aos di
plomados pelo curso de odontologia, quando 
o decreto n. 2.061, de 29 de ,julho' de 189~, 
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estabelecia para elles o uso de um gra.- f ctivo ordenado, ao Dr. Manoel Victorino 
na te. Pereira, lente da. 2"' cadeira de clinica. cirur-

Entretanto, o regulamento, ao contrario gica da Faculdade da Bahia. 
do que estatue para aquellos quo exercem a A Commissão de Petições e Poderesexami
medicina e a pharmacia, ca.La-se a respeito nou as allegações co ~ stantes do requerimento 
dos diplomados em odontologia, o que induz de licença do Dr. Manoel Victorino Pereira, 
<i. conclusão de que para estes não existe e bem assim o parecer que, sobre o assum
mais o direito que tinham anteriormente, o pto, apresentou a'J Senado a. Commissão de 
que sem duvida lhes causa certa humilhação, Finãnças daquelle ramo do Congresso Na
além (le constituir-se em o!fensa a um cional. 
direi to adquirido. Considerando a ttendi v eis as all udidas alle~ 

São estas as ob3ervaçõe$ que julgou indili- gações e acceitaveis os fundamentos do men
pensavel fil,zel', não occuLtando, entretanto, cionado parecer. a Commissão de Petições e 
o empenho congregado entl'e o Governo c o Puderes é de opinião que a Camara adopte a 
Congresso, para, dentro em breve, escoimar proposição do Senado, nos termos em que 
a refor•ma. qo ensino, dos graves defeitos est1í. redigida. 
llUe a de,;naturam, tornando-se digna e 
appJ.relhada na solução prompta e ofHcaz de 
tão importan ~e problema. social. ( Muito 
bem.) 

O Sr. Presidente- A reclamaç~ão 
do nobre Deputado será attendida. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER. 

N. 30-1901 

Concede licença, por tempo indetenninado, ao 
Deputado Estevam Lobo Leite Perei1·a para 
tratar de sua saude {à1·a do pai:; 

A Commissão de Petições e Poderes, exami
nando o otficio dirigido pelo S1•. Deputado 
E~tevam Lobo Leite Peroira a.o S1•. 1° Se
ci•etario da Camara dos Deputados solici
tando desta uma licença por t "lmpo indeter
minado para tratar de sua sa.ude 1~ra do 
paiz, é de parecei' que lhe seja concedida a 
dita licença, nos termos do pedido, em vista 
do attestado medico, que exhibiu o mesmo 
S1•. Deputado, presl:lrevendo-lue esta remedio. 

Sala das sessões, 12 de julho (lc 1901.
Espe?·iditTo, presidente.-T1·indade, rela.t.:.r.
Arroxellas Galvcío.-Jose .Euzebio.-1'avares 
de Ly>·a. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 79 A- 19::Jl 

(DO SENADO) 

Autoriza o Governo a conceder ao Dr. Manoel 
Victm·ino Perei1·a, lente da 2a cadei1·a de 
clínica cirurgica da Faculdade de Medicina 
da Bahia, um anno de licença com o respe
ctivo ordenado 

A proposição n . 79, do corrente anno, vin
da do Senado, autoriza o Poder Executivo a 
oonceder um anno de licença, com o respe-

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a conceder um ann~ de licença com o 
respectivo ordcna.do ao Dr. Manoel Victori
no Pereira, lente da 2a cadeira. de clinica 
cirurgica da F<LcuLdade da Ba.bia, revogadas 
as di:>po.~iç~ões em contrario. . 

Senado Federal, 3 de julho de 1!101-F'mn
cisco de Assis Rosa e Silva, Pt•esidente.-Joa
kim Catunda, 1° Soct•etal'io.-Generoso Pon
ce, 2° Secretario. -Antonio A::eredo, ser
vindo do 3• Sect•eta.rio.-Thoma:: Delflno, ser
vindo de 4° Secretario. 

Sala das Commissüc~ . 12 de julho de 1901. 
-Esz1eddit1o, p1•esiden to.-Josd Eu;ebio, re
lator.- Tavares de Lyra.- 'l'rindade.- A. 
Galvrío. 

N. 96- 190~ 

Aut.o1'i::a o goom·no a concede~· ao D1·. Agnello 
Candido Lins Fialho, inspecto>· de saude do 
porto da Parahybtt, um anno de licença, 
com ordenado, plwct t ·1·ata1· de sua saude · 
onde lhe convie1· 

Foi pr•esente á Commissão do Petições e 
Pode1•e,;; a. petição documentada do Dr. 
Agnello Candido Lins Fialho, inspector de 
saude do porto do Estado da Parahyba, 
requerendo ao Congresso Nacional um anno 
de licença, com todos os seus vencimentos, 
para tratar de sua saude tóra ela capital do 
mesmo Estado. 

O peticionaJ•io fundamenta a sua preten
ção.no attestado medico, que ex.hibiu, pas
sado pelo Dr. ínspector de hygiene publica, 
daquelle Estado, .certificando que aquelle 
funccionario publico soffre de cachexia pa
lustre, cuja cura depende de sua ausencia 
por um a.nno da mesma capital, onde.elle 
reside e onde contra.htu o · mal. 

E a .Commissão de Petições e Poderes, 
tendo em consideração a natureza da mo-



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:57 - Página 14 de 21 

ANNAES DA CAMARA 

lo~l.ia., de que padece o pctieional'io e o t·,~
medio prescripto corno inclisp!Hhli.~Vl~l )J<tl'a. 
comba.tcl-a, pen~a qno ::>emellla,nte p:!didtl é 
digno de ser delel"ido pa.t·•~ sct· epncedido ao 
peticionario um anno de lieem;:t, pal'il, i.r·a,l;:tl' 
de swt saudo onüe llto fúr t~OIIV.,IIionh•, 1nas 
só com o or!lenarlo po1· inl;()il·o, o nào com 
todos os seus vcneimen Los, eorno J.H'l~I.Oiuil:; 
porque, eomput:.tndo-se rwsL!~S ;t ~~I':Ltilica<;ã.o 
de exet•cieio, nü.o (, de jiiSf.i<,''~ e11nen<lol-a·;L 
quem não o t:mJ., sa.lvo eaSrJS ospl!<:iacs ded<t
ra.do~ Hrn lei o óutr·os fJIIO a <.Htuida.dc pos:~a 
aconselhar. 

Nestes termos, é a Cuulnli~sii.o do p;uer:or 
que soja sulmwt;ti<lo ;i, eonsidot';u;fw da C;~
rn;.u•1t dos Deputados, o seg-uinte 

PH.O.JECTO 

O Congresso Nacional r·esol ve: 
Artigo unico_ I~' o Pre~idnnte t.la. ltcpu

blica autorizado a conceder ao llt· _ Agnnl Lo 
Candido Lins Fiallto, inspecr.or· dn ::awle do 
porto do Estado da. Pamllyba, nm armo dc~ 
licença, com ordenado por inteir·o para tr·a
tar de s1.1:1 sa.udc, onde lhe convier·; rovog-u.
das a~ disposições em cun tra.rio. 

Sala d;Ls Commis;:;·uns, l2 de julho de I!J(J _I. 
-EsrJeridi;;,,, JH'Bsitlent.n.-'L'rinú.ade, l'olat.tH' _ 
José Euzeúio.-A. Uat'l)fío.-'J'avare.~ de Lyrr.t., 

N. 97 - I ! JO I 

Autoriza o Go·verno a abrir w1 Minislel'in rla 
IndustrirJ., l'úcçiio r; (Jbncs l'uiJIÜ:as o t:I'C

tll.to e:draorrlinario rlt: 2,4.:(j8fJ$800 , ruo·rt 
]'U[Jilr a Wilson, Song & · UfJ'ffiJ! _ o frwrwci
mento de carvr'To de pedra (i:itn t.i g~l1·11rla de 
]:'erro Sttl de Pernambtu:o, rro ert:ert:inl) dr: 
1900 

A' vist,1t do ii<tes r<t,r.ões, que segut·aruer.lto 
nwt•et:o6í,rJ a.pprov:t.<,,fio cl;L C<unar·a, por
flllil.nto t'CSiilt:un dn cil'eumst;úteias quo nã.o 
pode111 Sl'l' eon t;cstad:~s. i;;d a su:L notol'icda.de, 
iL Cornrnis;-;ii," dn Or•.~a.lliOtll.o ~~de p<Hl\Cl.ll.' qun 
soja. adopf;a,!lo o segni111.o fil'oj•;,·Lu dn lei: 

() Cungressl) N<Lduna.l r·e~ul vc: 
A1·f;igo unieo. l'i~;<L o l'orlC\1' I<:Xf\CIILivo 

<Liltnriza.dr, a a.IJI•ir· a,o MinisÜ\l'ÍO da. 1ndustriib 
Vlaç,ii.<; o llhr·as J>1tbliea.s o ct·odi.to cxtraor·di
nar·in tln 21:(jH;S;~OO. pa.r·•.t pag;u· a Wilson, 
Son,; & Comp., l.irnit.tHI, o f'or·neciment.o 1le 
ca,rv:-ío do ped1·;;, l\'if;o ;i. l~stl':tth do l''orro Sul 
!lc Pnt'll<~rnulteo, no uxo1:eicio dn woo, e!l'o
du:wdo a:' IH~! : u:-; . .;ar·ia.,; OlJ<lL'iL!jtJ{\S c J'ovug;~das 
u.s tli:ip•Jsit;Õe::> nm e•JJJ tr:~1·io. 

Sa.la !la~:~ Cornrnissõns, 1:~ de jul110 d1~ l!)O L. 
-Pauln Guiw.a·rrTc<;, [H'eSidonliO. -Jlfri!Jrinh.-~ 
S~Jrzerietlo ( :orr/1a.- ()onwlio r la Fon.w; r ~t.t.
.'"J'aúino JJw·roso Juniur. 

N. HS-1901 

(A<lditivo destacado do projecto n. 184, 
de 189o) 

Transf'erc rmra o 'J1.tealnJ da r.t)'))I(J.I{a () clicfiJ 
dos t !nh.l{lfht:iYOS ?UI.WU:S, SUJI'{n-hii.IJ OS JmStOS 

tlt: contr(l,-tthll.i>'rLnl.u r; 2" luru:nl.e rio ru.~l'r;di·IJo 
r:orpo C rfti 011/ras JlrO'OÍrlencircs 

O t:lll'Jl" 1h~ 1\llgl~lllini I'OS na. v a.ns l'oi t:t•e;ulo 
tmlo <Lt~el't:l;o do llovm·no Pr•ovi .•awio n. :~~~7, 
do l~ do a.l•l'i I d11 I H!JI). 

Pat'<L ollo l\H'ILill tr·all:-lt't!rirloH otllt:i•Lfl;'\ do 
lJitadt•o da. a. t·ru:~da. , <plt~ j;t eollbt.Vi.lorrt nnltos 
de c~mh;~rquo o alguns ;LI.(\ dtl t!il.lltpanli:L. 

I )'l'ngulanll'-nt.o ot•g:.wic:o do I!Ol'IHJ dn 011· 

J.tOrlhüii'OS JlaV:ws, iL !JIIO SO l'tll'nr.•o CSS!) !lll· 
er·et,IJ, osl;:d;uin n<Ls disposições tra.nsttm·ias : 

<< Al't. 1." Pam u. l'orma!;ã.o tio qwulr·o dos 
Em Mnnsagom de 17 do proxirno fJ:tss:u.lo. engnnhoit'Of! tlii.Vaos, sor:lo- BÓ!Itentu- iJ,(l· 

o Sr. Pt·esidente da ltep11hliea, ref(Jf'indo-se :í. miLtillos os oflieiu.os de ['\ ch~sse do cor·po <l:t 
exposir;ao de rnoti vm1 do .\!in i~f;ol'io d•~ lntliH;- a,L'IIIa.<la ••.. de. » 
tria, Vhtc;ão c Obr;~s Puhl.icas, abaixo publi- Na prirneit.·<~ t•durma por que pa.ssou o 
cada, na qual s:1~ient;1 <.L neces.;icl;tdn de um corpo <lo ongonhoit·os nava.es, com a. lei 
credito de 24:flH5$800, par·a pagar· a ·wilson, n. 270, do !J d0 maio !ln 1801, ltcou est;tbcle
Sons & Cornp., Lirnited, o l'ornocimonto de eido: 
cai·vão de pedra feito (L l~iit.r·a.da. do Fcrt'o Sul « Art. 1. 0 O c:ol'po Ül~ ongenltüir•o::; nava.e,, 
de Perna.rn~.ueo, no nxorc:ieio du l!JOO, solicita p;.~rl;o eomponent1~ do quadl'o oxtr'aordina.rio 
o mesmo Sr. Prc~sidnnte a nect~~saJ·ia a.ul,ol'i- do COJ'[W <l:t :~rmada., cornpt·<:lwndot•ú. ..• 
zaçã.o p:.tra abrir o supradito erodit.o_ etc.» 

Allega a rerer·ida nxposição, eomo l:awm 1•: nas relin·mt~sqw} St~ scguit·a.m,mn victwle· 
!lcterrnina.nte do · :wgrnonto na dospoz<t d 11 du.s leis n. a. 1 !J7, do lO do ,jan1ÜI'O de 18!JD, ·e 
tr·acçã.rJ- Matol'ial-pa.t'it n qwd foi. dotado 11. 105, do I:i do outHI;ro do 18!!2, [(ri inva
o orçamento cum a sornrn<t dn I!:iO:OOOs, a l'iavelriwnte mantidaauH engenlwiros na.vao~ 
alta consitlera.vel IJUU no rlocut·so diilJnelln a. qwtli<la.dc pl'irnoruial !le- ollleiaes ela i.Ll'
anno ox:porimontou o car.·vfí.o do pcdr·;t u•m mad;.t-a.que a.lii1.s teen1 incoufit\sl;avcltl.ircito, 
mercados ent'opeus o a. t:ireumsLancia do nfi.o pois c1 uo proeedcm da Escoli.t N<.J.V<.tl, m~s co li
ser o seu preço no do Pm·na.rnbueo benofi- dirijos estu.holeeid:J.~ .po regnlarrwut;o em 
~iado pela concmTcocia,~ . vig-or, a. l.!:tiJor: 
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«Art. 5.0 Ninguem poclerá. ser adrnittido no escolha, do Governo, no quadro geral dos al
q_ut~.dro dos engenheiro.\l navn.cs soni:io por mi!·an1;cs, como no exercito acontece com 
eoncurso, c H6 porlot·d. concor t·cr a ellc quem (Js ear~os ou comwissões do~ generaes. 
tiver complcl;a.rlo o r: Ul'~O da, E:-;cola Naval A lérn do qno Hea exposto, :1 Com missão ~ 
1!otlt apvro vaçõe:-l Jllena.s c d lstincf;as. » t.nrn a notar que a. tmusf'eronci:J, tio contra.-

ilt'a, Sétlrlo os ongflnllnit'os Il<. t. va.e~ pt·ove- almintntc, cheCo do r;ot·po do engenheiros 
nlontes d<L r~seola Naval, na~ conrlí<;Õei:l aúrna, na.vitc~, pa.ra. o rltw.rlt·o dU. ar·maúa, do c1ue 
q só tlepois df~ coucluído o cur·1lo, p:)dt:ntlo l;raL:~· o :u•l;. 1" do pt·ojcet.o, nonltum pL'cjtiizo 
ri;J,t•-se a tra.nsfi!J'nnc:ia para o quadro nspoeial 011 pt·tltorir,:ã.o de dir'<Jil.os ae:~rr·ct;t pu.ru. os 
rins engen hdir'o::J, nii.o ~~justo quo a. e:~t'l'ei r· a. ofTidacs <i<Lfluellc q ua.d r· o, pol'quiJ.nto não 
milif;ar· lir1110 p;Lra O:-.l JJWSifll)f.l lnl;err·ompida. oxisto pal'íL osl;us o direito da l)I'Omoção 
no posto ele eonl;r;.~-ítlmir-a.nte, qua.nd.o os por an tiguidad.c, que se md.ingue no posto de 
d(J)na.is otTieiaoB forrn:ulos na. mcsrnn. l~scola eíLpil.ão de rn:1r· o guor·J.'a, e osciJ.rgos ou com
púclmn aüingit· ao posl;o de ;drnir·a.nt.r~ . mis.;iins eori·esponiicnt.ei':! aos postos do almi-

Nem uwsmo »cmel.lmntn <lesigua.lrla.rln fôt·a r·an l;adu sü.o tlí.L li vr·r~ e~:~collw. tlo Governo, 
jusl.ifieavel, ante a doukina tio ar!.. tl5 da inúcpondenf.evwul,o 1lu. eou<li~~iio <lo anti-
Cou~t. it.ui<;ão Feder·;.t.l, quo Hsl;abnlcen: gnida.do. 

· J•:ul,pof.a.ul;u, aceoil;ando o projccl;o, a Cmn
«Ar•t. H5. ():-; otn c~iao; do flllil,di'o e das ela.::~- rniss5.o rln Consl;il; nic,~ã4>, Lcgisla.c;ão c .fusi;iça 

RCS a.nnc.xas da, •~r·ntada. tcr•fi.o as rnoMnít~ p;t- jnlg:~ devor• a.rwesenl;al'_ernoruJ;~s ;ws :wl;::;, 2o 
tenl;m; !l va.ntagons dos do nxereitu nos car- 1 l I 

. 
1 

t c:)", snnc o : 
go!-1 c e cn. ;ngorHt corrospow en .c.>) 

Ao ~~", poi'<tltO o~ nove annos rJe nmharque, 
Do f•~et.o, sentir> n:t Marinha. o cngonheit·o não é Je ,jusl;i<,~a que :-;oj<~rn exigido~ aos offl

mtval o or1uivalunt,c du engenheiro rniliL~t.f' ciacs do actual 1111:vlro do..; cngonheieos na.
no l<:xüreii;o, n eHb podendo oc~eupat· todos os van.>, :-~irrão aos que pa1·n. o mesmo forem . 
posi;o~ da oscnla rnilil;;u·, ~~ i nncga,vel (lWl, l,r•an:o~l'el'ido;-;, do ,111adr·o da a.rmarla, rm vi-· 

']lClo eif;adu a.d,igo ria Con!'li;il;uiçã.o, n.s;-~iste geneh da pl'o,tento rnlornt:-l. ; 
úqueJle irlenl;ico rli r·oit.o . 

- Ao :~o. porque , clol;erminantlo que as pro-
A t.r:w~l'ct·oncia do cngcnheíf'o n:w:d, inw)ÕH.~, i 11 a, f'(wma ahi est;ab<:lccida, tenham 

depois de f'romovido a, cont.ra-a.lmirantc, lorrm· d:.u d:d;u. rla rofornm do qtli.l.tlro da <J.r
par'lL o fJttll.l r·o rh ar·rnatla, conl'orrno diSJlÕU m~rla, 0 j;í, to 11 du n.-d,a. sido ofl'oct.uatl:~, ficaria 
o pr·ojnet;o, é, por·l;lmto, urna soluçfí.o de tU- 0 eil;a.do ar·l;. :J" c:om nfl't :il;r1 l'ill.t'naet;tvo. 
r·oll.o, om fiwo do c:itarlo ad.. H5 da Const.i- . . (' . - fl' as :-:~o-
l.nkfi.o; a nH•nos 111.1ü ~n rüí.o complct.o ~ -~ esCíLia. A:-lstm, [l()L~, a ·f.IIIIJIIJ:-\Sa.o o .ut·oen 
do~i IJOst.os no qttarlt·o do tmgnnlrcit•os nava.os, guiuLns omc~rul:l,s: 
et·cr~ndrH\1\ nu! lo os tln vicu·nlntit•a.ntn e dnal- Ao ~~~·t. ·2", Hrthst;il.tt;t.-~. ~~ : 
lltÍJ'anl;n, o quo ;wa.r·r·nLn.l'i t. lllll r.t.llg'Jlmnto Arl.. ':!-". os I"~ l.nJJnJJI,ns t,J':Lttsfut•id.os do 
eonsidnt·a.vnl d(\ tlos.J_H\Za p;lra. <.l J~st.ario, ali;í.s 1 1 1 · 

f
• qu:~dt·n ria at'lll:~c :~ [Hu·:~ o r os ongou wu·os 

sem uf;ilid;~cJo í~lgurn:t ]nt·:~. os serviços <L- n:t.vao . .;, 11epois da. pt·ontul~ac_:ü.o d;~ PI:o~nuto 
l'ncf;us :ws engenltnit·os tta.v;ws pelos t•egllla- lei, dev<~J{t · 1 n1:r,01• alll ;w posl,o do ei:L)JLf,a.o do 
mentos em vigot·. rnat· 0 guen·a. 0 JIH .~:mto tmnpo de nlllba.t'I!UO 

Exí1miJJado aincl<L o pr·ojndo ~ob o podo 0 nas ·llHJ;o;mas conJit;õos ox:igi1las para os 
de vist:.~ rln potl(wom ou nã.o os ongnnhoit•os nfliei:LOS do quatlro da arrnadu.. 
na.vans deRnmpntthar· oseí1J'go:-l c eornmis~Jí)os, No art. 3o sHhsl;il.ua.m-sc as palavras-a 
tjiiO COl'l'CSJlOlldmn :t011 offieia.os drt U.l'lll3.d:l, rJ;ü:tl.' da organiZíV,~ã.o do rpmdro c] a, i.l.l'nti.l.d<lo_:
JlOS p<miios do almirantado, vol'ifica-sc quo pulas :-~cgrr.inf;e:-l: a dai;ar tia. pt.•omulg<~çao 
pelo sou prormro lil3<!hnico o prolissiOJútl estão 1 1 · 
cllcs lt:thilita.d.o.'l a oxercd-oil, dopendcndo a da pt·oson ;n m. 
1wrnoa.qi'í.o apenas do el'it,nrio do (.l()vcrtJO, Assim emendado, cntentle a Commissão 
unico competcnt.n · p:u·:t J•cgul:u• as p1·nfe- quo, at1.onclendo o pl'ojccto a um direito 
l'eneins mn eargos do c:onfhnt;a.. g;u•;ut1.ido pnlo ar·t. 85 ela Gonstituiçã?, e po1· 

. · . . . 'ac(:rescimo irnportan1lo em ocononna, pela.. 
o nngortft(\ll'O, no oxCI'etlio, dcpo.ts do :1i.f;11t- suppt•nssft.n dus pos t.ns de r:ontra-alrnir:.t.n~e e 

gir• o poHth do goruH•al. tio bf'iga.da., - <~ l.ransl'tl· 'do 2o~ Lnnnntns no c1uarlr.t rlos engenhmros 
l'ldo pa,t•a, o qnadr·o dos gcnt~ra.o:;, · eunrmum ::t. navao;, dovn :-:!llr :t.ppr·o·va.d(l. 
todas as armas. :w pas.·w que Hit rnal'inha 
cht-so :•. :tnow:t,lia, de ltn.vol' um quu.t.lro e.;- S:~l:~ das CrHnnlis~úc,; , 8 dn julho de 1901. 
poeia.l pÚ.r·a. o eontt·a.-altnit·antu dtel'e ·do -.l . .f. Suo.bru, Pl'I!Hhlcnic.-- L~ti.::- nomingv.es, 
cot')H) de engnnlteü·os rnvao::~, <;a.t·go o·diü t'fllal, 11'.-Fn~derú~o Borrjr:s.--niw~do,via Cor·-

. cpm, a . . ::-~irn, t.ot·na.·HO irt:Ltllovivel. qua;ndo r f:(I.-Mfi·erlo l'inlo . -/\1:11,,w· hi'mns,.-[i'. To
mais eon vi !'ia, fJ ue f'us.~e pru\:ido .por 11. \' !'C h:nUno • .:.._ <lymcr/o }.rlm·tlucs . 
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N. :i7 H- t900 

Redacçrio do adrlítit'o destacado, em vil'lude 
do art. 132 rlo Regimento Inte1·no, na 
2a discusstio do projecto H. 184, de 1898, do 
Senado, que 1'~01'f1tHti:a o quad1·o do1 offi
ciaes dtt annadtt 

O Congt•osso Nacional decreta: 
Al't. 1.° Fica teanst'erido par:t. o quadro 

da armada o chefe dos ongenheit•os n:waPs e 
supjlrimidos os postos de eontra-a.lmiran te e 
2° tenente do I'ospeeti v o corpo, cujo chefe 
será um official general d;l. armada. 

Art. 2. o Depois de reorganizado o q ua.dro 
da armada, só poderão ser promovidos :1.0 
posto de contra-almira.nte os officiaes elo 
c.n·po de engenheiros navaes (lUC contarem, 
até o posto de capitão tio m;u• e guerra, nove 
:.utnos, pelo menos, de embarquo, prazo este 
que é exigido pa.rrt. o accesso do:'l otnches do 
quadro da arma.d;t, úosdc 2° tfmente a contra
ll.Lmira.nto. 

·AI't. 3. 0 A~ pt•omoções :~o posto de contr;_t-
·. almiJ•ante, <t contar tia. da.t:t da, reorgam
zação do qua.<l1·o !la <tt•mada, serão t'eitas, 
por escolha., entt•o o~ ca.pitã.e~ <le mar o 
guer1•a do allu!lido quadro e do de engenhei
]·os navaes que lwu vcrom preenchido · a~ 
condiçüos legaes, ua razã.o do ,qua.tro vagas 
para o quadro da armada o uma para o de 
engenheiros navae:,;. 

Art. 4." Oepoi~ 1le pt•omovidos os actúa.e"! 
2°• 'tenentes do corpo de ongonheii'os nava.es, 
•ts ViLgas que se derem d~ 1°' tenentes no 
me;o;mo quadro scwão pt\.:enchida.s pot• tl'a.ns-
1oreucias, com JH'ejuizo do antiguidade, de 
1 nM tenente~ tlo quadt•o da armada. que 
houvet•em completado o tempo de embarque 
Jiesso posto, dovondo set• feita, pot· concurso, 
prévin.ment.c ol'ga.nizado. a escolha, para 
.:ada uma. da:; especia.lhlades dtt engenhttria 
naval. 

Art. 5.° Ficam extensiva~ ao corpo de 
engenheiros nava.es as disposições relativas 
;;, ref'orma. compulsoria dos officiae.; do q ua
tlro da. armada, exceptuado.~. porém, OS· 
engenheit·os navae~ nã.o l,)rocedente~da E-;cola. 
~~aval, os quaes só poderão ser reformados 
de accordo com os ctL:-;o.~ previsto.'! na lei da 
reforma. 

Art. 6.° Fica o Governo autoriz~do a 
a.ltemr os regulamento::l em vigor, de con
formidade com a pre:3ente lei. 

Art. 7. o Revogam-se as dispo.)ições em 
contrario. 

Sala das Commissõe;;, de julho de 1900-
Alves Bm·bosa, presidente.- R. Paixiío.
Nelson de VasconcBllos e Almeida.-Soares 
dos .SaHtos, 

O Sr. Pre~idente-Tendo dado a. 
hora, de ·:igno pal'a a.manhãaseguinte ordem 
do dia.: 

·Votação do PI'ojocto n. 91, de 1901, auto
riz<\JHlo o Govm•no a. abrir o cl'edito neces
sario para pagamento, _no corr_ente ex.er~ic~o. 
a. um chefe de secção, Incumbido d<\ blbllo
thect~ da C<.tmara dos Deputados, e de um 
conservador d1\ bibliotheca., nomeados por 
deliberação da mesma. Canmra.· el!l ses~ão de 
G de julho do corrente ~nno L2a dli')Cussa?); 

Continua.ç~o da 3,.. d1scussao do proJecto 
n. 42 B, de 1901 , qne fixa as f'01·ça s de terra 
pa.l'a o exercício de 1902; _ . 

Contimmção da :3• discus:;;ao do proJecto 
n. 4G, tle 1901, a.ntOJ•iza.ndo o Poder Exe
cutivo a abrir ao Minis~erio da Guerra. o 
credito ex.traorrlinario de 4:225.$800; para 
pa(J'amento do ol'dcnado a. que tem direito o 
a.h~ox: :l.I'if'e rlo extincto ArsenaL de Guerra 
de Pernambuco .João Clima.co dos Santos 
Bernartle . .;; 

Continuaç.-1.o da discussão nnica do parecer 
n. 14. de 1901, opin<t.ndo no sentido (le serem 
acceitas as emendas offerecidas na 3a. dis
cu~sã.o do projecto n. 99 B, de 1900, que . re
organiza a Justiça 1lo Di.strict~ Federal ;. 

Continuação da 3... 1hscussao tlo proJecto 
n. 268 A de 1900, autorizando o Poder Ex
ecutivo ~ garantir . os juros e ~mortização, 
duru.nte 15 annos, na. importa.ncta a.nnua.l de 
71 :500$ coi•respon1lentes ao emprestimo de 
650:00()$, juros de 7 %, o amortização de 
4 %, que effectuar a Associa,ção do 4° çen
tenario do Bra.zil, pam o fim de constt•utt• o 
eJificio destinado <i. Escola de Hellas AI·tei; 

2a di.;cussiio do pro.jecto n . 1:30 A, de. 1898, 
determin~ndo que o~ membros do Tr1bunn.l 
de Contai sejam aposentados com t~do.~ os 
vencimentos, após 20 annos .de serv1ço, ou 
com o,; vencimento::; propot·cionaos, -após 
10 annos, p1·ovada a invalidez, c dando 
outras providencias ; 

2"' discussão do p l'oject0 n . 67, de . 190 l , 
autorizando o Poder Executivo a abru• ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordi
nario de 4:806$630, pa.ra cumprir a sentença 
do Supremo Tribunal Federal, que mandou 
paga1· ao rn~jOl' Democrit~ Ferreira da 
Silva os vencimentos ctue detxou de receber 
como lente, em di .poniuilidade, d& Escola 
Militar do E>~tado do Rio Grande do Sul ; 

2a. discussão do projecto n. 57, de L901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazonda o credito oxtraor
dimrio de 104:542$58 ·~. para occ.:>rt•eL' ao 
paaamento da'3 gra titicações devidas aos 
eZ:pregados de div~rsas alfa_ndegas da 
Republica, incumbidos do serviço de esta
tística e revisão do despachos em 1897 e 
1898 ; -
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Presidencia do Sr. Vaz- de Mello 

2~ discussão do · projecto n. 58, de 1901. 
autorizari:lo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credi t1 extraor
dinario de 8:000$, para pagamento do alu
guel da casa onde funccion•1u, de setembro Ao meio-dia procede-se ;i. chamada., <-i. que 
a dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal no ro.4pondem os . Sr. V<\Z de Mello, Carlos de 
Estado do Ri;) Gt•ande do Sul e o supple- Novaes, Angelo Neto, Aga,pito dos Santo!!; 
mentar fle 20:000$ á verba ga. - Caixa Luiz Gualbet•to, Albuquerque Serejo, Gabriel 
de Amortiza~ão -da · lei n. 746, de 29 de Salgado, Arthur Lemos, Serzedello Corrêa, 
dezembro de 1900, art. 28 -- Assignatura de Urbano S.mtos. Rodrigues Fernanda;;, Chris
notas ; tino Cruz. Guedolha Mourão, Cunha Martins, 
. }a. discussão do pl'ojecto n. 43 A, de l90l, Rl\ymundo Arthur, .Virgílio Erigido, .José. 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Avelin(), Nogueh•a Accioly, Frederico Bor
)1inisterio da .Justiça e Nego'cios Interiores ge :, Gonçalo Souto, Sergio Saboya, Augusto 
o credito ext-r:aordinario de 2:827$800, para Severo, T<wares de Lyra, Camillo de Hol· 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa landa, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, 
de Araujo, viuva do juiz do direito em dis- Rricio Filho, .João Vieira., Mala.quias Gonçal-. 
ponihilidade })acharei Liudolpho Hisbello · ves, Esmern.ll\ino Bandeira, Cornelio da Fon
Corrêa de Araujo ; · seca. Julio de Mello, Affonso Costa, Joviniano 

ta., discussão do projecto n. ll A, de 1901, de Carvalho, Sylvio Romero, Fausto Ca.r
autorizando o Poder Executivo a abrir um doso, Sea.bra, Milton. Tosta, Felix Gaspar, 
credito da quantia de 2:638$045, ao Ministro Manoel Caei;ano, Sa.tyt•o Dias, Alves Barbosa, 
da Fazenda, para pagamento de .forragens, Adtt,lberto Guimarãe!-I,Augusto de Freitas;Ro
agna e objectos de expediente fornecidos pela dt•igi.Ies Lima, Tolentino dos Santos,Para.nhOs 
Companhia das Aguas de Maceió e outro!.!, Montenegro, neredi1\ de S<í.. Celso dos Reis, -
:por conta do Ministerio da Guor•ra clurante Henrique Lagden, Augusto de Vasconcellos, 
os exet•cicios de 1894, 1896, 1897 e 1898: S:í. F'I'flire, Nilo Peça.nha, Lourenço Baptista, 

Discussão un,ca do projecto n. 86, de 1901. Custodio Coelho, Pet·eira. Lima, .Julio Santos, 
autorizando o Poder Exec11tivo a computai' Am·cliano dos Santos, Martins Teixeira, OH
para o om~ito da :tpo~entadoria ele Paulino veira Figueiredo, Theophilo 0\toni, Yiriato 
Gonçalves de Olivoit•a I<'t•eita-;, portf'll•o du. Ma.scat•enhas, Francisco Veiga. João Luiz, 
Caixa de Amor:;ização, o tempo decor•t•entHde Monteil•o de Barros, Esperidião, Bueno de 
I de julho tlc 1873 :t 3'1 de mar~~o do 1887; Pa.iva, Alft•edo Pinto, Adalberto Ferraz, Ne-

Nova discussã.o üa ornonda do Sr. Herodia ·cesio Tavares, Antonio Za.charias, Henrique 
•le Sá ao pt•ojocto n. 38 A, do 1!)01, que à.uto- Ralles, Mayrink,· Landulpho de Magalhães, 
riza o Governo a. contlt•mat•, attendendo ú.s Sabino Bart•oso, Carlos . Ottoni, Manoel Fu,l
necessarias vaga-: no primeiro po:{to do gencio. Nogueira .Tuniot•, Lindolpho Caetano, 
otncia.l elo exercito, os alferes gt•aduados quo Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Rodol· 
tiverem obtido ai! approvaçõcls plenas ele que pho Paixão, La.martine, Padua Rezende, Gus
trata o itrt. !l5 do t•ogula.monto (lo 1~ ele tavu Godoy, Malta Junior. Dino Bueno, Bueno 
abril de Hl98; de Andrada., Adolpho Gordo, Edmundo da 

3:. discussão do pt•ojecto n. 264, de hMO. Fonseca, Luiz Piza, Azevedo Marques, Tei
antorizando o Governo a prorog~t· o pt•az· · xeira Bt•andão, Ovidio Abrantes, Lindolpho _ 
concedido á Sociedade Montepio Get•al dü Serra, Manoel Alves, Xa.vi~r do Valle, João 

· Economia dos Servidores do Estado, para in- Candido, Lamenha Lins; Carlos Cavalcanti, 
demnizar ao Thesouro Federal da quantia Francisco Tolentino, José Boiteux, Germano 
que lhe é devedora, até quo essa instituição Hasslocher, Francisco Alencastro, Victorino 
regularize sua situação, podendo mesmo rele- Monteiro, Vespasiano de Albuquerque, Caro
val-a do pagamento da importancia em que pos Cartier, Cassiano do Nascimento e Diogo 
ficou alcançada no anno de 1899 ; · Fortuna. . 

3 .. discussão do pt•ojecto n. 231 A, de I90Cl, Deixam de comparecer com causa parti-
elevando a 16 o numero de engenheiros cipada o.~ Srs. Gastão da Cunha, Sá Peixoto, 
chefes de distrlcto, na Directoria Geral dos Pedro Chermont, Luiz Domingues, João Lo
Telegra.phos, no exercício de 1901. pes, Pereira Reis, SoarJs Neiva, Silva Ma-

Levanta-se a sos;;ão ás 5 horas da. tarde. 1•iz, Gomes de Matto:>, Moreil'a Alves,Estacio 
Coimbt•a, Elpiclio Figueiredo, Neiva, Fran-
cisco Sodré, Paula Guimarães, Vergue de 
Abreu, Marcolino Moura,Dionysio Cerqueira, 
.. José Monjardim, Sampaio Ferraz, Raul Bar
roso, Martinho Campos, Silva Castro, Ran
gel Pestana, Estevão Lobo, José Bonifacio, 

.. Penido Filho, Silveil·<~ ·'Drummond, Arthur 
Colmara V, .. JH 
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Torres, :Miratida Azevedo, ValoH de Ca,;;t,ro, 
Paulino Ca.rlo:'\1 Ali'rcdo Ellh, .Ar;wjo Cintt·a, 
Xavier de Almcitla, Paula Ramo:-;, Bat'ho >a 
Lima., Franci;;co Moura, Angol11 Pinltci)'o o 
Pinto tl<t Roclta. 

E ~:mn ca.nsa o .. : Sr.>. Cal'lo.-: 1hrcellino 1 

Antonio Bast.os, Indio do Brazil~ .Jo.:le En~o
lJio, Anizi.o do Abreu, Joã.o Gayoso, .Joaqnim 
Pire:'l, Thomaz A-ccioly, Fra.11ci:>co Sá, Eloy 
llc Souz;n., Lima I?illto, Trindade, CcJ:-;o de 
Souza, Pei'cir·;t do Ly1·a, Pedro PornamlJuco, 
.José Duarte, Ep;mlinondas Oracindo, Araujo 
Góes, Arroxella~ Gn.l vno, Raymundõ tlc l\Ii
randa, Rodl'igucs Doria, Castro Robello, Eu
genio Totll'illho, Edna.rtlo Ra.nv:s, G<tldino 
Loreto, Pinheiro .Junior, José Marcellin l, 
It·inen Machado, Nelson de Vasconcello:-;, Os
ea.r Godoy, Bn.rJ'0:-:1 Franco .Jnnior. Antonino 
Fin.lho, Denr.lr.ciann de Souza,Alves de Bt'it,{1, 
Pereira dos Sn.nbs, Joaquim BroTes, Ilde
fonso Alv'im, Monteiro d<L Silveira, Carnnit'O 
de Rezende, Franciseo Salles, LeoneL Filho, 
Lamounier Godof1·euo, Fernando Prestes, Mo
i;eira da Silva., Dorningues de Castro, Oli
veira Braga, Costa. Junior, Joaquim Alvaro, 
Cajado, Cincinato Bra.ga, Herrncnegildo de 
Moraes,Benedicto de Souz;t. Alencar Guima
rães, Ma.rça.l Escolm.r, Soat'os elos Santos, 
Rivada.via Corrê;t, Aureliano B<trbosa. e Al-

. fredo Varella. 

Abre.se a sessão. 

E' lida, e sum dc~hnl;e approvarln. n:acta. ela 
sessfi.o antecedente. 

O Sr·. 1-lePedin <le Sá --Peço a, 
palavra pela oL·clnm. 

O Sr. I_.rerd<I•~nte-Tnm a P•thVJ'<L 
o nohro Ile.puta.du. . 

O 8r•. Jlcr•edia de Sia (pcht ordem) 
-Br. P l'esidcnt.c, o t.elegraplto a.n nunctou 
hoje ao rnnndo intuir·o, sem duvida., um tris
tíssimo a.contecimento :-a morte do illttStl'e 
Sr. _D. Frederico Erra.zuriz, digno presi
dente da Republica do Chile. 

Quando um golpe tão }irofundo vem ferir 
uma Nação amiga., nós br<:Lzileiros, os filhos 
desta -grande nação, tão in~imamente ligada 
por laços de sympathia e fea.ternida.de á- Re
puhlica do Pacifico, não podemo;; nos cJnser
var em: silencio, mas flevemos pa~entoar a 
JIOSsa. dor, quando esta dor não é mais do que 
a. expressão da sinceridade, não é mais do 
que a expressão do nosso profundo pezat· pelo 
facto, _que, comqua.nto esperado, não no:3 
produzm meno;; dolorosa impressfi.o, (Apoia
dos.) 

Não venho fazer, S1·. Presidente. a biocrra
.phi~ do illustre morto, um dos políticos ~ais 
ommentes da. AmerJCa do Sul; é, porc1m; tão 

admirada a StHL elevada estatura. moral, foi 
tão conhecido o seu go,ierno, c, principal· 
monte, fora.m tão grandes c fecundos os ex
emplo.> da.clos ultimamente por S. Ex., que1 
c::;tou certo1 a Ca.m.n.ra, adbJitahdo o i'equei'i· 
ment.o qL1c venho do ter a. honra tle apt•e::;eii
tar-llte, não se nngar<i. a concm•r·er pa1'a que 
a. Naç~o Brazileira patenteie ti. RepulJiit:a dq 
Chile os sentimento;; de pczar, (lo (lUt:l esta 
pos~ui<ln, pelo golpe com que aqueHa aca.ba. 
de ser ferida .. 

Fa.lloi, ha. pouco, nos grandes exemplos 
dados pelo presidente do Chile ; accrescepto 
que foram exemplos de quo se deviam apro
veitar, nfi.·o só as Naçõe> Americanas, como 
as propria.:.; naçõe . .; enropéas. · 

Para lova.ntal-o bem alto, para collocal-o 
em um pedestal, a que talvez attingirão pou· 
cos politicos modernos, ·basta, Sr. Presi
dente, lembrar a attitnde assumida por esse · 
digno presidente de uma republietL ameri· 
cana, em relaçfi.o n.o ultimo pleito eleitoral ; 
hasta determo-nos sobre este acontecimento 
-dtt nenhnma inteevonção do chefe de um 
govemo em um pleito, entl'egando <1. nação 
a. livro escolhrt de SJU snpt•emo magistrado ; 
fa.cto que as oui;ras nações ~o continente, na
çiJes tambem clemocraticas e (1ue visam um 
fim democra:;ico1 deveriam aproveitar como 
bom exemplo, para darem assim uma prova 
de respeito ã.;; instituições que as regem. -

E, Sr. Presiden-te, desejando que a Nação 
Bl'aziloi r a não se mostre indillol'ente a e-380 
triste acontecimento, á dor que sente o 
Chile com a, m01•to do seu pl'imeü•o magis
h•a<lo, mando ü. Mesa um requerimento, pc
tlitHlo quo se lance na aeta um vo_to de sit~
cel'o pcza.r, c que se levanto a ses>ao de lw:)c 
como uma proV<t de amizade e f'ympa.i;hm 
ao nobre povo chileno. 

Acct•cscentarei ainda. ao me.u requo~·i~ento 
St·. Presidente, que <t Camara, por mter
mcdio ·da Mesa, telegt•aphe a.o Congresso 
da H.epuiJlica do Chile, datulo sciencia. de sua. 
resolnçã.o. 

Tenho conclui1lo. (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida é appt·ova.do unanimemente o 
rertnerimcnto do Sr. Heredia. de ~ü.. . 

O Sr·. :Presidente-Não havendo 
nada rna.i.~ a tratar, designo pa.ra. segunda
feira., 15 <lo cori·ontc, · a seguinte ot'clem do. 
dia: 

Voi;a.ção do projecto n. 9l, de 1901, a.utori
za.ndo o Governo a abril• o credito necessa
.rio para. pa.gametrt.o. no corrente exercício, <L 
um cltote de secção,incumbiclo da IJibliotheca 
da Cn.mara dos Deputados, o de um conser
vador da bibliotheca, nomeado;; por delibe
ra.çiio ela mesma Cn.mara em sesiJão de 6 de. .. 
jlAU\q d,o c:;q\J;I2Qte m~no (2a diSCUilSâ.o) 



Discussão unica do parecer n. 31,- de 190 J , 
julgando r1ue não deve sei' considerada obje· 
cto de deliberação a denuncia dad<t pelo con
tra-almirante Custodio .Tos(: de Mello contra 
o Sr·. Presidente da Republiea ; 

Continuaçi'ip da 3a . discuss:io do pPojeci.o 
n. 42 B, do 1901, que fixa as forças de terra 
p:~ra o oxereicio de 190.2 ; 

Continuação da 3a discus;i'io do pPojecto 
n. 46, ele 190l,autorizando o Poder Executivo 
a a.brlr ao Ministerio da Guerra o credito 
extraordinario de 4:225$800,par.t pagamento 
do ordenado a que tom direito o almoxarire 
elo extincto Arsenal.de Guerra de Pernam
buco João Climaco dos San tios Bernardes ; 

Continuação ·da discu~sã.o unica do parecer 
n. 14, de 1901, opinando no sentido do serem 
acceitas as emendas o11'erecid<ts na 3a discus
são do projecto n. 99 B, de 1900, que reor
ganiza a .Justiça do Disliricto Federal; 

Continuação ela 3a di~cu~são do projecto 
n. 268 A, de 1900, autorizando o Poder· Exe
cutivo a garantü· os juros c amortização, 
durante 15 annos, na importaricia annual de 
71:50!18, correlpond{mtes ao emprestimo -de 
650:000$, juros de 7 °/o, e amortização de 
4 o (o, que effectuar a As:-Jociação do 4° Cen
tena.rio do Brazil, pal'a o fim de con::~truir o 
edificio destinado ~i, Escola de Bellas Artes; 

2a discul)são do projectó n. 130 A, de 1898, 
determinando quo os membros do I ribun<tl 
de Contas sej<~m apo;;entados com todos os 
vencimentos, após 20 annos de serviço, ou 
eom os vencimentos proporciona.ei-:1, apó:; 10 
annos, provada a invaliclez, e da.ndo outra:; 
pro v idenciai-l; 

2a discussão do projecto n . ü7, de 190 l, 
autorizando o Poder Executivo ·a alH'Ü' ao 
Ministel'io da Guerr.\ o credgo oxJ;eaordina
rio de 4:806$630, para cumprir a sentença 
do Supremo TI'ibunal Federal, qnc mandou 
pagar ao major Democrito Ferreira da 
Silva os vencimento:': que deixou de roc:::l.Jer 
como lente, em disponibilidade, lla E~cola 
Militar do Esta.do do Rio Grande do Sul; 

2a discussão cio projecto n. 57, de 1901. 
autorizando o Poder Executivo a abl'lr a.o 
Ministorio dtL Fazenda o credito ext1·aordina, 
rio de 104:542.~583, para occorrer ao paga
mento das gratificações devida,'! aos empre
gados .de diveesas alfa,ndegas da -Republica, 
incumbidos do serviço de estatística o' rnvl
são de despachos em l8H7 e 1898; 

2adi:-~cus::lão doprojecto n. 58, de 1901, 
autorizando o Pode1• E'xocutivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario de 8:000$, para pagamento do aluguel 
da casa. onde funccionou, de setemlJro a. de
zembro de 1899, a Delegacia Fü;cal no E::ltado 
do Rio Grande do Sul e o 1mpplementar de 
7?0:000$ á verba. ga_Caixa de Amortização.,-
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da lei n. 746, de 29de dezembro de 1900· 
art. 28-Assigna,tura de notas; 

l"' discussão do pl'ojecto n. Lt:3 A, de 1901, 
autorizando o Podee Executivo a abrir ao 
Ministceio da, .Justiça e Negocios Intori,9res 
o credito ext.raordimrio dn 2:827$'300, para. 
ptgn,mcnt•) a D. E11genüt Tor·enão Cm'rôa. de 
Araujo, viuva do juiz d!l) 1lireito em dispo
nibilidade b<:wharel Lindolplto Hisbello Cor-
r,êa do Araujo ; · 

~1a dil:lcnssã.o rto projocto n. 11 A, de 1901, 
antorh;ando o Poder Executivo a abril· mn 
credito da quantia. de·2:6:38$045, ao Ministro 
da Fazenda, para p:tgament'> de forragens, 
<tgua e ohjcclios lle expediente fomecidos pela 
Companhin, d<ts Agtm,; <lc Mnceiô c outros. 
por conta tlo Minisiierio d<L Guerr:t (lurante 
.os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 1898 ; 

Discns·:ão nnimt do peojecto n. 8Ci, do 1901. 
autorizando o Poder· l•:xccutivo <L computar 
para o ell"eito da apo:,;enta,doria de Paulino 
Gonçalves· de Oliveira Freitas, porteiro da 
Caixa do Amortização, o tempo decoerente 
de l de julho de 187:3 a 31 de março 
do 1887; 

Nova discussão da emenrl<t do Sr. Heredia. 
de Sa tto projecto n. 38 A, de 1901, que au
tori7.a o Governo a confirmar, attondendo <i.s 
necessarias vagas, no primeiro posto de offi
cial do exercito, os aJferos graduados que 
tiverem obtido a.s a.pprovações plenas de 
que trata o art. "95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898 ; 

sa discussão do peojecto n. 264, de 1900. 
autorizando o Governo a prorog·ar o pra,zo. 
concedido <1 Sociedade Montepio Ger·tt.l de 
Economia dos Servidores do Esta(lo para. 
indemnizar o Thesouro Federal da quantia 
que lhe é devedora, até que e.~sa institnição 
regnlaeize sua situação, podendo mesmo re
leval-a do pa.gamento da importancitt em 
que ficou alcançada.. no anno de 1899; 
· ga discussilo do projecto n. 231 A, de 1900, 

elevando a 16 o numm•o de engenheiros 
chefes de districto, na Directoria Geral dos 
Telographos, no exercicio de 1901. · 

Levant<t-se a sessão ::ts 12 horas e 30 mi
nutos d<t ·tardo. 

54"' SI':SS;\0 81\I 15 DE .JULHO DE lHO! 

P1·esidenda elos Srs. Vaz de Mello (P1·esiden· 
te), .Julio. de j}Jello (2" Vice-Presidente) e 
·v a.~ rl~: Mello (Presidente) . 

Ao meio dia procede-se <L chamad<t, a quo 
ro.:;pondem os Srs. Vaz de Melltf, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Rodrigues Fernandes, José Euzebio, Christino 
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Cruz, Guedelila. Mourão,_ Cunha. Martins, 
Raymundo de Miranda, Virgílio Brigido No
gueira Accioly, Francisco Sá, Fl'ederico 
Bor•ges,Gonça.lo Souto, . Tavares de Lyea, Br·i
cio Filho, Cornelio da. Fonseca,Julio de MeUo, 
Affonso Costa.1 At•roxellas Ga.lvão, .Jovinia.no 
d~ Carvalho, Seabra, ManoGl Caetano, Satyt1o 
Dtas, Alves Barbosa, Augusto de Freitas, 
Paranhos M mtenegro, Pinheiro Junior, 
Heredia de Sá, Augui3to de Vasconcellos, 
Nilo Peçanha, Custodio Coelllo, Pereiea 
Lima, Aurelian{) dos Santos, Martins Tei
veira, Oliveira Figueiredo, Theophilo Ot
toni, Vil'iato Mascarenhas, Gastão da Cun Ira, 
João Luiz, Esperidião, Bueno de~ Pa.iva, Al
fr•edo Pinto, Antonio Zacltaria::;, Henrique 
Salles, Sa.bino Ba.rr·oso, Ca.1·los Ottoni, Ma
noel Fulgencio, Nogueira .Junior, Lindolpho 
Caetano, Eduardo Pimentel, OJcgarío Ma
ciel, Lamartine, Gu~tavo Godoy, Dorningues 
de Castro, Dino Bueno, Costa .Junior, Bueno 
de And!'ada, Adolpho Gordo, Edmundo da 
Fonseca, Luiz Piza, Clncinato BracriL, Lin
dolpho Serra, Xavier do Valle, Ca.rlos Ca
valcanti, Paula· Ramos, Francisco Tolentioo, 
Víctorino Monteiro, Vespasiano de Albuquer
qu.e, Alfredo Varella, Cassiano do Nasci
mento e Diogo F01•tuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em di,;cussão a acta. 

O Sr. Francisco de Sã - Na 
sessão de sabba.do mandei á Mesa uma re
presentação dos supplentes do Correio e não 
sómeute do supplentes de carteiros como foi 
publicado no Diario Offieial. Por: isso peço a 
V. Ex:. que mande fazer as necessa.l'ias recti
fica.ções. 

O Sn.. PaEsmgNTE- O pedido do nolJI•e 
Dr.putado ser:.t satisfeito. 

O Sr. Carlos Cavalcanti 
(pela ordem)- Pedi a p<~lavra. unicamente 
para participar a V. Ex. que o meu coUega 
o Sr. Dr. Alenca.r• Guimar•ãe,; deixa de com
parecei' á ~es~ão do lwje por e .. 1tar enfeJ'mo. 

O Su. Pn.t~SIDENTt~- A Mesa tomará em 
consüler;~ção a communicação l'eita. 

Em seguhh ê appr·ovath~ a. n.cta. da sessão 
antez•ioP. 

O Sr. Presidente-Não lmvendo 
numero legal para se proceder· ú. votu.~~ã.o da 
materia. indicada na. ordem rlo !lia., passa-se 
á ma teria em discussão. 

E' annunciada. a discussão unicn. do parecer 
n. 3l,de 1901, julga.n lo que não eleve ser con
siderada. objecb de deliber·a.ção a denuncia 
tlalia. pelo contra.-a.lrnira.nte Custodio J o~é de 
:Mollo contru. o BJ•. Presidente da Republica. 

Ninguem pedindo 'a pa.hwra.~ é encerrada 
a dis~ussão e adiada a votac;õ.o. 

E' n.nnunciada. a. continuação da :ia discussão 
tlo projecto n. 42 B, de l 90 L que fixa as for
ças de terra. pa.I'a o exrll'cicio de 1902. 

O Sr. Pretddeote-Tcm a. pala.vra 
o Sr·. Bueno de Andrada. 

O Sr. Bueno de -".ndrada 
c.1meça pedindo á Mesa que lhe envie um 
exemplar da. lei de fixa.çã.o de f . .r~,;as" e bem 
assim que declare si é a.uthentico o r•etu.torío 
do Sr. Ministro !la Guerra, que tem em 
mãos. 

Declarando o Sr. P1·esidente que reco
nhece a. a.uthenticirlade do relatorio, diz o 
orador que antes de criticai-o, rende home
nagem á Commissão de Marinha c Guerr<~ 
por não se ter inspirado nas idéas do Sr. Mi-
nistro da Guerra. . 

S. Ex. propõe o augmento do numero do 
a.lumnos das escolas militares, allegando que 
de todos os E:)tados veem moços que desejam 
dedica.r·-se á carreira. das armas. 

A honrada Cornmissão, oppondo-se a este 
e a outros esbanjamentos propostos pelo 
Sr. Mini.~tro da. _Guerra, bem mereceu do 
paiz. 

A' pag,;. 25 do relatorio, diz o St'. Minis
tl•o que a reversão dos soldados á vida. civil, 
é um bem para o paiz. 

Acon,;elha S. Ex. a volta dos soldado~ aos 
labores da vida civil, por· i.-;so que retel-o:o;, 
na vida. militar, ê, em sou entender·. pre,;ü~r 
um desm'viço ti. Repuhlica. 

Entt'etanto, a Cummissão ptmsa que. se 
tlevem l'a.VO!'Ceer OS Soldados lliiP t\OSBjltl'OJ11 
pet'm<uwcor no exercito. 

A Commissã.o, pol't.u.nto, advogando o re
eng•~,iamento, está em oppusit;ã.o às· illêa.s do 
Sr•. marechal Mu.Uet. 

Ditas estas pa.hWJ'a.S quo se prendem dire
ctamento ao objecto da proposição em de
l)a.te, passa a tratar de outro.~ assumptos 
qua dizem r•espeito ao projecto, embora. in
directamente. 

Lendo o t1•ac.ho inich\l do relatorio do 
Sr. Marechal Mallet, perguntou a si mesmo 
em que ponto do territoi"io nacional é que os 
nossos irmãos pereciam em defesa da liber
dade patria? 

No trecho seguinte, porém, teve a. res
posta ; reconheceu que S. Ex. não se refel'ia 
a brazileiros, mas aos boe,·s! 

Lamenta que o Sr. Ministro da Guerra., 
olvidando a sua. posição official, esqueceu· 
do-se da. neut1•alidade que, em assumptos 
interna.cionaes, lhe convinha observar se ti
ves3e manifestado, meno.3 discretamente, 
contl'a, ~~ lnglaterra. e a. favor dos boers! 
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· Foi po1; e~se mo ti v o que começou 1l.S suas 
observações, perg~mtando a.o Sr. Presidente, 
si este relatorio é verdadeiro, authen
tico. 

Acredita interpretar o:; sentimentos do 
todos os seus collegas, dizendo que eea. me

-lhor que o trecho a que se refere não tivesse 
sido incluído neste relatol'io. 

Mas o Sr. Ministro. não se limita, a tomar 
partido pelo Tt·ansvaal contra a Inglaterra. 
S. Ex. analysa e critica a direcção dada 
pelos generaes inglezes aos soldados que 
opera.m na Africa do Sul. 

Respondendo a um aparte do SI'. Poreira 
Lim<1, diz o or<tdor CJ. ue <1 q uestã.o é de apre
ciaç.ão de vistas. S. Ex. que é vice-presi
dente do Estado do Rio, por certo nã.o 
admittiria que um seu secretario escrevesse 
um relatorio nestes termos-

Es~c rela.torio, diz o orador, tem ainda 
muitos outros pontos f1·acos. Tratando-se de 
um Ministro 1lo Sr. Campos · Salles, que 
perante o estrangeiro, na qualidade do Pre
sidente eleito da Republic<\ assumiu o com
promisso d~ gra.ndes economias, para fiel 
execução do funding loan, não era de 
esperar que esse relatorio apertasse para a 
esquerda, com o fim de all'rouxar para. a, 
direita, e assim augmental' verbas, crear 
serviços, pedindo creditos especiae;;, umas 
vezes francamente ; outras, por meio de 
habeis :mbterfugios, como succede na qucstã.o 
das grandes manobras. 

Felizmente, a illnstre Commissão de Ma· 
rinha e Guerra. não acompanhou o Sr. Mi
nistro. 1\ssim, . ella negou o seu a.poio aos 
pedidos de S. E·<., no sentido do ser a.u
gmentado o numero de matriculas no Colle
gio Militar e duplic<tda a. verlJa. d11stinad<.t â. 
educação dos filhos dos officiaes mortos om 
Canudos. 

O orador combate ainda o relatorio na 
parte em que o Sr. Ministro, tratando das 
promoções; lembra a idéa. de se fazer um 
auO'mento gradual do lO 0 /o no soldo de todo 
offtcial que tenlut mais de cinco annos de 
serviço e depois de var-ias considerações, em 
que enaltece o brio, a dmlica.~\ü.o o COI'agem 
do soldado brazileiro, diz que semelhante 
pedido constitue uma quasi inJuria a essa 
glorios~ classe tão cheia . de sct•viços ;í, 
Repuhhca. 

o que desanima o · of'ficia.l brioso não «.! 
com certeza o que pensa o Sr. Ministro: o que 
entristece é a. preterição (apoiados ger-aes) e 
o ftlhotismo, e por uma coincidencia extra
ordinaria nota o orador que infelizmente 
está. muito vulgarizado o pessimo systhema 
dos ministros da guerra se promoverem a si 
mesmos quando tambem não promovem os 
seus parentes. 

Salienta que, si lta desgosto no exercito, 
este desgost' é motivado pelas preterições 
injustas, e não por não torem sido feitos uns 
tantos pagamentos, 

O Sr. Ministro da. Guerra não quer acom
panhar o Sr. Presidente da Republica no seu 
programma de economi<l.s, tanto assim que 
pede augmenb de verbas, como, por exem
plo, as verbas par<t linha de tiro e pensões 
de viuvas de ofliciaes que falleceram na 
guerra do Paraguay. 

E' ou não muito censura.vel este pt·ocedi
mento rlo ~r. Ministro da Guerra, que assim 
falta aos eompt'omissos tomados com os 
nossos credores '? 

Bem sabe que <t Cttm<n·a já não derrubll. 
Ministros, e só póde fazer o que já. fez pelo 
orgã.o da Com missão ele Marinha c Guerra,. 
negar os augruentos pedidos ; mas tem 
saudades do parlamentarismo. porque então 
esto ministro seria. condcmnado. 

(Neste ponto o orador foi interrompido pelo 
Sr. Pr-esidente, afim de serem feitas as vo· 
tações.) 

Compat·ecem mais os Srs. Urbano S<tntos, 
Luiz Gualberto, C<~rlos Marcellino, Altuquer- · 
que Serejo, Gabriel Salgado, Arthur L':lmos, 
Antonio Bastos, Indio do Brazil, Serzedello 
Corrêa, Luiz Domingnes, Joã.o Gayoso, Tho
maz Aecioly, João Lopes, Sergio Saboya, 
Augusto Severo, Camillo de Hollanda, Celso 
de :-)ouza, Teixeim de Sá, Per·oim tle Lyra, 
Mala(1 ui as Gonç<tlves, Morcit•a. Alves, Esme
raldino Bandeira, Vedro Pernambuco, José 
Duarte, Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, 
Raymundo de Miranda, H.oddgucs · Doria, 
l"austo Ca1·doso, Neiva., Milton, Tosta., Euge
nio Tourinho, Paula Guimarães, Adalbe1•to 
Guimarães, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, 
Galdino Loreto, .José Marcellino, Henrique 
Lagden, Osc<n· Godoy, S;L Freire, Alves de 
lirito, Silva. Castro, Julio Santos, Pereira 
_dos Santos, Francisco Veiga, Monteiro de 
Barros, Monteiro da Silveira, Adalberto Fer
raz, Lamounier Godot'redo, Landulpho de 
Magalhães, Rodolpho Paixão, Oliveira Bra
ga., Azevedo Marques, Teixeit·a. Brandão, Ma
noel Alvos, .roão Candido, Lamenha Lins, 
Ma.rç:1ll~scolJar, Soarei3 dos Santos, Germano 
H"sslochot·, Fr;tncisco Aloncastro e Campos 
Cal'tim·. 

Ueix.u.m tln t~omp;u•ocer· com causa. parti
cipada os Sl'd. Jost\ lloif;onx, Pereira. Reis, 
Silv<~ Mariz, 1 Iom o:; dn Mn.ttos, Esiacio 
Coimbra, l~lpitlio l•'ig-twiJ•otlo, l<'riLncisco So· 
dré, Vergno tle Alwou, Mllol'colino Mout·a., 
Dionysio Coz·quoiz•<t, Josó MonjtLrdim, SI\Dl• 
paio Ferraz, Raul Barroso, Maz•tinho Ca.m· 
pos, Rangel Pestana., l~stevão Lobo, Josê 
Bonifacio, Pcnido Filho, Nccosio Ta.va.J•os. 
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Silveim Dt·ummoJHl, Arthur Tor·ro:-:, Miranda. 
Azev ,\riO, Va.lois de C~~stro, Pau li no Carlos, 
AIJretlo Ellis, Aeaujo Ci11 t.r<~, X<Lvier d~ Al
meid;~ Alencat• Gnimal'ã.es, Bari.HJSa Llma, 
FrancL:co i\lottt•a., Angelo Pilllwil·o c Pint.o 
da Ruclta. 

N. 100- HJOI 

Crca na Alfandegct de Paranar;uâ os lagares de 
do1ts con(e1·entcs e wn guarda-mó1·, com 
os vencimentos marcados pelo. tabella em. 

_ vi!Jor, para os de igual cathe,r/o1·ia 

_ . . O Congt·c:.;so Naciona.l decreta : 
E sem causa os Ses. Joaqutm Pn·cs, Jo~e . • o ·- ' · · , . . , • 

Avelino, Eloy,..dc !'::io11za, Trinda.dc, Joao :·\:t.. l:. S?o cr~,1r~o:-;, ,I).a .i~lf<Ll_H~e,sa ~le 
Vieirn., Ca-;tl•u RebeUo, Felix Gaspar, Celso P cLI a.nagtt.t,, ~~~ l.1ga1 C:-; de .1oth cnnfet entes c 
dos Rnis lt'incu =--.raclmdo, Nelson tle Va:;- um gua.l't1~mor. . . . . 
co' cellos' Barros FrancD Junior Antonino f'y.ra.grapl!O umco · . Estes funcc~ona.rws 
Fi~lho, D~ 1 1e. !ecin.no do Souza, ~r;ut•onço !{a-~ t?rat~ o: ~ne,.·. mos ''.enc. Jm?.'~rto~ r11~e o; mar
pti.;ta, .Joaquim Breves, I~defon~o Alvun, ?<~u:ls ~<Ls ,~a?.eHa~ em '1oo1, pa.ra. os de 
Ca.rneir·o de ltczenrlo Franmsco ~aHes Lco- 1"' tlttl Cct!hc,mia.. 
nel Filho, M•~yl'ink,' Paclna. Rczen<le,' Fct·- Art .. id. o Revogam-se as dL;posiçõcs em 
nando Pt·estcs, Mot·.~ir<L da Silva, l\lnlta JLt- contr;n•Jo. 
nior, Joaquim Alvar.1, CtLjado, Hcrmcnegildo , S;da <!<L~ sessõ~:;, ll_ de~ ,jul,lw de 1901 . 
de l\'Ioi'aes c Aureliano Hat'bo~a. Carlos Cavalcant!.-.Toao Candulo.-Lamen.ha 

· O Sr·. Presidente- Havendo nu
mero legal, vn.e-se JH'occdet· ;i. yota.çã.o da 

·ma.tr.ria. I.ndit•;tda Jlih Mil em .do dm t~ as de
. mais maf;erias tino se aclnun sobre a Mosi1. 

Em ::,: \):!Ui(la ~ã.o lidos, c julg:vliJS ol)joci;o do 
dolihera.ção, os seguintes 

l'H.O.JECTO'i 

N. UD- ltJOJ 

Pe?'tlt.ilte rUis ulumnos dos in>litttlos officiae~ 
do ensino sltoerim·, que n!To padent?ú ma
tricuhw-se · ;w anno de (j'ltC já tenham 
apprOHtçrTo t~nl uma on n~r.âs cr.~dciras, p~·e
sf.arcm exames das cadcn.ras ljtte lhes fal
tem do rmno anle1·io1' , na p1·ilneiJ·a tipoca., 
submettendo-se aos cu:m;ws rlo ·amw subse
qHcntc na se!fwula Jpoca 

O Congre!'so Nacional tloct'ntiL : 
Art. 1.0 No conente u.nno Jectivo, incluida 

a segunda época. <le exames, não terá appli
cação o art. 153 do decreto n. 3.880, de l de 
janeil'o de 1901 aos a.lun~nos dos institutos 
ofiicia(:' .. ; de ensino superiOr que, por depcn
dei'enl de um;t ou üuas ma.terias dos annos 
anteriores, não puderam effectuar matricula 
no annu :iUperior de que já tenham appt·ovu.
ção em uma ou mais ca.deit·as. 

Paragrapho unico. A taes alumnos sorá 
. permittido submetterem-s_e a exames. na 
primeira época, como mew de rcgularwtt• 
sua situ ;wão, o, na. segunda. (lpoca, aos 
exames do anno subsequente. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessilc~, li de julho de 1901.
Viriato ilft~,scarenhas. - A'· Commissão de 
Inst1•ucção e f-:amle Publica. · 

Lins .-Alencar Guimarr.les .-:\.' Oomrnissã.o 
•lc OJ•çamcnto. 

N. 101- 1901 

Penn-itle ao capiWo de mro· e _qtten·a ?'e(ol·~ 
mado José DHarle da Ponte Ribeiro, coHlri
buiJ· para o montepio do posl.o de contra
almú·ant:e com. as vantariens do meio-soldo 
correspond~nte ao mesmo posto, pela tabella 
·vi[Jentc 

Art. I. • E' permittiuo <w capitão de mar 
e gl,let'ra rel'orm~do ·José Du<lorte da Ponte Ri~ 
heiro, contl'ibuir para o mon ·~cpi9 do plsto 
de contrn.-;tlmit'<t.ntc com <til vt.tnta.gens do 
meio soldo corrcspondcn~e <LO mesmo postoi 
pel<t t<Lbella vigente. 

Art. 2. • Revog<1m-~e as d.i~po:lições em 
contrarin. 

S;~la da.-3 sessões, 10 de julho de 1901 .
Pe·reira de Lyra.-Barros F1·anco JunioJ·.
.J. A. NeiiJa. -Celso dos Reis. -E~pm·idicro. 
-A's Commissões de Fazenda c de Marinha e 
uneera. 

E' annunciada a votação uo·proje.ctq n. 91, 
de· 1901, autorizando o Goverr1o a abrir o 
credito necr.ssario para pagamento, no co.r
rente exet•cicio, <L Ul11 chefe de SCCÇ~O, incUm
bido da. bibliothee<L da Camara dos Dep~tados 
e de um conseeva.dor da bibliotheca, no
meados por delib,era.çã.o da mesma Cama.r·a. 
em se~são Q.e 6 de julho (lo corrente é;l.QilO 
(2a discussão). 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 2" discussão, o seguinte artigo unico do 

PRomeTO 

N. 91-1901 

O Congresso N;:~cional resolye: 
Artigo unico. E' o Governo aqtoriz<t4o a 

a.lJI·ir· o credito necessario para pag;:,t.mep.to, 
no corrente exercício, a um chefe de secção, 
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incumhiuo tl<L bibliotltcctt di:~ Camam dos 
Deptttados o de um ccmsct·vadOI' da bi
bliotheca, nomeados pot· delillel'ação da 
mesma Cama.r<L, em sessão do 6 do cul't'ento; 
o primeiro com o vencimento annual de 
9:000s e o segundo com o de 5:000$, sendo 
dous terços de ordonarlo fixo e um torço de 
gl'atifica.ção; revoga.dm as disposições em 
contrario. . 

O Sr. Cnrlo~ de Novaes (1° Se
crcta1·ío, pela ordem) rcctner e obtem dis
pensa de inter-stício p:~ra, ttue o projccto, que 
<tc:tba de :'ler votado, entre na pf'oxima ordem 
do dia. 

E' annunciada a discttssao unica do lHl'C
cer n. :n, de l!JOl. julgando que não devo sol' 
considerada ohjec ··o de tlelLbcração a denuncia 
dada pelo contra-almit'::mte Cu:Jtodio José de 
Mello contr·a, o Sr. Pro,idente <ta. Rópub!ica. 

O Sr. Di no Bueno { pela m·dem ) 
requer c obtem ClllC a Yotaçíio sojlt nominal 
para o pa.reccr n • :n. de 100 L . 

Procedendo-se á. votação nomüial, respon
dem sim, isto é, approvam o referido pn.re
cer, o.~ Sr.s. C<wlos Marcellino, naln'icl S<Ll-· 
g-ado, Arthur Lemos, Car·Lo:"; de Nov<tes, An
tonio Bastos, Indio da Bt·azil, Serz.edello· 
Corrêa, Urbano Santos, Lui~ Domingues, 
Rodrigues Fernandes, José Euze1lio, Christino 
Cruz, Guedelha Mourão, CunlliJ, Martins, João 
Gayo~o. Raymundo ;\.l'tlurr, Thomaz Accioly, 
Virgílio Brigido, Nogueir'<t Accioly, João 
Lope~, Fr<tncisco :-:á, FrBderico Boeges, Sergio 
Sauoya, Uonç1.tlo Souto, Agapito das Santos, 
Augu:'lto Severo, T;wn.res de Lyr<.l, Camil
lo de Holl:wda, Celso rlc Souza, Tcix:ui
ru, de Sá, Bricio Filho, Pereira de Lyr•;t. 
Malaquias Goncalves, Moreir·~ Alves, Es
meraldino Bandeii'a, Co1·nelio da, Fonseca, 
Julio (}e Mello, Pedro Pernn.mbuco, Alfonso 
bosta, José Duarte, Angelo Neto, Epn.minon
das Gracindo, Araujo Góe:), ArroxeUas Gitl
vão, Raymundo de Mi.t'<.tnt.la,, Joviniano de 
C<J,rvalhÔ, Rodrigues Doria, Fausto Cardoso, 
Seabra, Noiva, Milt;on, Tosta, Manoel Cao .. 
tano, Eugenio Tourinho, P<tnla I luirnarU.,!S, 
Satyro Dü~':l, Alvofl Bttl"hosa., Adalbllt'to Uni
ma.rãos, Augusto de l•'!'oi1it~-l, ltodr•igu:;~ Lirna., 
Eduardo ltamo.~, Pal'anhos Montouogro, U:tl
dino Loreto, Pinhcil•o .Junior, José Marcel
lino, Heredia. de Sá, Homique La.gden, Oscar 
Godoy, Augusto de Vascor:cellos.' SCt F1·eire, 
Nilo Peçrwhi:t, Alves de Br1t.o, Stlva Castro, 
Custodio poelho, Pcreir<t Lima, Julio Sa,ntos, 
Aur.eliano dos S~tntos, Martins Teixeira, Oli
veira. Figueiredo, Tllcophilo Ottoni, Vil'iato 
Mascarcnh:ts, Franci.lco Veiga, João Luiz, 
Monteiro de Barros, i\lontciro dtt Silveira. 
Esperidião, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, 

/vlalb:3rto Ferraz, Lamounier Godofeedo, An~ 
ton io Zacharias, H1HH'ique Sa.llcs, Lctnrlnlptw 
de Magalhães, Sitbino B<tl'l'OSo, Carlos Ottoni, 
Manuel Fulgencio, Nogueira Junior, Lindol
pho Caetano, Eclcrardo Pimentel, Olegario 
Maciel, Rodolpho Paixã.o, Lamartine, Gus
tavo Godoy, Dino Bueno, Oliveiea Braga, 
Costa Junioe, Bnono de Andra.da, Adolpllo 
Gordo, Edmundo da Fonseca, Cincinato 
Bru.ga, Azevedo-Mar ,uo3, Teixeira Brandã.o, 
Lindolpho Serra, Manoel ,AlYcs, Xavier do 
Valle, João Candido, .Lamenha Lins. Carlos 
Cavalcimti, Paula Ramos, Francisco' Tolen
tino, Soare> do:> Santos,Germano Hasslocher, 
Victorino Monf;eü·o, Vespasiano do Albu
querque, A!fr·edo Varella, Cn.mpos Cn.rticr, 
Cassia.no do Nascimento e Diogo Fortuna. 
(Total 129.) 

O Sr. Presidente-O pu.rccer lt.:H, 
de 1901, foi unanimemenb ;~pprovado 11or 
129 v. tos. 

J<;,;t[ío lindas ii.S YOÍi<I.ÇÕCS. 

Comvarecem ainda os Srs. S;t PeixQt.o, 
Anizio de Abreu, So<:tres Neiva, Lima Filho, 
Ermirio Coutinho, Syl vio Romero, Tolcntino 
do-J Santos, Ovidio Ahra.ntcs, Benedicto. de 
Souza, Barb .sa Lima c lUv;.tdttvia Corrêa. 

Continua a 3a discussão do projecto n. 42 B, 
fixando as furça,s de terra pa,rn. 1902, a qual 
havin, sido interrompida. -

O §r. D'-J.eno de .A..~ldl"tlda. 
(continuando) não .acredit<t tJUC o llom;J,tio 
Sr. Presidente dt.~. R!3pu1Jlica j<.i, se tenha os· 
q necido da lroneosa visita rtuo nos roi feita 
pelos ar·gontinos. Entretanto, o Sr. Ministro 
gas·;a. uri1a pagina. intcir;t do seu relatorio a 
reCOJ'ual-:1 ! 

A' pagina 21 desse relatoeio, o Sr. mare
chal Mu.llet alal'ma inutilmente a opinião. 
S_. Ex. sustenta; longamente a necessidade de 
serem mantidos os tribunaes militares, como 
si alguem cogit;1sse de extinguil-os ! 

Ainda. esta parte do relu.torio é totttlmente 
inutil. 

Vae :tgora l;r·:ttar do um :tssrm:wto que o 
Sr. m:u·nclr;tl Mu.llüt conside!'a, de magna 
import;~nci:L. 

Rel'oro-se :1 roorgt~nizaç:ito do exm·ci (;o. 
E como ost~L em mar·é de ielicitaçõos, sauda 

o hom·ado Sl'. Peesidontc d<t Repn blica. po:r.· 
se t~r opposto a esta reorganização. 

E' sabido ctue o Sr. geneeal Campos Salles, 
determinou por uma· ordem do dia inserta 
nas Varias do Jornal do Cormnercio ctne fosse 
suspensa a discussã.o dq, reforma archite.,.. 
ctada pelo Sl'. MaUe1;. · 

Não sabe como esses dons o1Hci;\cs gene
raes se entenderam uestc ponto. O Sr. Mallet 
fazia questão c<tpita.l da reorganização do 
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exercito ; o Sr . Presidente da Republica Pensa o orador que · melhor andaria o 
manda suspender a discussão do projecto. Sr. Ministro adoptando antes um plano que 

Nada entende o orador de assumptos mi- se à.pproximasso da organiz:tção militttr 
litares, mas ouviu de entendidos que are- norte-americana ou da ingleza. 
organizaÇ',ão proposta. é absurda. Outro ponto importante que os seus senti-
. O Sr. Ministro da Guerra. nomeou uma mentos receberam mal é 0 que se refere á 

commissão numerosa. para. tra,tar da reforma exigencia de que o:> officiaes que tenham de 
do exercito. Interveiu nas deliberações ser promovidos sejam diplomados pelo curso 
desta commissão e como as suas idéas foram do estado-maior. Nesse ponto cita varios 
rejeitadas, dissolveu a commissão, consti· generaes do exercito brazileil'o, cujos nomes 
tuindo uma outra composta de tr _.s mem· <t historia guarda com gratidão e que, no 
bros, sob a sua presidencia. entretanto, sa.hiram das tileiras·dos soldados e 

A esta segunda commissft:o tambem não subiram pelo seu valor e·intelligencia. Entre 
agradaram as idê<~s do Sl'. Ministro da estes acham-se os generaes Osorio, Caxias, 
Guerm. E' pelo menos o que se deduz do Porto-Alegre, .,Argollo, João Propicio, Barão 
üwto de não assignarem o.; membros da. com· de s. Borja e outros .. 
missão reduzid<~, com o Sr. Mallet, o projecto E' de admirar que 0 filho do bravo co
de reforma submottido á, apreciação d<.~ Ca· ronel Mallet, que serviu ás ordens de Osorio, 
mara. 

As~im, 0 projccto é obra tão sómente do se lembras.3e de propõr semelhante medida, 
Sr. mai·eclw.l Mu.llct c aproveita. t~ opportu- de excepção. 
uida.de para perguntar :~o nobre Deputado Aparteado, diz que reconhece no actual 
Sr. Rodolpho Paixão, illustro membro da Ministro da Guerra um talento que não ti
Commissão de Ma.rinlm. e Guerra, qual a. sua veram illustros militares brazileiros. Este 
opinião sobro essa refornut. talento é o de redigir relatorios pela. fôrma. 

Respondendo o Sr. Paixão que, apezm· de po•: que está redigido este, cuja analyse está 
jâ te1· lido <~ refot·ma.. não tem ainda, nem fazendo. 
firmará. opinião tão cedo, diz o orador que Por esta fórma,. si S. Ex. Cl'ear um esta
não insiste. porque descobre q uc ht\ myste1·b do-maior, e, como todo o creador, c real-o 
neste a.ssumpto. semelhante á sua. pessoa, teremos um estado-

Felicita tmubem o Sr. Ministro da Guerra, maior de littera.tos a redigir documentos 
por ter, <t imit:.wiio do que costuma. f'azer o ot'ficiaes na linguagem sublime do relatorio 
Sr. Joaquim Murtinho, aberto o s3ureh\torio que está lendo. / 
com um tn•ologo, e 1'tLZ votos pa.rt~ que os Pa.ssa por sobre o ponto em que o Mi~ 
demais ministros sigam tão sall}.tl\r exemplo. nistro da Guerra se refere ao preparo dos 

Podem mesmo ma.ndar os ról"tol'ios com of'ficiaes e entra em uma questão importante~ 
retratos.. . Refere-se ti. construcç~ão de estradas de ferro 

Este (ttte tem em mãos mere1~e o retra.to e telegraphos ordenada pelo Sr. Ministro da 
do autor. Guerra e que não foi autorizada peío Con-

No prologo explana o Sr. l\Jinistro a.; suas gresso. _ . 
idéa.s e pensou o Ol'<Ldor que S. Ex. pretendia. S. Ex. o Sr. Ministro da Guerra oxel'ceu 
introduzir no Br·azil a organização dos exer· criminosamente uma funcção privativa do 
citos das gra.ndes nacões. . Congresso, qual a de autorizat' a. construcção 

Respondendo a um aparte, o orador faz de estradas de ferro e telegraphos federaes. 
notar que não disse haver petizes que não Nem por serfeita por militares deixou de 
precisam de defesa. lm ver t\ugmento de despoz<L. 

Naturalmente o seu illustre collega, S. Ex. o Sr. Ministro creou uma com· 
membro da Commissão de Marinha e Guerra, missã.o especial para <.t qual não havia. verlm 
acostnmado com a linguagem fioreada do no orçamento. 
Sr. Ministro da Guerra., não quiz compre- · Mostr<~ o orador como o Sr. Ministro no 
hender o que o orador disse na simplicidade seu aviso, dando in:itrucções <L commissão de 
de sua pbrase despida de atavios. estudo da estrada de forro estrategica entre 

No plagio que o Sr. Ministro da Guerra Pa.ra.nà e Matto Grosi>o, esquece até a Consti
fez das organiza.çõ~s allemães, francezas e tuição, t1·a~ndo de terrenos devolutos. No 
russas, S. Ex. foiinfeliz e não attendeunessa fim s .. Ex. diz, prevê, a.nnuncia., que tudo 
proporcionalidade a. factores priqwrdiaes, será mais tarde regulado por uma. lei es
ta.es como o tempo em que se pratica esse pecial! 
sy;;tema naquelles citados paizes; a ditferença S. Ex., que é hospede em assumptos de es· 
da.s no~as condições climatericaa, a diver· tradas de ferro, imaginou esta sem ponto de 

. sida.de da nossa educação e muitas outras partida, nem de chegada:, seguindo uma di· 
cousãs que deviam ser tomadas em linha de rectt•iz phantastica. através do eipigão dos 
conta. · rios Ivahy e Pequiry, 
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S. Ex. é o Julio. Vernc das estradas de 
ferro, e este seu projecto. é um disparate ad
ministl'aiíivo, indu~trial, constitucional e 
financeiro. 

Felicitanclo <t Commissão de Marinha e 
Guérra por tet• redigido o actu::tl projecto 
contra as üléas do g3neral l\IaUet. cri ti c a .a 
redacção de3se relatorlo no trecho em que o 
Ministro manife;,ta-sc favoi·avel aos boers e 
contra. os inglezeL Ministro de uma nação 
neutra nn luta., foi indiscreto dando sua opi
nião, mostrou-se, por isso, ineapaz de exer
cer com a peecisa compo~tLn'a. 

Mostra que o marechal ?lfallet não est<i. ele 
accordo com o plano financeiro do Presidente 
da Repu:blica. A situação é de economias e 
S. Ex. pede um ga'>to addicional ou um es
banjamento em cada pagina de seu rela-

. torio. 
-Entra no plano da reorga,nizaçTLo do exer

cito e felicita o Presidente da Republica por 
tel-o mandado archivar. 

O plano exige gas'ios enormes que o Mi
nistro da Guerra não orçou e estabelece uma 
dispo;;ição odiosa, a que exige curso de es-

. tado-maior para, promoção acima de C)ronel. 
Por es1a disposição, exclam<.1. o orador, nem 
Menna Barreto, nenf Andrade Noves, nem 
Caxias, nem mesmo o General Osorio, sob 
cujas ordens o heroico paiz se cobri~t de 
glorias, teriam commandado. 

Certo (\ que nenhum dc:'l:;es bra;vos. sem 
curso de estado-ma.ior, e:lcreverit~m relato
rios com pocticas pala. vras, como os tas. 

Lê no relatorio ministerial: 

O Sr. Carlos de Nová.es {fo Se~ 
c1·etario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios : 
. Do Sr. 1 o Secl'etario do Senado, de 12 do 
corrente, remetten.do o projecto do Senado, 
que crea. no Districto Federal, mais um: 
offi.cio de registro de hypothecas com a desi
gnação de terceiro.-A' Commissã.o de Con-
stituição, Legislação e Justiça. · 

Da Camara :Municipal da Serra Negra, de 
7 elo corrente, capeando uma representação 
em que o;; habitantes do mesmo municipio 
solicit.am providencias contra a crise do café. 
-A' Commissão de Fazenda. 

Requerimen+,o: 
De Francisca Ba1•bosa de Jesm Pinheiro. 

vinva do alferes reformado do exercito João 
José Pinheil•o, pedindo pagamento a que se 
julga com direito.-A' mesma Commissão. 

Fica sobre a· mesa até ulterior deli'bera·ção, 
o seguinte · 

PROJECTO 

O Congt•ésso Nacional. decreta : 
Artigo unico. Fica o Gove1•noautorizadO 

a abrir ao Ministerio da Justiça e Ncgocios 
Interiores o cl'edito neces~ario para paga
mento do premio ás viagens de que trata o 
a1•t. 221 do Codigo de gnsino, conferido a 
Pedro · Demosthene3 Rocha, revogatlas &S. 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 15 de julho· de 1901.
Diogo Fortuna. 

«A vida das nações é, se1n dLtvida, delicada 
sensitira, que póde se1· c1·estacla á branda ca
ricia de ttm sol primavm·il, si 11U7o previdente 
não dispu3m· ·a p1·otectora ttrnbella,qt~e, no dia . 
aziago ha de re{racta1' os t1·aiçoeiros ·raios.>~ O Sr. Carlos Ott.on~ ped1u a.~
.(Hilaridade.) · , , lavra para ap~e~entar~ um proJecto equipa.-

.-. ·!'ando ás adm1mstraçoes de 3a classe a Sub .. 
Discute longan:i.ente a estrad& de Gua- Administração da Diamantina.' 

rapuava a Ma:tto Grosso e mo~t~a Sel'. erra~o Antes de fundamental-o, pede licença para 
o pl~n~ _segm~o ~ que o M1mstr•o .mv~dm dizer dua.s palavras referentes a.o s'eti ~nan-
attribmçao pi'Ivativa· d? Poder Leg1s~atrvo, dato. · 
quando decretou uma. hnl~'l. telegrapluca f~- considera-se legitimamente eleito. Sua · 
deral, contra ~et~r!.mnaçao cla1·;~ e termt- candidatura foi levantada pela colori.ia dia
nante da Consti.tlllçao. . . roantinense, acceita com :á. maior gentil~za 

Termi!la de_clarando seP-ll~o penosp cr1 üc~r pelos proceres politicos, e· acolhidn. com· eii
os funccwnarws da Republlca, mas quo nao thusiasmo pelo eleitorado d.o go districto de 
póde deixa1• do fazel-o, qu~mdo_pOl' Keu:-> act~s Minas, ao qual agradece. Seu nome foi in.:.,. 
demonstram qu~ esto palí~ nao tem adm1- di~ado por todos os directorios municipaes e . 
. nistração, coma mform~n o Sr. CamposSalles, pela-s influencias politicas do districto~ A. 
O!l que. não a _t~m sér1a, como demo?-. .;tra ~ commissão executiva do partido repU:bli.ca.ilQ 
r\3latorw do Mm1stro ~a GTI:erra. (M:ttto bem, mineiro o reCDmmendou. · 
muito bem,. O o1·ádor ~ mtttto curnpnme'>'l.tado Não -teve competidor. 
pelos seus collegas presentes)· . A eleição deu este resultado: 

-Fica a discussão adiada pela hora. · ; l Carlos Ottoni .......... :... 5.968 
Passa-se á hora destinada, ao expedioote. Alvaro Maiita: ..... -........ 67 

Camara V. Jli 23 
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Salvauo1· Felicio........... 7 
P. :Matta.................. l 
O. lYioura.................. l 
A. Olyntho . .,............. l 

Sua eleição é liquida, tão 1Joa como a mc
llwr da Camara. · 

E' filho da historica. cithtde do Serro, a 
:patria duas vezes de sua fainilia; residiu 
lO annos na bella cidade dê Diamantina, ondo 
fundou f<Lmilia, foi juiz, advogado e jorna
lista, redigindo o Jequitinhonha com os Fe
licios, Theorlomüo. Chaves, Corrêa RalJello, 
.T. Stockler; é relacionado em todo o dis
trieto e no Estado onde foi juiz de diroito 
em di versas comarca:;, chefe de policia q ua
tro vezes e lo vice-presidente d.e :Minas. 

Natural e legitima' sua eleiçã0, foi com 
pezal' que ouviu o honrado Sr. desemhar
gador Trindade apostrophando de escanda
losa. 

Escandalosa, pCir qne?. 

Si escandalo ti ves ;e h a v ido, a. Commissão 
de que S . .Ex. é relator-, nào teria concluído 
pelo seu reconhecimento. 

O parecee foi mmnime, como unanime a 
Yotação <lit Camar1t. 

No parecer não ha uma. palavra indi
cando fraude, ou a.rgui ndo falsidade. 

O que elle salienh (~ que haviam itctas elas 
q naes não consta. v a a. tr <mscripção, c<?pitts 
que não estavam eonforitla.s, f:dta. tle lista, do 
eleitore~ que r-omparecera,m, algunu.t cópia. 
sem estar ~Lutllonticada. 

N<.~da mais. Or·;t, destas omissí'íes p<Lra o 
esea,ndalo, v::w um :\bysm.o. 

O digno ~r. i'ela,tor tr<ttluúlo de nma eleição 
sem competidor, sem nenhum twotesto ou 
J'eclnmaçii'o, som qna!quer contestaç·ii,o pe
r<tnte a Commissfto, foi de um rjgtn·ismo 
desusado, inquisitoria.1, pal'ecemlo querer 
desmcntiL· o l'iJüo : que lobo não .come 
lobo. 

Tal foi o afan do cortar q111e no munici
J:liod.e Diamantina S. Ex. só .julgou v<.Uidas 
tres secções, no Serro tres, em S. Miguel 
1luas, em Conceição duas, em Ferros uma, 
o. a Ita bira uma. 

Annullou 46 actas. 
Felizmente todos s.tbem que o processo in

quisitorial a que o sujeitara,, deixando-o 
quasi um mez ás portas da Camarn., foi de
vido á eleição do Pará, até hoje procrasti
nada. Aqui se repetiu que as eleições 
ue :Minas tinham um fi::;cal, a eleição do Pará. 

Muitos collegas lhe ac:mselharam que vol
tasse para, Bello Horisonte, capital de seu 
Estado, não sen<lo reconhecido antes de deci
dida esta eleição. 

Permaneceu aqui, porque é paciente por 
temperamento o depois qu13ria ver o re
?:llO)·so vit,o. 

I

. Com a moção da bancada miaeira c a dili
gencia dos livros, foi d<.tdo o parecer propo- · 
sitalmcnte adiado. · · ~ 

AffiPma ao eollega Sr. dcscmbat'gador 
Trínd<tde que a eleição de S. l\x. não é me
lhor que a, delle orador, o que si não tivesse 
plena, completa certez<t de estar aqui legi
timamente eleito. não se sental'ÜL nestas ca
deiras, que não honram quando a,rlquiridas 
pela ü·aude. 

Di ta~: estas pala v e as. pass::m.t á j Ltstificação 
do projccto. · 

O projecto apresentado é cttlc<Ldo sobre o 
do Dr. Leonel Filho, elevando <t classe das 
sulJ-administra.ções da CmnpanluL e Uberaba, 
igual rtuanto ao pessoal e vencirnentos. 

Apenas ha uma in novação é a determinação 
de qno os Iõgares novamente creados sejam 
pPovido~ por promoção dos oflleiaes, a.ma
nuens3s e praticante:; da sub-administração, 
ob~ervando-se c1uanto aos que fic<trcm vagos 
as respectivas disposiçõe':l regulamentares. 

O pl'ojecto bn,seia-se na disposição- <lo 
art. 305 e par;tgrapho unico do regulamento 
postaL . 

As comliç:õe3 exigidas sã.o: mais de 
25:000$ em tres exercicios-se qttimdo o mo
vimento da corl'tBpondencia 1i!e, polo menos. 
igual ao da repctrtição que tivot· maiorrenda 
entre outras de classe SU!Jm•iot•. 

Pelos dados officiacs que tem em milos, 
mostt•a, que a ronda ordimtl'i:\ dt1 ~ulvA.dmí
nistração nos trrs nltlP~.os .oxercicios, foi: 

l80S .. . .. • • . • . • .. . • .. . :1:~ : 051$0-12 
1800. • • • .. . . . . . . .. .. .. G7: 3U8$7ll 
1900.. . .. . .. .. . .. . .. .. 77 : 155$320 

No tocante aos V<11es muittidos, elln, foi: 
Em 1898.............. 88:D27$6l0 
Bm 1899.............. 87:285$670 
Em 1900 .............. · GG: 850$297 

Ao.J qne foram pagos: 
Em 1893 ............. . 
Ern. 1899 ••..•••.•.•••• 
Em 1900 ............ .. 

9:159$900 
75:391$031 
59:9:34$151 

Estes dados são positivos, formaes. 
Em face delles o qttantum da renda é 

muito snperior-<.~,os 25:000$ dos tres exerci
cios ul ti mos, condição do art. 305. 

Aind<t com relação ao paragt·apho unico, 
vê-se que as malas recebida~ e expedida~ 
pela Sub-Administração de Dill.mantina foi, 
em 1899, de 19.027 quando a Administraç--ão 
de Santa Catharina de classe superior, ex
pediu, no mesmo anno, 16.308 malas; por
tanto, uma. di!ferenç·a para, menos de 2. no 
malas. . 

No que toca aos ohjectos de corresponden
cia registrada, a SulJ-Administração de Dia
mantina, expediu 65~.119 q ua.ndo a do Espírito 
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S;tnto, no mesmo anno, cxpc4iu 646.845, uma. de GO:G80$. Apenas pede-se 18 empregados 
dill'erença para menos de 5.274 malas. com o dispendio de 33:560$000. 

Realiza-se assim a hypothese do para.- O argumento de maior d<>speza não pro-
grapho unico. cede. 

A necessidade impõe-se. 1 a, porque ..; necessaria; 
Sa.bo •~ Carnara que o norte de Miuas é um 2o, porque ella; é feita. üas pro:pri<\S eco-

vortlr~doiro Estado com 20 comarc.ts, e contém notuias da. a.dmidistração de Minas . 
. uma populaçã.? maior de um milhão de O Dr. Francisco Brant , ruoco nota.vel, ze-
'ho.hltn.o te~. ~ lo.~o, infatigavel, só na. sua adruinistraçio 

A ~on•~ (s hâbitl\dil. por uma população fez uma economia <le 3!4:000,$000. 
l'ot•to, intlu!ltl'iosa, activ<L; aos seus dotes de No actuaJ exet•cicio, comparativamente ao ' 
oeph•lto os mineiros do norte reunem os de de 1890, a economüt é de 140:000sOOO. · 
eot·t~ção; ollcs são ü•ugaes e trabalhadores; Nas forcas destas economias deve-se me
a .. -; tot•t•nY <luo cultivam são fertilíssimas, do lhomr o scr>íço. 
umu. ubol'l u.dtl p~ovidencia.l; cllas;í}roduz~m Tenho conclui1lo. 
t.ouos u~ om•oMs i noll.a.'> _flon::s~e: <? .caf~, ° Fica. sobl'C <L Jfrs:t até ulterior dolihera·;~~o, 
fumo, o l!llO!W1 O n.lgodoelro ; a YÜlCUitU!ll. 0 seguinte · · 
vu.o s;o.nlu~nuo torl'Ono; os campos I}Sta~ .. 
dtolot~1lo ttrnu. c!'caçiio sa.dia.; abunda. a ca.ç().; 
o~ rlo.-1 sf~o poscusos; os ma.tt.os 1·icos de ma
tlelriL~ i tomo~ montanllM de ferro, serras de 
<llhryl'ltno.~. r~hundn.otc~ minas de ouro o ricas 
lu.vra.s tio tlliLmtmtos. · • 

Com tntlo:s •J!I twoductos dos tres reinos da 
-llo.t\ll'üZil, com ~uas portas sempre abertas, 
<~ nu.vol{tuJi~o do ~OIIS rio~. o seu bispado, se
ruin;wiml, osoolt\11 nm·m;.ws, fal)l'ica.:; de te
ddo!!, 1111 lnpitln.f;l1o, de ferro. com o com
mm•cio vivo intm··pJ•ovincial, as relações 
com o \1:!!)\h•lto Su.nto e a Bt~hi"a, impõem-se a 
neeoflljlda1lo do melhoramento, trazendo como 
<!OIDJ>OIIYII.Qã.n lt mn.it~ :perfeita execur,!ãO dos 
l!Orvloos. · .. 

Rc~ta·lugldo 11 as:iumpto, ve-se do; dado.i 
officl"o~ cttan o. l'lub·Administraçã:J de 4ac1asse 
tom t'cttu~lmouta 16 a.geocia:> em cidade.s, 
1:!3 em outt'tl!l ln:ll~lidades-ao totlo 100 a~en-
1\in.,.-c.mt l l omp1•cgados; quando a do pará 
1lo l• elrl.lilo tom 61 agencia:~ e 70 emprega
•lo:i; P"mntL 61 "gencia.s e 36 empreaados; 
Amnznnn!l 2,j eom 36 empregados: Ceará 9{.1 
com 30 omprog:\dos; Maranhão 61 coro 36 
omprogntlo~; Alagoa~ 63 com 38 empt•egatlos; 
Su.ntt\ Cl,thal'lnu 49 com 31 empregado~; Es· 
pirito St,lltll 51 com 20 empregado~ Goyaz, 
52 c<.~m 15 ornprogatlos; Parahylm 61 com 24 
ompl'Ogltdox; Surglpc 41 com 13 empregados; 
Matto Ot•os~o 13 com 12 empregados; Piaully 
3.4 com 12 ompr•egados; Rio G1•ande do Norte 
41 com 14 ompl·ogados. 

I'fWJ~:CTO 

O Congrc33o ~<\ciona.l decret~ : 

Art.. 1. o Fica. a ~u b-n.dministra~·i 1 tla Dia· 
mantina, no E:;;t:\do de Minas-Gcr!\es, equi~ 
p:tl'Jllo ás administrações de 3" claiise quanto 
aos vencimentos do pessoal qnc a, oscas re
partições postaei; e:;t;i. no r cgalament() de 10 
do feYel'Cil'o de 1805. 

Art . . 2.0 O pP.SSoal será. o seguinte: 
1 Sub-adminisCt•ndor. 
1 Contador. 
1 The.c;out•eiro. 
1 1 o offieial. 
2 2 .. officiaes. 
l Porteiro. 
2 Ama.nuenses. 
3 Praticantes. 
4 Carteiros. 
2 Serventes. 
Art. 3. • Os logat•cs novamente cl'etldos 

serão desde logo pl'OV'idos por promoçfio de 
official, ama.nuense e pratican tes da sub· 
administração, obser v<mdo-s(l quanto · aos 
que 1lcarem vagos as respectivas disposições 
regulatnentares. . -

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
contra1•io. · 

Sala. das sessões, 15 de jullto de 1901· . .:.:.. 
Carlos Ottoni.- Lindolpho Caetano.- Mano~l 
Ft.tlfencio.-Jocro Lui,;,- Theophilo Ottoni.-. 
Antottio Zacharias .-Vil-ia to 1lfa.~carenha.~.~ . 
Lamartine. Vô-.~0 uslm que a Sub-Administração dca 

Dln.manthlt~ Kttporintende numero maior de 
•~goncla.s fJUo n . do P1u•á., de 1"' clas>e, . que O . Sr . . Francisco Tolentlno .. 
1ind111.1 a-11 ndmlnistr~J.Ções de 2a, mais do dobro· vem apresentar um projecto <1. consideração·. 
•l t ~!t do :1•. o triplo o ató oito vezes ma;s do da Ca.mara e sel'á. breve, não para. agrada-t', . 
quo as do .(~ cln.;.~e; - segundo o preceito de Horacio. mas para-

A dospczn. o.ctuo.lmentc da sub-adminis- não fa.tiga.l-a, em hora tão adiantada. ·-
,ção d do 20:5QO$. quo com o pl'Ojecto eléva-se Com.eçará. observando qué a.s reformas com~ . 
a mnl.i J:J:OOO.$ ou o total de 33:560$000. pulsaria e voluntaria. do exercito, consti;.'· 

E no to-so que o ptH-.;on.l completo de 3a. tuiram sempre um ·assumpto de pondõr~.ção, 
·t1lasso é do 38 empregndo3 com o didpendio princ.ipalmente po1• parte daqucllcs qllc üã;o' 
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superintendido os altos negocias que correm 
peln. pa:;;ta da Guerra . 

Este assumpto foi,- no antigo regimen, re
gulado pela lei de l de dezembro de 1841, e 
porque entenderam os ministros do novo re
·gimen que resentia-se ella de faltas, o Go
verno Provisorio pelos decretos n. 193 A, de 
3 de janeiro <.le 1890 e de :~ de j:tneit·o de 
189í, tratou de regulai-o, estabelecàndo a 
respeito uma tabella. 

Si b3m que reconheça que as ilisposições dos 
cibdos decretos não encontrem seguro apoio 
na Constituição de 24 de fevereiro que exige, 
como condição indispensavel para as r efol'· 
mas, a inspecção de saude e a invatidez pro
vada, si niio que tambem ella. garante aspa
tent3S que só podem ter perdidas , m vir
tude de sentença, e que taes disposições 
hajam sido respoitada~ por iodos os minis
t r os, como provam os seus proprius actos, 
entendeu o orador qne podia aprJsentar um 
projecto modificando aquellas disposições. 

Accentua que as idades computadas nesses 
decretos, não estão de accordu com o~ pt•in
cipios da justiça e por isso SLihdividiu, em 
seu projecto, os diversos postos, do primeiro, 
que é o de alferes, ao ultimo, de marechal, 
em tres classes , tomando como b<tse, para 
cada um delles, o maximo determinado nos 
re.>pe~tivos decretos. . 

Si a Garoara o acceitar,_ o orcodor justifi· 
cal-o-ha opportunament e, fic::wdo-llte a tran
quilliclade e a certeza de lta>er cnmprido o 

. sen dever. (Muito bem; muito bem . ) 
Fica sobre a lll<:lil<\ ::Lté ulterior delibera

ção; o :-;eguinte 

PROJECTO 

O Congros:~o Nacional dec.reb: 
Art . 1.0 As rcfornns voluntarin.~ on c.•m· 

pulsoritl.s do:> officiae.,; do t xercit 1, pas~arão 
de;cle jü a ser reguladas da maneira :;e
guiotc : 

§ J.o Constituirão tres clas>es os ufficiaes 
_:-;_ujeito~ a t <te.; refurnm~: 

A ta-de offi~1.cs subalternos- desllc u 
po~~o de alfcre> ao de cn;pitão; 

A 2a - de officiae; super10rcs- desde o 
posto de major ao de coronel; . 

A 3"- de officiaes geocraes- desde o po~to 
tl"e general ele brigada ao de marechal. 

§ 2.0 Para taes classes, observar-se-hão as 
seguintes idade:;. 

Para a 1 a.- 52 ao no~ tle idade para a re
forma compulsoria obeig::Ltoria e 47 annos 
para. a voluribria; 

·para_ a 2"-62 anno3 P<Lra a -reforma com
ptdsoria obrigatorin. c 58 ann.o:> pam a vo-
luntaria; . 

Para a 3a-L70 annos para a reforma com.; . 
pulsoria e 67 annos para. a voluntaria. · 

Art. 2.° Ficam, nestas partes, alterados os 
decretos ns. 193 A lle 30 de janeiro de 1890; 
e_18, ~le_l7 ele outubro d.e 1891; r evoga.das as 
d1spo.,1çoes em contrariO. 

Sala das sc~sões, 15 de julho de 1901.
Frs;r.nc-isco 'l'olent·ino . 

Vão a imtwimir os seguintes 

PROJECT OS 

N. 15 B- 1901 

Emenda do Senado ao p1·ojecto n. 15 A, deste 
anno , q-ue fixa a {01·ça naval panL o exercício 
ele 1902 · 

A Commissão de Marinha e Guerra, . pelas 
razões constantes do seu parecer, mantem a 
emenda por olla oíferecida ao art. lo § ·2o da. 
propo.;t<L de fixação da força naval para o· 
anno de l 902. 

Sala da<> commis3ões, 15 de julho de 1901. 
- Alves B m·bosa. - Gados Cavalcanti.
R . Paixt7o.-Som·es dos Santos. 

Projecto n . 15 A, de 1901," da Camara dos 
Deputados que (lxa a {o1·ça naval para o· 
exercício de 1902 

O Congro8so Nacional decreta : 
Art. l. o A força naval, no anno de 190.2, 

constar~ : 
§ l." Dos officiaes da v.rmada e classes an

nexas, conforme os rêSpectivos quadros. 
. § 2,0 De 130,· no maximo, aspirantes · c 
g·uardas marinha. . 

§ . 3. o De 4.000 .pFaças do corpo de mari
nheiro!) nac1?naes , u~clu~ive 300 praças para, 
as comp~nhms de f;)gmstas e 100 . par a <1. 
companlua do Estado de J\'latto Grosso. 

§ 4. 0 De 709 j oguistas conteactados de con
formidade com o regulamento promuJo-ado 
para os foguistas extraorclinarios. "' 

§ 5.0 de 1.500 aprendizes marinheiros . 
§ 6. o De 450 praça.s do col'po de infantaria 

pc marinha. 
§ 7.0 Em tempo de guerra, do do])ro do 

pessoal dos §§ 3°, 4~~", 5° .e fio. 
~rt . 2. o As p~·aças e ex-praças, que se en

gaJarem por mats de tre;; annos e em segUida 
por dons, pelo menos, terão direi t() em cada 
engajamento ao valor recebido em dinheiro 
das peças de fardamento gratuitamente clis
tribuidas aos rec1·ntas. 

Art. :i. o São revogadas as disposições em 
cont rario. 

Camara dos Deputados, lO de junlw de 1901. 
- Cm·los Va z de Mello, Presidente . -Carl-os 
AugLtsto Valente de 1Vovaes, 1 • Secretario. -
Angelo Jose da Silva Neto , 2° Secret.ari J. 
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,J!rnenda elo . Senado ao ·projecto n. 15 A, de N. 103- 1901 
· 1901 , da Camara dos Deputados, · que fixa a 
{m·ça naval para O exe1•cicio de 1902 . MARCA. OS CASOS E A FOR:\IA. DA REVrSÃ.O DA.SJ 

Ao art. 1°: 
§ 2o .,.._ Onde se diz 130 ~diga-se 100. 

Sen~do Federal, 9 üe julho de 1901.-
FranctSco de Assis Rosa e Silva ; Pre.;;idente. 
- Joakim d'O. Cattenda, l 0 SeceJtario.- Al
berto José Gonçalves, 2" Secreta.r·io.-Generoso 
Ponce, 3° Secrehrio:- José de Almeida Bar

.reto, 4° Seceeta.rio interino. 

N. 102-1901 

.Attto1·iza o. Govm·no ·a conceder wn anno de 
· licença, com todos os vencimentos, ao Dr.· 

Manoel Jose ele Queiroz Ferreim, prepa;. 
rador de pltysica da .Escola Polytechnica, 
para tratar de sua saude _ . 

A' Comniissão de Petições e Po:let•es fot 
::presente o requerimento em que o t>r. Ma· 
.noel José do Queir·oz Ferreira, preparador de 
pbysica da Escola Polytechnica, pede um 
anno de licença, com todos os vencimentos, 

;para tratar -le sua saude onde lhe con-
vier. · . 

Considerando que o supplicante precisa 
realmeate dessa licença pa.ra·trat.ar-se, como 

;:provou com -attestado medico ; 
Considerando mais que, em consequencia 

·de uma explosão de que deram noticia os jor
.naes desta . .. Capital, o supplical,lte recebeu 
varias contusões e ferimentos, sendo até 

·Obriga.do a amputar· o braço direito; . 
Considerando ainda que, embora a gratifi

. ·cação seja aboq.ada. ao funccio'nario p1·o labore, 
ha exemplo no Congresso de serem cla.das li
.oenças com todos os vencimentos ; . e 

· Considerando, finalmente, que é de justiqa 
-e equidade conceder ao peticioiia.rio o favor 
.que p3de: 

E' a Commi.'3são de pn.recer que seja defe
:rido o seu pedido. 
, Para esse fim submette á consideração da. 
;Camara o seguinte projecto: . 

O Congresso Nacionàl resolve: 
Art. I, o Fica o Poder Executivo autorizado 

.a conceder um anno de licença, com todos os 
''V'encimentos, ao Dr. Manoel José de Queiroz 
.Ferreira, preparador de physica da Escola 
,Polytechnica, para tratar de sua saude onde 
:lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam.:.se as disposições em 
•Contrario. · 
· Sala das Commtssões, 15 de julho de 1901. 
-Esperiditto, presidente.~Tavares de Lyra, 

;l'elator.-A1·1·oxellas Galvão.- Jose Eu.zebió. 

CO::>IDEi\'INACÕES PE~AI~S 

(P1·ojecto n. 1.'37 .4., de 1898) 

A Cómmissão de Gon1tituiçã.o, Legislação. 
e Justiça poderia limitar-se a subscrever o 
primeiro parecer emitthlo so1we o projecto 
n. 137, de 1898, do disjinc&) Deputado o 
Sr. João Vieira, que estabelece a f'órma e 
os caws de revisão das ' condemnações pe:-
naes. . 

O voto, porém, da Camara, approvando o 
requerimento do illustre Deputado o Sr. José: 
Avelino para que o mesmo projecto-em aa. 
discus3ão-voUasse á Commissão, justifica 
um novo juizo sobre a qu~stão que em todos' 
os paizes tem preoccupa.do os mais abalisa
dos criminali ;tas. 

Só em 1810 figlll'.)U na legi::lla~ão brazi
leira o in3titu1;o da revisão penal. De facto, o 
decreto n. 848, de. 11 de outubt'O daquelle 
anno-que organizou a justiça fcderal-sug
o-eriu· ao legislador con{tituinte a incorpo
~ação na Lei Fundamental ~o ,uma medid~ 
tc"í.o salutar e de tanta proprtedMo no regl· 
men democratico, no r1ual-seja dito do pa~
saO'em-o rec~trso de · g1·aça é, sem con&e lta
çã~. uma extt'a.vagancia., nnn mystificação 
do; princípios carde'-'-<:S de direito publico. 

A Constituicão Ferle!'al, po1•tanto, no.i se
guintes tox1;os' (lemarc_ou ?S lin;ütc~ da. re, 
visao penal, deixando a le1 ot•dmana a. fu.
culdacle ae esta.belE'cer os casos e a [ü1·ma do 
libe1·al?·ecurso: 

« Art. 81-.- Os p1·ocessos findos em· 
materia crime podenío ser 1·evistos, . a · 
qualquer tempo, em beneficio · dos con
d~mnados, pelo Supremo Tribttnal, para' 
1·e{onnar ou confirmar a sentença. 
· § 1 o. A lei marcará os casos e a 
{ó1·nw dá ~·euisao, q.ue pode?"i, · ser 1·e~ 
querida pelo sentenc2aclo, por qualque1· 
do· povo, ott ex-otficio pelo p1·ocurador 
getal da Republic~. _ 

« § 2o. Na 1·ev2são nc"ío podem se1· ag4 

gravadas as pen(LS da sentença revista. 
§ 3. o. As disposições do presente a':t.igo 

sc"ío ex tensivas aos processos rn~l~ta• , 
1·es. 

Regulando tae-3 disposições, surgiu depois á 
lei n. 22l,de 2u do dezembro de 189t, a qual 
definiu os caso.3 de ~·evistío, uma. vez que a 
forma já se acluwa e:.;tatuida no Regimento 
expedido pelo propio Supremo Tribunal 
em 8 de agosto de 1901. 

A lei vigente n. 20 1 estatue: . . 
Art. 7 4.. A revisão dos processos ~cri

minaes. findos, de qu.e trata o art~ 8 
stt. 3 do dec1·eto n. 848, de 1890, es~ 
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tende-se !J,OS J)rocessos militares e serri. § 6. o Si. ·verificai' que no p1·ocesso 
1·egulada do modo seguinte: í'evisto neto fm·am guw·dadas as fór-

to, quando a senten~:a condemrwtoria mulas substanciaes, limitar-se-ha a 
fôr contí·m·ia ao te:J:to exp1·esso da lei ,iulga1· nullo o mesmo pro'cesso. 
penal; . O 2Jrocw·ad01· getal da Republica, 

9 d neste caso, p1·omoverà a renovaçr1o do · 
""

0
• quan onop,·ocessocmque{oitJro- processonojuiso competente, si o c1·ime 

ferida a sentença condemnatoria nao 
. se gtw1·damnt as formalidades sub- pertence,- ao conhecimento da . justiça 

,. str.mciaes de que trata o al·t. 301 · do (ede,·at, ou ,-emetterú a sentença . do 
Codigo do Proces.~o Criminal; tJ·ibunal ao ministe?·io publico do 

ao' quando a sentença condemnatoria ,·espectivo Estado, si o crime pm·tence;· 
ájUJ·isdicçr.io local. · 

tiver sido p1·o{e1·ida por jui:; incom- 7 petentc, suspeito, peitado ou subm·- § ~o Em hypothese alguma, po· 
nado, ou quando se fundar em de- de,·-se-ha na sentença de revisao ag-
poimento, ·inst?·umento ou exame jul- . . g,·a:vm· a pena imposta ao condemnad~. 
gados falsos; Ora, são estas disposições que o projecto· 

4°, quando a sentença condemnato1·ia; se propõe a alterar ràrlicalmente, basean
,.~tive,· em fo>·mal contradicçcío com do-se, para isto, o seu douto c illustre autor
outra, na qual {omm condemnados e~ eleva~as raz~es ~e or~em jurídica, quaes 
como au.toí·es do mesmo c1·ime outro SeJam a mconstttuc10nahdadc de algumas 
ou outros dos; das reg1·as citadas, a incongruencia nos jul-

. 5°, ~uando a sentença condemnat01·ia ~ados proferido.3 pelo ~upromo Tribunal e, 
h ver s~do p1·ofe1·ida na supposição de finalmente, o ponto de VISta moderno, em quo 
homicídio, que poste;·io1·mente se , ve- se colldcam O.'> mais emeritos criminalistas 
~·ificou 1ú1o se;· 1·eal, por estar vivá a que tl:'em es~udado o instihdo em questão, 

·. lJessoa,que se dizia assassinada; aliú.s d~ ~ireito classico, convem dizcl-o para 
0°, quando a sentença condemnatoria tl'aoqmlhdade dos advcrsarios drL modci•na 

fur contl·a1·i~~ d evidencia dos autos· escola penal. 
7°, quando, depois da ·sentenr.a c~nde- A critica da lei n. 204 está con<lensada no 

mnatoria, se descobrirem no~as e ú·- discurso do douto autor do projccto, pt•o
?'ecusaveis p1·o1.u:ts da · innocencia do f'erido em sessão do 15 de outnlH'O do 1898, 
condemnado: convindo que a Cummi){~ão oll'et•cça om syn-

§ 2. 0 A 1·evisr!o pode1·rl se1· requisi
tada pelo condcmnado, pela família, 
por qualque1· do povo e pelo p1·ocw·ad01· 
geral da Republica. . 

§ 3. o Em todo o caw, a prova dos 
factos allegados na 1·evist!o deve ?'C· 
sultar necessa1·iamente · de sentenca 
prejudicial, em que taes factos estejdm 
reconhecidos. 

A prova novamente exhibida será 
confrontada ·.com as que se1·vi?·em de 
base á condemnaçtlo pm·a ·que o h·i
bunal p~ssa apreciw· o valo,· relativo 
de cada uma. 

§ 4. 0 Quando já fúr fallecida a 
pessoa, cuja condernna~:r1o tiver de ser 
revista, o tribunal nomeal'à um curado?· 
que· exerça todo.~ os di1·eitos do con
demnado. Si pelo exame do processo 
reconhece1· o e;-ro ou a injustiça da 
condemnaçiio, o t1·ibunal, 1·e{ormando 
a sentença revista relwbilita?·d a me
moria do condemnado. 

§ 5 ._0 ,Si o tribunal veri(tca1· que a 
pena tmposta ao condemnado n'ío cor
responde ao gráo em que se aclta in· 
çurso, reformard a senlenr.a condem
natoria nessa jJa?·te, salvo ~ disposiçr1o 
fio § 7°, . 

these, para esclarecimento da. Ca.mara,· os 
pr·incipacs argumentos então adtluzidos e com 
os quaes se conforma: 

«A lei estahelcce os casos chamados cla.s· 
sicos e os cMos considerados não classicos do 
recurso de revisão dos pl'occssos findos.» 

Mas depois de ter feito isso e de modo in· 
completo e ·defeituoso, accumulou, não só os 
casos de revista, como ató verdadeiros casos 
de appcllação! (Art.74, § 1°, ns. 1 e 2, e·. 
§ ()0,) 

O art. · :!O l do Codigo do P1·ocesso Criminal 
prPceitúa : . 

Das sentenças pro(eridas pelo jury 
?Uto ltave1·â ouh'-0 recurso sincto o de 
appellaçc'lo para a 1·elaçClo do districto, 
quando não tiverem sido guardadas as 
formalidades substanciaes do processo, 
ou quando o juü de direito se nao · con
formm· com a decisr1o dos juizes de facto 
ou neto impuze1· a pena declarada na lei. 

Vê-se que essa disposição do codigo do 
processo apenas contém entre os tres casos 
de appellação que estabelece· o que foi apro
veitado pela lei de 1894, mas sem definH-o. 

A lei não podia . cstabelécor taes dispo- · 
sições, á vista! do principio constitucional da 
dualidade da magistratura, bem ~xpresso nos 
arts. 55 a 62 c 6:3 a 66 da Constituição. 
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----------------------------------------------------------------~---
• Si e3b limitou-se a. delinea., o plano da. H. De dc$(;Oberta de um documento ou de 
adminJ!itração da justiça. federal a. organiza.r um facto que possa eliminar a. objectividade 
o podet· judici«rio da. Uniiio, esiahelcccndo do crime. · 
simplesmento na.quelles outros artigos a au· lH. De ]'uZgado que seja o e !feito d~ um 
tonomia dos E~tadoa, a lei O:'dinil.rla não deliclo e nesta hypothese se comprehende o 
podia a.bi!ol11tamente fazor do Supremo T~·i· depoimento falso, a. perícia. falsa, a. corru. 
buna.l Fe1eral um simples, commum e.ordi- pçao do juiz ou ttibunal. 
nario tribunal de terceira. instancia reta.tin- l.V~ De desco1Je1··l· a de nói.lOs factos que po3saril 
mente aos tribunae> locaes e c.3taduaes de ea:clu.ir ou attenuar a. criminalidaiie. . · · 
:~egunda ímita.ncfa. · · · · · Foi no. co·rrer do debate calorosamente · . 

·· Infelizmente to i iKio que ·a lei fez, poii· h~ pugnado P3~QS illustres Deputados Srs. C()r.:~: 
autorizou o Sitpt·emo Tt•ibuna.l Federal a. neUo (la Fonseca. e Teixeira. ae Sá a inadmis· • 
tomar conhecimento ·de verdadeiros recur- sibilidade da !'evisao nas contl'avenfiJes e trans~ · 
sos de n.p~llação pela justiça loca.l do Di~- g•·euJef citl(s c mililares. 
tricto Federal c dos Est11dofi em causa.~. Não prGcede a. censura, desde que se tenha · 
cujas sentenças sobre a.ppellaçue~ anteriorc.; em l'ista a noção verdadeira da theoria das 
dos trtbunaes competentes já. toem torça. de contravebç'5es. 
rousa julga.da, conlbrm~ leis de · organização Contravenções nã.o são delictos; a dietin· 
judícia.ria. local, cuja. obediencia a propria cção não é metaphysica; é, pelo contrario; . 
União deve ma.nter, como mantêm as sua..~; logica, necessaria, ante o elementG dolo1o · 
pOdendo tudo i:f~ se tornãr uma .orig~m que ca.xacteriza' a. acção propriamente d~ · · 
111ria. ·de contlictos entre clla. e os 1Estados em lic,uosa.. · 
uma. espher:J. onde só deve reinar a paz e o c Ha. f<~dos, diz Giacllete (dei reati e delle ·· .: 

. """'S ito m tu · cne in generale, VOl. 1°, pag. 71) a:e Si . .. ..,spe u o. .. . . i . 
Ei!tudruio3, ainda, os ca~os do revisão de· m que por s1 mesmos seJam · onocen s ou 

preboodo·se ta.mbBm que a lei n. 204 ê la- indilferentcs ou não pra.tlcados para um . 
·cunosa. e incongruente : · fim má.o, apresentam, en~retanto ,. a poslilli·· · ~ 

àade ou o perigo de um damno ou a diml· .. 
Sirva de exêmplo o :u·t. 74 § 1 o n. 3. O que nuição da commodidade da teNeiros. O le~ . 

à. lei diz nio 'é bã.s~nte. Póde muíto bem o gislador deve probibil-as no interesse da. ·.: 
julgamento coademna1iorio ·revisto ser o re· segura.noa, da et~.ude, da. bygiene e do decoro :. , 
:roltado de um crime gravíssimo e isto não publio6, comml.na.ndo uma pen~ em consi- - .~. 
•Htá. comprehendido na. mesma lei. iiera!)ã.o do pel'lgo de um mal tllturo ou me-.: ·, 

E' p1>eeii10, portanto, elucidai-a convenie~- ra.mente possivel ou dos inconvenientes que<'', 
temente. dellem resultam, sem indagar si foram dtJ. 
· O codigo allemão e outros estatuem-á. se· z0108 ou cwlpo1os. ~ . . . . -.. '.' 

me!bança do projecto-que terá. loga.r a. re- cAs contravençoes, n? dtz~r ~mbem ile ~G 
viMo 1odas as vezes que a sentença foi" o Garraud, que é um classJco, sao lets h.mbem .~ 
resultado c)(,- um crime pra.tiMd.o pelo juiz, d r · · ·' 
jurado~ testemunha, interpretes, peritos ou e -~'~\~is teem por objectO assegurar e~ '.'~ 
~r- aquelles que intervieram om exames ou cada coaununa a ordem, a segurança e ~· ~? 
vistorias ; ou por qualquer pessoa. que íenha. eo.mmodldade dos habi'ta.ntca ; ellas. sio va.--::·~~ 
praticado um ãoto capaz de produzlt o re. ria.veis, contingentes e rÍ4o. teom o · caracUr. ;:.?§ 
soltado ·.ou efrelto desejado, . isto é, ·que in- permanent• e i"fle:ci1iel das leis penaes. · :;)~ 
duza. a justiça. a. praticar um erro judicia.rio. Bast.& estudar a. cla.s~iflca.ção que das Q:>D•: :.;~ 
. Convém assigoala.t• que a orientaçio se- tra.vençõ3s t"z .ortolan, para dosappà.re"': :~ 

guida Jlelo projecto,quando formula os casos ceretn qua.esquer resquicios de duvida.. · - 1~ 
de revisio, tem o valioso concurso de Alf· A legiilacâo n•anceza., po1• exemplo, es~· ,'::.; 
mena., o sa.bio criminalista., a. quem o Cou- belcce a. t·e1>isao nos proces3os crimes, mn.-;~ 
.gresso Jurídico ltalia.no l'enden o mais just? exclue as contravençõeJ; e, a.inda em relação.'·~; 
preito, acceita.ndo- as suas resoluções sobre oos delictos, isto é, em. matoria correccionali ,:~ 
a. ma.íeda. · ·· · a reT>i.96o nM póü.e. ter loga.r ~i~ão po;- um~t~ 

c E' admissivel a. revisão da~ sentnnças de condemnaçii.o que unporte pr~sao .ou 10~~~;-~ 
condemnaçlo, resolveu o Congres!JO-ps.ra. o dicção, quer tohl, quer par('.ial,do exerci~/',;~ 
fim de declarar•B& a innocencia ou a. menor de direitos civicos,civis e de famtua.. . . · ~SL~ 
criminalidad~ do condemnado nos s3guintes E:~tes casos nãó, 113' veritlcam ~o nosso ~·~-i;~ 
ca.so11 : · reito. • · :.,~ 

· 1. De comradicçd'o·de julqad.os, sem distin· ' A e:tcepção consignooa no projecto e~tstia ;i~ 
guir julgados penaes de .julgados civis, s.en· no art . 90, § 1° do dccNto n. s•a, de 11 dé ::',~~ 
tenças áe condemnação de. sen1ooças ou de· outubro de 1890; m:.e a leJ n. 204 silenciou&,:;~:~ 
ci!IÕOl deflnitlVM de a.'bsolviçã.o ou lil'l'a.-- re ;peito, deixando a .duv~da na pratica e· ~::j 
menw. orro no terreno doutrmar10. · .. _ ,:;.~~ 

~. ' ~ '. "•);.~~ 
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O Supremo Tl'ibunal Federal tom n.dmit
tido a re,isão em simples contravenções, com 
o fundamento de que a Constituição no 

- art. 81, dispondo genericamente, não ad
mittiu a limitação do decreto citado. (Re
visões crimes ns. 168 de 1896, 222 e 229 de 
1897.) . . . 

Esta jurisprudencia carece de fundamento, 
e contra ella. ;teem protestado os Sr . .;. mi
nistro:3 Americo Lobo, Herminio do Espírito 

· B;tnto e BelfJrt Vieira. 
~· ·A interpretação não se inspira na Consti
·: ~tuição, po1•que esta deu á lei ordinaria o 
:.:poder de estatuil• os casos e a forma de revi· 
, são, e o proprio Supremo Tribunal exceptuou 

desse recurso, em seu regimento, ·posterior á 
mesma Constituição, as simples . contrJ.· 
venções que abrangem as transgre&sões mi· 
lUares. 
·- O art. 2° do projecto não ê, tambem, 
digno de critica. 

Teia:ei1·a de Sà, com restricção. -Luiz Do
min. gues. -Frederico Borges. 

Emendas ao projecto n. 137 A, de 1898 

Ao art. 1°, n.lll- Supprimam-se as pa.
lavras: ôu uice-vé?·sa e· accrescentem-se entre 
as pala;vras-eliminando aggravantes-as se-
guintes:-ou substituindo.· . 

2a. 

Ao art. 1.0 , § 4°..3 n. VI-Substituam-se as 
palavras pessoa~ diue1·so pelas seguintes: 
juizes cli'Versos. · 

. Sala das Commissõe3, de julho de 1901. 
-J. J. Seabra, presidente.-:Alfreclo Pinto, 
rela.tor.-Aze,edo Marques .-F'. Tolentino:~ 
Teixeira de Sd (com restricções). .. 

. Os preceitos consagrados no citado artigo Marca os casos e a fdi·ma da 1·euísã6 elas con· 
:· .e seus pal'agraphos teem assento no Codigo demrwções penaes 
;' Penal e ligam-se inteit•amente ao recurso 
~,de revisão, no qual, é reconhecida- a in no- A Commissão de Constituição, Legislação e · 

~- cencia do condemnadJ e rehabilitada a sua Justiça vem·. emittir seu parece! s~~r~ o 

._,· 

honra: projecto n. 137, de 1898, do Sr. Joao \le~r_a, . 
Diz 0 Codigo: que estabelece a fórma e os cas~s de ~e':1sao 

dos proces3os 1indos em mater~a .c~1mma~, 
«Art. 86. A rehabilitn.ção consiste na em conformidade com a Constltmçao, artl-

reintegração docondemnado em todos gos 59, n. 3, e 81, § Io. 
os direitos que houver· perdido pe1a. Na qualidade de relator e pelos estudos 
condcrnnação, quando foi declarado que fiz do projecto, penso que _elle póde se1• 
innocente pelo Supremo Tribunal Fe-· ac:!eito pela camara e submott1do á sua con
dm·a.l, em consequencia de revisão ex- sldel~açâo, não só porque contém assumpto 
trao1·dinaria da sentença condemna- de alta releva.ncia jut'idico-criminal, como 
t.oria. porque de.)en-volve o completa o principio 

§ 1.
0 

A rehabilitação resulta imme- institucional da revisão criminal cread_o 
diatamente da sentença de re-visão pelos citados arts. 59 e 81 da nossa Constl-
pas~ada em julgado. · tuição. 

§ 2.o A sentença de rehabilitação A lei n. 221, de 20 de no7embro de 1894, 
nconhece,·à o direito do'rehabilitado a no.s seus arts. 74 e 84,_ a!ém de ccmm~tter 
uma justa. indernnização que será li- graves el•ros_ na. a.p~e~1açao e na. claS.3lfi.ca~ 
quidada em execução por .todos os ção dos casos de rev1sao, ~onfundindo .?~ re-

::~. :prejuízos so.ffridos com a condemna- cursos de cassação. ou revista; de rev1sao e 
· ção. até de appellação, sem dest~nguil-os un.s. dos 

?);_.:.. ·. · A Nação ou Estado são responsa-veis outros, accresce que tambe:m contém dispo-
::~ peJa indemnização. » · sições inconstitucionaes, pors dá ao Supremo 
~';;;~,'(f-que.faz o pi·ojecto é apenas ·tornar mais Tribunal Federal o poder de julgar nullo o 
~f~~s~ssas disposições e as que a lei n. 204 processo quando não forem guardadas as 
, . ns1g;na no art. 84. , . -. formalidades substanciaes de que. t_rata o 

tcombater, portanto, a indemnização ao art. 301 do Codigo do Processo Crtmlnal. 
;f;;;~óndemnado rehabilitado é contrariar prín- Incontestavelmente este recurso do art. 301 
~~ípios já estabelecidos e os mais liberaes en- do codigo do Processo Crimit~al é , o de_ ap
~'sinamentos do Direito Penal. pellação; e, como tal, t~nto. 1mpor.ta nao Só 
~~'::JJ.m vista do expo>to, o projecto p.. 137 A á creação de uma terce1ra mstanc1a, como 
~t,tleve ser approvado pela Camara, apenas tambem fera o princiQio da dualidade~ 
~1Cóin as simples emendas que a Commissão magistratura, consagrado na. mesma Const1~ 

' a a liberdade de propôr. tuição, a.rts; 55 a 63. -
L~_Sala das Commissões, ,julh'o de 1901.- o projecto do illustre Deputado ~1·. Joao 

;;jJ. Seabra, presidente.-Alfredo Pinto, re- Vieira ,além de sanea1• todos essos mconve· 
:ze:•-Azevedo Marques. -F'. Tolentino- niente~, dtt organi~ação muito regular a<l 

;~::. ., 
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instituto revisional do art. 81 da Consti- nuantes e eliminando aggravantcs ou vice- ,~ 
.tuiçã.o, estabelecendo não só a fórma como ve1·sa. ; . assim como a.cceitar ou rejeitar 
·os casos em que os processos findos podem dirimentes e ·excusas ou ju~tífi.cati vas e ex· 
ser revistos. . cepç.ões dilato rias ou peremptorias contra a 

O projecto, que se me afigul'a completo, acção penal, objecto d<Yprocesso revisto. 
pois que comprehende, com rara precisão e IV. No caso de duvida entro duas penas 
~abedoría, toda ma teria do direito em questão applicavei'i, salvo decJara.çã.o ou :pedido ex· 
aproveitando o que ha de melhor nã.o só nos presso do condemnad:>, o tribunal da ravisão . 

. -codigJs ·como nos autores mais reeentes, a.ferirà a gravidade da pena attendendo ao 
incluindo até. como um acto complementar da grá_9 de inten..;ida.de e não ~o tempo de du-

- repay~ção, a indemnização pelos prejuizos raçao. , 
.da WJu . .;ta. condemnaçã.o, deixou, entretanto, § 2. o A revisão da condemnação poderá ser 
de mencionar si o pedido de revisão póde ser requisitada, requerida ou pedida : · 
-ou não suspensivo. · I. Pelo procu1•ador geral da Republica, de 

Garraud, em saus Precisde Droit Criminel, ..tlicio; 
doutrina dp. .. accordo com ·alei franceza., que IL. Pelo condemnado, ou por qúalquer do 
se deve distinguir o caso em que a conde- povo (C. F. a.rt. 81 § 1°) ; 
mnação já começou, do caso em que ella III. Pelo conjuge, parentes, herdeiros, 
ainda não começou. lega;tarios ou pessoa que do condemnado . 

Na primeira hypothese, o pedido de revi- morto innocente houver recebido por qual· 
.são não su,pende a condemnação; no segundo quer meio esta missão. · 
.suspende a de pleno direito até que seja elle § 3.0 A revisã.o sú poderá ter logar nos . 
·definitivamente resolvido. :ileguintes casos : 

Com esta. simples ·ampliação, que aliás é I. Si a sentonç!J, puder se1· considerada. 
importante e admitr;:ida pelo direito fl'a.ncez como rcsnlt.~do ou ell'cito de um delicto, 
-e em geral pelos criminalistas, (j parecer di1 consistindo : · 
·Commissão que o pro,iecto realizando urna a) em qua.lquer acto do juiz t·u .tribunal 
necessidade de orclom Juridico-criminu.l I)óde que const.itull violaçã.o do devei' do oíficio, 
sei' acceito e a.doptado pela Camara. comminn.da com uma ponn. crirnina.l, appli-

Sala. rla.s ses>lõc.->; 14 de dozomlH'o do lR08.- mwol em vir·tudo do u.c(.'à • pnblicn. ; 
Arroxellas Gal-vClo, relator.- J. J. Se(tbra, l1) om infltlulidude criminosa ou provar!· 
1presidente.- Trindade.-L·ui:; Dom.irzgues.- caçã.o do :~rlvoga.do do con<lomnado om detri· 
Tavares de Ly1·a.-Ju1>encio de A[Jt,icu·. monto dosto ; 

c) em testemunhos, traduc(;ões, interpro-
0 CongrossG Nacional resolve: r,lões, documentos, vi.;torias, pericias e exames 

t b jul~ados falsos ; 
Ar . 1." O Supl'emo Tri unal Fcdoral, na d) om gerJ.l, em qualquer acção punível 

confol'midu.dc da Constituição o nos casos o commettida por terceira pessoa que tive;se 
pelu. fórma. e~tabelecid lS nesta lei, poderá tido intervenção official no processo do con· 
,proce_d?r á revisão dos proc_cssos Jind9s, em d~>mnado 0 a que este não tivesse daclo causa 
benefimo dos condemnados, para. reformar. ou n~s casos des-te paragrapho :por obra e act~ 
confirmar a sentença, com força de causa. JUl- seu . ' 

;gada. (C. F. ~1·~s. 59, I~I, e 8! .). . e),não prejudicará. o pedid? de revisão a 
§ J.o A rev1sao ser_á admlSSlV~l em :prq· ·falta de" sentença. condemnator1a passada er;a. 

·cesso por qualquer cr1mo ou d2llcto, exce- julgado contra a. te~temunlli.t ou outro dos 
;ptuadas, pol'êm, as contravençoes e trans- mencionados na lettra. c, si ainda mesmo du-
,gressões civis e militare.s. . rante a fol'mação da culpa ou instrucção do -

I. A revisão :poderá tm• loO'ar em qualquer processo fallecerem o_u forem perdoados, 
.tempo e quando o recorrente ou quem o re- amnistiados ou prescreverem o crime ; 
presente' allegar innocenGia, ainda depois.de f) as pessoas condemnadas por falso test~

·sua morte ou de cumprida, prescripta, per· munho ou reticencia não poderão ser ma1s 
·doada. ou a.mnistiada a. .{lena.. · otlvidas no novo processo . ou julgamento da.. 

II. Só poderá ser admittida. a revisão para revisão. . _ . . .. 
confirmar. a seQ.tença, ou reformal-a, absol· IL Si houver contradiCça~ ?U mconcllia
vendo o éondemnado ou minorando-lhe a bilidade entre dous ou ma1s Julgados, com· 
pena e já.ma.is aggra.vando-a. ; ou; para an- prehendeÍldo duas ·ou mais pessoas : 
nullar no todo ou em parte o processo revisto a) entre sentenças diversas, por um~ das 
(C. F. art. 81 e§ 2o). .. quaes foram condemnados um ou ma1s ac-

III. As faculdades aqui estabelecidas, nos cusados, sendo condernnados outro ou outros 
casos previsto;, autorizamo Supremo Tri- por outra ou outras sentenças e pelo mesmo 
.buna.l a alterar a penalidade, conforme a gra- crime, que só podia ter como autor ou auto
.1!ua.ção estabelecida na lei, admittindo atte· res estes ou aquelles oos accusados em causa; 

Oa.mara V. 111 2! 
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b) cntt·e sentcnt,:a rlc cuntlcmnação e dc
elsão e não pronunciar ou de impl'ocetlencia 
do :processo :por mcxistcncia, simulação de 
crime ou caso se 

c) entre sentença de condcrnnação c sen-
tença. de absolvição ; · 

d) entre sentcnçi1 penal de c:onulcmnaç~ão, 
sentença civil, como 'no caso da annullação 
do ca.samento, que serviu de lmsc ao pro
cesso de bigamia. 

III. Si a sentença contlemnatoriu. fr)t• fun
da.da sobre a supposiÇ'iio de um acto ou facto, 
ao qual possa mais taz·de ser opposta com 
prova relevante a realidade ou cxistencia de 
facto ou facto contrario: 
· a) como na supposiçã.o de homicidio da 

victima, ali(ts morta, antes ou depois do 
crime, naturalmente, por suicídio ou acci
dentc; 

b) em geral, em tod JS os casos em que o 
novo acto ou fact.o provado importe a elimi
nação da cxistenci:1 material do crime sup
posto, como no de uma condemnação pcn<\1, 
tendo por base sentença civil posteriormente 
annullada. , 

IV. Si contra a sentença eondemnatoria 
forem produzida<; nov.ts lH'OYas, ainda quo 
não obtidas (\O novo, que, por si só.; ou con
junctamente com as existentes no processo 
revisto, importem a oxcltt.;ão ou mino1•ação 
da cl'iminalidad.e do conílemu:tdo. 

§ 4. o Na competencia p1·ivati\•n. do Su
premo Tribunal p::t.ra t!Oncollei' ou denegar :t 
revisão na coní'ormidade dosta lei : 

l. No caso tlo concossão, a declsiio com
prehcnllm•:i o julgamento do merito da. c;wsa, 
salvo: 

II. Si annullado no . tod1• ou em parto o 
processo revisto, este ti v e I' de c:mtinua.r ou 
de ser renovado no juizo OLL tribunal com

. potente. 
III. Pal'a. julga1· dét admissibilidade ou 

merito della conforme as di"posições deste pa
ragrapho. o Supremo Tribunal poderd requi
sitar do juiz, tribunal ou autoridades civis 
ou militat•es, federaos ou locaes do Districto 

. Federal ou dos Estados, inqueritos, confron· 
tações, acareações, in terrogatoríos, exames 
e quaesquer outeas dHigencia.s e meios peo
prios do obter a evidencia da verdade alle
gada sohre o erro judiciario (C. F. a.rt. 62). 
IV~ O Supremo Tribunal. ouvindo um 

curador. que nomcar:í, rchabilitará. a. me
moria do morto julgado innocento, cuja re
visão do proccss) í'ôr pedida. 

V. Quando tiver de sct' renovado no todo 
ou em p:u•t0 o processo revisto, o procura
dor geral da Republica promoverá os ter· 
mos respectivos do peocesso ou a.ctos noTos, 
;;i forem da competencia da justiça federal, 
no caso contrario, remetterá a sentença do 
Supremo Trihunal aos orgãos, agentes ou 

representantes do minísterio pul,lico do Dis
triclo Fedcr·al ou do respectivo Estado, si se 
tratar de jurisdicção local, ou á. autoridade 
que fOr competente, si se tratar de ,jurisdi
cções especiaes, como são as mllitaecs. 

VI. No caso do numero antecedente, o Su· 
premo Tribunal, na sentença que admittir á. 
revisão, poderá fixar as questões ou formu
lar os quesitos sohr<J que . deverá. ver·sar o 
novo julgamento do juizo ou :tl'ibunal reeor:
rido, que só poderá ser constituído por pes
soal diverso do que tiver proferido, em qual
quer instancía, a sentença revista . 

VII. O novo juiz ou tr·ibunal, no caso do 
numeeo antecedente nomear;\. curadores (L 
memoria de ca.da um dos mortos que estiver 
em causa e confirmar<:"t, absolveeá. ou atte
nuará. a condemnação, rehalJilitando pelo 
mesmo julgamento final a memoria dactuel
les, cuja ínnoccncia ficar provada. 

vm. Quando se tratar de contradicção 
entre sentença de tribunaes ordinario:~ ou 
communs e ~entença do tribuna.es o~peciaes, 
inclusive militare.;;; si o novo julgamento, 
em virtude de revisão, não í'ut' pro!crido pelo 
Supremo Tl'ibunal, este t·em3tt.er:1 to1los oti 
condemnadoa pttl'<t um Juizo ou tribunal cri
minal ordina.t•io, t•cpt•csontu.do ou constituitlo 
por pes.;oal di vor· . .;o, no qual ser·ã.o todos con
,junctn.men f;e pl'ocei'lsados, . a.ccusn.dos e jul
gados. 

Art. 2." A inJcmni?.at;i'i.o <los pre.Jntzo~ 
causa.tlos pela. condcllllllU.~~ão poderú. sor t•oco· 
nhccillu., do dit•eito, a l'aVOl' do rohabilitado 
innocontc, pelasentonca do revisão, para. sm· 
liquidada ntL oxecuçilo contra a União ou o 
Estado, excepto : 

I. Si o erro ou injustiça da condemnaçli.o 
do a.ccusado innoccnte puder ser imputa.do a 
acto ou falta do mesmo accusado, como no 
caso de confissão de ·sua, parte ou occultação 
de prova om seu IJO(ler ; 

li . Si o condemnado não ·houver esgotado 
todos os recueso~ legaes ordinarios, ou extra.
ordinario~. · 

Paragi'&pho unjco. A União ou o Estado 
terá. em todo caso direito regre5Sivo contra 
as autol'idade3, queixoso, denunciante, teste
munha ou outt•as pessoas que tenham tido 
intervenção no processo ou por qualquer 
modo houve1•em dado causa á sua a.nnullação. 

Art. 3. 0 Todas as disposições da presento 
lei são extensiva'> aos processos militares. 

Art. 4. 0 O Supremo Tribunal Federal al
tcrar(L o seu regimento de conformidade com 
esta lei. 

Art. 5.° Ficam revogados o art. 9°, III, do 
decra.to n. 848, de ll de outubro de 1890, os 
art'). 74 e 84 da. lei n.22l, dc20 de novembro 
de 1894, e mais disposições em contrario. _ 

S. R. - Camara dos Deputado~. 14 de ou· 
tubro de 1898. - Joao Viei,·a. 
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O SI."_; Presidente- Não havendo I os vencimentos que deixou de recebCL' como 
nada ~aLs a. tratar, designo para amanhã lente, em dispordhilidadc, da Escola. Militar 
a. segumte ordem do 11ia: do E>tado do Rio GL'ande do Sul; 

la pa.rte,até (t-; 2 l /2 horas oa antes: 

Continuação da 3a. discussão do projecto 
· n. 42 B, de 1901, que fixa as forças üe terra. 
para o exercicio de 1902 ; . 

Coptinm~ção dt.t 3_" discussã.o do projecto 
n. 46, de 1 !JO L, autorrzando o Po(lor Executivo 

•a abrir u.o Ministcrio da Guerra o credito 
extraordinario do 4:225$800, para paga
monto do ordenado a que tem direito o a.1-

. moxarife do oxtincto Arsenal de Guerl'a de 
Pernambuco .Joã.o Climaco doa Nantos Bet'
nardes; 

Continuaçào da :3'• discu:::são llo projecto 
n. 2138 .-\., de l980;" <mtoriz<mdo o Podei' Ex
ecut.i v o a, ga.L'a.ntir os . juros e amortizaç~ão, 
duran ~c 15 annos, . na import:.wcia annual 
de il : 500.~. correspondentes a.o empL·estimo 
de 650:000$, juro.:: de 7 %, e amortização de 
4 %, que etrectuar ·~ Associaçã;, do 4° Cen
tenario do Brazil, para o fim do construir o 
edíficio destinado á. Escola de . Bellas Artes ; 

Continuação da discussão unica do parccet• 
n. 14. de 1901, opinando no sentido dcsorcm 
a.cceitas as emendas offcl'ocldas na 3~ dh;
cu~silo do projecto n. 99 B, de HlOO, que 
reol'ganiz tt a Justiça do Districto Federal ; 

la di~cussão do pro.jecto n. ll A, de 1001, 
autot·izando o PoJer· Executivo a abril' um 
credito da quantia de 2:638$045, ao Minis
teria d:.t Fazenda, para pagamento de foe
ragen~, agua e objcctos <!e expediente í'ol'ne
cido.~ pela Companhia das Aguas de Maceió 
e outt>os, por conta do Ministcrio (la. Guerra 
durante os exercícios de 18941 1896, 1807 
o 1Wl8; · 

2"- parte, ás 2 1/2 horas ou·'antcs : 

3a discussão do projecto n. !) 1' tlc l no l' 
autorizando o Governo a abrir o credito ne
ccssat•io para pagamento, no corrente ex
ercício, a um chefe de secção, incumbido da 
bibliotheca d:t Camara. dos Deputados, e de 
um conset'vador da bibliotheca, nomeados 
por dclibaraç~ão da mesma Camara em se::lsão 
<lo () de julho do corrente :1ruw: 

2" discussão do pr·ojedo 11. 1:>0 A, do 1898, 
lletl'l'minrmdo quoo:-l membros do Tribunal 
do Contas Sl'.iam r~posonbclos c'•rn todos os 
veucimentos, aplls 20 :ulllos do sor·,·iço. on 
corn os vencimentos propot•cionaeH, após 10 
a.nnos, pr·ond:.t •~ invalidez, o dnn<Lo outras 
pr·oyidencias ; 

2" di:-3Cus~ão do projecto n. Gi, de 1901, 
· autorizando o Poder Executivo il, abrir ao 

Ministe1•io da Guerra o credit() extraordi
nario de 4:806$630, para cumprir a sentença 
do Su!H'emo Tt•ibunal Federal, que mandou 
paga.r ao major Democrito Ferreit'a. da Silva 

2n. discussão do projocto n. 57, de 190 l1 
autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 
Ministerio da Fàzcnda o credito extraordi'
nario de 104 :542$58~, para. occorrcr a.o pa- . 
,, a.mento das gratificações devidas aos ~m· 
pregados de diversa.::; alrandegascla P..epublrca, 
incumbidos do serviç:> de .estatística e re-. 
visão de despachos em 1897 c 1898 ; 

2a discussão do projecto n. 58, de 1901~ 
au torizando o Poder Executivo u. abr·ir ao 
Ministcrio da Fazenda o credito cxtraordi
nal'io de 8:000$, para pagamento do aluguer. 
da casa onde funccionou, de setembro a de
zembro de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado 
do Rio Grande do Sul, c o supplementar de 
20 :OOOB á verba 9"' - Ca.ix:a de Am:>rtizn.çãu. 
- d:L lei n. 746, de 29 1lc dczembeo de 1900, 
art. 28- As.'3igna.turas de notas ; 

Discusstí.o uriicíl. do projecto n. 79 A, de. 
1901 (do Senado), autorizando o Governo a. 
conceder ao Dr. :Mttnoel Victorino Pereim\ 
Umtc da. 2a. c1dcíra de clinica cil'urgica dO> 
Faculdade de Medicina da Rn.hia., um a._nno <lo 
licença com o rélspectivo ordenado ; 

Discussão nnica. do peojecto n. 86, de 1901, 
autôrizando o Poder Executivo a computa'[· 
para o Pifeito d:t :tposclitadoria de P~nlino 
Gonçalves tle Olivcil'tt Fl'eitao.;, po1•tcu·o dn. 
Caixa de Amortiwção, o tempo decorr•cntc 
de l de julho do 187:! a. ::n úe março do 1887 ; 

la discussão do projecto n . • n A, de ! 901, 
autoriza. do o Pode1· Executivo <L abt'IL' ao 
Mini.·;tcrio da Jnstiça o Negocias Interiores o 
credito e:dt·aor•dinaT'io de 2:827_:ii800,para. pa· 
gamento a. D. Eugenia Tor•·ea.o Cot·rêa, d~ 
Araujo, viuva do juiz dó dil'eito em dispam· 
bilidade bacharel Lindolph.o Hisbcllo Corrêa 
(le Araujo ; 

3a di:-3cnssão do projocto n. 264, de 1900, 
autorizando. o Governo a . pro rogai' o prazo 
concedido ü. Sociedade Montepio Ger•al do 
Economia dos Servidores do Estado, par<t 
indemnizar ao Thesolll'o Federal da. quanti<G 
que lhe é devedora, até que essa instituiçã.a 
regularize sua situação podendo mesmo re
loval-a do pagamento da importancia om . 
que ficou alcançnda no anno do 1899 ; 

:.Ja discussii.o do proJcct.o n .2:~1 A •. de 1900, 
elevando a 16 o numero de cngcnhcn•os che
fes do district.o, na. DiL'cctot'i:t Get•al dos Te~ 
log-t•aphos, no oxm•cicio do 1001 ; . 

Nova discus~ão <h~ emenda do H!'. Horcdtx 
lle 8:1 <w projccto n. :.\8 A, do HKH, ll no tm
toriza o Governo a con:firmar, attcndendo :tff 
ncces~<trias vagas, no primcit•o posto de of
tlcial llo exercito, os alferes gmduados quCJ 
tiverem obtido as approvações plenas de· 
que tra.ta o art. 95 do regulamento de 18· 
de a,bril do 1898, · 
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Vem ii mesa ns :-leguintos 

I>eCLARAÇÕES 

Declaro que si estives:;:; presente teria 
-vot;ado a favor do parecer n .'3t, (le 1901, 
relativo á denuncia contrí.L o Sr. Presidente 
da Republica.. 

Escobar Smtres dos Santos, Victorino Mon·· 
tciro, Vnspasia.no tlo Albu JtL-rf1Ull, Cas.'iütno 
do N:LScimento e Diog() Fortuna. 

-Abre-se a sessão. 
E' Iida e sem debate approvada. a acta da 

sessão antecendente. · 

PRIMEIRA PAH.TJ~ DA ORDEM DO DIA Sala das sessões, 15 do julho de 1001.-
Luiz Gualberto. E' a.nnunciada a continuação da 3a.discussão 

Declaro que si estivesse presente teria do projocto n. 42 B, de 19~1 .• flUO tl~a as 
votado a ra v o r do parecer n. 3L. de 19~!1, t'o1·ças de terra para o exerc1c1o <le l 90.2. 
que julgou não ser objecto de delihera.ção a • 
denuncia do contra-almirante Custodio .José o Sr.;. Presidente-Tem a palavra 
de MelLo, contra·o Sr. Pr·esitlontc da Repu- 0 Sr. H.odolpho Paix:ão. 
blica. - · _ 

Sala das sessões, lG de julho de 1,901.-
Anizio de Abreu. -

Declaramos que si cstivessernos presentes 
â sessão no momento em que foi vobdo o 
parecer' n. 31, de WOI, votaria.mos-sim
julga.ndo impr·ocetlonte a denuncia dada 
·contra o St•. Presidente da Itepublica. 

S:tla das sessões, 15 de julho de 1001.
..Lima Fitlto. -Soares 1\teiva. 

Levantn.-sc n. ses~ão :is 4 horaH c 20 .mi
nutos dn tarde. 

P1·esirlcncia rlo Sr. Vaz tle !llello 

Ao meio-dia Procedo-se a chamarla, á 'l uc 
respondem os S1·s. Vaz de Mello, Carlos de 

_N.o.vaeo, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gua.lberto, Rodrigues Fernandes, Cunha 
Martins, Anizio de Abreu, Nogueira. Acci.>ly, 
Francisco S.á, Frederico Borges, Gon~:alo 

·:Souto, Camlllo de HoHanda, Bricio Filho, 
Cornelio da Fonseca, Julio de Mello, Pedro 
Pernambuco, Ep;1minondas Gracíndo, Jovi-

... ·niano de Carvalho, Fausto Cé.Lt'doso. Seabra,, 
Manoel Caetan9, Satyro Dias, Alves Barbosa, 
Augusto de Frettas, José Ma,rcellino, Custodio 
Coelho, Aureliano dos Santo:;, Martins Tei
:XQira, Oliveira Fígucil·edo, .João Luiz. 
Alfredo Pinto, Antonio Z:tcharias, Hem·iquo 
. Salles, Sabino Bat•roso, Carlos Ottoni. Manoel 
Fulgen~io, Noguc~ra. Junior·, Lindolpho C~e
tano, Eduardo PJmentol, H.odolpho P11ixao, 
Gustavo Godoy, Dino Bueno, Buen~ de An

-drada, Adolpho Gordo, Cincinato Braga. 
Azevedo Marques, Teixeira. Brandão, Manoel 
Alves, João Oandido, - Cll.l'los Cavalcanti, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, M:>,rçal 

o Sr. I"'-odolph.o Paixão vem 
cumprir o seu devm· de relator do parec~r 
da Commissã.o dH M<trinha: e Guerra, respon
dendo a :)B oradores qllc teem discutido o pro
jecto do fixação das -forças de terra. 

Começarà pelo <lllC diz respeito ao se~ 
distincta collega o S1·. Carla:{ Cava.Içantl, 
que apresent :m duas emendas· ao ·proJecto, 
elas qua.os só monte urna. foi aceeita pela Com· 
missão. _ 

A pl'imeira emenda., sobt·e isen~~es, a CoZE
missão acccita,r•ia com muito g_9sto, mas nao 
em lei annua, como a. da, tlxaçao de ~or:.ças. 
· Não (! este o meio regubr de cor•tJgn• a 
loi de 1874. 

A seg-unda c meneia, so brc gt·a.tiJ!caçõcs aos 
onga,jados, aeceitou.;:;· a Commrs~ao, porçtuo 
consigna uma rneuttla. neces:;arta e de JUS· 

1iiQi1. . • . b' .1 
A ''t·atiíi(~ação não () prom10 proht Luo 

pela Constituição, c'l uma consignação pro 
labore. • . 

Passa o oradoe a r_espon<lor a.o nobre Depu
tarlo pelo Di.;tricto J<'edcral., o Sr. La.gdcn. 

s. Kx:. começou cxalta.n<lo a lei ~c forças, 
como sondo talvez ;t que mais 1mporte .a 
uma n<tç:ão, c, ent;rotanto, estranha que esti
ves~c ella coliocada na Ot•dem do Dt~ a~tes 
ela lei da organir.ação da ;ju~tiça do DtstriCto 
Federal. . 

o orador itpplaude o proce(llmonto da . 
Mesa, mostrando como em todos os parla
rmntos a lei da, fixação do. forças é sempre 
das primeiras a ser votadas. 

Disse ainda seu illu!itre collega, que, ~o 
envoz elo projocto. de. sorteio, melhor ser1a 
r1ue o nosso cxerctto tivesse uma reserva . 

Pot· esta occasião í'cz vm: .ao . ?~a.~or 1uc 
essa, idP.a da resorl'a era antiqmsslm,:~.. Ell~ 
vem dos romanos e, desde C:trlos VII até.a 
rcvolu~ião, sempre se cogitou della,. A PrUSSia 
desde cr inicio do seculo passado, quan~o CE· 
meçou, tomou-a por ba.se pítra a orgamzaçao 
do seu exercito, e (l tt ella. o ao seu estado-



maior quo se devo a súa victoria sobro a, 
França. 

Os oxercitos nw,lernos, quer da. Euro})a., 
quer d.a America., t(!cm assentado sw~ organi
za,(;ã.o sobro dous princípios : 

Primclro-scrvi~:o obrigalioi'io. Segundo
passagem do ma.ior numero rio cidadãos 
m~las fileiras do exerci to ç sua. menor (lc· 
mora nas filcira.s. E', pois, umn idéa sã., mas 
nã.o é nenhuma novidade. ·-

Venelrla. esta parl;e, passara. a.o numero de 
alumnos fixado no pt•ojeci:o, e que tã.o com
hati(io !'oi polo Sr. Li1gilon. 

Disse S. E:c que o Sr. Mínistm da. Gtwt'ra, 
em setr relatorlo, indica, u. nccossidade desse 
augrncnto, porctuc não haveria mollwr·cs 
mcninoR para. as. flleins do Dx.creito. 

A Cornmissã.o d.e Ma. ri n !ta o Gu(wra.,quando 
formulou o· projecto, não havia lhlo esse 
relatorio que só foi distl'ilmido tc;mplls de~ 
J>OÍS. 

Menos l)Odia. l.cmhr:l.r este a.ugmonto, 
c1ua.ndo a pt·oposGr~ do Govcruo. nxava o nu
mero q_uc a Cornmíssão adoptou. 

Mas, porque nü.o converteu seu collcga. 
esta idGa em uma emenda.? 

Doante dclia, <L Commíssã.o l'orm,tlaria o 
seu parecer. 

Nã.o lu~, pois. r·n.zfi.o p;u·a. cen~ura.l-a.. 
Entrou depois S. J~x. em lm·g;,g consirlc

racõcs sol)rc os exerci tos cmope ns, <\tt.r\
lmindo í1 supel'illridarlc do :\t'rn:trncnl.o itf! 
vlctorias da Allemnnh<' e do Tt•a.nswa.al. 

A organização· tlo exercito aUemil.o foi 
levada. a. c!l'cito pelo ost,ado-mt~iot·, p(llOfl 
marcchaes, entre. os quaoH, o i11ul vid.avol 
Molt;kc. 

E'. uo i{itbinote do e~t.ado-rn:üor que ptw· 
t.om as ordens pal'a o pt•eparo rlo exercito; 
t': o csta!lo-ma.ior que traça as regras a. quo 
as tropas, em acr,\ão, dcvnn1 obo(lccce. 

Finda a missão d<L ci!tlt':.tl;egi;,, appa.l'Ccc, 
on1,5.o a tn.cl;ica quo não é outt·a eouSi~ senão 
a. execuc;ü.o dos planos daqucl!a. 
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cmquanto que o br·azileit·o precisa de muitos . 
mczes para. conduír a stta od.uca.ção militar. 

Como r1uor o nobre depntarlo applicar ao
Hrazil, paiz novo, com população insil)'nifi
c:lnte e (lisseminada., leis e rcgru.s oiJs~rva- · 
das pela Suissa ? 

Alludíti ttLmbem o nobre deputado aos ES·· 
tn.do..; Unidos. 
. Quando as colonias se constituh·am nação 
Independente, hou.ve, é certo, umi~ :Chrtc cor
rente contl'D. os exercitas por·manent~s. 

Muitos dog pa.trütrchas da independencia. 
americana, J;lor·ém, sustcntaT'am a conve. 
nicnci;1 e nceessida.dc impt·nscindivol de um 
excr·cito permancn te. 

Hamilton, no Fcdemlista, o WMgington 
nas suas menSitgons, pugnaram pela m.ção· 
con vcnicntomon te al'mada. 
· Hoje, o exercito pormanentn na. Americ::t,. 
do No r to cll\V~i· se a. eom mil homens. 

Ucmoustrll.(liLe ox proprios L~stados-Unidos 
q uc liwam c i l;u.dos pelo lllustre collc:;:.t. a. qu~ 
cst<1. respomlenrlo, r.eorn um exercit.o propor
cionalmente superior rw 1lo Hrasil, poden1lo· 
em caso ue neccs ·htadedispot· tlo seto milflõcs 
de homem~. E' tu.mhern n.polugisté1 das l:.irl.ha.s 
de tiro c dos ca.mpos de insl;rucção, por•quc 
acha quo os bo11s :t.tirudor·cs v:dcm muito
nos corniJ;~tc:-;. Cita, pam exemplo, Canudos 
o Tl'a.novaal. O St·. Bl'icio Filho não tsm: 
l'DZiÍ.O qna.llfiO di;r. 1[110 OS rni.JitarOS não rros-· 
tam <lc vot.· ci l'iH lrnmi:-Jcuit·om-so c1n ass~rn
ptos du gnct't'a. E' uma. iuj11stir,:ít est.o pensa
monto úu llCJmtado pot· l'nt·ua.rnfmco. Os 
ruilita.l'es tncru n.tú su.U-;fttçT.í.o IJIII.t.ndo voem 
civis intm·o;saudo-se pot· assttntptm; milil;a. 
rns. F(\Has ost:.ts cons illm·açõns, quo dizem 
rcspnil;o :w rli~enl'so prutlttllciado pnlo rwln·c 
Deputado pr~ I~L Cé~pít;d Fcdm·u.l, :)1·. Honl'iquo • 
Lagdon, p:~f~a a rospondot· ao discur·so pro-
ferido polo IJUliUtado prtttlisla., St·. Bueno d~ 
Arulrada .. 

Começou S. Ex.. d izcHulo rtuo lw.vin um:.~, .. 
c~c~r· i;a cout;eadicç:ão nu tt·n o S1·. Minisl;ro da. 

O nobl'e doputarlo rcl'oriii·Se ar> Transv:w.l. 
Po1~ hem; nost.;t Ju·illw.ntc cpopún. -m'-'itttt· 

quo o hcroíco povo sul afr·ica.no está' es-cre
vendo, cneonka ·o ora.dor -elcrnontos para. 
sustcnta.r a. sua argumontaçü.o. · 

Guerra o a Uomml~sã.o de Ma.ritllt:t c Guerra, 
ou cruc ost itnfi.o tiuht Sítrtcciánarlo divcr.'5ll.S 
i<léa.s do citv.tlo -1vlini3tl'o. Para exemplo, o 
Deputado parüístn cHou quo o MilliStt'o d.:L. 
Guerra pediu l.tlOO alumnos pam as Escolas 
Militi~res ou. Commissfí.o somente tLou 800. 
Este pcditlo.pol'ém. é foilio no rela torio, qun s6 
ngor<~ foi diskHmülo, o não no projocio (lLHl 
s:n•viu de base ::'t loi H.c fi:..:;tção rta.'i l'ol'(]as do 
tO['I'<l.. Como o lliJln·c !lOJHIÍia.do p:wlist;a., é 
tamhmn cortlit'il,l'io ;i, hléa. r lo St• .. Ministro do 
Guerra elo S(\ diu' umn. gt·:Ltillcac,:ão de 1 O o 1 o 

BO 1!1'0 SOUS VfHlCiJllO !IÍOS aos oflleia.es q ltC SO 
demor<~rem m;tis dn ciueo <L ' lllOS Clrtl um 

Lá, a estl'al;cgia c n tactica compensam a. 
inforiol'idado numel'ica. 

Disse o 11obro deputado que o Br·azil devia. 
ter aio só mente u'Jn peq ucno cxercHo pet'· 
mancnte, corno <L Suis:-Ja o a America do 
Norte. s. Ex. c::>quccc que a Suissa ó uma nação 
:trmada., que por sua po~ição c~pccütl, já sob 
o ponto de vista.. politico, j<t so? o ponto de 
vista topographtco, tem nece~I:'Jl(la,(lc d~ en· 
sina.r a. tü(tos os seus filhos, o manc.JO tla~ 
;J,rmaSJ, de modo qttO em }1oncas ·horas, em 
poucos düts, o suisso G um soldado completo, 

ll os to. 
A pretori';:i~o (• a .poior ferida, rJI!lO se llÓIIO 

fazer a um milita,t·. Não lta compOJlílll.riÕO:'I 
pecrmiaria.s I[Lie a curem. O unico moib do 
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GYitár e8SO Olal é eSColher COffiiDlSSÕ&S de Sa.dO, que, sendo calculada em ·quantia fnfc. 
-promoçõe.,, cujo critorio unico seja o da. jus- rior, obrigou logo o Ministro a. pedir um 
tiça e não o dos afilhados. · credito supplementar a. oss& verto& do va.lol' 

Es:l38 continuadas pratet•Içõe:S são a cau;a de mais de míJ contos. · 
unica, ou qua.si unica do llcsgasto que lavra. Nunca houve no Drazil, desde o Imperio, 

. :nas ftteil•as do exe1•cit<J. regimen orçainentario ~ Ao Ia.do do orça-
. o projecto em di.~cu~ão nada t~~ que ver. manto \"Otado, houve sempr·o um supplc-

'com o da. reorga.mza.çao do exerc1to. Esto menta1•. ·. · · · · · 
e-stl em e;;tudos, com o sau relator, na Com- • Não tem razi,ío _o no bt•o .Deputado quando 
mi~são, o nobre Deputado, Sr. Carlos Ca\"al· accusa. o Sr. Ministro da. Guerra. por ter man
·ea.nti. . Oppol'tunamente .serão ultiroa.dos da.do construir a linha telegra.pbiea. 
esse~ e>tudoH, e o orador, flUe discorda. do Toda. a. estrada. d~ ferro preci~ -de um;t 
projecto.em alguns·pontos, . ter.t .occasião·· de linha. telegraphica. 
extern&r a. sua. opinião a. respeito. · A um a.p~rto do Sr. Bueno do Andrada., 

Passa a responder a.o Sr. Bueno de Andm· responde o orador que entro as estradas de 
da, qu~nto á~ accus~Ç(ío3 quõ3 S . E:t . fez ao forro projcctada.s, preferiu, por consldcror 

· . ·sr. :Mini·:tro, a respeito d'.l. estrada de ferro mais faeíl, a. que esU em coostruc~Jo. 
e:'ltrategica. do Para.ná. a :\Ia.tto-Gros;o. · Acredita ter respondido aos argumentos do 

Lembra que~ a. elle ot•a.dol', que se deve nobre Deputado. 
-~ id~a. dc~sa estrada. Daia..isto do tempo-em · Tcrwina.nllo, aprovei ti a occasill>. pat•a 
que fvi governa,lor do Goyaz. · mais uma. .vez declarar quo é a.migo tlo go· 

Ba.~ta. dizet• ere. favor desta idéa, <1ne o verno, e o será. emqua.nto nii_o veridca.r qu(} 
Estado · de Ma. tio-Grosso é indefeosavcl em elle p1·aticou'alguro acto inco~stitucional olf 
ca.so de -guerl'a com alguma nação platina. . contra o rcgimen republicano. (Muilo bem; 

Naquelle tempo, quando «overna.dor de muito bem. O im.ulo!' é cr.cmprimentado). 
Goyaz. mandou e~plorar o rio das Mor;ea. Comparecem mais os Srs: Urbano santos, 
Foi uma expedição diffloll e perigosa, d~s· Gastã.o da Cunha., Cilrlo3 Matccllino, Albu· 
empenhada. calm.Imente. Ha. disto um rela- qucrque Set•ejo, ·Gabriel Sa.lllado, ArthU·l' 
1orio. Ha ou ainda deve ha.vcr. O orador Lemos, Antonio Bastos, Indto do· Brazil. 
apenas pu~ue o m•iginal. · Serzcdcllo . Correia, ·Luiz Dominguea, Jost\ 

Tratou o orad(n' de estud:u• qual o melhor Euzebio, CllrisCino cruz, Guedalha, Mourão, 
· meio de communicação com a. c~\pit&t Fe· João Ga.yoso, Thomaz Accioly,· Virgiliu 

der(Ü, p~sando por Goyaz. . Brigldo, Josú .A vcllno, Joã.o Lopes, . Scl'gitJ 
Lê então o3 relluliados dosse$ estudos que Saboya., At1gusto Sovoro, Tavare3 dg Lyr:-~,

·veeDl con;;ignndos no. suo. mensa"gem, qut\ndo ErmirioCoutinho, Colso ~e Souza, Teixeir:t 
Governador de Goyaz, isto ~. a. const.ruct>.ão de Sá., J4lão Vieira, Per~ira de Lyra.,, Morei
de uma estrn.da. da ferro de Cuyabá á. B..1.rra. ra. Alves, Malnquia., Goncal~os. 'EsJner'-ldino 
do Pira.hy, constituindo uma. trl.i'urcaQ[o da. Ba.udeil-a.; Josê Dual'te, Ara\ljo Góell, A1•roxei· 
Centl'M. . · · las Galvão, Raymundo de Mira.nda, Rodri~ 

Es{ilo estrada teria uma. extensão de 1.766 gues Dot•ia, Castro Rebello, Neiva, Miltou, 
.kilometros·e custaria, dadai as condicõe3 Tosta., Eugenio Tourinho, P,.ula. Guim&rií.e~, 
'em. que deveria a~;entat•. sua constt·uc~, Adalbet•to Guimarães, Tolentino dos Santo~. 
176.600 contos. . · Para.nhos Montenegro, Oaldbio Loreio, lri· 

· O orador estuda. os difl'erentes projectos ne11 Machado, Henrique La.gden, O!!ea.r 
de construcção dê estradas para. lig~ão dos Godoy, Au~usto de Vasconcellos, Sá Freire, 
~os de Ma.tto·Gro'M e Goyaz a e.ita Ca· Antonino F1albo; -Alves de ·Brlto', 'iSilvâ Ca~
_pital e, p)r ultimo, refere·so · a. estrada. do tro, Pereira Lima., Pereira.· dos. santos, Vi· 

· Paraná., cuJâ ~pnstrucção se e~tâ fazendo, ria~ Mascarenhas, Monteiro de Barros, 
.. :pelo Ministerio da. GlleJ•ra., na. forma. da. auto. Bueno de Pa.iva, Ada.lberto Fetra'Z, 1.:\mou· · 

. risiç.,"io votada na. se8.3ão plSsada.. -nier Godofredo, ·r.a.udulpho ·de Magalhães, 
. O a.cto do :Ministro da. Guerra foi legal e Oiegario Maciel, Padua Rezende, Domiu· . 
· : :.tiã.o precisava verba: jorqu~ as obras esiã<J gues de Ca.stro, Ovillio Abrántes, Benedicto 

.sendo feitM pelo oorpo de- engenlieiros mill- do . Souza, Lindolpbo Serra, Lamenha Lins, 
:tares que não percebem mais por isso. Barb.osa Lima, Germano Hasslocher, _Fra.n· 
. Não precis~ pois, o ·-aoverno de sa.hir do cisca .Alencastro. lUvadaviA Correta, Alth~· 
ol•çamen to para attender a. essas despezas. . do Varella o Campos Cartier. : 

. O credito supplementar . a. quo · se retere o Dsixaram de comparecer com tOJ~ par· 
· ·. 11eu distincto ·collega, o Sr. Bueno de Andrada, tlcipada. os Srs. José Boi teux, Sá Peixoto, 

. ê fatal, como o são todos o3 ereditos ' supple- Ped'ro Ghermont, Pereir~ Reis, Soares No i· 
ment.a.res. · · . · · va., Silva. Mariz, Goro~ de :M<\tios, Es~io 

· - Recorda. o que se deil com a. verba «eta.p&&-. Coimbra, Elpidio Figueiredo, Francisco Sn· 
.. "oíad& no ()rçamenw da Gü~r1·a. o rumo {l.M-. dre,_ V_ergne de Ab1~u, Ma.rcolino ~loura, 
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DiÔnysio Cerqiletra.t José 1\loDja.rdim, Celso ftx:~.Ção das ior~.as de terra. me trazem <t. tri~ 
1
Jos Reis, sa.mpalo Ferraz, Raul Barroso, buna. para. fazer ligeiras considerações a res
Martinbo Cam'[)Os, Nilo Pcça.nba, Rangel peito, hoje, aguardando~me ptl.ra ua llessão 
Pestana, Estevão .Lobo, José Bonil'<\cio, Pc· seguinte discutir a matcria mais detallLad:l
nidó Filb.o, Necesio Tavares, Silveira. Dru- mente. 
m.nll)nd, Arthur/ Torres, Miranda . Azevedo, Limita1•ei hoJe as minhas obserrações a 
VaJoia de Castro, Paulino Carlos, Alfl'edo um facto gravíssimo IJilC lne parece que não 
.Eilís .• Araujo Cín~ra, Xavie~ de _Almeida, set•à verdadeh·o, ma::; que os jol'naes anuu.o-
}Cavier do Yalle, Alenca.r Gm.ma.ra.es, F1•an- ciam como tal. · 
cisco Moura, Angelo Pinheiro e Pinto da. _ Reftt•o-mc a um _artigo do O Dl'ii. , de 12. de . 
Rocha. . ' · . . . JUlbo corrente, art1g-o que vem pedindo pt•o-

E sem ca.u'l& os Sr~; Joaquim· Pi_res. lU\r · vi~epcia.CJ aos Srs. Presi~entc da, Republica. e 
mundo Arthut, Eloy do Souza, Lima Filho, ~~mtstro da Gu~rra. :!'em perfeitamente ca
Trindado, · Aft'onso Costa, syl vlo. n.omero, b1mento nesta. d1scnssao os\:~ ma teria, j<i. quo 
Fclix G~pa.r, Rodrigues Limt\, Eduardo U.t\• o assnm:pto se prende a leis I}UC se rofcrem 
mos, Pinliciro JIUllor, Hercdi~ do Sá, Nelson :~o excrctto. 
tio V a.sconcollos, Barros Franco Junior, Deo- St•. Pre!o!iü~nte, não h~ um anuo :l.i11da. que 
cleeia.no do Souz~. Lourenço Baptista, Julio o Poder E~ccutivo sa-ncionou uma lei do 
S:\ntos, Joa.quim -Breves, TheophUo Ottoni, Con·gres~; extinguindõ o põstu de tenente de 
Jo'ranclsco VoiRa., lldetonso Alv1m, Monteiro estaao-roa.iol' d~ 1~ cla.:;se e regulando as 
1h\ Sllveira, Esperidilo, Carneiro de ReSén- tt·o.nsferencias do!! capitães a.rt•egitnentados 
de, Francisco Sa.Ues, Leonel Filho, ~{a.yt•ink, pat•n. o~ col'piJS de Engenhcü·o:-s e Estado· 
r.a.mat•tine, Feraa.ndo Prestes, Moreirn, d1\ mn.íot•. · 
Silva., MaLb ·Junior, Ollveira. Bt•aga., Costa Ainda. um a.nno não esta. decorrido, Sl', 
.Junior, Jooquim Alvaro, Edmundo da Fon- PreSillente, e já. m" pat•ece, .PE!lo menos, a. 
~oca, Luiz · Plro, Cajado, ·· Hol'menegíldo de dar Ya,lor ll.s affil•mativa.s dos jornne~. que 
Moraes e AurelJano Barbosa.. esta. loi cstd. sendo mal interpretada. por 
CQP~tnna a a~ dtscus~o do p1•ojecto n.t2 :B, alguns d:J.queUes otllciaes interessados na. 

1le 1~1. tlx&ndo M forças de ter1•a, par~ o transferencia.. . 
cxorciélo de 1902. · O artlculistu que publfcou a sua r ecia.· 

maç.1io no dia. 12, parece-me, Sr. Presidente, 
O tlr. Pre•idente- Tem a pãh\· que é um militar quo tem perfeito conhcai-

rl'a·-o sr ; Ovidi.l) Abra.ntes.. . · -· mento das leis que regem o assumpto. 
o 8r. ovldlo Abrantea ".,•la Tendo eu tratado desta qnestã.o, Sr. Presi· 

v-v dente. junto ao S1•. Ministro da Ouorra. e 
v1·dem)..;... Sr. Pre~ttdonte, antes de enceiar a ptwante o chefe do Esta.d-6 Maior do Exercito 

· · ;Jiseussão do projecto de ·fixação de lorças, tendo assim procedido; St•. Presidente·; em 
fa.rei uma·pergunit\ a V. Ex. para com a re- rela~o a este assumpto, parece, ::t prlmeira 
:\pOSta poder eircum~rever-me a.o ~umpto. · .A t ' '·" d 
No curto·c3paço que re:~~ não pooerei dis- L~~~. que 0 ar lgo em ques~o é_ e minh~ 
~utir ~ materla. •. Perguntarei, pois, a V.E!.. E' justa.men1e. Sr. Presidente, para tor- · 
:~i pod~rel ftcar com a palavra. para a: se~o 1 1 . h · ~egnlnte desde que não possa conclUll' . hoJe, na -o c aro que occupare1 OJ& a. a.ttenção da 
netttes vinte minutos que me restam, todas Ca.ma.ra.. mostrando quo não estou de IJleno 
\tS considera~& sobre matol'ia. tão va.Sta.. a.ccordo comes~ artigo em cel'tos e deter- · 

....,.., JJ1inados deta.lhes. · . 
O Sa. PRESJDENTE.;_ O nobre Deputado O que diz o otHcia.I ou o que diz o a.rti· 

tom direito de fa.lla.r nã.o só na sessã.o de culista, é em p:1rte verdade; ha., entretanto. 
lloje c9mo na de amanhã. O projecto e,etá. em outra-parte quo denota. qua quem o escreve 
3~ d.f80ussão e .póde fallar dua1 vezes. . não estava. bem · informado. , 

o sa. BuENO DE AsDnADA- ·Póde .. conti· Vou historiar a. q11estão, para. poder ent1•a.r 
nuar a discussão 1 com mais segurrulça e com. ma.is cla1•eza na. 

n l d materia. . 
O SR. rRESlDENTE ~ Tem a o. a uma o anno pa.<!Sa.do, Sr. Presidente, oomo já. 

l10ra, e póde 'continuar am~nhã. dentro da disse, .o Congresso votou uma lei r~gub.nao 
hora maread.a para. a. primeira pa1•te da o r- as . transfePenciaa dos capitão~ arregimen- . 
:;tem do (}laz a~m de ter o diroi~o do · 1aUar tados para os corpos espooiaos, isto . ê , para 

. ~un~ segunaa vez. · · . · ós corpos de engenheiros e de estado-ma.ior. 
o ·Sr. Ovldlo A.brantes ~)...:. Essa. lei determino.va que as tranlf'erenOia.s 

~ p 'd te di t T desses odléiaes fossem faeulta.tivas, . e pa.ra. · 
r· rcst en • versos assum:p os mt 1 res cumprir semelho.nto d~terminação, o 1lon

quo se prendem· dlrecta. e induect~meote :i. ra.do Ministro da. Querr~. de twcordo e por 
( ·)E$~ d*uuo uto ·rol rni11to pelo or•dor. intormedio do chetb do Qst\\do-ma.ior do 
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exercito, consultou a. to"dos os · officiacs, ca.
pi.tães do exercito que tinha.m os respectivos 
curso~ de engenharia c do e;.;tado-mttior, no 
sentido do saher si de accordo com :.L solu-

. çã.u dada. á consulta feita ao Conselho Su
premo Militar o á rcs:)luçã.o do Poder Ex
ecutivo, acceitavam as transferencia'l pctra 
os corpos que venho de .citar. 
~uitos desses officiacs, Sr. Presidente, re

signaram totalmente a transfeeencia qqer 
para o corpo de engcnheieos, quer para. o 
corpo de estado-maior; outros, porém accei
taram-mt, e muitos dclles não fizeram ques
tão no sentido de serem transferidos quer 
para o cstctdo-maior dela classe, quer para 
o cor'po de engenheiros. 

Esteve o tlistincto chefe do estado maior 
com esta questão por muito tempo, espe
rando que as consultas fossem re:;pondidas, 
com intuito de fazer jw;tiça e cumpriL' a 
prcscripção da. lei. 

V. Ex. comprehcnde q oe, estando as guar
niçõe> espn.lilallas por toJlQ o territorio da 
Repuhlica, es-;as consul ti.Ls não podiam ser 
prJmptamcni;e respondidas. . 

Comprehcndcndo v. E.x. que, durante cs~e 
trabalho, !le organisação da lista, que devi.a 
servir de base üs tran:':fercncia.:'i, qualc1uer 
official, pensando rrielhor, poderia. mwlar de 
oplnifto, porler·ia., mo1Uiicando o seu modo de 
pen :ar, 1'· tirar· n. n.ffirmiLtiva para dar a sua 
recuz<t ou vice-versa, isso é de ,justiça. 

Mas, desde o momento e.m que o chefe do 
csti).rlu maior· recebeu a l'enuncia, archivou·a, 
fez a rclac.,:ã.o por ordem de antiguidade, pro
poz ;~ transl'crencia dos offlcia.cs e essas 
tra.n >J'cr•encias se deru.rn, pen~o cu, que ,j{L 
aquelles que havh~m 'remmcia.do ou acceito 
as tranJ'eroncias nho po11iam mo(lifiear o seu 
modo de pensa1·, porq11o jú. cr•:L um a.cto con
sumado, j<L os cfl'eitos so llzomm sentir. 

0 SH. FJtANCISCO 1'0LJ·:NTJ:-<o-Apoiado e 
j;í. constavam at6 das pulJlicaçõcs olHciaes. 

O Su .. Ovww ABltAN'l'J~s-Totla~ a~ recusas 
sã.o ofllciao .~. sã.o a.:-::-;igmtda.s pelo capitã.o e 
depois archivadn.:{. . 

Poi:-; bem, Sr. Prcsiden té,a.~ rccus'n.s foram 
_acceitas c a.rclliva.das c em com.:ecJucncia 

·_disto foram o.-; officiacs tran:;ferido~: para. o:J 
·corpos especiae :, otficiae::; este;.} que na ordem 

· ·da antiguidade, conforme determinava a lei, 
deYiam :;er transferido~ IJara os cita'dos cor
pos. 

Vou, poi.s, espccíaliza.r, para dar· á que.;;tão 
a sua veriadeira face. O Sr. Afi'on:-:~o Bar
roui.n, capitão ·uc cavallaria, _que devia ser 
capitão n. I dos que deviam compor· ·a ·lista 
si <~llc tivc~1sc acccita.do a transfcrcncia., o 
Sr. catpitão Bm·rouin, é a.lfcre~·alumno de 12 
do janeii·o de 1884, alf'c!'C~ de ca vallaria de 
4 do janori'o, 1il:nont.c de 7 110 Janeiro do 1890 
o ca.pitão tlc ~ t.LB jullw 1lc 1808. 

O Sr. João 1\fonat, a.lfel'CS alumno de 4 de· 
janeiro, tenente a 9 de março de 1890 é 
c~pHã.o a 9 de março de 1894,' mais r~o
derno, por ·consequencia, do que o capitão 
Barrouin. 

. ~ Sr. Eduardo . Victor Rosany, que é ca
pltao de 9 de março de 1894 é tambem·mais· 
moderno do que o Sr. capitão Barf'ouin. 

Pois bem, cito e~tes dous nomes, para. . 
provar q11e, com estes dous ütcto3 demon
str:trei perfeitamente a. questão. 

Mas, por elfoito dt~ rcmmcia do capiião 
Barrcmin, tendo o chefe do Estatlo-maior re
C)bido as respostas ás consulta: qne havia 
fci to, prop ;z o preenchimento das VLI.gas; a.s 
transf'crcncias foram feitas. 

O · capitão Barrouin não f'oi transfet'ido,. 
porquç havia renunciado a. oss<~ faculdade, 
que lhe era dada por· lei c cn.pitães mais mo
dernos do que ello fonm trttnsleridos IJara . 
preencher as vagas exii;tcntc:; no corpo de 
engenheiros. 

PoL-i bem, o ·capitão ·Ba.rronin, muito 
tempo depois des-;e a.cto, Hem que protc.~tasse 
contra a transferencia dos mais modernos, 
accoitando, portanto, até então, a stm re-· 
nuncia, permanecendo na arma de cavalla.
rla, entendeu, qua.ndo abrir-se um;.t vaga no 
COl'pO do engenheiroH vir mcitcal-it. 

E:>tavam as co usas no"lto pé, tendo a lei c 
consu_Lt~~: proluz~do M sou:-; cilcito.i, quando· 
o capttao Barroum apreHrmta o seu J.'equori
men .;o em quo pedia quo licn.-;se som oll'eito 
asua..rcnttncla, acccilta.ndo uovamonte tJ·anH
f'erencia para o corpo do ongenholro:'l. 

Esse requerimento foi ao cllcl'o do Estado 
Maior e à commi~~ão tlo prom' r,õm1, quo é a. 
competente par·:t thzor propo;)ta.s (lo transf'o
roncias o do prconehimon to:-; do vagas. 

E' ju:;t;Lmont.c~ nos~o ponto IJIHl vonho de· 
fender a comrnissfi.u tlo prurnoçõc:-~, da :w
CIISa.çofi.o que lhe J'cz o JJia, no seguinte tre
cho (lê) : · 

Nã.o ê ve1·dade ist;o. O roquet·imcmto, de 
facto, foi aprcsontt~tlo :1. Commissão do Pl'O· 
moções, po1·ém não só clla no seu CiJnjuncto 
e totalmente, m'~s aintla o chefe do e::~tu.do
m<~ior recustn't~m n.ttender ao requerimento 
dizendo que a c.:~se oílicial já não cabia. a 
trn.nsfcrencia porque elle havia renunciado· 
e est<t renuncia, jii. htwü~ determinado <~· 
tnmsferencia de outros mais m'odcrnos do 
que elle. 

A Commissão de Promoções varreu com
pletamente de si a responsabilidade. tanto 
mn.is quanto não é a ella que compete defe
rir o requerimento. Mas o facto não ficou 
nisto, e estou certo quo coma justiçéL, cd
terio e honrado~ com quo tem dil'igido os 
destinos do exercito o honrado Sr. Ministro
da Guerra, com certeza não consentirá que . 
se pratique um acto injusto e iUegal, prin--
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· tOipalmente quando esse n.cto é condemnado 
pelo chefe do estado-maior e pela Commi8-
~>ão d.! Promoçõefl. 

Continuarei a. ler o artigo, Sr. Presiàente, 
l)Orque com o resta.nte estou de pleno a.c
ecn·clo. C 'm ttfl restricções que vou fazendo, 
subscreverei eflte artigo. (Lê.) 

0 SR. FRANCISCO ALENCASTRO d;J, um 
apar·te. 

O Sn.. Ovmro ABRANTgs- Sim, v.ou ex
plir:ar ao nobre Deputado : o Governo só 
conmltou aquelle capitão arrcgimentí1do de
})úi' do pa.Pecer do Conselho Supremo Mi
litar e do concordo do Presidente da Repu
hlica. ; depois de tudo isto, o ofHciu.l remm
ciou a tran~ferencil~ e, imrnediata.mente 
depni .. ; sahiram í1S transferoncias de outros 
capitãe::1 mais modernos do que elle. 

Po1• conscquencia, por ell'eito da. sua re
nuneia, outros mais modeL·noi:l, talvez, não 
J'os:lem transferidos si ellc aceitasse, fol'am 
on ,.fí.o l.ransfcridos. · 

P •nso ter esclarecido :~ Ca.mara para 
most.rar que a transroroncia solicita.d<~ agora 
pcdo c:Lpitão Barrouin, confiando no critorio 
o na. justiç~u. do Sl'. Ministro du. Guerra., . nilo 
se lat·:l. 

·O SR; PRESIJJJ~NTE--Lembr·o ao nob1•e Depu
i;adc:HJUC está tlnda t~ hora. 

() SR. 0\'IDIO AintA.NTES-01Jedeço gosto
s:wwn te ao appcllo de V. E:c 

O Srt. PrtESLDE~'m - O nolJl'e Deputado 
finaL•;i, com a. palavm p:n•a amanhã. 

Fil~:~ a discussão adiada pcl :, !tora. 
. Pa:-;:-la-so á 2" parte 1ln. 

OltDEM DO DIA 

E' annunciad:1 ~t :Jn. discus~fto üo pr0,jecto 
n. DI, do HJOl, autorimndo o Governo í1 
ahr·h· o credito noces.1a.rio para pagn.mento, 
no eorrento cxm•cicio, a. um chefe de secç~ão, 
inc~um';irlo da. bihliotheca da Camara dos 
Deputados, c de um eonsorvador da biblio
tb()ca, nomeados por deliberação da mesma 
Camal'a em sessão do G do julho do corrente 
a.nno (2a discussão). 

Ninguem pedindo a palavra,é encer1•ada a 
discus::;ão e adiad<1 a votação. 

E' annunciada a 2"' discussão do projecto 
n. 130 A, do 1898, determinando que os 
membro::; dó Tribunal de Contas sejam apo
senl;ados com todos os vencimentos, apó:-> 20 
anno.~ de serviço, ou com os vencimentos 
pruporcionaes, após lO aunos, prova.da a in
v;~ I i dez, e dando outras providenciaes. 

Entra em discu.~são o art. lo. 
Veem :l Mesa, são lidas, apoiadas e pc?stas 

. ,conjunctamente em discussã.o, as segmntcs 

Emendas ao projecto n. 130 A, de 1898 

Depois das palavras-os membros do Tri- ~ 
buna[ do Contas--accrescente-se : inclusive 
o representante do Ministerio Publico. 

Sala das sessões, 16 do julho de 1901 -
Serzedello Corrêa. • 

Ao art. 1°, depois elas palavras-os mem
bros-accrosce~te-se: e. ompr9gado~, ficando, 
por consequencta, o referido al'ticro assim re-
digido : · "' 

Art. I.o Os membro:-> c emprectados do 
Tribunal de Contas poderão aposenta.Nie 
com .todos os vencimentos, após 20 annos de 
serv1ço, ou com ·os vencimento.:> proporcio
naes, após lO annos, provada invalidez, etc., 
etc.· 

Sala das sessões, 16 de julho <le 1901.......! 
Nelson de Vasconcellos .-Henrique Lagden.
Augusto ele Vasconcellos.-Sá li'1·ci1·e.-Celso 
dos Reis.-JosrJ Avelino 

O _Sr. Barbosa Lima(·)- V. 
Ex. nao _ostranha.r~. Sr. Prcsidente,que ou co
m :co a unpugnaçao que motivou a minha 
prescnçt~ na tl'ibtUta, solicitando da Mes<t a 
gentileza de me enviar um exemplar do 
pl'o,jecto om discussão, porcruanto 1igura. este ' 
projocto ha muito tempo na OJ'd.em do dia, 
em eoadições que estão no conhecimento da 
casa, por taJ fôrma que,. ainda qwmdo r:~e 
tonlm vindo pol' muitos dias preparado para. 
di~cutil-o, tem acontecido ser-so obrigado a 
voltar outl'os tantos pam casa sem qu-e ello 
haja enl;ra.do em discussão, eomo acontece 
agora. cgw essa discussão so reaJn•e, em mo
monto em que o Deputado que pretendia 
occupar-se do :tssumpto ni"io tem consigo os 
documentos reh•.~ivos ú. questão. 

Entret.anto, ella, é tão simples, tã,o intui
tiva, que posso ,julgar-me habilitado a. 
chamar a, u.ttenç:ão da, Ca.mttra 1los Depu
tados pat•tt os iuconvonientes c.apitu.es desto 
projecto, indepondon·l;emmllie elos llocumen· 
tos a que Yenho de referir-me c que, por 
tal ou qual surprezn. da discussão, deixei de 
trazer commigo. 

(E' entregue ao o~·ador um exemplar do 
projecto n. 180 A, de 1898.) 

Sr. Presidente, o projecto começa. pelas 
seguintes disposições : 

«Os membros do.Tribuna.L de Contas po
dcrã.o aposentar-Be com todos os vencimen
tos, após 20 anno::; de serviço, ou com os 
VCJncimontos pL'oporcionacs, a.pús lO annos .. ;» 

A segunda paL'to do~tc :1rtigo « ... provada. 
a. invalidez, otc. », cruasi quo é de.moces sri.
ria, porr1tw, p3La Cou~titui ção da Republicàt 

(')Este discurso não fo.i. l'evisto pelo ora.dor. 
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ninguem se pótle aposentar sinão quu.n<lo 
invalidado no serviço publico. 

Ora, incontestavelmen,.; o projecta ct•ea 
uma situaçã.o excepci"onal para umn. certa 
ca.tcgori<~ de funccionarios publicos. 

E' desde logo, á simples ·inspenç·àv, um 
projecto O(lioso, iníquo. por isso que vem em. 
uma situação em que o.;; YCncinlento.;; de 
todos os funcciona.rios publicos Sl)fft•em cl>r
tes, só justificados pela gravidade de nos~a:; 
condições financeira:-~, vem. repito, dotal' 
essa claHse especial de funccionario:o. do re
galias o vantagens que o sm·viço publico não 
justifica. 

Com offeito, Sr. Pre.~idento, a regt·a get·al 
ê esta: o funccionario quando invalidado no 
serviço publico apo8enta-se Ntm a totali
dade, não do vencimento, mas do orde-

·nado ... 
0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO- Apoiado. Esta. 

é que é a regra. 
O SR.BARDOSA LIMA- ••• destro C[llC conto, 

não 20, mas ~5 annos. De mo1lo ctuc !ta um 
duplo favor: primeiro, rc.;tt'inge-se o tnmpo; 
seg1,1ndo, a.ugmenta-se a ·vantagem, <1, pt·o-

. pina, a Hinecura. 
Sinecura. Sr. Presidente, (\ (I torm 1, sem 

malignidade de minh 1. parte. nn empt·egal-o 
pela fôrma por que o faç -~.- pro1p1e desde que 
reduz essa exigencia a 20 annos de serviços,. 
V.Ex. comprehende que <t aposentatlm·ia vae 
encontrar. o fl!nccionario, assim gl'atiticado, 
em condição úe perfeita robustez, i'ruindo a 
qual elle passar(t a perceber a totalitla.de dos 
seus vencimentos. 

Sinecura, se_m, trabalho e ::~ern vantagem 
de especie alguma para o SGI'Yiço publico. 

Dir-se-ha: porque não para o n. 25? Por-
que o n. 25, Sr. Presidente, é uma regra 
até hoje adaptada, vinda de tempos em que 
nós não haviamos sido submettidos ~ regi
meu excepcional do funding-loan. Eu repu
to-me incompetente o..- fraco em materia de 
finança-;; reputo a nossa situação actual 
muito mais mclimleosa do que aqueUa. em 
qne estivemos no tempo em que fomos dis
pensa<los de pagar (1, totalidade üos juros d'e 
nossa divida externa .. 

Quel' dize1' que estamos na situação d(> 
individuo (1uo, tendo um certo vencimento, 
ficou, dado um certo numero de annos, dis
pensado de pagar- o aluguel da casa e agora 
chamado á boa I'egra, o bl'ig~do <t pagar esse 
aluguel, não póde fazer economia alguma e, 
forçado a taes despeza.s, deve ser regrado e 
conduzir a vidtt com. muito melhor o1;dem. 

De modo que tudo nos aconselha. na hy
pothese de deixar as regras estabelecidas até 
agm•a, a apertal-as e não aí'rouxal-as. 

Vou mandar á Mesa, dando V. Ex. o 
tempo necessario para redigir, em vi~ ta das 
considerações com que comecei o meu discur· 
so, as emendas a que me referi, aguardando· 
me para em occasião opportuna, tal seja a im
pugnação que e .. :~tas emendas soffram, funda
mental-as mais detalha(lamente c porventura 
com· mais energia, si energia 1ôr o senti· · 
mento que eu no momento deva' tomar em 
soccorro do interesse publico. (llfuito bern; 
muito bem.) - · 
. Vem á Mestt, é lida, apoia.da e posta con.

,jnnctamente em discussão, a seguinte . 

EMENDA 

Ao p1·ojecúrn. 130 A, de 1.898 Alem disto, primeira ollservação que se 
impõe relativa (t: diminnição excepcional do 
tempo, occorre esta outra: deixa-s~~ de lado o Ao art. 1. o Em vez (le .20 annos. diga-se: 
criterio que prevalece em todas as leis de 30 annos _ 9 em vez de vencimentos diga,.. 
aposentàdorias e segundo o qual a base para se : ordenado. 
·o _calculo dos vencimentos devidos pa1•a a 
aposentadoria é o ordenado·, e vae se tomar Sala das ses:;ões, l6 de julho do 1901.-
a · totalidade dos vencimentos para nesta Ba~·bosa Lima. 
'base calcular a .proporção que o funccionario Ninguem ma.is pedindo a·palavra, é encee-
inactivo de\'e perceber. rada. a discussão do .art.· 1° e successiva-

Ol'a, ist·) é simplesmente escandalo.lo. mente em 2a discussão os demais artigos -do 
UM SR. DEPUTADo-Temos o mesmo caso pl'.)jecto n. ,1:30 A, de 18~8, ficando adiada a 

' com os juizes da Côrte de Appe~laçã.o. I votação. 
O SR. BArtaosA LU.L-\.- Então são outros· E' sem-debate encm'rado em 2a. discussã·o 

casos escandalosos, e como o primeiro caso o artigo unico do projecto n. 67, d~ 1901, 
escandaloso tem filhos e ê provavel que esses autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
filhos possam vir a ter novos filhos, então é Ministerio da Guerra o credita extraordina. 
uma série de oscandalos e o melhor é cortar rio de 4:806$630, para cumprir a sentença 
o primeiro para que não se tenha de da.t' do Supremo Tribunal Fedei•al, que mandou 
co~bate ci. segunda, terceira e quarta gera- pagar ao major Democrito Fêrreira da Silva 
ções de escandalos. os vencimentos que deixou de receber como 

Mando á :Mesa umn. emenda substituindo lente, em disponibilidade, da Escola Militar 
noart. l 0 a palavra.-vencimento-ea.pa.lavt•a. do Estado do Rio Rio Grande do Sul, ficando. 
-ordenado- e o- n. 20 annos-pelo-n. 30. adiada. a votação .• 
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E' sem debate encerrado em 2• discussão o 
artigo uni co do }wojecto n. 57, de 190 l, au-

. torizando o Poder Executivo a abrir ao 
:Yiinisterio da Fazenda o credito extraordi
nario de 104:542$583, para occorrer ao pa
gamento das gratificações devidas aos em
pregados de diversas alfandegas da Repu
blica, incumbidos do serviço de estatística e 
revisão de despachos em 1897 e 1898, ficando 
<1.diada a votação. 

E' sem debate encenádo em 2a discussã:o 
o artigo uni co do projecto n. 58, de l 90 l; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario de 8:000$, par11 pagamento do aluguel 
da cas::~ onde funccionou, de setembro a de
zembro de !899, a Delegacia Fi-scal no Esta
do do Rio Grande do Sul ;. e o supplementar 
de 20:000$ á. verba 9°-Caixa de Amortização 

· -da lei n. 746, de 29 de dezembro do 1900, 
·art. 28 - Assignatum de notas - ficando 
adiada a yotação. 

E' annunciada a di scus~ão unica do pl'o
jccto n. 79 A, de 190 L (do Senado), D.utori
zando o Governo a conceder ao Dr. Manoel 
Victorino Pereira, lente da 2• cadein•, de 
ülinica cirurgica da Faculdade de Medicina 
da Bahia, um anno de licença com o res-
pectivo ordenado. · 

Ninguem pedindo a pala na, é encenada a 
discussã.a e àdiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pl'O· 
jecto n. 86, de 1901, autorizando o Poder 
Executivo a computar para o elfeito d<t 
aposentadoria de Paulino Gonçalves de Oli
veira Freitas, porteiro da Caixa de Amorti
zação, o tempo deconente de L dr jullto de 
1873 a 31 de mat•ço de 1887. 

O Sr. Galdino Ló1•eto- Peço a 
palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. GaldJno Loreto-Tl'ata o 
projeeto,ora em discussão, de computar, para 
elfeito da âposentadoria, 14 annos de servi
ços do porteiro da Caixa de Amortização e 
nós devemos fazer algumas considerações no 
sentido de demonstrar o nos8o desprazer em 
votar medidas de semelhante natureza. 

Não censura a illustre Com missão que deu 
parecer favoravei ao projecto,mesmo porqu.e 
tem dado Seu voto a proj~ctos identicos, mas 
em todo êaso não acha que esteja, por este 
motivo, impossibilitado de manifestar-se 
contra o projecto, que manrla computar um 

. prazo muito longa , · 

Quer tambem observar que o projecto é 
todo pessoal, e nesta occasião pede licença. 
para relembrar lt Camara. as palavras pl'o· 
nunciadas pelo nobre Deputado, o Sr . Bar
bosa Lima, na discussão do projecto rela.tl vo 
ao Tribúnal de Contas. 

Dis~e que uã0 podia atirar pedra na Com
missão de F<tzeuda e Industria que deferi u a. 
petição do funccionario a quem o projecto 
em debate vae aproveitar, -porque, confe8sa 
O orador, j<Í votou fltvOres desta. nn.turez().. 

I~to , porém, não quer dizer que o teuh.a. 
feito depoh: que ~~ sitm\ção ftnanceil'a de-· 
senlwu-se t a.l qual ê. 

A verdade ê que depois LI> accordo de 
LondreB o or<Ldor não se l'CCorda de tee d;~do 
o :;eu voto <L projecto~ identicos a este. 

Por tal razão é qne o anno pa:>sa.do jii :;c 
manifestou contra a di:;posição inconstitu.
cional da compulsoria na.. . magiBtratm·<•., 
mesmo sem a prova pr2~umptiva da inva.
liJez. 

Por isso quando leu uma vm·ia do Jv •··· 
-nal do Commercio estl·anlwndo que se e.~
tives;e a votar um projecto que reduzia. o 
prazo da apose:1tadoria- para os funccioua
rio~ do Tribunal de Contas. pol' sua vez o 
orarlDr estranhou que este mesmo jornal nã,o 
se manife.1tas~e -igualmente contra o que 
er::t peior: a presumpção da invalidez. por 
mn limite de idade. 

Si tal disposiçã·1 vi e.>,e a vi oga.r, nai!it 
menos de 36:000$ pesariam sobre os cofi·es 
publicos, porquej<i de ante-mão eram apon· 
tarlos dou::> i-llustres magisti·a.do~ que seri:J,m 
colhidos immediatameu te a pó~ a approvação 
daq Ltella lei. · 

Demais, o parecer da Commi.>são de IuduH
tl'ia e Fazenda deferindo c,;tc proj2cto vac 
de encontro ás norma'> anteriormente G.Jo
ptadas pela mesma Commis;;ão, est<l.bele
ceudo doutrina em coniir<trio. 

Allega-se que o funccionario em questão 
prestou serviços na guerra do Paragua.y, 
m<ts no emt'l.nto o orador apresentou um 
projecto augmentando a · exígua pensão de 
um capitão honorario, que serviu na mesma 
guena, de 60$ para 100$, e este projecto v. 
muito custo passou na Camara, sendo rejei
ta.do no Senado, sob o pretexto de falta de 
documentos. Este capitão é cego em virtude 
de ferimentos recebidos em combate ; foi 
uma tremenda injustiça, pois, o que fez o 
Senado. O parecer da Commissão opina que 
seja contado o tempo que o porteiro da Caixa 
de Amortização passou em emprego sem 
titulo, fazendo assim distinc<;.ão entre serviço · 
publico c serviço publico. O orador acha que 
o Congresso devia votar uma lei geral nesse 
sentido, afitn de que a Camara nã.o tivesse o 
trabalho de discutir diversos casos em espe
cie. (bfit~to bem, muito bem.) 
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· Ninguem mltis pedindo a palavra, ê encer- 1\IENSAGE:II 
rada a discussão o adiada a votação. . 

E' annunciada a la discu.ssão do projecto SPs. J\ofcmbro~ do Congre:Ho Nacional-
n. 43 A, de 1901, autorizando. o Poder Ex- Tenh'-! ~ honr<t t~e :mbmetter-vos a inclu~a 
ecutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e e:'plHiça:o deJ_nottvo:-~ que. me dirigiu o Mi- · 

. Negocios Interiores o credito de 2:827$800, mstro d<_t Jus~tça 0 Negocio.-J Interiores sobre 
'~ :par<1 pagamento a D. Eugenia Torreão Cor- .a neces ·nrhdc do cre_d.ito de 3:000* pa.ra. pa-
. rêa de Araujo, viuva do juiz de direito em g<t~ento ~o:; venr.rmentos do e,;crivão do 
disponibilidade bacharel Lindolpho Hisbello Jutzo Seccton<tl no E:jtu.do de S. Pauio, An
Corrêa do ArauJ·o. tero Gome.~ BaPbo.-~a, nos oxerciciof:l de 1900 e 

de l!JOl. 
'· · Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a Capital FedePal, 12 de J·ulho de lOOl.-M. 

discussão o àdiada a votação. : ,. z ren·az l e Campos Salles .-A' Commi...;dão de 
_ E' annunciada a 3"' discussão do projecto Orçamento. 

n. 264, de 1900, autorizando o Governo a 
. proro.Q'ar o prazo conce<lido á sociedade Mon- Do mesmo Ministerio, de i<rual data., cn-

~ viando a seguinte o 
tepio Geral de Economia dos Ser·vidores do 
Estado, para indemnizar ao Thesouro Fe· 

· · deral da quantia que lhe é devedora, até 
que ess:.t instituiçã.o regularize sua situação 
podendo mesmo roleval-a do pagamento da 
importanoia em C!IIC ficou alcançada no anno 

· '· de 1899., · 
Fica a di,;cussão adiada pelo adeantado da 

'hora e pot· ter pedido a p .tlavra o Sr. Morei
. ·ra Alves. 

Srs. ~emhro . .; do Congre.;so Nacional
Tran!'lmltto-vo~, Mim de que vos Jlgneis rc
solveT ~ Jbt·~ o a~mmpt_o, <~ exposição juntê.~, 
d? Mun.;tert? d<t .Justtç<~ c Negocias Inte
l'IOre~, relat 1 v a á neces~ndade de um credito 
supplemental' á. Yer1m-Ajudas de custo ao:-; 
membro . .,; do C mgre.Ho Nttciomtl-do orca-

·_ Pasc:;a~se á. hora destinada ao 
men to do actual ex.ercicio. '.f 

expediente. Capital Federal, 13 de julho de 1901.-M~ 
Fen~az de Campos SaUes~A' Commi::>~ão de 

O Sr. Carlos de :Novaes (1° Se- Orçamento. 
{,.c,·etario) proceà.e á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
-Officios:. 

Do Ministcrio da. :Marinha, de 16 do cor-
r•mt~, enyi!1ndo o 1·equerimento em que o 
. med1co civt1, contractado para servir como 
cirut'gião de sn classe, 2° tenente tla ar

Do Sr. Depntado Pedro Chermont, pedindo mada, Dr. Amaro Rodrigues de Allmquer• 
licença pa.r<t continuar a:perma.necer na Eu- que I~lf5ueircdo, pede uma pensão por ter 
1•opa afim de attender a•> tratamento dasaudo adql~ll'lllo c?rnplcta_ cegueira em acto de 

: de pe.~so:1 Je sua. familia.-A' Commissão sBrvtço publi~o c. CUJO deferimento parece ao 
d'e Petições e Poderes. _ .Govel'no de JUStiça, etc.-A' Commis:ião de 

D S 1 S t . d S d d 15 d Pensões o Contas. o r. o • ecre ar10 o e na o, e o -
C()rrente, remettendo dous n.utogl'<tphos sane- . Do mesmo Min~stel'io, dé igua.l data, en- . 

-.. . cionados, das Resoluçõeil do Congresso Na- v1ando o requerm10nto em que os cmpre- . 
,~: cional, autorizando o Poder Executivo a pregados da. portaria da Secretaria do Estado · 
', abrir ao Ministerio da Fazenda o> ceeditos pedem c1ue lhes SDja. mantülo no actual regu
? Sl.lpplementares de 150:000$ á verba n. 9- lamento da repartição o direito á vitalicio-
•. Caixa da Amortização-e de 45:997$038 á de tlade, que lhes fóra conferido pelo decreto 
n_.lO-Casa·da Moeda-e a conceder ao com- n. 267 A, de 1.5 de março de 1890, otc.- A' 

· missario geral do. armada ca.pitão de ma.r e Commissão do Constituiçào, Legislação e .Jus
guerra José Francisco da Conceição, . seis tiça. 
mezes de licença.-Intoirada. Rec1uerimentos : 

Do mesmo senhor, de l6do conentc,tran~ Dos rliama.ntinonses conccssionarios tios 
mittindo um dos autogra.ptws da. Resolução lotes de_ terrenos d~àma.ntin6s, pedindo a 

·· d() CongroHo Nacional, já. sancciona.da, con- rlecretaça.o ~!e uma. lei que regule aproprie
·eedendo uml~ pensão mensal, repartida- Jade das .m~nas o ctue garanta. a; integridade 
·mente, á. viuv<J. e fillH~ do m~pitão do engc- de seus riH'cttos legalmente adquiridos desde 
_ n:heiro:l, Sa.lustiano Fcrrcir<-t. Souto Sobrinho. longos annos.- A' Commissão Especüü para 

; .... : ... Jnteirada. regular a pMpricda.(lc sobre minas. 
; - Do Ministerio da Justiça. e Negocios Irrtc- · Dos patrões c rcma.rlores da capitania do 
, ~riores, de 15 d0 corrco.to, enviando l1 se- porto de Pernambuco, psclinrlo augmento de 

guinte vencimentcs.-.A' Commissão de Orçamento • • 



SESSIO EM 16 DE JULHO DE 1901 197 

O Sr. Darbo~a Liina (')-,Sr. P're- o assumpto, e com tanto m:tis acerto quanto 
sideute-, pedi a .. palavra. para enviar á Mesa as Commissões; que, s0bre elle, deram pa.
douspequenos projectos de lei, quo entendem recer, e a Camara dos Deputados, em vota
com as~umpto impm:tante e que, e:>pero, ções po3teriores, eativeram de inteit·o ac
não· terão: a Borte que teem tido, na sua cordo, de modo que elle poderi·a, ser appro
maioria, os projectos de . que tenho sido hu- vado, como foi , tal qual como es tava. 
mil de e obscuro signatarlo. Entretanto, o . Senado guard.1 na pasta de 

Tanto importa da-minha parte fazer um stms commissões e;te, como m~itos ~utros 
appello ás honradas Commissões perma- projectos apresentados p:>r varws co egas, 
nentes, no sentido ue darem parecer favo- f'euctO da dediclt'ção e devotamento á causa. 
ravel ou contrario, como julgarem melhor, publica destes Srs. Deputados sem se pro
mas de modo . a que 0 a~s.umpt~), com que nuncia t· pró ou contra sobre o assumpto : 
entendem e,3.,;es projecto.J de· lei, pos:>a ser approvando·o ficará resolvicl~ a qn~-s~o , 
discutido e resolvido pela Camara elos· Depu- reprovandJ-o ficará reconhectdo o direito 
tados. que cltua um dos Srs. Deputado.> teem de 

~ _ . ,, .. . . , ·j ~·enovar a q~Je3t3.o.!· apresentanclo novo pro-
J,:_ nao e uClll tempo a quelXa, a I ecla. - JeCt) á .considel'aça.o da Camal'él.. 

maçao que vete, neshs palavra>, contea. o . . 
deploravel f<tdo que se vae dando na Ca- _O SR. NEIVA- E depoiS se p~op~la que _lá 
mara dos Deputados; consistindo em ficarem nao ha trabn:lho, p~wque daqui J?-aO envut.., . 
os projectos a.p1•emntados, com 0 mah ju;to mas; como Sl trabalho fo .~sem so os orça
interes~e pela caus<t publica., sotert·ados nas mente~s . 
pastas das Commis 1õe~ ou dependentes, o SR. BARDOSA LurA - Perfeibmente, é 
quando, porventura, consigam parecer favo- ainda uma poaderação que lJóde servir de 
r avel ou contrario, de uma cet•ta. monção estudo e meditação aos honc>adod mem- · 
no andamento da ordem do dia do.'l nossos bm.> da outea Ca.>a do Congresso Nacional, 
trabalho:J. justamente tão oner<.~.dos de interesse.> póla 

Não é que os projectos que apre.;ento lwje, causa publica quanto os Srs. DeputadoB. Fa
entenda.m com.alguma grave questão social, ço-\hes alta jus tiça. -
nem visem ~nlvar a Republica, nas condições O primeiro projecto a que me refiro o que 
em que elht se encontra. ; mas, é que toda a mando á Me3a foi provocado por um aviso 
vez que um Sr. Deputado solicita a il.ttenção do Minister io da Guerra, publicado no 
do.~ seus co!legas e pede t~.s· Commi~sões Per- Diario Official de um destes dias e no qual 
manente~ pitreceres sohre as~umptos que se 0 Sl'. mal'eclw.l Mlni,;tro da Guena., de 
lhe a.fignra.m convenienbs á Cé\Uc•êt publica, o ordem do Sr. P1•esidente da RopulJlica, 
appello clesso Deputctdo não pódc ser posto manda deClarar ao delegado fiscal do The
de lado, o se respond<l. systemati.camente com souro Federal em Pernambuco, que não 
o silencio ou indill'erença. ít semelha.nte pro- devo continuar a fazer o abono provisorio 
vocação, feita. em nome do interesse pu- do soldo a um official reformado, vbGo sei' 
blico. s~melhante abono cout1·ario ás leis em vigor 

No anno passJ.do, orgão escoibdo e, por e por idso revogado em uma ordem do i.\ii
isso, llon twlo por um pequeno numero de nisterio ·cla Fazenda a que se reporta este 
camaradas, apt·esentei á Camara dos Depu- mesmo aviw do Mlnisterio da Guerra , que é 
tados um projecto de lei, que ella so dignou o seguinte: 
de approvar, nas tres di,;cus;õe.>, por que «Ministerio da Guen·a- N. 9 - Rio de 
passou, e de remetter ao SenadJ, insti tlúndo Janei1·o, 5 de julho ele 1901. 
regras mais razoa v eis e mais pra tica.s para «0 Sr. Presidente da RepttbUca. mand~~. po1· 
o pagamento do montepio e do meio s 1ldo esta Secretaria de Estado, declarm· cw Sr. 
aos officictés do exercito e da .arm,vla, porque delegado fi scal elo Thesouro Fedeml em Pe1·
se.dava então e continua a da.r-8e aind<t hoje, nambuco, relativamente ao -abono pro1'iso 1·io de 
visto quo esse project? ainda. não é Lei- um soldo ao alferes Francisco Jabomndy de Jlfo
facto deploril:vel, em v1rtud~ do qnal gl'~ndo raes reformado por decreto de 12 de a1J1·il 
numero de VlUVa~ e de orplla?s dC'sprotegrdos, uUi1;w, c de que t1·ata em officio n. 4, de 8 de 

· sem amparo aqt.n, nesta Capital, pasmm um, I julho seguinte, que pelo 1líinisterio da Fazendct 
dons, tres e_, ~~~IS annos, sem po~l~t~om re: li nao foi atte~dido, conforme .consta do seu ele 
ceb~r as pvnl$oes, a que teen~ dueito, )JOl 14 deste ulttmo mez, 0 ped~do que se lhe fez 
motr v o d~ descontos compulsortame~te feitos 1 pam que foss e revogada a sua decistío n. 22, 
nos venc1me_ntos de ch.efes d,e famrh~. de 26 de janeiro _ anterior, recommenelando d 

. N e ss~ proJecto de ler, a que mE: reüro, pro- Delegacia Ftscal elo Thesotwo Federal no Pa
VldenCiava-se, a meu ver, com acerto, sobro 1·mui qLte cessasse 0 abono ele soldo a officiaes 

reformados qt~e ainda nao 'tivessem as ?'espe-
(') Este discurso não foi revisto pelo orador. ctivas patentes, ten do, portanto, sidd tomada 
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.. 1~8 ANNAES DA CAMARA ____________ .....;_______.. _____________ _ 
~:_: · sem conhecimento · claquella decistto a resoluçcio · qual estiverem. aggeegados e c.t época du" 
c · -do mesmo s,·. delegado, re(e1·ente á inclustío, rante a qual tenham estado· licencütdos. 

emfolha do l'e{erido of!icial, com o soldo p1·o- ~ada imped~ q~e _reformado o ofilcia.l, pu-
. -oiso1·io de 80$000.-(Assignaclo)-J. N. de Me- bhcado no Dwno Official o decreto de . re
:-deiros JlfaUet. )) · · forma, abone~se a esse serventuario um soldo 

O facto é este: reformado um official do qu~ . tomará a denominação de-soldo provi" 
· exercito ou a~mada fica de~de logo ·reduzido sorw-calculatlo segundo o tempo constante 

.. a um:1. fl'acçao do soldo o mais algumas do Almanak. 
, _-quotas, conforme o tempo de serviço. Podem occorrer' duas questões: ou este 
_ Em todo o caso fica reluzido o official a sold.o C1 infer~or! ott.ti supGrior c.iquelle a que 
~ uma fracção dos seus vencimentos, menor d~vra ter du'mto o reformado, (tepois de 

;· _:-:. do que aquella que cabe p;roporcionalmente feitas pela repartição comp~~ente todos os 
j;: aos empregados civis, porquanto os venci- calculJS correspondentes a essa reforma. 
: mentos dos officiaes do Exercito ou da Ar- . Na hyp~these de ser inferior, quando lhe 
; mada se suMividem em tres grandes par- for expedtda a 1)ateute, terá direito o offi-

c~l~as-~oldo, etapa e gJ•atifieação de exer- cíal a _ receber p()l' Ulll<t vez a rlifferença. 
. CICIO, na? fallando na pequena gratificação entre o soldo provi;;nrio e o soldo defini-

_secundarta que se denomina-quantitativo tivo. · · 
para creado. Na hypothe:n de ser este soldo superior, 

Reformado, o official passa a perceber uma de haver no calculo do tempo correspon· 
,-- destas tres :partes; ao passo que 0 funccionn.- dente descontos que fa.zem diminuir a im~ 
;; :r.io civil passa ~ perceber o ordenado que .portancia r~c~bida, o offic.ial entrar~\. :para 
:. é uma das duas partes em que se subdivide os. cofres pubhcos por meto de descontos, 
-. o vencimento correspondente. , _ _ pois que é sabido que, quer no exercito, 

\ _ Ora, o official, nestas condições, sô per- quer na armada, a Fazenda Nacional nunca 
r:- <lebe l'e~lmente estes -ye_ncimentos depois perde f{Uaesquel' abonos qu~ porventura 
.'. ·:·:que é feito pela repart1çao competente 0 . ·tenha. fe1to a estes servontuariO.;._ 
~.:> calculo da quantia a que elle tem direito A:-;s1m é que ella VM buscar os ad~nta:"' 
[~:· e depois de . expedida a patente respectiva: mantos feitos em vida ao official, em des- · 
,'~- Acontece que esta patente Jeva. meze3 e contos na5 pen~õe~ pag~ a seus_ herdeiros, e, 
_ a~n.os a ser exped~da pelo Supremo Tribunal quando nao haJa herdetros, en~ao pa.ga-se de 

':';-:Mlhtar, <! q~e nao admira; porque mesmo uma v:ez por tod~;;, porque dm~a de der:pe.n
c.< em relaçao as patente3 dos otficia'Js (l.Ctivos .der a 1mportanC1a a que se obrtgou em vn·
.. , dá-se demm·a. não menor ; bastar[L lembra~ tude de .descont~s coiüpulso:--ios feitos para o 
-~"=..que eu mesmo tendo sido promovido a te- mon~p10, em vtda do offic1al .. 
_,. ·-ne?-te do estado-maior de .1 a cla.'lse _em ja- . Cre~o fornecer um~ base mmto larga. para 
:··=- nen·o de 1890, aind<~ não téuho a. minha pa- di~cutn·mo3 a qu~-~tao e resolvermos sobre 
·· , tente. ella, com este proJecto. 
> _Nestas condições, pasm ·o officia.l refor- _O outro projecto de lei refere-se á. situa· 
.. mado um, dons, ou m<.1.is annos sem receber çao em que se encont1•am os mest1•es das 
. os :v~ncimentos parcos a q uc fica reduzido ; officinas. <_!a I~npre:n5a Nacio.rial, colJ.ocados 
: : SUJ~l to, port(l.nto, a ser explorado-pelos usu- ~m cond1çoes .mfer10res aos seus collegas de 

b. , rar10s e ?Olloct1.do em um<t situação um 1gu~l categor1a, na Casa da Moeda. Manda 
:<:- -p?uco de::l(l.ll'osa p<tra um offiCI(l.l do Exercito, eqm.t>ar~r aqE-elle3 .a estes. 
;-~Lamda que reformado, ma'l em todo 0 ca.so A JUStlficaçao mais fundamentada do as
':· -' official do Exercito ou da Armada. · sumpto poderá sm· guardada para. a apre· 
y;:::> Parece-me que ·se providenciaria de modo ciação .do_:parecet• que, esp~ro, ~erá dado pela :< conv.eniente sobt•e 0 as::umpto ou, pelo Comm~s~o competente~ mclmdo n~ ordem 
',: .. ,menos, que se poderá provocar um pronun- dos no::;so., trabalhos. _ . 
· · cin.mento decisivo sobre a que_stão com 0 Mando. á Mesa os dous proJectos. (Muito · 
)> projecto de lei que, para base de esGudos ul- bem; 11netto bem,.) 
~/ teriores, julguei dever submetter à conside- Ficam sobre a mesa até ulterior delíbera-: 
~·:- ração da Camara .dos Deputados. · · ç:ão, os seguinte~ 

:' · · O .4lrnanak Militar, tantO do exercito como 
2:· -:-,:_da armada, é lliD documento official. que . faz 
~:r(~ fé, e d51 qual consta, e depois deste projecto 
;:y .podera ~onstar coiD: mais detalh~s, o tempo 
i;: ,: ;de serviço dos offic1aes do exercito e da ar_. 
>- · mada e as circumstanciaes principaes que 
;;·~· , pory~ntura possam occorrer nesse tempo de 
·"-· acü v Idade, taes como o periodo durante o 
~·.:.... 

PROJECTOS 

o Congresso Nacional decreta : 
Art. l. o Aos officiaes .do .exercito e da 

armada reformados, desde a; data ·do-decreto 
de ref?rma-p~blicado no :piari_o Officialaté 
que seJa exped1da a resp~_ct1va patente, serú. 



aboÍ1ado o soldo calculado pelo tempo de 
BOl'Viço constante do Almanack Jlfilitar. 

Paragrapho unico. Expedida a patente de 
reforma e feito o calculo definitivo do ven
cimento devido a esses ofllciaes, a. reparti
ção competente pagará por uma vez o que 
tiverem deixado de receber pela differença 
entre este vencimento e o soldo provisorio, 
ou descontaRá o que demais __ houverem re-
cebido por aquelle abono. . -

Art. 2. 0 Rev:ogam-se as disposições em 
_ contrai'io. · ~ - .. - · 

Sala das sessões, 16 de julho de 1901.-
Barbosa Lima. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o b inspector 13 os mestres · das 

officinas da Imprensa Nacional :ficam, para 
todos os eft'eitos, equiparados aos da Casa da; 
Moeda. 

Paragrapho uni co. O seu vencimento será 
dividido em tres partes, duas das quaes con
:Stituiiido o ordenado e a tm•ceira a grati:tica
.ção p1·o labm·e. 

Art. 2. 0 Revogam-se as (lisposições em 
contrario. - -. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1901.
. Barbosa Lima. 

O Sr. 'Moreira Alves -Requer 
que seja incluido na ordem do dia um pro
jecto apresentado em 1898, pelo Sr. E rico 
Coelho, estabelecendo o divorcio no BI'azil, 
pl'ojecto que teve parecer favorav:el da Com
missão e que foi approvado e·m 1 a. discussão. 

Depois disto, não sabe porllUe, este pro
,iecto ficou dormindo n.a p[tsta e nunca mais 
figurou em ordem do dta. 

Aparteado, responde que o Codigo Civil 
poder(i demorar muito -a · discussão do as
-sumpto, e assim, approvado, o projeeto po
der(t servir até de subshlio ú. Commissão 
dos 21. 

Trata-se de p1•ojccto importante· e,· pot' 
esta e outras razões, cspm•a ser attcndido. 

va.e a imprimir o seguinte 

PRO.JECTO 

:N. 104-.1901 

.AtitOI'izti o Governo a abrit ao Minúterio. das 
Relações Ea:terio1·es o. c}·edito da. quantia 

- necessm·ia, atê 150:000$, em ou1:o, para 
-occorrer ás despe:sas com a ~·epresentação 
brazileira na segunda conferencia inte1·na
ciona& americana, que se reunirei no Me
xico 

A Commissão do· Orçamento, á qual foi 
pres~nte a. · Mensagem do Pt•esid~nto da 
Republica pedindoao Congresso·Nacional o 
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credito de 150:_000$, em ouro, para occorrer 
ás despeza.s com a representaç:ão brazileil'a 
na segunda conferencia internacional a.me
ricana, · que se reunirá no Mcxico, no pro~ 
ximo mez de outubro, é de . parecer que o 
Brazil não póde deixar de corresponder ao 
convite que lhe foi feito pelo governo dos 
Estados-Unidos Mexicano e deve mandar 
seus delegados á alludida confei'encia. __ _ 

Pensa. por isso a Go1mnissão que deve ser 
adoptado o.;;eguinte projecto rtue submette 
á consideração (la Camara dos Deputados : 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
_.Artigo unico. Fica o Governo autorizado 

a abrir ao Ministerio das Relações Ex~e
riores o credito da quantia necest~aria, até · 
150:090$, em om•o, para occorrer ás des
pezas com a representação brazileira na 
::;egunda _ conferencia intet•nacional ameri- . 
cana que se reunirá em o mez de outubro 
deste anno ·na. capital da Republica dos 
Estados Unidos Mexicanos; revogadas as dis
posiçõt>s em contrario. 

Sala, das Commissõcs. 16 _de julho de 1901. 
-Paula Gv,imMct:es, p1•esidente-S. Barroso· 
Junior, relt\tor.-Cassiano do _Nasc·i·mento.
Francisco Sá.-Cincinato Braga. 

o Sr. Presldeut.e- Não havendo 
nada mais a trattn•, de::;igno para amanhã, a 
seguinte ordem do dia: 

Votação do projecto n. 91, de 1901, autori
zando o Governo ~t abrir o credito nece::~::~ario 
-para pagamento, no corrente exercicio, a um 
chefe de secção, incumbido da bibliotheca, 
da_ Camara do., Deputado.~, o de um conser
vador da bibliotheca, nomeados por delibe
l'ação da mesma Camara. em sessão elo 6 de 
julhü d.o corrente anno (3a. discus~ão); · · 

votação (lO projecto n. 1:30 A, de 1898, de· 
terminando que o:s membros do Tribunal de 
Contas sejam apos(mtados com todoil os ven
cimentos, a pó~ 20 annos de serviço, ou com 
os vencimentos proporcionaes, n.pós lO anuo~, 
provada a invalidez, e dando outras provi•: 
dencias (2a. discussão) ; . 

Votação doprojecto n. 67, de 1901,. auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao MiniS· 
terio da Guerra o credito extraordinario de 
4:806$630, par•a cumprir a sentença do Su
premo Tribunal Federal,· que mandou pagar 
ao major Democrito Ferreira da Silva- os 
vencimentos que .deixou de receber eomo 
lente; em cUsponibilidade, da Escola Militar 
do Estado do Río Grande do Sul (2a discussão); 

Votação da projecto n. 57, de 1901, auto· 
rizando o Poder Executivo a _abrir ao Mini~ 
terio da. Fazenda o' creclito extraordinarío de 
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'104 :542$583, pa1•a occorrer ao pagamento CQntinuação da 3a discussã.o do projecto . 
'das gratificações devidas aos empregados de n. 46, de 1901, autorizando o Poder ·Execu
diver~as alfandegas da Republica, incumbidos tivo a abrir ao Ministerio da Guerra o cre. 
·do -serviço de estatística e revisão de despa- .dito extraordinario de 4:225$8011, para pa
~hos -em l-897 e 181:)8 (23 discus&'í.o); gamento do ordenado a que .tem direito o 

Votação dõ ~projecto n. 58, de 1901, auto- almoxarife do extincto Arsenal de Guerra; 
rizando o Poder 'Executivo a abrir ao Minis- de . Pernambuco João C1imaco dos Santos 
terio da Fazenda o credito extraordinario de Bernardes; 
8:000$. para pagamento do aluguel da casa Continuação da 3a .discussão do projecto 
onde ''funccionoli; de setembro a dezembro n. 268 A, de 1900, a.utorizando o Poner· Ex
de 1899, a Delégaciá Fiscal no Eltado do Rio ecutivo a ga1•antir os juros e amortização, 
Grande do 'Sul · e o su:pplementar de 20:000$ á dura.nte · 15 annos, -na importancia annuai 
verba 9a.-Caixa de Amortização~ da · lei de 71:500$, correspondentes ao emprestimo . 
n. 746, d~ 29 de dezen:ibro de l900{art. 28- def350:000$, juros de 7 %, e amortização de 

· Assignatura de ·notas (2a. discus~ão); · 4 %, que effectuar .a Associação do 4° Cente· -
Votação .do projecto n. 79 A, ·de 1901 (do na-rio do Brazil, para o fim de con,.-:truir o 

Senado), cautorizando o Governo a conceder -ediftcio destinadd á Escola de Bellas-Artes; 
_ ao. 'Dr. Manoel Victorino Pereira, lente da Continuação da .2:1. discussão do projecto . 

2• cadeira ele cliriica cirurgica da Faculdadn n. 27 A~ de 1901, estabelecendo ·regras para. . 
de Medicina da Bahia, um anno de licença a adjudicação de bens nas execuções em 
com o respectivo ordenado (discussão unica); geral, com :voto em sepa.t•ado do Sr. Azev,edo . 

Votação do projecto n. 86, de 1901, auto.ri- Marques; . 
zando o Poder ·.Executivo a-computai• . para o· Continuação da discussão unica do par-ecer 
effeito da aposentadoria de Pa.ulino GonçaJ- n. 14, de 1901, opinando no sentido do sorem 
ves de Oliveira Freitas, porteiro da Caixa de aceitas as emendas offerecidas na3a. discussão 
Amortização, o tempo deco1•rente . de 1 de do projecto n. 99 ·B, de. 1900, que reorganiza. 
julho de 1873 a 31 de março de J887 (dis- a Justiça do Districto Federal; 
oussão unicà); . : - · Nova discussão da emenda do Sr. Heredia. 

. VGtação do projecto n. 43 A, de 1901, de Sá. ao projecto n. 38 A, de 1901, que auto-
·autorizando o Podet· Executivo a, abrir ao riza o Gove1•no a confirmar, attenJ.endo ás 
Ministerio d<t Justiça e Negocios In i.eriot•es. o necessal'ias vagas, no primeil•o po:ito de ofll
oredito extraordinario de 2:827$800, p<tra. cial do exercito, os ~i.lferes gra<luatlo;-~ que · 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa do tivm•om obtido as a.ppt•ovaçõe.i plenas de que · 

·Araujo, viuva do juiz de direito em disponi- tl'ata o art. 05 do regulamento <le 18 do 
bilidadc bacharel Lindolpho IIisbello Corrêa abril de 1898 ; , 
de Araujo ( l" discussão) ; 3:~ di:;cus:-~T:io do peojeoto n. 264, do WOO, 

· Votação do projccto u. 103 A, de 1900 (23 autol'izanllo o Goverdo a prorogar o pt•azo 
de 19tJl), julgando que não Jeyem se1· accoi·· concedido á Sociedn.dc Montepio Ge~:al do 
tas as emendas o{]'erocidas na :·la. di:-lcussü.o do Economia dos Servidores do E:)tado, para in
projacto n. 103 A, de 1900, que Qquipitra, demniz~~r o Thesouro Federal da quantia de 
para os etreitos da percepção do montepio que lhe é devedora, até quo essa indtituição 

-militar, o pa.e decrepito ou invalido que não regularize sua situação, podendq me.;mo re
. tiver outro <tmparo, á mãe, viuva ou sol- -leval-a do pagamento da importa.ncia em 
teira, de o:fficial fallecido (3a. discussão); · que ficou alcallçada no anno de 1899 ; 

'Votação do projecto n. 12 A, de 1901, 1a discussão 'd• projecto n. ll A, de 1901, 
coni parecet· sobre as emendas offerecidas autorizando o Poder Executivo a abrir um -. 
na. 3a discussão do projecto n .12, deste anno, credito da quantia de 2:638$045, ao Mini~terio 
{substitutivo apresentado na 2"' discussão do. da Fazenda, para. pagamento de forragens, 
projHcto n. 113 A, de 1900), que equipara agua e obje.;tos de expediente, rornecidos pel~ 
os frontões, boliches e todas as casas similares Companhia das Agnas de Maceió e. outros, 
ás casas de tavolagens e dá outras provi- por conta do Mini~te1•io da Guerra, durante 
dencias, com voto em sepa1•ado do Sr. Fre-. os exercicios de 1894, 1896, 1897 e 1898 : 
derico Borges (3a. discússão); 3a. discussão do projecto n. 231 A, de 1900, 

Votação doprojecto n. ·150, de 1900, man- elevando a l6o numero de engenheirosche· -· 
dando considerar como approvações plenas fés ·de districto, na. -Directoria Geral dos Te· -
ou approvações simples · com o g ·áo seis; legra.phos, no. exercicio . . de 1901. 

·_ óbtida.s pelos àlumnos que estudaram na Vem á. mesa as- se()'uintes 
· extinctà Escola MHitat• do Rio Grande do Sul, o 

pelo Regulamento de 1884 (2a discussão); DECLARAÇÕES 
· .Continuação da 3a. discussão do projecto 

n. ·4-2 B, de 1901, que fixa as forças de terra Declaw que, si -estivesse -presente á sessão · 
pa1•a· o exerci cio d9 ·1902; de ·15 üo corrente, ·na occasião em que foi . 



SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1901 

---·----------~--~------------------------~ 
votado o parecer n. 31, deste anno, teria 
votado sim, isto é, julgando ím):>rocedente 
a' denuncia dada contra o Sr. Pre.,idonte da 
Republica. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1901.
Ermi?·io Coutinho. 

~eclaro qué, si e.>tives.>e peesente á 
sessao de 15 do corrente, teria votado 
pela conclusão do parecer da Commissão 
Especial sobre a. denuncia dada. ·contra o 
Sr. Presidente da Republica: 

Sala:das sessões, 16 ele julho de 1901.
Jose Avelino. 

Lovantn,-se a ses;;ão ás 4 horas e 20 minu· 
tog da taede. 

55a SESSÃO EM 17 DE JULHO DE J 90 l 

E' lida, e/posta em discussão a acta. 

O Sr. Bueno de Paiva ( ··)
Sr. Presidente, acredito qye interpreto o-
sentime!J-to unn,nime da Camara dos Depu
tados e o pensar e sentit• de todos_ os brazi
leiros, fazendo a proposta, que vou· ter a 
honra de, p ,r.,i.ntermedio de V. Ex. sub- -
metter á consideração da Casa. ' -

Não ·ha muito tempo, Sr. Presidente, entre 
as mais justas expansões de· enthusiasmo, a 
Cama~·a dos Deputados r endia homenagem 
ao nome, duas vezes glorioso, do filho do 
grande r edemptor das geràções cscra.vas; 
não ha muito, Sr. Presidente, a Camara dos 
Deputados, levada pela g1•atidão e - pelo 
jubilo, maniftlstava ao illustre bat·ão do Rio 
Branco os seus agradecimentos por t er elle, 
a golpes de tn,lenGo, de-estudos e de dedicação 
conquisbdo para a sua patl'ia uma sentença 
memot•avcl em uma cansa mn,is que secular
mente sustentada. 

Foram justas esta> manifestn,çães, peque- -
Presidencia dos Srs. Vaz de 11tfello- (P?·esi- nas, entre;;anto, em relação ao.> grandes ser

dente), Julio de Mello (2o 'Vice-Presidente) viços prestados á Patria por tão illustre
Vaz _d e JJ!ello (Presidente) , Angelo Neto (2; brazileiro. (Apofados; muito bem.) 

-Secretano), Ca1·los de Novaes (1° Sec1·etario) Hoje, Sr. Pi·esidente, um outro hrazileiro-
e Vaz de ll1ello (Presidrfnte) - illudtt·e, cujo - nome neste momento corre 

de um a outt•o extremo do mundo civilizado, 
Ao meio"dia procede-se ít chamada , á qual reclama tambélm dos seus concidadão:>, dos 

respondem os Si·s. Vaz de Mello, Carlos representantes do povo, da sua pn,tr-ia, as 
de Novaes, Ang·elo Neto, Agapito dos mauifest.açõe.> de apreço e reconhecimento a 
Santos, Luiz Grialberto, Gabeiel Salgacb, que fe:r, jus o ~eugenio, a qne fez jus o seu 
Rodrigue.,; Fernandes, Christino Cruz, Cunha t1·alnlho. (Muito bem ; muito bem . . 4poiados.} 
Martins, Raymundo Arthm•, Nogueim Ac- O nome de Alberto dos Santos Dumont, 
cioly, ~'rancisco Sâ, Frederico Borges, Au- que hoje percorre o mundo inteiro (apoiados) 
gusto Severo, Tavares de Lyra, Trintlarle aureolado de glo eias (mudo bem) , teve a 
C1amillo de Hollanda, Celw de Souza, Bl'i: ge1:uHle felicidade de obter a, soluçao do peo
cio Filho, Julio de Mello, Jos'\ Dmu·te, blemn, da direcçiLo dos balões, problema ha. 
Epaminondas Gt'acindo, Seahea. Neiva, Tos- tanto tempo pt•ocut·n,do e não descobeeGo. 
ta, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Sa- Sr. Pee~iden te, o padt·e Rtrtholomeu de 
tyro Dias, Alvea Bar·bJsa, Paranhos Monte- Gusmlo, clous seculos depoi~ da .~ua morte, 
negro, Pinheiro Junior, Heeedia de Sá, Celso teve quem resuscitasse a sua gloria na sna 
dos Reis, Deocleciano de Souza, Nilo Peça- patdn,, e a pateia brazileira com o invento · 
nha, Silva ca,tro, Pef'eit·a Lima, Martins do illustre brazileit·o põde apresentar-se no 
Teixeira, Oliveira Figueiredo, João Luiz, seculo XX como alviçareit·a audaz das 
Monteiro de Hanos, Espiridião, Bueno de grande.> descobertas . 
Paiva, Alfr·edo Pinto, Antonio Zacharias Se. Prc~idunte, o illustre Pee~idente da 
L~ndulpho de Magalltãe8, Manoel Fulgencio: Republlca; já dil'igiu as suas congt'ltmlações 
Lmdolpbo Caetano, Eduardo Pimentel, Ole- ao illu.,:tee brazileiro ; a imprensa desta Ca
garia Maciel, Rodolpho Paixão, Gustavo Go- - pita! tambem se congratulou com S. S., e 
cloy, DJn~ing 10s de Castro, Dino Bueno, eu quet·o agora que a Ca,mara dos Depu
Costa Jumor, Bueno de Andrada, Adolpbo tado~, repeedentando n. opinião geeal Jo paiz 
Gordo, I):dmundo da Fonseca, Azevedo Ma1·- (muito bem), preste uma homenagem ao seu 
ql!es, Teixeira Brandão, Ovidio Abrantes, grande patriota. (Apoiados; muito bem .) 
Llildolpho Serra, Manoel Alves, João Can- Proponho, Sr. Pre3idente, que se insit•a na 
dido, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos actn, da presente sessão um voto de louvor · 
Francisco Tolentino, Soares dos Santos, Ves~ a esse tlistincto brazileleo (muito bem) e que · 
pasiano de Albuquerque, Campos Cartier se tratnmittam a S. S. as expressões elo jn- . 
Cassiano do Nascimento e Diogo Fortüna . ' 

Abre-se a sessão . 
Camara. V. III 

\ · \ Este discurso não foi revisto pelo orador , -
20 
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· bilo de que se ach:t possuída a Nação Brazi
- leira pela gloria · conquistada pa.rn. ella 

por tão distincto patriota. (Muito bem : mttito 
bem). · 
. A proposta c1ue tenho a honra de apre-

sentar é a seguinte. (Lê.). 
·' _ (l!Iuito bem ! Muito bem ! ) 

.. ·o Sr. President.e- O ~1ue está 
i:: -em discussão agora é a acta. Em tempo op
;.:·.portuno submetteroi (~ consideraç:ão da Ca
;.<:Jnara o requerimento do nobre Deputado que 
~"-é o seguinte. (Lê.) . · 
-~V; ·. Em seguida é approvada a acta, da sessão 
,:;-{an1eceden te. · · . 

ORDEM DO DIA 

.. . . O Sr. Oliveira Figueiredo 
/(Pela ordem).- Pedi a palavra, Sr. Presir. dente, p:l.l'a communicar a V. Ex. e á Casa 
:1·;(,g_ue o no•:so colloga o Sr. Rangel Pestana 
~':~-·encarregou-me de dizer que por doente não 
:~·:,·tem comparecido e tleixar<i. de comparecer 
\'. po1• alguns dias aos r;os.:;os trabalho>. 

·· O Sr. Presidente- A Mesa fica. 
;,. intcit•ada. 

O Sr. Trindade - Peço a palavra 
para. uma explicação pe.3soal. 

O Si•. Pre11ddente- Tem a pa-
lavra o nobre Deputauo. · . 

·· O 8r. Trindade pede,ao Sr. Prc:'ii
clentc mandar buscar, pat•a lhe serom pro

. , scntos, aR authonticas eleitoraes do 0° dis
- tt•icto de Minas, indispensavei~ para funda

.mentar a sua defesa. na explica.ç~ão pe:,;·soal 
que vae (líll' <t Camara.. (Pausa. E' satisfeito). 

· Por motivos de forca maiOt-...nã,o tem com-
: . pa~·ecido ás ultimas sessões. Eis porque só 
~:,-,hoJe cumpre o dever de responder <1 ora~ão 
'>> daquelle_ collega que foi extremamente in
:r:e:"justo. .· 
&, .· Ex'tranha que S. Ex. não tivesse tratado 
;.r da sua eleição ha mais tempo, em qualquer 
~.:",sessão a que o orador estivesse presente, dei
~· ' .. xando para faze l-o na sua ausencia. 

. ··· Teria resposta immediata, como teve o· 
,.- nobre Deputado Sr. Sabino Barroso Jiuando 
. .. censurou a Com missão de Poderes em ge1·al 
:c e especialmente o humilde orador. 
>:: Disse o nobre Deputado Sr. Carlos Ottoni 
,;_ .. que antes de fundamentar um projecto que 
;:;;,;.:-pretendia offerecer á consideração da Ca-
:; ··::mara trataria. de sua eleição. • 
,,,, .... · O seu nom), accrescentou S. Ex., foi in di
(!-: <pado pela colonia diamantinense, · a.cceito 
~'.;.pelas influencias políticas e indicado ao elei
r~;f(: .. · 

torado pela commissão executiva do seu par.; 
titio. Não tcvo competidora~; obteve votação 
superior a .5. 000 votos, seguindo-se" lhe. em 
votação o Dr. Alvaro Matta com 74 votos . 

E' natural do Serro, pa;tria de sua fa
mília, adeantou o nobre Deputado, residiu 
dez annos em Diamantina, .é, emfim, rela
ciona,do em todo o ()o districto; 
··A um aparte do Sr. -Manoel I<~ulg·encio, re
~ponde o o.rado'r que, empregando a expretl
são escandalosc~ com relação <ts . authenti· 
cax, não era seu intuito melíndrar o nobre 
Deputado Sr. Ottoni. 

Que culpa.püde caber a, S. Ex. de appare
ccrem actas com a falta de requisitos le
gaes? 

Isto corre })Or conta dos chefes· locaes e 
nã_o dos candidatos, quê não podem fiscalizar· 
todo um vasto districto . 

Tem em mã:os as authentica.s que chamou 
de escandalosa;.;. Ellas foram remettid<tS· i'L 
·camara sem que e;;tives~em preenchidas as 
formalidades leg~.tes. 

O. SR. -PRI':SIDENTE -.Peço .. ao nobre 
Deputado·para_intm•romper a.s suas observa
ções. Ha numero para as votações. 

o Sn.. TRir:"~ADE - Perfeit:1mente. 
Comparecem mais oil Srs. Urbano Santos, 

Carlos Mat•cellino. Albuquerque Serejo, Indio 
do Brazil, Serzedello Corrêa, Luiz Domin
gues, Anizio de Abreu,_ Thomaz Accioly, Vir
gílio Brigido, João Lopes, Sergio Sahoya, 
Gonçalo Souto, Brmirio . Coutinho, João 
Vieira, Pereira de Lym, Malaquias Gonçal- ' 
ves, Moreira. Alves, Teixeira. de :%, Cornelio 
da Fonse.ca, Pedro Pernambuco, Araujo 
Góes, Ra.ymundo de· :Mir·anda, Rodrigues 
Doria, Sylvio Romero, Fausto Cardoso, Mil· 
ton, Folix Gaspar, Paultt Guimarãe.~, Galdino 
Loreto, José Marcellino, Honriquc Lagden, 
Augusto de Vaiiconccllo$, Antonino Fialho, 
Alves de Br·ito, .Julio Santos, Aureliunó dos 
Santo:-~, Joaquim .Breves,. 'Viriato Ma!lcare
nhas, José l3cilifacio, Francisco Salles, Adal
berto Ferraz, Laruounier Godofredo, Sa.hino 
Barroso, Nogueira Junior, Padua Rezende, 
Oliveira Braga, Benedicto de Souza, Lame
nha Lin:;, Germano Hasslocher, Victoi'iRo 
Monteiro, Rivadavia Corrêa e Alfredo Va
rella . 

Deixam de comparecer com· causa :pa,r~i
cipada os Srs. Gastã.o da Cunha, José Boi
teux, Sá Peixoto, Pedro Chermont, Gue
delha. Mourão;· Pereira Reis, Soares Noiva, 
Silva Mariz, Gomes de Mattos, Estacio 
Coimbra, Elpidio Figueiredo, Francisco 
Sodré, Vergne de Abt'eu, Augusto de Freita~, 
Marcolino Moura, Dionysio Ce1•queira, José 
Monjardim, Sampaio Ferraz, Raul BarroS_?, 
Martinho Carnpos, Rangel Pestana, Estevao 
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L<Jbo, PGni<lo Filho, Mayrink, Necesio Ta 
va:res, Silveira Drun:unond, Arthur Torre~, 
~Jranda A~evedo, Valois de Castro, Pau
imo . Carlos, Alfredo. Ellts, Araujo Cintra, 
Xa.v1er de ALmeida, Xavier do Valle 
J\lencar Gu_imarãef!, Barbosa Lima, Frn.n~ 
c1~co Moura, Angelo Pinheiro é'Pinto . da. 
Rocha. 

E sem ca.niia os Srs. Arthur Lemos, 
A~tonio . Bastos, José Euzebio, Joaquim 
P~reii, José Avelino, Eloy de Sour·a, Lima 
Filho, Affonso Co;;;ta, Arroxellas Oalvão, 
A.dalb~rto G~irnarães, Rodrigues Lima, 
Tolentmo dos Santos, Eduardo Ramos, Irineu 
Machado, Nelson ile Vasconcellos, Sá Freire, 
Oscar Godoy, Barros Franco Juhio1' Lou
renço Baptista, Cu.'>todio Coelho, Pereira 
elos Santos, Theophilo Ottoni, Franci;;co 
Veigl1., Ildefonso Alvim, Monteiro da Sil
veira, Carneiro de Rezende, Leonel Filho, 
Henrique Salles, Carlos Ottoni, Lamartiile, 
Fernando Prestes, Moreira da Silva Malta 
J~ni?r, Joac1uim Alvaro, Luiz pjz•~. Cajado, 
Cmcmato Bt•aga, Hermenerrildo de Moraes, 
'Marçal Escobar, F1•anci::;co A..loncastro e Au
reliano Bat•bofla. 

O Sr. Pa•esl(len"te-Peço a.os no
bres Deputados que occupcm a~ sua-i ca-
deiras. , 

Vao-se proceclot' ;i.:-! votaçõo.~ das materin.i:l 
constantes da ord_em do dia o em :primeiro 
logat• das rnn.terms <tne se acham sobre a. 
Mesa. 

São lidos, julgado' object.o de deliberação, 
(l enviado~ (t Commi~·são de OI'çamento, os 
li!eguintes 

PRO.JECTOS 

N. 106-1901 

N. lO!J -1001 

M~nda cq·uipcww·, ·pant forl os ·os effcilos, o · 
mspectm· e os mestres das officinas da Im
prensa Nacional _ aos dg Casa da Moeda e 
dá outms p~·o1J.ídencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. O inspector e os mm;tres das offi

cinas da Imprensa N<teional rlcttm, para ·todos 
os elfeitos, oquipai·adus aos da Cas(l, da. 
Moeda.. 

§ O seu vencimento ser(!, dividido em 
tres partes, duas d ·ts quacs constituindo o 
ordonado c a terceira a gratificação pro 
l'tbore. 

Art. Ficam revogad~ts as disposições em 
contrario. . 

S. R. lô de julho de' l001.-Bm·bosa Lima. 

N. ll0-1901 

Equipara a Sub.:.Ad,ministmçao r.los Correios 
de Diamantina ús administ;·arões de3a classe' 
qwtnto aos -cencimentos, c dd out1·as p1·ovi
dencias 

O Congresso Nacional resolve: 
Al't. 1.° Fica a Sub-Administração dos 

Cort•eioa de Diamantim~. no Estado de Minas 
Geraes, equiparada ás administrações de 
33 cl(l.sse, q ua.nto ao~: vencimento;;; do pessoal 
que a estas repartiçõc3 postacs estiio mar
cn.dos no reguiiunento 1lc lO de ~evoreiro de 
1896. 

Art. 2. 0 O pe.'iSOIÜ seri'L o Roguinte: um . 
:mb-a.dmint:-;tt•a.dor, um contador, um thesou
reiro, um primeiro olficia.l, dous segundos 
otllciaes, um porteiro, dous a,manuen8es, tres 
lJraticantes, 1111a.tro ctLrteiros c dons :'lOl'· 
ventes. 

Auton:za o Go·l)e7·no a ab;·i-r ao il!iniste,·io da 
Justiça e Negocios Inte1·iores o c1-·edito ne
cessm·io pat·a pagamento do. premio de 
viagem de que t1·ata o a1·t. 221 do Cod1:go 
de Ensino, r:onferido a Ped1·o Demosthenes 
Rache 

Art. :-;.o Os logares novamente creado~ 
serão desde logo providos por promoção do 
official, amanuense c pt>aticantes ela Sub
Administração, observando-se c1uanto aos 
~e ficarem vagos as rcspecti v as disposições 
regulamentares. 

Art. 4. o Revogam-se n.s disposições em 
contrario. 

Sala das sessõeil, 15 de julho de 1901.
Carlos Ottoni.-Lindolplto Caetano.-Manoel 
Fulgencio.-Jotío Eui::.-Tltcophilo B. Ottoni. 
-Antonio Zacha1·ias. 

o Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a 

abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores o credito necessario para paga
mento do premio de viagem de que trata o 
art. 221 do Codigo de Ensino, conferido a 
Pedro Demosthenes Rache, revogadas as dis· 
posições em contrario. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1001.
Diogo Fortuna. ·· 

E' lido e julgado objccto 110 delibm•açã.o o 
projecto apresentado pelo Sr. Bwbosa Lima; 
·relativo a roi'orma dos officiaes do exercito e 
da armada. · 

O Sr. Edmundo da Fonseca 
(pela . ordem) requer verificação' da vota~ 
cão. 
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Procedendo-se á verificação, rcconhoce-se 
terem votado a íavor 96 Srs. Deputados e 
contra nenhum. 

O S1•. Presidente-Não ha nu
mero. 

V ac-~e proceder ti. chamada .• 
Procedendo-se á chamad~, vel'ifica.-se 

terem-se ausentado os Srs. João Vieim, 
R.aymundo de Miranda, Heredia de Sá, Joã.o 
Luiz, Esperidião, Ado1pho Gordo e Alfredo 
Varella. 

O Sr. Presidente-Responderam 
á chamad<t 114 Srs. Deputados. 

Vae-se proseguir nà.s votações. 
Em seguida, são lidos, júlgados objecto de 

deliberação, e enviados á Commissão de Ma
rinha e Guerra, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 107-1901 

Regula as ~·e(ormas voltmtarias ou compulso
?·ias dos officiaes elo exercito 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J.o As reformas volunta.rias ou com

putsorias dos officias do exe1·cito passarão 
deide já a ser l'Cgulada.~ d<t maneira se· 
guinte: 

!'4 t.o Con:>tituirã.o tl·os classes o.~ offieiaes 
sujeitos a tu.es re!\H·ma.~: : · 

A 1''. do o1ficiu.es suba! i;m•nos,dosdo o JlOSto 
de alt"ero; a.o do capitão ; 

A 2'\ de o1fichtes supoi'iore~, desde 0 posto 
de majoi' a.o (lo corond ; . 

A ;ja, do olliciaes genera.es, desde o posto 
de general de brigada <tO de. marechal. 

§ 2. 0 Pal'a taes cla.d::lOS, observar-se-hão as 
seguintes idade .~: 

Para a 1°, 52 annos de idade para a refor
ma compuL.soria. obrigatoria, o 47 annos pa.ra 
a voluntaria; 

Para a 2a., 62 anno:; })n.l'a a l'eforma. com
pulsaria ohrigatoria e 58 annos para <.L volun
taria;. 

Para a 3a, 70 annos para a. reforma com
pulsaria obriga.toria e 67 annos para a vo
lunta.ria. 

Art. 2.° Ficam, nestas partes, alterados 
os decretos n::;. 193 A, de ::lO do janeiro de 
1890, e 18, de 17 de outul)ro de 1891 ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1901.
F. Tolentino. 

N. 108- 1901 

],Janela abona~· o soldo, calcularlo pelo tempo 
de seY viço constante elo Almanak j){ilitar ~ 
aos otficiaes do exercito e da armada 1·e(o;·. 
mados, desde a data do decYeto da t·eforma 
publicalto no DiariQ Official até que seja ex
pedida a ?"esj)ectiva patente, e dâ outras: 
providencias 

O Congrcs3o ~ aciomtl decreta : 
Art. 1. o Aos officiaes do exe1•cito e da ar-· 

meda reformados, desde a data do decreto 
de reforma publicado no Dim·io 0/ficial até 
que soja expedida a respectiva patente, serrt 
abonado o ::;oldo calculado pelo tempo de ser
viço constante do Almanak Militar. 

Pa.ragrapho unico. Expedida a patente de 
reformu. e feito o calculo definitivo do ven
cimento devido a esses officiaes, a repartição 
competente paga.r(~ por uma vez o que ti-· 
verem deixado de receber pela difi"erença 
entre .e:>te vencimento e o soldo provisorio,. 
ou descontar(L o que demais honvet>em rece--
bido por aquelle <tbono. · . , 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em. 
contrario. 

Sala das sessões, Hi ·de julho de 1901.-· 
Bm·bosa Lima. 

E' annunciadaa votação do projecto n. 91,. 
de 1901, autorizando o Govet•no a abrir o 
CL'edi to ncces::;ario para pagamento, no cor
rente excreicio, a um chefe de secção, in
cumbido da. bibliothoca da Camara do::; Depu
tados, e do um conservador d<L bibLiotheca, 
nomeado:-; por deliberaçã.o da mo::;ma Ca
rnal'~~. om :-;essão do 6 elo julho do corrente 
a.nno (:Ju. di:>cussão). 

Posto a votos, ê <tpprovado em 3a discus
são, e en víado <'L Com missão de Redacção, . O· 
scguintP. 

PROJECTO 

N. 91- 1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' -o Governo autorizado a. 

abrir o credito necossario paea. pagamento, 
no corl'ente exercício, a um chefe de secção, 
il)cumbido da bibliotheca' da Camara. dos 
Deputados, e de um conservador da biblio
theca, nomeados por deliberação da mesma 
Oamara, em .sessão de 6 do .corrente, o pri· 
meiro com o vencimento annual de 9:000$ e 
o segundo com o de 5:000$, sendo dous ter· 
ço:, de ordenado fixo e um terço de gratifi
cação ; revoga.das . as disposições em con
trario. 

O Sr. Carlos de l.Wovaes (1° Se
creta1·io, pela o?·dem) requer e obtem diS· 
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pensa de impressão para ser a redacção Monteiro, Alfredo Varella e Campos-Ca.rti:er. 
final elo projecto n. 91, de 1901, votada im-
media.tamente. 

Em seguida, é sem debate approvada a O Sr. Presiden1:.e-Responderam:i 
·seguinte ú chamada 102 Srs. Deputados. . ) 

REDAcçÃo Nã.o ha numero para se :proseguir nas vo· 
tações. 

N. 91 A-1901 

.Redacçc7o fi-nal do p1·ojedo n. 91, do CO I Tente 
anno, que autoriza o Goue1·no a ab1·ir o 
c;· edito necesso.rio para pagamento, no co1· · 
1·ente exercicio, a um che{'e de secçcTo, in· 
cumbido da bibliotheca da Camcwa dos 
Deputados, e a um, conseJ"vadm· da b-iblio
theca, nomeados por deliberaçao da mesma 
Camm·a, em sessc7o de 6 de julho do cor
;·ente anno 

O Congt>esso NacionnJ resolve : 
Artigo uníco. E' o Governp autoriza.do a 

.abrir o credito necessario para pagamento, 
no corrente exercício, a um chefe de secç1o, 
incumbido, da bibliotheca da. Camara dos 
Deputados o a. um .conservador da. lJibliotheca, 
nomeados por deliberação da- mesma Ca
mara, em sessão de 6·do corrente, o primeiro 
·com o vencimento ammal de 9:000$ e o 
segundo com o de 5:000$, sendo dous terços 
de ordena.do fixo e um terço de gratificação ; 
revogadas as disposições em co.ntrario. 

Sala das Commissões, 17 de julho de 1901. 
--A.raujo Goes.- ·Vi1·iato Mascm·enlws. 

Contim1a com a palavra: o Sr. Trindade 
para uma explicação pessoal. ' 

Compa.r:ecem aii~da os ~~s. José Gayos-o, 
Esmera.ldwo Bandmra., Jov1mano deCar-va.lho 
c Castro Rebello. 

f"il Sr. Trindade (continuando)-Es
tava tratando de assumptos políticos da 
Parahylla, qut).ndo foi interrompido. 

Referia-se ú. .conferencia. que teve com o 
Sr. Epitácio Possôa e marechal Almeida 
Barreto, para um accordo politico: O ma~ 
rechal Almeida Barreto foi encarregado de 
indica.r o go memln•o para o directorio do 
partido, e o Sr. Epitacio Pessôa de~;ejava 
que fosse indicado o Sr. Venancio Noiva. 

Tratou-se em seguida de um outro accordo 
com as influencias locaos da Parahybn para 
a eleição das camat•as municipaes, a. que o 
orad:)r não prestou o seu assentimento, pre
feriP.do organizar, por sua iniciativa, o di
rectorio do seu partido, o que fez, a contento 
dos seus amigos. -. 

Explica os factos posteriores occorridos 
em seu Estado, referindo-se á ida do Se. Ep.i
tacio á. Pam.hyba, onde, convid~do pot• S. E:<\. 
pal'a de novo occnpaNle do assumpto refe-
rente ao accordo, nã.o chegaram n, resultado 

o· Sr. Germano Hasslocher algum. ,hi, então o ot•ador senti<.t-se tmhido 
{pelct o1·dem)-Sr. Presidente~ peço a V· Bx. pelos timigos de S. Ex. e não podia: confiar 
-que consulte a Camara si consente 11a in- em novos accordos. 
vet•são dtt ordem do di<t, afim de ser votado Iniciado o governo do SL'. Campos Srtlles, 

-de }.H'éferencüt o projecto n. 12 A, de 1001. S. Ex·., que veiu occupar o cargo de Ministro 
Consultada, a Camara nega, a preferencüt do Interior, iniciou uma politica. de reacção, 

_pedida. demittindo de repartições federaes os'amigos 
do ora.dor e perturbando de modo completo 

o S.r. Ovidio Abra·ntes (pela a organizaç·ão da guarda nacionar do seu Es-
·m·dem) requer verificação da votação .• · · tado. · 

Procedendo-se (L vel'ifl.caçã.o, reconhec.e:se Analysa longamente os factos 11oliticos, 
... ....... enumerando abusos e violencias praticados 

que vot<tram a favor do pedido, de invei'sao contra seus amigos, tanto mais dignos de re-
da ordem do dia 52 Sr.>. Deputados e contra, 'paro c1uanto sob a captt de pretensos accOl,'dos 
38; total 90 • tazia.m-se completas traições. · 

O s.-·. Presidente-Não ha nu
mero. Va()·Se proceder a nova chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se te
rem-se• ;msmrta.do os Srs.: Albuquerque Se
rejo, Intlio do Brazi~, A~l&"u::~to Sev~ro, Ca
millo de Hollanda, Joao V1emt, Epammondas 
Gracindo, l<'austo Cardoso, Al:ves de Brito, 
João Luiz, Esperidião, Lamounier Goclofi.·edo, 
Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, 'Azevedo 
Mal'qncs, Lindolpho Serra, Francisco Tolen-

· Acredita ter dado as explicações pedidas 
sobre a politica do E:ltado da Parahyba.. · 

Passa a tratar da eleição tio 9° districto de 
Minas, de que se occupou o Sr. 0a}'1o.3.. ottoni 
em uma das ultimas sessões. . 

Faz o historico dos tl'abalhos d,e.;;sa. elei,ção, 
na seio da Commissiio de Poderes, ·para 
provar (tuanto S. Ex. f'oi i n,justo·. : 

Exhibia o .orador á Camara. varias U.ctas da 
eleição annulladas l)ela mesma Cchn:missão· [t 
vista. do irregularidades oncontl'<trlas, •lll<:tnrl.o 
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o Sr. Pt•esidente lembrou-lhe quo a, hora 
ma,rcada para ordem do dia estava esgotada. 

O orador, então, promette continuar na 
proxima sessão a explicação pessoal iniciada. 
(J.lluito llem ; muito bem.) 

Fica a disct1ssã.o adi.ada. pela hora. 
Passa-se <t hora. destinada ao expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1" Se
cretário) procede :í. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma: 
Santiago-Chile, 15 de julho (l.c ~901-.Pre· 

sidente Camu.ra Deputados Brazll-Rw
O. P.residente da Ca,mara do~ Deputados do 
Chile agradece profundamente a V. Ex. e ti 
Camara dos Deputados da nobre Nação Bra
zileii•a a parte que tomam no luto que afflige 
o Povo Chileno.-F'. Pinto Izan·a.-Intei-
rada. • . 

Officio: 
Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 

Publicasr de hoje, enviando a seguinte 

IIIEl\;SAGEl\I 

S:vs. Membros do Congresso Nacional
Pela exposição que me foi feita 'pelo Mi
nistro de Estado da Industria, Viação ·e 
Obras Publicas, e que ora submetto á vos.~a 
elevada consideraç-ão, vereis a necessidade 
que ha. de eliminar UI!l das causas per· 
tLlrbadoras da boa marcha dos serviços a 
cargo d1,1. Repartição Gm•al dos Corz•cios, 
como seja a oxtincção da classe dos actuaes 
supplentes daquella I'epartição e a inclusão 
do taes funccionarios no quadro 1'0 respe
ctivo pessoal, com as categorias, diaria e 
.vencimentos especificados no orçamento 
junto. _ 

Solicitando esta medida, obedece o Go
verno ao pensamento de obviar inconveni
entes que o impedem de atteilder ás neces
sidades do serviço. postal em toda a Repu
blica, dando-lhe o pessoal indispensavel, 
como tambem remunerar equitativamente 
os funccionarios que trabalham, sem entre
tanto haver augmentado de tlespeza, como 
vereis da citada exposição. 

Capital FederaL 17 de julho de 1901.-M. 
Ferra:: de Campos Salles .-A' Commissão de 
Orçamento. 

Requerimentos . 
De Lucindo Caetano dos Santos, porteiro 

<la Delegacia Fiscal uo Thesouro Federal em 
Minas Garac;;, pedindo contagem de tempo. 
-A Commissão de Fazenda. 

Do engenheiro Paulo José de Oliveira, 
pedindo contagem do tempo que allega..
A' mesma Commissão. 

Telegrammas : . 
Fortaleza, lG de julho de 1901.-Exni.. Pre1 

sidente Camara Deputados- Rio - Respei
tosas saudações data consagrada Republic:;, 
liberdade e independencia povos amQricanos. 
-Pedro Augusto Borges, presidente do 
Estado.- Inteirada. 

Parahyba, 16 de julho de 1901.- Presi
dente Camara Federal - Rio - Congratu
lações geandiosa data ho,je commemorada. 
Saudações.- Jose Pereg1·úw, presidente do 
Estado.- Inteirada. 

Fica sobre a mesà, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Govm·no autorizado a. 

alJPil' ao Ministerio da Industria o credito 
de 1 :58IB400, para pagamento aos servente:; 
da secretaria do referido Ministerio, dos 
descontos indebitos _dos seus vencimento:;, 
feito~; nos annos de 1890 a 1894; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1901. -
Augusto Seve1·o. 

O Sr Presidente declara. que s0 
acha sobre a mesa uma denuncia apresen
tada pelo Sr. contra-almirante Custodio 
José de Mello, contra o Sr. Presidente da 
Republica, Dr. Carnpos Salles, e vae mandar 
proceder á. leitura da referida denuncia. 

O Sr. Carlo@ de l'Wovaes (1° Se· 
c1·etal'io) p1•ocede á leitura da seguinte 

DENUNCIA 

Srs. Deputados -ao Congresso Nacional
O contra-almirante Custodio José de Mello, 
abaixo assignado, vem denunciar perante a. 
Camara, que constituis, varios actos crimi
nosos praticados,. em detrimel}to de seus 
direitos e regalias, como cidadão ·c offlcial da 
armada, pelo Sr. Presidente da Republica, 
Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles, afim 
de que se lhe instaure o competente 
processo·: 

Eis os factos . 
No dia 23 de março proximo passado, ás 

11 horas da manhã, na 1•ua do Ouvidor desta 
Capital, o contra-almirante João Justine de 
Proença intimou ao àbaixo assignado ordem 
de prisão, emanada do chefe do Estado, e n:.t 
qual não se declarava a causa c1ue <.~ 
motivara. 
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Obedecendo, recolheu-se ao local designado 
-a. fortaleza da ilha das Cobras.-:e ahi viu
se em incommunicabilidade, permittindo-se
lhe apenas a leitura. de jornaes. 

Não recebendo nota de culpa nem con
~Jtando das ordens do dia publicadas a razão 
dessa medid<t de rigor, officiou ao chefe do 
estado-maior da armada, solicitando si era 
sua prisão effectiva.mente devida a alguma 
falta disciplinar, como ao abaixo <tssignado 
imputara um telegramma do Sr. Ministl·o 
do Interior e da Justiça, expedido aos gover
nadores dos Estados e inserto nas folhas 
desta- Capi ta i. 

Não mereceu resposta, tolhendo-se-lhe, 
assim, os meios de defesa , e, após quatro 
dias; transmittiu-sc-lhc ordem, ainda em 
nome do Presidente da Rcpublica, pa1·a 
seguir pre.>o, dentro de tres quartos de hora, 
até Manáos, onde aguardaria ulteriores deter
minações do Governo. E por es:m occa~i.ão 
communicou-se-lho que perceberia, além da 
·ajuda de custo de I :200$, os vencimentos de 
commandante de força, como si neste porto 
o exercera, e respediv<ts etapas, v<tntagens 
contrarias (~s regras p1•0scriptas no a viso 
regulamentar de 9 de setembro de 1898. 

Tendo-se agg1•avado no encerro, em que 
se achava, os incommodos de saude, de que 
soffria, conforme provou com o testemunho 
do illustre clinico, director da Faculdade de 

· Medicin<t do Rio de' Janeiro, o abaixo assi
gnado, como lhe era pormittido, deu parte 
de doente, ao . qüe, segundo as dispo>ições 
vigentes, deveria seguil'-se inspecção de 
saude, desde que se duvidava da paluvra -dé 
um offlcial general da marinha, encanecido 
com honra no serviço da patria. 

Ao envez disso, mundou-sc relaxal-o da 
prisão, ma~ com desprezo da enfermidade 

/ participada, t•eiterando-!le a ordem de partir 
immediatamente para o indic ~do destino. . 

A' justa allegação de impossibilidade, 
resultante do impedimento physico, foi im
posta ao abaixo assignado, sempre por ordem 
do Presidente da Republica, nova prisão, e 
só depois della foi snbmett ido ;( inspecção de 
saude. 

Reconheceu a junta medica militar , por 
voto unanime, os padecimentos que j'usti
ficavam a escusa, relat ivamente á ordem 
de partida e permancncia em clima noto
riamente ins[tlubre. Posto, entãn, em liber
dade, ao abaixo assignado ordenou-se que, 
mesmo enfermo, seguisse para o Ceará, 
aguai'dando ahi outras determinações, no 
goso das illegaes propinas anteriormente 
abonadas. · · -

Não lhe permittindo executar semelhante 
injuncÇ<'io a saude arruinada, foi o abaixo 
assignado pela tcr ceit•a vrz preso por ordom 
do Sr, Presidente da Rrpublica, que, então, 

resolveu mandar processai-o por• crime do 
desobediencia. 

O conselho de investigação, a que respon
deu, julgou, tambem unanimemente, o alxü
xo assignado isento de culpabilidade, poe 
isso que suas escusas plenamente se justifl·
cavam e eram autorizadas pelo P<U'ocer da 
junta medica militar. 

Só assim e ao calJo de 23 dias de pris1to 
pôde um contra-almieante da armada na
cion<tl readquirir sua liberdade, acolllendo .. 
se ao lar domestico para tratar de males rs
crudescidos, em consequoucia elas Yiolcncia,g 
soffridas. 

Estes factos, Srs. Deputados ao Congrc.,so, 
que não affectam só á victima dellcs pes-
soalmente, mas a toda a CO!'poração <t qua 
pertence, violaram franca e po.;;itivamente, 
quer <t Constituição Federal, quer t\~ leis l'f>
gulamentares da marinha de guena: 

A Constituição Federal, pois o art . 7':2, 
§ 16, a.ssegura aos accusadoB todos os meiQ.~ 
da mais plena defesa, entre os quacs enu
mera ::t not<t de culpa ao pee.;o dentro de 2'4 
hora8, e que o abaixo assignado não pôde 
obter, posto qne a r eclamasse. 

As leis regulamentare~ d-a armada, por
que os al'ts . 1° do Codigo Penal, a~sim com(}
o 5•, §§ 15 e 22 do Codigo Disciplinar con
teem prescripções garal).tidoras da libel'dade 
do offlcial de marinha, conforme reconheceu 
o proprio parecer da Camara, que entendeu 
não ser ob.jecb de deliberação uma primeira. 
denuncia íol'mubda pelo abttixo assign<tdo, e 
essa~ p1•escl'ipções não fora n1 observadas, 
ante:; desattendidas e conculc<trlas no proce·
dimentoarbitrario para com clle havido, a 
que resulta d~ exposição supra. 

Estes actos estão capitulados em mais de 
um artigo da lei n. 30, de 8 de janeiro de 
1892, que definiu os crimes de r esponsabili.· 
dade do magistrado supremo da Nação. 

E' assim que o art , 30 o pune pela pri -
vação illegal da liberdade individual do 
cidadão; o art. 37 pela expedição de orden~ 
coutrarias a disposições expressas da lei, 
como são os art igos citados da Constituição 
Federal e dos Codigos Penal c Disciplinar du. 
Armada e o art . 49 pela dissipação ou mà. 
gerencia dos bens da União; crime esse que, 
segundo o n. I do dito artigo, caracte1·iza-se, 
entee outros casos, por despezas nã.o <tutor i -
zad<ts por lei, quaes a -ajuda de custo c os' 
vencimentos mandados abona!' pelo S1·. Dr. 
Manoel Ferraz de Campos S<\Ilcs ao abruixo 
assignado, que os r ejeitou . 

Nestes termos, e par<t que ao l'eferido alto 
funccion<wio sejam applicadas as pena;; em 
que iucidiu,offerece o ~~b<1.ixo as:;igna.do a. prc 
sente denuncia, cujtt vcracid<1.d<1 affirma, dei·· 
xando de fazel-a acompanhar rle documentos 
em virtude de ol'dem, igu<tlmcnte arbit raria,. 
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do chefe do Estado, vedando-lhe mais esse 
· meio de desaggra v o, como demon:;trou o do
. cumento junto á sua primeira denuncia, que 
. requet' seja. appensa a esta. · 

Indicando. por ultimo, como testemunhn.s 
: sabedoras de tudo quanto occorreu o con
. tra-almirante João Justino de Proença, ca
.. pitão de fraga;éa Luiz Pinto de Sá, cirurgião 
. de 2a. classe capitão de feagata Dr. Antonio 
. José de Araujo e capitão-tenente Francisco 
José Marques da Rocha, o abaixo assigMdo 
espera que a Garoara dos Deputados 
desa:ffronte seu direi to meno::>mt.b<tdo, que in
teressa a toda sua classe, ob.;ervando-:';e o 

· processo estatuido na lei n. 27, de 7 de ja-
neiro de 1892. ... 

Capital Fetleral, 16 de julho de 1901.
. Custodio José de Mello. 

O Sr. Presidente-A Mesa deixa 
.. de receber e de submetter á apreciação da 
· Camara dos Deputados a denuncia apresen

tada pelo contra-almiran 1iC Custodio José de 
Mello, porque . essa denuncia articula os 
mesmos factos, já, capituln.dos na àn ~erior, 

: · sobre a .qual a Camara se pronunciou em 
·•· -votação nominal e unanime, quando appro
. _ vou o parecer da Commissão Especial, ern 
:_que a mesma Cornmissão conheceu tambem 

de meritis, julgando que a denuncia não. era 
. objecto de deliberação. (llfuito bem.) 

O Sr. N'eiva (pela onlem)-Sr . . Pre
·. sidente, pedi a p[Llavra apenas para trazer 

· ao conhecimento de V. Ex. ,que, tendo-se 
retirado por motivo imperioso da Capital 
o nobre Deputado por Pernambuco, o Sr. Es
tacio Coimbra, tornn.-so necessario que 
V. Ex. nomeie quem o sub:>titua na Com
missão de Fazenda e Industria. 

-· · O Sr. ~resident.e-Noineio, para 
;.<-substituü' o Sr. Estacio Coimbra, na Com
;:: . missão de Fazenda; e Industria, o Sr. Mol'cira 

Alves. . 
.Achando-se tambem ausente o Sr. Arthur 

Torres, membro da Commissão de Tarifas, 
. nomeio, para substiiuil-o nessa Commissão 
· o .Sr. Padua Rezende. 

Ainda ultimamente se leu aqui uma men
sagem, pedindo o !'estabelecimento de uma 
autorização, para pagamento daquelles que 
foram nomeados depois da Constituição de 
24 de fevereiro, antes da organização dos 
Estados. · 

Dentre todos esses. magistrados, porém, 
existe um que não está · incluido em uma · 
destas classes. Elle tem lutado e lutado 
muito, sendo sempre pelo Poder Executivo 
excluído da lista dos m-agistrados conside· 
rados em disponibilidade. Por ultimo re· 
correu ao Podm; Judiciario e obteve sen· 
tença quer na primeira, quer na segunda· 
instancia a seu favor, mandMdo que elle 
fosse considerado magistrado em disponibi-
lidade. · 

Refiro-me ao DP. Umbelino de Souza Ma· 
rinho. 

Elle, porém, não· tem podido receber o 
que lhe é devido de exercicio.~ :findos por 
falta de verba; e p:.wa que haja esta verba 
é que apresento um projecto <tutorizando o 
Governo a. abrir pelo Ministerio da Jusliiça e 
Negocios Inte1•iores o credito necessario 
para esse pagamento. 

Este projecto, como disse a V. Ex., é ba_. 
seado em divet'S[LS decisões da justiça. fe
deral, que aqui tenho e que requeiro sejam 
publicadas na integra, após estas observaºões 
que acabo de fazer. · 

O projecto é o seguinte : 
Fica sobre a Mes'1, até ulterior delibe

ração, o seguinte 
··PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 o. Fica o . . Governo autorizado a 

abrir pelo Ministerio da Justiç.a Negocios 
Interiot·es o credito de 16:060$000 para 
pagar ao Bacharel Umbelino de .So~z~ Ma· 
rinllo os . seus ot'denadqs como _JUIZ de 
direito em disponibilidade, decorridos de 22 
de abril de 1894 a 31 de dezemb1•o de 1900,_ 
a que tem direito, como foi decidido pelo · 
Supremo TribunalFeu.era.l em accordão de 
22 de setembro de 1900. 

Art.· 2°. Revogam-se as dispo:3içües em 
contrario. 

Sala das sessões, 17 de julho do 1901•-
0Sr. ParanhosMontenegro· Paranhos 11:fontenegro~-.,:fanoel Caetano. -

-sr·. Presidente, ainda não esta finda a Tosta.-Alvei Ba1·bosa.-Teixei1·a de Sd~ 
;:~ missão de que espontaneamednte 1dne ~ncumdbi DOcumentos a que se rerere 0 Si·. Pa1·anlws 

, de pugnar aqui pelos sagra os irei.tos os '' 
- magistrados do antigo rcgimen.. :Jlontenegro , _. · 

·Felizmente ellcs teem sido amJJarados pelo João Pedreira do Couto Fer1•az, seáetario 
Poder Judiciario e pel0 Poder Legislativo; do Supremo Tribunal Federal, etc. 
aquelle reconhecendo, por diversas sentenças, · Cer-tifico que revendo os autos de appel
os seus direitos,· e este, votando os necessa.- laçã.o cível numero quinhentos e sesse:pt,a. o -
rios creditos para o pagamento do que lhes cinco, entre partes, appellante, a. União Fe• 
é devido. deral o appellado o dou~or UmlJclino _de Souz& 
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Marinho, nelles deparei a sentença do t-:oi' publica, ao pttS)O que o;{. do summm•io fnte
e maneira seguintes: · · res'lam exclusivamente ás paetes, donde se 
~Sentença. á folhas trint<~ e oito: Allegn. conclue · que_ em hora não seja regular in-

, ·o doutor Umbelino de Sonz~t Marinho; que verter as acçoe{ transformando as ordinarias 
exercia o carg9 de chefe -de. policia do .Rio em summarias, não h a. motivo para se im· 
Grande do Sul, quando se proclamou a Repu· pedir que ·as causas &ummarlamente pro
blica, sendo dispensado (lo referido cargo cessavei:-1 o sejam tambem ordinariamente; 
pelo .Governo que se instituiu no mesmo E,j- s0bretudo sendo mais favora.vel á r é· o meio 
tado e declarado en) disponibilidade pot' ordinarió por lhe fornecer amplos meios de 
aviso do Mirüst,erio d<t Justiça de onze de (lefesa ( Pimenta Bueno, form. processo 
Janeiro de mil oitocento;; e noventa; quo ·civil, pagina,; setenta e nove, numero cento 
continuou em (lisponibilidade por não ter e se.:;senta e tre,;. Teixeira de Freitas, pri
sido aproveitado na organiza.ç~ão judiciaria me~ras linhas, proce.Ho civil, plliragra.pho 
da União c dos Estados; que mais tar.le foi set1mo, numero nove); que o tutor perdeu o 
nomeado de;embargador do Estado de Santit seu cargo de de.;emlmrgadol' lla Relação de 
Catharína, comecando a exercer es:'}e cargo Santa. Catharina contra a sua vontade sem 
em quatorze de a.bril de mil oitocento .:~ no; ser pelas normas geram; do respectivo pro~ 
venta e trez, sendo as:-~im aproveitado na cesso, sendo annullada a sua nomeação por 
segunda organisação judiciarlu. do referido acto de um governo anormal, que es:;a an· 
Estado; que vencida a revolta rJ.e seis de se- nulla_ção reintegrou-o na posie da dhponibi
tembro de mil oitocentos e novent,a.e trez, lidado em que dante.; ~e achava, vi:>to ter 
o Governo, digo, o delegado do Governo Fe~ deixado de ser aproveitado na organiza.ç:ão 
deral em Santa Catharina annullou as_ no- judiciaria do Estado ; que o ma.gistt"ado vita
meaçõe.i feitas para a magistra.tura local, licio, que não--tiver :,;ido aproveitado ouapo
restabelecendo os r.ntigos magistrados esta- sentado, será posto em disponibilidade, como 
duae::>, ficando assimprivado do seu cargo de determina o artigo .sexto das dísposicões 
desembargador, se já não houve,:;se sido decla- · transitarias da. Constituição. · 
rada nulla por acto especial do alludido dele- Julgo procedentes as a negações (lo auto1• e 
gado a sua mensão que nesta.::~ condiçõe.:; elle proce(lente a acção pará declarar o mesmo 
deve reverter á disponibilidade em que sé autor magistrado em disponibilidade e con· 
achava antes de ser desembargador da Rela.- demna.r a Fazenda Nacional a pagar-lhe os 
ção de Santa. Catharina, vistJ ter sillo annul~ seus ordenados de duzentos mil réis, por: 
ladtt a sua nomeação é deixado assim de ser mez, a parl.ie de vinte e dois de abril de mil 
aproveitado nos termos do :1rtigo sexto das oitocentos no-renta e quatro até ser aprov:eí· ' 
disposições transitarias da Con..'itituição; que :tado on apo ;entado na fórma do citado ar
o Governo da União indefirin o req_uerimento :tigo sexto das disposk;ões transitarias da 
em que pediu ser posto em disponibilidade, Constituição da H.epublica, pagas as custas: 
que á vista Jo exposto, deve ser decb.rado pela. m~sma Faze~da.. · 
em disponibilidade,. sglndo a fa.zenda Na- Pubhque:-se .. DvrtriCto Federal, nove de: 

_ cional condemnada. a pagar-lhe os· seus orde- junho de mtl C?ltocentos noventa e nove:.-
nado.; de duzentos mil rei.; men:;aes desde Godofrcdo Xavte1· da Cunha. -
vinte e dons de- ~tbril de mil oit0centm no- A folhas se~senta e dois se vê o a.ceord~o: 
venta e q_u.atro, até ser aproveitado,. dig_g,, d) teor se~uinte. 
se1~ aposenhdo no~ term.os da leg1slaçao · «Accór~ao . a folhas sessenta .e duas •. n,.u,
em vio-or. :mero qU1nhentos sessenta e cmco. V1stos:r 

o DI;>. Procurador da Republica contestou : 1•el~tad.os e discutidos estes auto~ de app:~I-
a causa por negação._ _ . laçao crv-el; entre partes, appellante a_ un.1ao 

Posta em ttrova, as partes nao Juntaram Federal e. appellado o dout~r Umbelmo de 
documentos na dilação legal, nom produ· Souza Marmho, del_les se verrfica ha~er o aJ?" 
ziram testemunhas -mas arroo-aram a p3llado proposto a app3llante acçao ordh 
ftnal ' o na.ria pa.ra. o fim de, reconhecid<t para todos 
E . ~onshlol'ando, depois do visto~ c cxami· os ~~f~itos ~ d~aponibilida.de delle no' carga 

nadOs estes autos, que o autor 11<10 pede a. de .JillZ de d1r01to, se1• a appellada co.ndem· 
annullaçã.o de acto algum do Governo da. n;1da a lhe p.tgar os· ol'den_<tdos venmdos e 
União caso em que teria applicaçã.o o pro- que se vencerem até queo seJU. o mesmo _apro;. 
ces::~o ~ummario do ai'tigo treze da lei numero veitado ou. apose~ta~o, a contar de vmte,e 
duzentos e vinte e um de vinte de novembro dois de ab~1l de m1l. OLtocen~os e n?vent& e 
de mil oitocentos o' n<rventa;. e-quatro; que, q:uatro, v1sto ter s1do· n? d1~ ante~10r e em 
si a especie fosse procei:l:'lavel por acção sum- virtude: de. reforma constüuc10nal dispensado 
niaria. era livre aod1.utor·uzar do· meio ordi- do ea:rg0·que passara.a. exercer de desembair• 
nario ,''porquanto é· sabido. que as: formali· gado r d.a ~elação flo. E:;tad.o dé ~anta., Ca.thàt
da.d.e$1 do proces~o. ordinario são .· lle ordem l'ina e nao ha:vei' Sl(lo n.ttendrda a reela:-

Camara V. I li :27 
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mação na. <.1.ppellantc p<.~ra se e (lccl:l.l'ado em Foi voto :vencedot•_ o Sr. mini~ ti•o Antonio 
· tlisponibilida.de pelo Governo da União, por Gonç:n.lves de Carvalho. Supremo Tribunal 

considet·ar esta em vigor, a respeito do a.p- Fedei·ã.l, sete Je novembro de mil e nove- · 
pcllado,digo, do appellante,o decreto numero centos. - O secretario, Jol7o Pedreira do 
dois mii ...::ncoenta e seis de vinte c einco de Cotttto Fe1Ta::. >> Esta. senténça foi publicada, 
.julho de mil oitocentos noventa e cinco, (1ue como se vê do térmo abaixo transcripto . . 
~aposentou todos os ma.gisCrados at~ essa. Publicação- Aos · sete de ·novembro . Je 
data, não aproveitado:; ])11 fôrma do ::trtigo mil e noventos foi publicada a sentença retro, 
s~xto, das disposiçõe3 transi toria-; da Con- na S<tla das aucliencias do tribunal pelo 
stitl.üção Federal, ut folhas dezesete. Senhor Ministro .Juiz Somanario,Ba.rão de Pe-

E a sentença appellada, havendo por juri- reh•a Franco; do que fiz lavrar este termo, e 
dica-; e provadas a~ allegações do appellado, a'i.;igno.- O secretario, Joao Ped1·eú·a do 
julgou procedente a acçã.o e condemnou a Coutto Fer1·az. Esta sentença passou em jul· 
appellante na fórma do petlido a folhas treze. gado, sem opposição do a.ppellante. Nada 

E considerando quo o a.ppellado acha-se mais se continha nem declarava em a dita 
nas condições dos outros juizes, cuja disponi- sentença. aqui fielmente transcripth. dos pro
bilidade foi declarada c mandada manter ror prios auto~, aos quaes me reportá. E por ter 
este Tribupal, apezar do decreto que os apo- conferido, subscre,•o e assigno nesta secre
sentá.ra (a.ccordão de Yinte e um de novem- ta.ria. do Supremo Tribunal. Federal da Ca
bro de mil oitocentos e noventa e seis, c OU· pital .. da. Republica dos Estados Uni_dos elo 
tros muitos); · Brazil aos 29 de · junho ue 1901. Eu, secre-
. Com:iderando que o citado tlecreto numero ta.rio, João Pedreira do Goutto Fer1•az, o sub

dous mil e cincocnta e S3is, de vinte c cinco screvi e assigno.- O secretario, João Pe
de julho ilc mil oitocentos c noventa e cinco, dreira do Ooutto FeJTa:;. 
foi revogado pelo de numer.1 tre::; mil tre-
zentos c dez, de dez de junho de mil oito'7 · lllm. e Exni. Sr. clit'cctor -da Contabilidade 
centos e noventa e nove, e em vista. dh:to o do Thesouro Federal-O bacharel· Umbelino 
appellado reverteu á disponibilidade em que de Souza Marinho, por seu advogado, requer 
se havia achado anteriormente ; . V. Ex. se digne de lhe mandarcertificar 
~Considerando, que em taes cond.ições não si o suppli.cante estü. eífectivamente perce

mais se tratando de desfazer ou annullar bendo pelo Thesouro Federal os seus ·- orde
acto do Governo, não ha que.~tionat>, (1uanto dados de juiz de direito -em disponibilidade 
ao emprego da. acção ordinaria ou da do ar- fllativos ao ·c :trrente ' exercício; tendo por, 
tigo treze da lei numero duzentos e vinte e rem a certidãÇI que ~e pede instruir o Con 
um, de vinte de novembro 1le mil oitocentos geesso Nacional q_ue tem de votar o credito 
e noventa e quatro, cabcn1lu perfeitamente nece ~sario :para o pagamento dos ordenados 
U.quella, desde que tudo se. reduz ao pedido no supplicante, decorridos de 22 de ~bril de 
de pagamento de ordenados c a mai~ não se 1894. a ~H de dezembro do anno passado. 
estende a íntencão do autoP appellado ; Pede a V. Ex. o rleftra. 

O Supremo Tribunal nega provimento á Rio, 3 de julho-de 1901.-0 advogado Ruvl 
appellação de f'}lha:-J q un.renta e uma e con- Raposo Bar'Utdas. • 
firma a sentença a. folhas trinta e oito que con-
demnava a appellante a pagar ao appella.do certifico, revendo a folha de<lima nqna, 
a importancia do .ordenado me.nsa.l de du- avuh;a, do Mini~tcri:o da Justiça e Negocios 
zéntos mil réis que, na qualidade de juiz em Interiores, do corrente exQrcicio de mil no
disponibiljdade, lhe compete, a contar de vecentos e um, _que o Dr. Umbelino de Souza 
-vtnte e dous de abril de mil oitocentos e no- Marinho, juiz de direito em disponibilidade, · 
Yenta e quatro até ser elle novamente . a pro- t · b d 1 •·citado ou vencido o prazo legal,aposentado está eíl'ec ivamente perce en o pelo T lC-

souro Federal os seus ordenados relativos ao 
na fórma do artigo sexto das disposições in esmo excrciclo . de mil novecentos o um. 
tr:~.nsitorias da Constituição Federal, pa.gas E pal'a constar, eu, Abdenago Alves, 2o es-
pelo appellante as custas. · t · d TI F d 1 · 

Supremo Tribunal Federal, vinte e dous crJP urarw 0 te~om•o e era • passe1 :t 
de setembro de mil e novecentos.- Aquino pre:'lente aos cinco din.s do mez de julho do 
e Castro, P.- João Ba,·balho.-André Oaval- dito anno na 2u Sub-Directoria do Thesouro. 
cante.- Americo Lobo .-:Manoel Mw·tinho.- Segunda Sub-Dh•ectoria . de Contabilidade 
Bernardino Ferreira.- H. do Espirito Santo, do Thesouro Federal, 5 de ,julho do 1901.
vencido.-Piza e Almeida.-Perei1·a Franco. J. Fonseca Bastos, sub-director. 
-Macedo Soares.-Jo,To Pedro.=- G. de Car-
1Jalho,..:._ Pindahiba de Mattos, vencido, pelos 
·fundamentos declarados em identicos julga
mentos.-Fui presente, lf.ibei1·o de .Almeida. 

O Sr. CaDllllo de Hollanda
Sr. Presidente, communíco a V. Ex. que o 
Dr-putado Sr. Lima Filho tem deixado de com-

-. 
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-parccm· ás sessões da, Ca.ma.I'a e aindtl.' o deL
~xarit. por alguns dia!J, por motivo do t'alleci
mento do .~Oll venerando pae, no Estado da 
PM'ithyha. Rogo tt V. Ex., poí.~, mo.,nd:u• 
tlesanoja.l-o. 

O 'Sr. Pretddente - A Mesa offi· 
-ciarâ. neste sentido, 

O Sr. SUva Cast.ro ~ SI'. Presi
dente, dcsdo. pequeno, estou habituado a. 
ouvh• a seguinte pht•asc : o Brazil é nm 
·pn.iz essencialmente n.gricala. ; c :esta é a 
l'et•dade. Niio só entt•c nó~, mas- om todos 
os paizcs do mündo, a a{~l'icultura. ê mn 
lil'ando facto r do pl'ogresso. 

Jâ. Na:polo?ío dizia : «A n.gricuitum é a. 
alma do impel'iO.» 

Sully,. grande cscl'iptor, tambem dizia : 
«.-\. agricultnm é H ma das tctt\s que alimontam 
o Estado.» 

Pois bem, Sr. Presidente, V. Ex:. c os no~ 
bres Deputados sabem flue a agricultura 
rmh•e nó~ e~tá completo.mente anemico. o 
qua.si moribunda, lutando com uma. Cl'ise 
enol'me (apoiados), e é nec<'Ssario que demos 
ile p1•ompto uma irijecçiio de cafoina ott de 
ct11er,afim de que clla. saia.do torpor em que 
jaz. 

Sr. Presidente, o rcmcdio efficaz que Jlte 
podemos applical' é a reducção da~ tarifa.'!, o 
V. Ex .. , me parece, poderá prestaP um ser
viço ab l)aiz desde q 110 presto <t agL•icultm•a, 
fazendo com qu~ a commissão respectiva dê 
:parecer relativamente ao pl'ojecto do H
lustre Deputado o Sr. Cornelio da Fonseca. 

Creio que e~to projecto, vindo da com· 
mís:>ão e sotrrendo as modificações r1 nc a 
.Camara entender Jhe dever imprimir, pre
sto.rà um grande serviço ao pa.iz. 

O Sn.. BuENO DE PAtvA.- A commi~,;ão e~:~tú. 
Wabalha.ndo .par<.~. apresentar brevemente. o 
seu parecer, conforme jú. ti v-e occasilio de de
·clarar ha :poucos día.•J. 

o s~.~ Presi<leute-l~stão pL·esentes 
;í. sessão alguns dos honr<~.do.~ membros lla 
oommissão que ouviram a palavra do hon
rado Deputado e naturalménte pt·esLarão a 
a.ttenção devida ao pedido de V. Ex. 

Vem á l\'Icsa, é lida, apoiada e posta. em 
discussão a seguinte proposta apresentMla 
JlOI' occasião da discussão cla acta da s~ssão 
de hontem: 
· «Propomos que a Ca.mara dos Deput11dos 
faça insorir na. acta de suas sessões um voto 
de applausos ao illustre b1•azileiro Alberto 
dos Santos Dumont a lhe transmitta a ex
pressão de seu jubilo pela gloria. que acaba 
.ue conquista.r pat•a o nome de nossa patl'ia, 

Pesolvenúo o llt'oblcm;~ lL~ úü·oc(;lio dos ba-
lões. · 

Sala das sessões, 17 de julho do 1901.
Rueno de Paiva.- 11l(;•edo Pinlo,- RodoXpho 
Paio;IXo.-Jfcmoel Fulge1tcio .» 

O Sr. Augusto Severo, com u. 
alma de~vanecida ele hrazileil'O, com o co· 
t•açüo ln•anco e Jimpido de prcoccupaçücs, 
vem 1L tribuna ofl'cJ•ccor um substitutivo á 
mocão apresentada pelo honrado Deputado 
por Mina.s. 

Faz côro com o alJplatt~o unívcrS<~l <LS ma.· 
nifesta.ções .do onthusiasruo rruo irrompem 110 
todo o mumlo, junta as smLs, flUO si:i.o modcs~ 
tas, ellc flllC ha, tantos annos, em lutas con
~tantes na theoria o no r.mpyr•ismo, procuJ•;.~ 
conquistar á. natureza a l'ovelaçito de sem! se
grorlos na navegação aerea . Receia, porldm, 
que cxpericncias fu iu t•as Yenham demons
tra~· flUO aimla era cedo pn.r;~ csga, conquista.. 
A CanHl<t deve Ic v:~r ao brazHciro glo
rioso, elo doS$<t. cu,deia. nacional que r;u
meçou com Gusmão, o gcnio audaz de 
tantíl.~ de~cobortas scien t fticas, o apptauso 
que b1'ota. expontaneo e entlmsiastieo du 
povo bra.zilcil'o; dov c, ])Ol'l:m, ti1zol-o com 
pruuencia., não dccl'C~tamlo, como 
o fizeram o impemdor da. Alio ma
nha. e o rei da Ita.lia, o descol>r imento do 
ba.lfí.o dü•igival, pot•quo e3S;t scn tença. só 
póde pa.rtir. de um tr·ibunal scientifico; mas 
deve o P'~l·la.mento brazilci1·o il• ao encontro 
do c,ut'O unisono laudatol'io quo cerca. lu~jc a 
Sa.ntos Dumont, o emm•ito scioutista, que fez 
tluduar ácima. d<1 Ct~pit<ü do mundo o a.uri· 
verde IJendão <la nos~a t erra. querida, ma.s 
felicit<ü-o polo oxiCo felb: dc:o;sl\ expel'iencia.. 

O orador Vae mais longe ainda., e com o . 
substitutivo que n.pt•esenta offerecc tambem 
um projecto, concedendo ao illustre aero
nauta. a. ·quantia de ! 00:000$ para. que possa 
construir um aorona.ve maior c aperfeiçmar 
o sou invento. 

Nã.o é ontl'aa inspim~;ao que o i.raz â. tri- · 
huna sinão ·a. de applu.udir os triumphos do 
i!Justrc pa.tt•ício, e acredita que, si ainda. não 
está definitivamente l'esolvido o problema 
da. 12az e ela .abolição dos tri!Jntos pela nave
ga.çao arrea, essa conquista. será filha do 
Ht·azil. que tcril assim dominado os espaços 
e decl'etado scientifica.mente que por cima de 
todas as nações :lluctua a bandeira brazileira.. 
(jl[uito bem ;·muito bem. o o;·adol' e abraçado 
pelos Deputados p1·escntcs.) 

vem <L Mesa, é lida, apoiada. e posta con
jnnctaruente em discu;;si.ío com a proposta. 
dos. Sl's. Bueno de Paiva o outros a seguinte 

PROPOSTA. 

Pr•opomos que a Garoara dos Deputado;~ 
faça inserir na acta de seus traballlos um 
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voto de louvor <to brazileh'o Alberto Santos 
Dumont, e que a Mesa telegraphe ao illustt·e 
aereonauta relicltando-o pelo resultado ob· 

· tido na experiencia feita com o seu balã,o 
.diri(rivel na tarde do dia, 13 do corrente, em 
Par1z. 

S:'lla das sessões, 17 de julho de l90l.
At~[IU$tO Severo.-Cal'los Cavatcanti. 
Ficr~ sobre a Mesa até ulterior tlelilleração 

n ~eguinte 

PilO mOTO 

O Congres3o Nacional decreta: 
Al't, 1. o Fica o Governo autol'i7.ado a. abrir 

o credito de 100:000$ ao Ministerio da Viação 
com o fim · de se1' entregue ao Sr. Alberto 
Santos Dumont como p1•cmio pelo rcsuléa.do 
tle. sna expot•iencia de um balão dil•igivel, 
J'oiW. em Pariz a 13 do COI'l'onto. 

Salé\. das sessões, 17 de julho !le 1901. 
AU!JHsto .'Sevcl'o.-Cal'los Cavakanti. 

O Sr. Prei!Jident;e- Ten1lo dado 
a hol'a, designo para amanhã. a seguinto 
ordem do dia: 

1 n parte, até 3 horas ou antes : 

Votação do projecto n. 130 A, da 1898, de· 
terminantlo que os membros do Tribunal de 
Contas sejam aposentados com todos os ven
cimentos, apú.~ ~o anno~ de sérviço, ou com 
os vencimentos proporcionaes, após 10 an
nos, p1•ovadt~ a invalidez, e dando outras 
providencias l2a discussão) ; 

Yott\çã.v do pt•oject.o n. 67, de l90i, auto
rizando o Pod~r Exccu tivo a. abrir ao Mini
sterio da Gucrm o twedito extraoL•dinario 
de 4:806$G::o, pa.ra. cumprir a sentença do 
Supremo Tribunal Federal. que mandou pa
gar ao mn.jot• Democt•ito Ferreira da Silva 
os vencimento:> de deixou elo receber coma 
lente. em disponibilidade, da Escolll. M~litat• 
clo E:Jtu.do tlo Rio Grande do Sul (.2a discus
são); 

VotaçãÓ do projecto n. 57, de 1901, a.uLol·i
za'ndo o Poder Executivo n abrir ao Mini-

O !!h< Bueno de Paiva - Bom sterio da. Fazenda o credito ex:traOL·dinario 
compreltcnde a camara as difficuldndes em do 104:542$583, paro occorrer ao pagamento 
quo se vê para re~pondet• ao brillmnte rlis- das gratificações devidas aos empregados do 
curso profe1·ido pelo gru.mle lJraziluiro que divel'l:lall alfandegas da Rcpul.Jlicas, inoumbi
acnh:t ile fallai·, o talentoso I'epre~entante dos do serviço ds estatística, c revisão de 
do Rio Grande do Norte, alheio como ê o despacho em 1897 c 1898 (2~ discussão); 
Ol'i\dor á qnC',stã.o scientiftc..> a que S. Ex. se Votação do projecto n. 58, de 1901, aut·o
f;cm devotado, com glori<L e renome pam ;;i rizt\udo o Podei' Execucivo a abt•ir ao Mini:-l-
o pa.ra a. P<\tl'ia. . . terio da. Fazenda o credito extraordinat•io 

Apenas dirá. a S. Ex. ftue mantém a. sua. dcí:!:OOO$. para pagamento do <>luguel da 
indic;~ção, interpretando assim o patriotismo casa onde flmccionou, de sctombt•o a. de
e o ju::~to enthusia.:>mo pelo illustre patrício, zembro !le 1899, a. Oelegacia Fiscal no Esta
cujo nome é coberto de appla.th30S pelo mundo do do R.in Gt·ande do Sul e o supJllementlll' 
ch·ilizado. de 20:000i:; •í. verba 9"--Caixa do Amortiza-
. P ódc a. imprensa tor errado, mesmo (1, do ção-da lili n. 746, de 20 de dezembro do 

Pariz, todos nós. omfim, que o prolJloma da. 1900, art. 28-Assigna.turafl de notas (2·• di:>
n(Wegaçií.o aerea ainda. não foi resolvido, cus.~ão); 
ma:> não é a nós, representantes d 1 poYo, que Votação do projocto n. 70 .A, de 1901 
ca.lJe dinünnir a gloria do notaYel!Jrazileiro (do SenacloJ, autorizando 0 Governo a con· 
o Sr. Santos Dummont. ceder ao or. · Manoel Victorino PQreira, 

O Congresso ::'\acional não falln. technica.- lente da 2n cadeirn. de clinico. .cirurgica. da. 
mente, não é uma aggremiação de sabios, o .Faculdade de ~IrJdicina da Bahia, um anno · 
por is:;o lhe corre o dever de interpretar de licença. com 0 respectivo ordenado (di,;-
fielmente o enthusiasmo do povo brazileiro. cus'lão unica); . 
E IJ.IHtndo a imprensa. d~ ·Pariz espalha aos Votação do pl'ojecto n. 8G, de 1901, auto• · 
'flmtro ventos que um filho, da. nossa, Pah•i::t riza.ndo 0 Poder Executivo a comptttar PM'i.\ 
r e.~cobriu, resolveu, o secular· problema, 0 elfaito da aposentadoria de Paulino Gon
seremo;; nós, os bra.zileiros, que devemos lhe çah•es do Oliveira. Freitas, porteü•o tia Caixa. 
regatear os merecidos appla.usos ~ de Amor-tização, 0 tempo decorrente de 1 de 

A:isim, pensa_ que o Congresso Nacional julho de 1873 a 31 de roa.t•ço de 188'7 (dis- , 
nií.o se dev~ a.rvora.r em _juiz, m~ apenas cussão unica); · · 
consubstanCla.r em.sua l'!loçao os sentimentos Votação do p1•ojecto n. 43 A, do 1901, a.~
d~ to~os os ,brazlle1ros, 1sto é, p~r~ em rela.- torizando 0 Pod~1• Executivo a abrir ao Mi
çao a pes:s~a do g~a~de brazlloll'o, como. nisterio da Justiça e Negocios Interiores o 
tcn~o res~lV]dO o roawr problema do scculo credito extraórdinario de 2:827$800. par:.t. 
?as~a.do, smao que ~mbem do seculo actl.ml. pagamento a D. Eugenia Torréao Correa !lo 

Fie:\ a. discus.~ão adi1\da pela hora. Araujo, viuva ·do ·julz-. de · direito em disp.o--
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nibilidadB bacharel Lindolpho Hisbello Cor- zileira. na segunda cont'etencia. internaaional 
rêa de Araujo (l• discussão); americana, c1uc se reunir<í. no :Mexico; 

Votação do projecto n. 101 A, ele 1900 Di:;cussão nnica da. emendado Senado ao 
(23 de 1901), julg-ando quo não devem ser projecto n. 15 A, e IH3 deste anno, ~ue fi:«~ 
acceitas as emendas o:tl'ereeidn.s na 3° disc:ms· a força naval pa,m o oxercicio dH !DO~ ; 
,:;ão do projecton.l03A,del900,clueequi- Novadíscussã.nda.cmend;tdo Sr. Horcdia 
para, para os elfeitos da percepção do monte- de Sá ao pt'oject0 n. 38 A, de !9:H, que au-

. pio militar, o pac decr•epito ou invalido, toriza o Govcr .o a confirmn.r, attendendo ás 
que não tiver outro amparo, ú. mãe, viuva. ou neces~arias vagas, no pl'imeiro posto da 
.~olteil•a, de ofllcia.l fallec~do (3~ di;;cussão) ; official do exercito, os alfel'es gra.du~dos que 
. Votação do projecto n. 12 A, ·iC 1901, com t iverem obtido n,s approvaçõe:> plcm~s cl!l 
varecer sobro as ememla/5 mt 3ll diseussão do que tt·ata. o a.rt.. 95 clu rogula.monto de IR 
pl'ojecto n. 12, deste armo (substitutivo apre· de a.hril do 1808; · 
sen tarlo na. 2" dj);cussão do projecto n •. 113 A. Dh;cus . .OO unica do projccto n. 102, do 

· de 1900), que equipara. o.; frooLõc~. · boliches 1901, n.ntot•izando o Govot·no a cnncctlot• um 
c todas as casas similara.; ás casas de tavo· anno de licença., com todo;; o,; vcmcimontos, 
lagem e dá. outras providencias, CJm voto no Dl·. Manoel .Jo:~c dr. Quoit·oz Fct·r·ci1•a, 
em separado do ::>r. Frederico Borges (3A di- propa.radot• de physiea da Escola Polytechni· 
scu . .;::;ã.o · ca., p ~ra. trat::tr de sna s..1.uclc; 

Votação do pt·ojecto n. 150, ele 1900, mttn- Diilcu~;.1o unica llo projoeto 11 . 24~. do 
ila.ndp con~i:'derar como approvaçõcs plenas 1895, elcvn.nuo a 100$ mon.~a.cs a ponxão quo 
as n.pprovaçõossim}llcs com o gt•âo sei~, obti· percebe D. Cybelc ds }{endnnça SOttZ.:t Mon
das pelos a.lumnos que estudaram na extincta. t~iro, víuvn. elo tenente honorn.rio cl'o exercito 
Escola Militar · do Rio Grande do Sul pelo Hcleodoro Avclino do Souzn. Monteiro i 
Reguln.mento de 1884 (2" discussli..o); :~o. dHcu.;~ão (lo projccto n; 2M, do 1900, 

Uontinuação da 3[\ discussão do projecto atltorizando o Govol'no a pror·og:tr o prazo 
n. 42 B, de 1901, quo fiJCa. as forças de term conco<lido ü Sociedade Montepio Gera,l de 
:para o exercício de Hl02 ; EcoMmin. nos Servidol'~s do 1Mar1o, para 

Cont'inua~ão da 3"' discus.~5.o do J:Wojocto indcrnniza.r ao Thr.:-;onro Tlericr:tl da rlua.nti:\ 
n. 4ô,de l90l,a.utorizn,ndoo Poderl1xccutivo que lhe 6 dovedol'a, at~ qnc l):;sa, ins ~iluicã.o 
~ abriL' ao Minist.ei•ío da Guort•a o cl'cdito rogulnriw . .:u~ i1Hnação, poc1cnrlo mo,;mo re
nxtra.ordínario de 4:2.23$1300, pil.l'a. pagamento loval~: t do pagamonto tla importnncia. oro 
do otdona.do a. que tmn direito o almo:mrife que tlc•m alca.nçadu. no a.nno de 1899; 
tio ex-i neto Arsenal de Guerra. do Perna.m- l"- di,;cuo~sã.o do projecto >•· ll .\., de 1901, 
João Cliruaco do:; Santos Bemardes ; ;wtorizando o Poder Executivo a ~hrir o 

Continuação da. .24 díi!CU$li\l> dl,) pl'ojecto um crmH~o da quantia de 2:ô:l8$0.!5, ao 
n. 27 A, do 1001, o.-;tabelecendo ~;cgra.s p;Lra. MinH.orio da, Fazend;.>., pt~.ra pi1g•~m~t\tO de 
a adjudicação de bens nas ex:Gcuções em geral, í'ormg~us, agua. e objectos <le cxpooionte for
com voto em separa.do do S1'. Aze~cdo nccidvs pela Comp;mltía. das Agu.\~ de 
:Marquos ; · Ma.eaió c onkos, poe conta do \Iini.;terio da 

Conti.nnaçã.o da discu~ão unica do pn.r.;ccr Guerra, durante o~ exercícios de 180-1, 1896, 
n. 14, de 1001, opinando no ~ntido de se1·cm 1897 e 1800; 
nccHa.s a.s emendas oíl'Cl'Ccida.s na. 3"' dis-. 3a <li8 ·~llS~ã.o do projecto n. 231 A, de 1900, 
cussão do projecto n. ao B, de l \100, CJ.uc re- clev•tndo :t 16 o numero d{l engonhcit'O~·che
orga.niza a Justiça do Districto Fedoro.L ; fc~ do di;tricGo, na Directoria. Get•!l.l dos To· 

Continuaçã.o da. 3"' discussão do pl'ojecto legl'a}lhos, no exereicio de !901. 
n. 268 A, do 1900, autorizan~.o o Poder Ex- · vem a m.es~ a seguinte 
ccutlvo :.t. gara.tltir os juros e a.mo1·tização, 
durante 15 annos, na, importa.neia. a.nnual de 
71 :500$, corre:)pondentes ao cmprestimo de 
650:000$, jut·os de i %, e amortização dG 
4 %, que eifectuar a Associ.a.ção do 4° Cen
tona.rio do Brazil, para o fim de construit• 
o editicio destinado á E:~cola de BellM· 
A1•tes. 

. 2" pat'te, ás 3 horas ou n.ntes: 
2J> discussão do projecto n. 104, de 1001, 

autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
das Relações Ettcrioros o credito d<t quantia 
nccessa.ria, até 150:000$, em ouro, pat·a oc; 
correr á.s despezas com a 'repre~entação bra. 

DRCLARA.CÃO 

Declaro quo, si estivesse presente <l sessão 
do 15 do corrente, teria. votâdo conforme o 
parecot; da Commissão que. julgon improc~
deate a denunchL dada. contra. o Sr. Pl'eSL
dento da Republica.. 

Sala. das sessõc~:~, 1:7 de julho de 1901'.~ 
Syl'Vio Romct·o. 

Lcvant.a .sa a sessão ú.ll 5 hol'as da t:t!~d~ 
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Pt·esídencia dos Srs. Ya;; de Mello (Presiden· 
te), .Tulío de llfcllo (.2° 8ecn:far·io) a Va;- de 
Mello ( P~·esiâent a). 

v· .... · ": ••.: 

Os melhores amigos são o~ i:.i.ue dizem com 
franqueza as verdades, tae~ quaes ellas são. 

No seu ultimo discurso, que foi inter rom,· 
pído, tratou da. transferencia do capitão 
Affonso Barrouin para o corpo de cngcnhei· 
),'OS, achando-a íllegal e fóra de tompo. 

Ao meio-dia procede-se (~chamada, á qual Declara que não mais se occupará. dest<J; 
respondem os S1•s. Vaz de Mello, Carlos de quetão, mesmo porque, como disse no seu 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, ultimo discurso confiando no críterio e jus· 
Luiz Gualberto, --Gabriel ~algado, RotlrigLtes ti~a do 8r. Ministro da Guerra, ostá conven
Ferrrande:~, Jos~ Euzcblo, Chrif!tino Cruz, cido do que semelhante t ra.nsferencia nã0 
Guedellm Mourão, Cunha. Martin~. Nogueü'a se da1•á. · 
A?cioly, Fredcr·ico ~o~~es, .G?n_ça~o ~otlto, Já. qu~ tratou da lei que so refere â tl·an~· 
Tavares d~ Ly~a, S?arcs Nm.-y,~. C~mtll~ ~e feroncia. dos officiaes arregimentados para 
Holl~nda., Ccbo 4c Souz!t, Bucw Fllho, L•fa· os corpos de cngonha.ri<~. c do estado-maior-, 
laqums Gonçalves •. Ju~w do Mello, Aifons.o mostrará. a. origem dos corpo:-~ do estado· 
Cost~, A;roxcllas Galvao, Ray~undo d: M~- maior e de engenheiros, fazendo um apa.
rand,t, Fa.~sto C~rdoso, Sea.br a, A~ye:s Ba.I- nhado da.s lei)) que desde 183t teem re"'ulado 
Losa., Rodrtgues Luna, Hcredm de Su, CeL':Io a materia " 
dos Rei<J, Alves de Bl'ito, Silva. castro, Julio · . . _ . 
Santos Olh·eira. Fi,.ueirodo Gastão da . Demonstra.r-tL, entao, que ~~~ transferoncta.s. 
Cunha. 

1

Jo~(j nonifa.cío" João Luiz Monteiro Ide o. fficiaes arregimentados pu•:~, os cot'po fl 
du. Sil;cira., Espc:ridiã~, nueno de Paiva., Al- e~peciaes d!lv~m R(lt: feitas com porda rel~-
1'rodo Pinto, Adalberto Fet•rn.z, Antonio Za.· ttv_a. da anttgutdadc, tsto é, con~ando·sc antl
carlaB, Manoel Fulgencio, Lindolpllo Caetttno, gmdade da. d_ata da t~a~sfe~enma. 
Edu<J,l'do Pimentel, Olegario Maciel, Gusta.vo No relatono do Mm18ter10 d~ Guerra do 
Godoy, Domingues ele Castro, Dino Bueno, 183~ encontr~-se uma rcferenma. a o estado· 
CoStil. JuniOl', Bueno de Andrada, Adolpho m!l.IOr e a 101 de fot'ças de 1832 ta.mbem al

·aordo, Azevedo Marques, Teixeira Bran1lão, ludo a O:)Se c_orpo. 
Ovidio Abrantes, Manoel Alvc~, Joã.o Can- . Em 1839 Já so e~1contram os cor_pos e~p(}· 
dido, Carlos cava.!canti, Paula. Ramos, Fran· cutes de engenhell''?S e de esta.do-malor , 
cisco Tolentino Germano Hasslochet• Ves- aquelle com 171 officta.es, esta com 63, 
paeiano de Albuqum•que e Dio"'o Forlu~a A l do março de 1845 foi creado o curso da 

_ · " ' estado-maior de artilharia. 
Abre-se a sessao. Até entã.c nada sn havia. estabelecido com 
E' lida o sem debate approYada a· acta da relaóã.o ao preenchimento de claros de offi.-

sessão antecedente. ciaes do e~tado-maior. 

o Sr. Pre8idente- Não esLundo 
presente o Sr. Deputado Trindade para con
cluir a sua explicação pe3Soal e não h a vendo 
a.lnda. numero para se proceder á~ votaçõeg 
das. ma.tet•ias constantes da ordem elo dla, 
passa-se il materla em discussão. 

·PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada. a continuação d~ 3a discus
iião do projecto n; 42 B, de lllOlt que ftxa as 
!orças do terra para o exerci~io de 1002. 

Na reorganização do exercHo, levada; 1t. 
o1felto em 19 de março de 1851 , por Manoel 
Fellsart\o, tamuem ha. referencias ao estado
maior de 1" clnsse e ao corpo de enge
nheiros. 

o decreto n. 3.526, de 18 de novembro de 
1865, creou o GStado ma.io1• M artilharih. e 
reduziu os quadros dos oflleiaes de engenhei-
ros e de estado-maior. . 

A lei n. 585, de 6 de setembro de i8a0, re· 
guiou pola primeira. vez o preenchimento 
das vagas , do capitães de estado-maior e de 
engenheiros. 

E' a :primeira lei que regula o assumpto 
O Sr. Presidente-Tem a. pa.la.vra e, a.s.qim mesmo, de modo pouco claro. 

Q Se. Ovidlo Abrantss. · · Dahi até 1877 as vagas de capitães desses 

O Sr. Ovidfo Abrantes vem 
continuar as suas considerações, que foram 
interrompidas, sol.Jre o projecto em debata, 
e espera poder concluil-as nesta sessão, pcüs 
seu fito não é interromper a discussã:o, mas 
trazer esclarecimentos quo lhe parecem in-

. dispens~veis para a boa organização da cla.sse 
t\ qus pertence. 

dons corpos eram preenchidas pelos tenentes 
legalmente habilitados, segundo as instru-
cções de .18:51. · 

Em outubro' de 1877 veiu então a lei esta
beleCendo que as vagas de capitães ser iam 
preenchidas, na falta de ·tenentes habili
tados, p or capitães arregimentados, ficando , 
porém, esses ca.pi~es mais modernos no.~
novo::~ quadros~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:00+ Página 2 de 25 

SESSÃO EM: 18 DE JULHO OE 1901 215 

Já. vê a-Camara que n. primeira lei sobro 
o assumpto .pre.~crcveu que os officíaes n.rre· 
gimenta.dos, um(], f ve~ transferidos, ficariam 
mais moderno::!. . -

Ninguem en-tão reclamou; niio houve na.:.. 
quella época direitos arl(Luirido~ otrendidos, 
como se qum• fazer suppor ú. Camaea q uc 
acontece pre3ontomente. 

A lei de 14 do jullw de 188:1 modíficótt 1.1. úe 
1877, permittindo renuncia. á.s tt'<msrorcncüv> 
aos otficiacs do engenh~ria o c()ntinuanno 
obl'igatorias as tt•ansl(n·cncia~ do estat.lo
m<lior. Esta. lei ma.ritevc a disposição de qu~ 
os otJiciaBs han.sfel'idos fiquem mais nl()
dornos no~ novos qwldt·os om quo l'ot·,~m in· 
oluidos. E~tii. f'a.zondo t'stc o~ tudo })iH'il mos
t.mr a nece.i~ida.de da mollificC~.çilo provo~>ta 
pelo Se. Ministro da Gnerra. 

Compa.rccum ma.is os Srs. Ul'lmno Santos, 
éarlos ~Ia.Pcellino, A!Luquorquo Sct•ejo, At·
thur Lemos, Antonio Hi\stos, Inclio rio Brazi!, 
Sr:~rzedollo Com~~. Anizio do Ahrcu, .Toã.o 
Gn.yoso, Thomaz Accioly, Virgilio Bl'igido, 
.~osé Avolino, Franci8co Sá., Sergio S:1.boya., 
Augu~to Sevm•o, Ermit•io Cotlt.inho, TeiK.r,iN1 
de ~~L. Joii.o Vieit•a, Po1•oir•~ de Ly1·u, Mor·cit•a 
Alvos, Cornelio da. J.'onsoca, Pedro Pernam
buco, Josá Duarte, .Jovinia.no de Ca.rv~llw, 
Rodrigues Ooria, Syl vio Romero, Ca~tro 
R~balfo, Neiva, Milton, Tosta, Felix Gaspar, 
Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Pa.ula 
Guimarães,· Satyro Dias, Ada.lberto Gulma
rãe.~, Augusto rle Freitas, Paranhos Mon~e
negro, Galdino Ltn•eto, Pinheiro Junior, Hen
rique La.gden, Deocleci<Lno de Sonza, Nilo 
Peça.nha., Custodio Coelho, Pereira Lima, 
Joaquim Breves, Víria.to Mascarenhas, Mon
teiro de Barros, Penido Filho, Lamounier 
Godof'redo, La.nduiJ;lho de 'Magalhães, Sa.bino 
Barroso, Nogueira. Junior, Rodolpho Paixão, 
Padull, Rez~nde, Oliveira. Braga., Edmundo 
da Fonseca, Benedicto do Souza., Lindolpho 
Serra, Alencar Guimat•ães, La.menha Lins, 
Marça.l Esc o bar, Francisco Alencastro, Vic to· 
rino Monteiro, Rivada.via.~ Corrêa, Alfredo 
Varella, Campos Cartier e Cassiano do 
Nascimento. 

Deixàm de comparecer coro causa parti
paaa os ·Srs . .José Boiteux, Sú Peixoto, 
Pedro Chermont, Luiz Domingues, Pereira 
Reis, Lima Filho, Silva :Mariz, Gomes de 
Mattos, Estacio Coimbra., Elpidio Figueiredo, 
Ft•:tnciaco Sodré, Vergne de Abreu, Marco
lino Moura, Dionysio Cerq_uetra, .Jose Mon
_jardim, ·Sampaio Ferraz, Raul 'Barroso, Mar
Unho Campos, Martins Teixeira, Rangel Pes
ta.na., Estevão Lobo, Necesio Ta varos, Ma.y
rink, Silveira Drummond, Arthnr Torres, 
Miranda. Azevedo, Va.lois de Castro, Paulino 
Carlos, Alfredo Ellis, Araujo Cintra, Xa.vier· 
de Almeida., Xavier do Valle, Fra.neisco 
.Mouro.. e Pinto da. Ilocha.. : 

E sem causa os Srs. JoC~.quim Pires, Ruy
mundo Arthur, Eloy de Souz;L, Trindade, Es
meru.tdino Bandeira, Epaminon.dt~s Grn.cin<lo, 
Araujo Gôe.,, Eduardo Ramos, Jose Marcel
lino, Nelson de Ví1sconcollos, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Barros 
Fr·anco Junior, Antonino Fialho , Lourenço 
Baptbta:, Pereira dos s~ntos, Aureliano dos 
Sã.ntos, Francisco Veiga, Ildoionso Alvim, 
Theopltilo Ottoni,C<tt'ntliL'O de Rezende, Fran
cisco Saltes, Lconol Fillto, Henrique Sallo~, 
Carlos Ottoni, La.martino, F01·nando Pl'estes, 
Mot•oira tia SHv;~. MaU;L J ttnior, Joaquim 
Alval'l), Luiz Piza, Ca.jado, Cincina.to Br<ign., 
Het•mcn(~gildo do Moraes l:l Aureliano Bn.r•~ 
W~/1, 

O Sa•. Pa•esldente-Peço Q.OS nol)res 
Dnimtt\t\ll:> ctuc occupcm i\9 suas cade1ras. 

V<.~,tH;c prnccdm· ás votações da.s ma.to r·i<LR 
constantes da ot•dom do dia . 

Antes de proccdct' ás vota9õos das m:L· 
terias da or·dcm do dia, vem submetter ~ 
considerJ.çã.o da t;amara as ma.teriasque se 
acham sobre ~~ mesa. 

Em seguida são lidos, julgados objocto da 
dr-.liboração c enviados á Commissão de Or
ça.mento, os seguintf!s 

PROJECTOS 

N.lll-DE190l 

Autori.;a o Govemo a ab1·ir ao 111iniste1"io da 
. Indwrt-rio. Viaçü.o e Obras P'IIA'.IHcas o cre

dito de 1:581$400 pa~·a pagamento aos ~·er
ventes da sec1·etm·ia do referido Ministeria, 
dn.~ descontas indebilas dos set.ts 'llencímentos 
feitos em 1890-1894 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I o. Fica o Governo autol'i:zado a 

abrir ao Mlnl,;te1•io da. Industria, Viação e 
Obras Pttbticas o credito de 1:581$400 para 
pagamento aos Sel'Yentes da seácta.ria do 
roturido Ministerio, dos descontos indebitos 
dos scWl vencimerrto.:;, fuitos nos a.nnos de 
1890 a 1894 ; revoga.d<l'j as dispo ;içües em 
cuntra.t·io. 

Sala da,c; :;;e'lsue~, 17 do julho de 1901.
Augusto Seve?·o. 

N. 112- HJOI 

Autorüa o Governo a aó1·i1· o credito de 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Via
ç{w e Oó~·(J.s Publicas, com o fim· de ser 
entt·egue ao 81•. Alberlo S antos Dumont, 
como 1wemio~ pelo 'tesultado de swt expe· 
1·iencia de u~n. bal1ío dingivel · 

O Congr•e.;<>o Nacional decreta: 
Art. l . o Fica. o Governo autorizado a. abrir 

o crerlito da 100:000$ ao Ministcrio da In-
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dustria, Viação e Ohras Pu'blioas, eom o fim 
de ser entregue ao Sr. Alberto Santos Du

-mont, como pt>emio pelo resultado ele sua 
experiencia. de um balão dirigível, f~ito em 
Pariz a 13 do corrente. 

· Sala das sessões, 17 de julho de 1901-Au-
.!Justo SeTJcro.-Oarlos· Cavaf.canti. • 

N. 113- 1901 

Atttrn-i.rr:t o Go~erno a abrir o c>·edito de 
10:060$, para paga1· ao bacha,·eL UmbeUno 
de Sott:ra illadnho ·os seus orcltmados como 
juiz ele dü·eito em disponifJílirladc, cleco1'
ridos de 22 ele ab>·il de 1894 a 31 ele 
dc:;emln·o rlc 1900 

O Coogz·cs~o ~acionai resolve : 
Art. 1.° Fica. o Go:vorno ant'Jrizatlo a t~brir 

polo Miui'licrio da Justiça o crcd tto do 
l6:000S pa.rtl l)a.gar ILO bacharel Umhe~ino ele 
Souza Marinl1o os sons ordcnoAos como ,juiz 
do direito em dlsponibílid:tdo, rlocOl'ridos do 
22 dll abt•il de 18!14 a 31 de lloz~mui'r> rlo 
1900, ét que t~m 1Uraito, como fo1 dccidrdo 
pelo Supremo Tribunal Ferleral om accorrlão 
do 22 r! e se :<llnhro de HJOO. 

A1•t. 2. o Revogn.m-so as disposi ções om 
O'vntm1•io. 

Sah da~ SCS'>Üos, lH tlo ,julho 1!0 1\)01.
Paranltos A!olltcneiJro.- Manoel Caalano. 
Trindarlc .-J. Tosla.-Alves 11arbosa.-Tai
~ei1'a <lr- Sei. 

E' annunci <~d~ a vota.ção rlo projecto n. 130 
A,. de lfl98, deéerminanuo que os membros 
do Tribunal de Conti\s sejam aposentados 
eom t.orlos os vencimentos, após 20 annos de 
serviço, ou com os venci111entos proporcio
nn.es, após 10 annos, provada. a invalidez, e 
dando ou ~ras.pl'OVidencias (2"' discussão. ) · 

o Sr. Pl"ett.ldente-Na fórmn. do 
Regimento, vou submetter a votos em pri
m~iro logar o refet'ido pl'ojecto, salvo as 
emendas. 

Em seguiria, é pos~o a votos e rejeitado o 
art .. 1 o do pt>oje~to n. -130 A, de 1898. 

O Sr . Pre8ideute- A' vista do 
:resultado da votação do a.rL 1• ficam l_)re
jttdicados o art. 2" e as émeutlall.' 
. Posto a votos.~ approvado em 2a discussã:o 

o seguinte artigo unico do · · 

PltOJECTO 

N. 67- 1901 

O Cong1•esso Nacional resolve: ' 
·. ·Artigo unico . Fica o Poder EKocutiv{) a.u

. t.orizadoa, _a brir ao Ministerio da _Guerra o 

credito oxtrn.ordinario de 4:806$630, para.· 
cumprh• a sentença, do Supremo ·tribunal 
Fooeral, que mandou p<~gar ao maj or Demo
orito Ferreira da. Silva. os vonoimcntos, que 
deixou-de receber, na qualidade de lcn.to, em 
disponilidade, ela Escola Militar do Estado do 
Rio Gr<mde do Sul ; fazendo as necess[l.rias 
operações o revogadas as <lisposições em 
eontrario. 

O !!h·. N"eiv~ (pela ortlem.) - Attcn
dendo, S1·. Pl'a~hlente, quo o projocto que 
acab1~ rio sor Yot:\do, teve p~wocer unanimo 
ria Corn111is.~:io de 01•ç;tmcnto, quo ú urn pro
jectu do crerlito, embora do pequem~ impor
tanci:~. m1~ ~ de gt•a.ndo justic:.~ . rogo<\ V. Ex. 
quo crtn~tLI to :i Citill<\L'a, si cuncouo que, diS• 
pons;ulrJ o illt.uL'.:!ticio, s ~~j~ ello dado pal'a 
ordem rlu r !l i~ rlu ;~m;\nltã.. 

Consultar Ir~, ::1. C:~m<~r:\ vot;\ 3. diSIJ'~nsa. pe
dida. 

Posl.n a vntos, é n.pprovado em 2• cliscussã.o 
n HeguinLe ar\i.go unicn do 

PROJECTO 

:1'. 57 -- HIOl 

O Coug1·c.;;..;;,, NacioMll\!Solvo : 
Arti!!v uni co. Fica o Podm• Executivo a.u

toriz<\do :~ . <Lbl'iL' ao ~finistel'ío d<lo 1:<'<\zouda. o 
credito oxt.r ;wrdiní\rio de l0cf:5<12:~583 pa.ra. 
pí\gamt}nt, 1 1h~s gratificações 1lcvída.s aos em• 
pl'cga.<los das ~t.lf<'lldegas d<~ Republica, que 
nos anrtos do [ ~97 e .1898 :fizeram o serviço 
de estati:>tiCl~ c revisão dos despa.clws, de 
confoL'Illiua•lc com o art. 42 da lei n. 428, 
de 10 do dJzembro de 1896, fazendo as ne.
cegso.rii~s operações c revogatlas a.s disposi-
ções em contrario. · 

Po:;to a. votos, ó a.pprova.do em 2n discu:l
:;W o seguinte aetigo unieo dq , 

PROJECTO 

N: 5B- HIOl 

O Congre :~.io Nacional reilolve: 
Artigo _unico . Fica o Poder Executivo a.u~ 

toriza.do :t. a.brir ao Ministerio da Fazenda os 
creditas abaixo designado>, fazendo a:,~ neces
saria.s operações e revogadas as disposições 
em contrario: 
Extraordinario para pagamento 

do aluguel da ca.:'la em que 
fttnccionou de setembro a. ae
zembro de 1899 a. Delegacia. 
Fiscal, no Esta. do do Rio Grande 
do Sul. . ...... :. ... .......... . . ·8:000$000 
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'Supplemcntar á, verba 9"'-Ca.ha curso de ap):lellação, ~azanclo para esse fim · 
de Amortização-da. lei n . 745, a.s ner.es11ar1ns opcmcoes C\ l'evorrn.das as. dis· 
de 29dedezembrode t900, art. posições em contraJ•io . o · 

28- A>J.'>igna.tura. de nota.<;. .. 20:000$000 
Po.~to .à. votos, é approva.dO" em discu,;,;ão 

.unica. e enviado á sanccão. o seguinte 

PROJio:CTO 

N. 79 A- 1901 

·O Congrcs.~o Nacional decreta.: 
A1•tigo unico. R' o Poder E:ocecutivo auto

riz:ulo u; conceder um anuo de licença. com o 
'l'CSpccti vo ordenado a.o Dr. Manoel Vietorino 
Percil'a, lento da. 2 .. e<tdeh~a. de cHuic;~ cit•ut·· 
gíea. da Fa.culda1le dõl. Bahia, rcvuga1la.s a:> 
·di!>IlO:{içõe:; em contra.1•io. 

Po ;to a voto.), é approvado em discUiJ!)ão 
nnic~ o enviado á Commissão rle Rcdacção, o 
·segumte 

PRQJECTO 

N. 86- 1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori-

2ado a comput<tr para a, :~poscntMloda de 
Paulino Gunça.lvc,; de OU vcira Freitn....;, pot•
teiro !l<t Caixa. de AmOl'tizaÇã.o, o tempo 
decorrento de 1 de julho do J~i3 a. 31 de 
março de 1887, durante o qual cxct·ccu o 
cargo do conferente (la Alfandeg<L do.~êa Ca· 
pital. · · 

Art. ~·o R.cvogam-~c a); dispo;;içüc.~ om 
co:1trarw. 

O Sr. Galdino Loreto(pela ol'àem 
-requer verificação da votaçã.o. 

Procedencto-se, verifica-se terem ·votado a 
:favor 85 Srs. Deputados e contra 2.~ -total 
108. 

Pmrtó a. votos; é approvado em la. díscussã.o 
o seguinte . . 

PROJECTO 

O Sr. Germano Hassloeher 
(pela o1·dem)-requer e obtem l>l'e.fc1·encia. na 
votação para o projecto n. 12 A, de 1901. 

O Sr. Teixeir~ de Sá (p_ela o .. d~·m) 
- requer c obten~ ·uHipcnS<L de lnt.cr.4t.tcio 
pa.ra que pos:>n. figurar na. ot•tlcm do dia. da. 
segs:-..o p1•oxima. o l\l'Ojccto n. 43 A, de 1901. 

E' a.nnunciltrht a ,·ota<;,ã.n !lo projecto n. 12 
A, tlc 100 l, com p;H•cccl' sobl'C as crncnda.s 
na 3~ discussfw no Pl'O.ÍClcGO !) • l.~ rl mac i~nno 
(sul•stitutiYo a.present<ldo na 2" discus~ã.o do 
JH'ojocto n. 11:1 A, de J 000), quo C{jllipnt';L os 
ft•on tõcs, buliclte.~ o todas a.s ca.sa .. -> si 111 HaJ•es 
;is cas:ts de l.n. vola.gom c dfL ou1.1'as provi
<irncias, com voto em . .:f'lJHt.I '<Hlo do Sr. Fr•o· 
dcl'ico Borges P' rllscus~ão); 

O s .... I:Jo1-e~ident:c - N:~ · fó t•ma do 
reimcnto, l.l'aLando-se ria :ta tliscudsiio, fiC:J•'ii.o 
vot:trLLS em pt·imcit•o logar : ~s emcntlas 
oJJ'crccidas. 

O Sr. Neiva (71c/a m·!lcm)- Sr . Prosi· 
dente, podia a V. Ex. r[ liO, :.~,t,ten1londo á. 
circumst.a.ncia de que o projccto vct•s:t .;ubre 
rlou.-: a.'l.-:llmptos dílfrwcntes, u primeiro rios 
quaos tl'nta. de vedat· o J'unccion:1monto dos 
rrontõo~ c bolicllol, e o Nognndo diz t·cspoito 
éi.~ loterias, ~(1 dignas~e do pl'ocntlnr ;i. vota.çiio 
por pa.r•tcs, por·quc i! muito pus~ivcl rJIIO ha..ja. 
Dopatnrlos. como on. por excmplu, quo en· 
tondam tp!C, na IJ;~rtn r n fCI'Oili\l t~ bolichos, 
deva. vin~:lr o pro,je~to do Sr. Gurmüno 
Hn.sslochcr.mu.s IJLIC, n <L outr;~ parte, ellc niio 
liev:t ser approv<t.tlo. t;wto mais, St·. P1·e:~í~ 
dente, Ltua.ntlo. <t ser acceita. cst1~ medida., 
fl.ca1·ia }lriv;.do de auxílios subido numero 
de instituiçõc~ rio caridade c de emano desta 
capital c do' Estudos, el1tl'G ag quaes os Ly· 
ceu de Artes, que tantos beneficios· pre· 
s~am ;i instrucção e á familia.. (Apoiados.) 

Peço, pai=-, pa.rn. me lho1• marcha da vo· 
N. 43 A, de 1901 ·tação, a separação do pt'imciro artigo quo 

diz respeito aos llotictle:{,Hendo votado depois, 
O. Congresso Nacional resolve~ o segundo e o t•espcct tvo ptwagr:tpho; con~ 
Artigo unioo. Fica. o Poder Executivo au- v ido d(} que meus dignos coUegas convirão 

tot•izo.do a. abrir ao }fiaisterio da Justiça e no alvitre que proponho. 
Negocias lnterlore3 o credito edraordinario 
·de 2:800$ para. paga.mep.to a D. Eugenia. Tor- O Sr. MUt:on {pela ordem)-~r. P1·e·' 
reão Corrê.:~. de Araujo viuva. do juiz de di- s1dente, o. di.scussã.o deste projecto for encer
rei to em disponibilidade bacharel Lindolpho ra.da sem q"l.\c ou tiveAse sobre elle feito al· 
His~llo Corrêa. de Araujo, de vencimentos gumas conflidcra~:.ões, corno era do roeu da
que deixou de receber o seu ftnado marido e sejo\ e ta.lvez do meu dever; permittirá., 
de custas do p'rocesso,em virtude de sentença. -portanto, a. C<~.mara qu·e eu me prava.leça 
do juiz fBrlera.l.desta Capital, :pa.<;sa.da. em jul· . deste momento pa.ra. encaminhar a votação, 

,gado, :por não t.er sído deU11. intet•posto o re- .fazendo umas simples perguntas tanto ao 
Oamara V, III 26 
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autõr do projecto que v.\i ser votado, cm:rto.á Sott daquello; que entendem qLte é um 
honrada Commissão que ~obre clle emtttiU g1'aodo o~copõ, que é um tenta.'!Ucn gra.1~diosu 

meMno, acabar--~e com toda-'1 a~ ospecws d c paroco.r.. ' t 1 1 1 
Vaoillo, ~r. Pre.~identc, em Yoto.r este pro· ,jogos, o cu e.'loimaria. a é que~ gu!ls r o.s co · 

jecto, na. pn.rte ·relath;~ tis lot~rias, poN1ue Iogas, ou me~mo i.l. Commissao 1m~gwasse 
· não estou conYencido de quo a Camara dos um meto até de acabarmJs co~ o .~og_o do 
Doput~d0s Fodet•aes tenha competenc~a. pn.ra cambio, quc-supponho-ê ninda mais ínncs
legislal' Rohre o assumpto, CO fi? pr_e.Juizo c to para a nossa ratria. 
preterição das asscmbléas Ieg1slatrra~ dos (Apoiarlos; nmito 1Jem. ftfuitobcm.) 
t:stados. (Apoiaclos; muito bem.) · 0 Sr. Sea.bl•n-Sr. Prcstdcnte, a.tton-

V. Ex, s~be , Sr. Presidente, •tno todos os rlo 11to :í rcch~nt:lc;".;l. ·) dfJ nohro Doputado pela 
l~sta.dos toom-sc a.chn•lo até agora. na. pos.~c 13:~hia dovo, n:t qnnlitladc llc prcsídontc •h 
desse diroito c que rlello tccm la.t'ga.lllentc Commissão tlo Constituição. Legi:>lt~~.ão o Ju~~ 
usado. tiça, dizer que não julgo pt•occdcnto :~ argn· 

Em virtude da.s concessões . do loteria~ mcn!,ar~i'i.o do s. l~x. · 
feitas pelos Estados, existem contractos, que se f~sso procedente :~ ~u·gmno_nt.~çã.o Ih 
ostão ainda por se cnmprir, e de rluas uma : nobre Deputado, sobre lotcr1as, devtu. t:~mbom 
ou os Estad JS toem compotencia pam conce- sel-o pn.rn. o;; frontões c boliches; porquo.nt,,, 
der essas loterias, o então a. lei qne proten- as ca.ma.ras mnnici_paes do:> Estado:; -e as:~om· 
damos aqni fazer não podm·á limitar o bléa.s podiam autorJzar a abc1·tnrtL de fron· 
tempo dessa oompotencia a 3 non os, ou tõc~ c bolichcs. e a CtLmara dos Deputados 
ont:\o os J~stallos não toom c.~sa. compotcn- ficar inhibitla de legislar a l'ospoito. 
cia e toda.s as concesxõcs rtne foram foir.as A loter ia é um· jogo; n. Ca.m:~~a dos Depu
até hoje Hã.o ipso facto nullu.i, dc;;do a. sna tados fednra.os tem compotoncm pa.r:~ pro-;
origem, po1·tauto. • . hibit· 0 jogo. pn.Pa legislar a ro~poito. o a lc1 

Não posso conceber como o Estado -pos~a que então fôr rlect•et:~da ê obr1gatorm }XIl'~. 
e não possa ao mesmo tempo. todos os Estados. · 

Depois, Sr. Presidente, o Senado da Re- Si o- Codigo Penal punisse o jogo d<lS lote-
. publica. já emittiu a sua opinião a. respe_Ho ria.<j os Estados poderiam contra.ctal-as ~ 

do assumpto, quando teve de se pt•1munmat' Abs~luta.mente não; o tinha C'lmpetencia o 
sobre concessões de loterias feitas pela Inton- coug1·caso Fedcl'~l pn.ril, logislam:o a. res· 
dencia Municipal· deste Districto.. poito, c~t<~belecot• pouu.:;. 

Si, par:~. certos e dctermina.dos elfeitos, Lf)go, não escapa :t competencía do Con· 
o Districto Federal é equiparado a um Es· gresso Federal este a.ssumpto e os ~stfl~og 
ta.do, o o Senado discutiu que- a. Intendencia. são obri,.adoa a. obedecer ás determmaQoell 
Municipal do Districto Federal pódc conce- quo ent~~ forem e.~tal)elecidas. . . 
dor loterias, ipso facto os Estados tambcm o Agora quo o Congrc."--lO por eqmda.de 
podem. . . , _ a.ttcnda. à coritractos roali1.ados, aftm do que 

Nessa.~ condições, parece que nos nao po- nã.o tenham loga.1• as indemiüzaçõas a que o 
demos votar uma lei que, v;i. titar aos E<>ta· nobre Deputado se referiu, é outro caso. 

· do8 essa competencia., de que ellcs até agora Foi jus1amentc por is'K> que o nc~bre Depu-
' teem-se achado de posse. (Apoiad os.) tado por Minas a.pl'esen tou a emenda., deter· 

Finalmente, é preciso notarmos que os minando quo •~ ex.tincção de loterias só. pre· 
contractos feitos, uma voz quo nii.o sejam -valccease daqui a tros annos. . _ 
rea.lizMoa, podem, de.>de logo, trazer graves As.~ignoi o parecer com rcstr1cçoes; dose
questões, qu9stões principalmontc de indo- java como desojo, respeita.r essos contracto9, 
mnizaçã.o . si bem que soja in limine contrario ás Lo-

Os contractantos, pre_judicados, podem rc- terias a essas concessões, porque . não quero 
querer a. lndemnização e então-pergunto traze~ difficuldades par<~ os E'itados com u. 
eu-quem ha de paga.l-a 1 (Pausa.) ruptura de contractos, o que poderá dar 

· · O Estado? (Pat{sa.) · loga.t• a indemnizações . . · · 
Mas este osta.va. no desejo de cumprir o O que q.uiz, apenas, foi sa.lva.t• a. responsa.-

·. seu contra.eto, foi impedido oro vh·tude de bilidade da Commissão de Legislação, c_on-
, uma. lei decre~ada pelo Poder Federa.~. . stUuição e Justica. com relação á comt1tu· 

· O Governo Federal será o responsavel por ciona.lida.de do proj~cto. . . . 
essa indemnlzação quando aliás não figurara O proje~to e intetrameutc constitucwn~l. 

· t t t t ? (P J a. camará. düs Deputados ~em. competencra. , como par e con rac an e , ausa . . , para punir as loterias do Dlstrteto Federal_o 
Eu desejaria, para orientar o meu voto, dos .E~tados 0 estes são obrigadas a cumpru'-

que alguns dos meus nobres C()llegas, . 
... · membros da. Commis.'3ã.o, me esclarecessem estoa Sl~!: Mn,ToN-Nlio apoiado. :c · ,i.lobre o aflsumpto. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2010512015 16:00- Página 6 de 25 

. . . 8B8SÃO EM 18. DE JULHO DE '1901 219 

O Sn.. SEABR.A-0 que quero torna.t• cla.ro 
ú que o.jogo das loterias p6de :{Cl' a;dmittido. 
nlio pela.s razões do illustt•o Deputado pela. 
Bahia, porqtw esta.s não ~ão con:;titucionae;;. 
ma,; por considerações de ot•dem politicu.. 

O SR. NF.IVA- De ordem sociaL mtüto 
hem. 

O .Sr. AH"re<lo Pinto (pel<t tl1·dem) 
- St•. Pre.~idcnto, rola.tor ohSCtU'O rio pat•ocei' 
em vot:\çã.O, preciso uocla.rar d. Cam!~l'l.l rpte 
a medida. consignada no at•t.. 2-• tlo substi t.u
tiw; não é uma innovação. Em IR!JH a C:i
mam dos Dcput:Ldos, vol.a.ndo o or·ç·:wlcnt.o 
1la. rccoi ta, csLa.uulcccu d ispoBiçc)es 'liiC teu
dlam a rcgulamoutat' as lotcwlas nal!iunae~ e 
:ts loLt)l'iaii do!l I':~Jt•~•los. 

Uma di::~pusição cxpre~M:t nc.itC Ol'(::mwnt.o 
determinou tamhmn quo. exgotatlo o pr·am 
fl1to concedido á. Compn.nhi:~ dn Lnt.Hr·ias Na.· 
cionaos, pal'n. exiJc;uçii.o do :mu contt·acto. ft. 
r:a.va.m :~bolitln.s toda~ as lot.m·iD;I no Dist.ric:to 

· Jo'nder•al o prohibirln. a vcntla rlc bllhut<·s tln 
lotoril~~ do~ E~Jtado:i 'no mo:-~mo Olst.l'ictr} ~~~~
doral. (Apoiado~· c r1tTo ~poir~do.,,) 

Vojum VV. Jmx. a loi ; não (Jstou llhn.n tt~· 
sia.ndo lLrgumontos. 

O projccto não l'az mais do que ampliai' 
est<~ medida, restt-ictU. <~o Distt'icto Fodcr·al, 
aos E~tn.dos; pot•qnc, corno bom dic;;se o cmi· 
nento pre~identc da. CommisSI1o do JHRtiça, 

. preceitun.ndo o Codigo Penal uma cxcepc-ão 
para ns lot.crias autorizadas c não contem
plando-as entre os jogos de azar ,o Congresso 
Nacional tem corl).petcncia. p1~ra julgar do 
as.'>umpto, ampliando a disposição c punindo 
todos os jogos, quer se chamem de azar, lote· 
rias, rifas, roletas ou frontões. 

Eís a. razão por que o s.tbstitutivo propõe 
a o.boli~ií.o das loterias. · 

Permitta.·mo o nobre Deputado :peli\ Bahia 
que lhe diga. (diri,qindo-se ao Sr. Milton), a 
muita. consideração g_ue devo a v. Ex. a 
quem ·posso chamu· de meetre em materia 
penal, trouxe-me á tribuna. para contraria.l' 
as suas a.ffit•maçõos. . 

O art. 2° do substitutivo tem duas pa1·tes: 
a primeira diz respeito ás loterias que de 
futuro possam ser autorizadas, isto é, pro-
hibe novos contra.ctos pa.ra extracç,ões de 
loterias no Bra.zU. 

Por conseguinte esta disposição nãQ tem 
e.tl'eito retroactivo ; veda da data. da lei em 
•lcante novas concessões c novo.3 contractos 
para loter1a3 no Brazil ; considera ta.es con
tractos nullos do pleno direito, o as obriga
gaçõos que delles decorrerem vcrdadeit·as 
operações de jogo. 

Orá,. si temos competencia privativa pelo 
art. 34, n. 23 da Constituição:· para legislar 
~olirc o direito .civil, o quo importa. dizer 

soht•e oh~·igaçõcs ou contract:>s, etc., é indu
bitavel que portemos decreta. r 1.1.<; condições 
ilc validade desses contractos ou preestabe
lecer os c:tsos em que incidem em nulli<lade. 

A sognnda pai'tc do art. 20 é concernente 
ao prazo de 3 a.nnos a quo se refe1•iu o nobt'0 
Dcput:~do pola Bahia. 

Este pr-azo, Sr·. Pt•csidonto, 6 ,justamente 
o fJ.Uú ost:t con~>igna.do na lei de 1808, lei quo 
acabei rlo dizer mstrí ugo a. medida ao Dis
tt•icto FOtlCL'<A.l . 

O meu suiJstitut.ívo nada mais faz. <lo que· 
ampliar• CilSC lH'Ojceto C levar• ti'~ll saluU.u::· 
pt·ovidcnda :t totlr) o Brazil. 

Et·u o qun tinha de explicar :i. Carnat•:t, 
qun pr•est.n.t•ií. ;i. RcJmblica o rna.is relevante. 
dul! H IH'\' iQns a hnlinrlo as lntorlns, I}Ltc os eco
nomi~ta,; •:o1ulcmna.m o o dir·eif.o não sane· 
r;iotm, {Mil ittl bo;m). 

O Sa•. Bueno de A.nd••nda (pela 
ordt:111 ) - St•. Pt•csi<lcnto, parcco ociosa,. 
complota.montn ociosa. esta discussão. 

Que twdcmos diHcutír e legislar sobre' 
lotot'it~s e outros jogos de azar llrova. o pro· 
pt•io 1wojcctn flUC esr.:.i em 3• discussão. 

Si niio pudcssemos discuti!• o legislar sobre 
tul o."S~Illn}lto. o que significa. estar est~ pro- . 
jedo na. 01•dcm do dia c já. em caminho 
adoantado '! . · 

A~sim, Sr. Presideow, parece-me que está 
tlír·a. da. q ucstão que :;~ohrc o as:~umpto pode· · 
mos deliberar·. 

O SR . SgA.BltA -E a. primeira. discusslio· 
vo:·sa sobro a constitucionalidade do pro
jecto. 

0 Slt. BUE:'\0 Dg ANDRAJJA- E, como bem 
diz o nobre Deputado pela Ba.hla., a. 1 ~ dis
cussão versa sobre a. constitucionalidade e · 
utilidade do projocto. 

Portanto, vem fóra. de pt•oposlto e.c;t& 
socco.rro de ultima hora ao jogo de loterias. 

Entt•cta.nto, eu direi com franqueza, não 
tenho esperança. alguma do ver cxtir~a~o ó• 
jogo das lotei·ias da Republica Bra.ztle1ra., 
porque, apezar de ser sua abolição lcmma. 
republicano, não creio vel-o exilado dessa. 
ropulJlica. de Baden-Baden. 

O 8r.1i'redert'eo Borges (pela 
o1·dcm)- Sr. Pt•esídente, aut?t'.~o "ot~ em 
SO})Ul'a!lO (j_UO UhCOl'dOU da Op!ntaO do tllUS• 
tro t•ela.tor do projccto, wu· obrigado, em 
vi~h das di:>po.'lições que o Regimento con· 
s~"'l':>., a dar algumas explicações. 

Pt•onunciei·me em favol' das dua.semon?a::r, 
poNtUO ellas contrar~a.vam o con~ex.to. gera.! 
do projccto e entond1 que o prtnctpto que· 
devia re~~'ula.r . a suppro~são de todos o:1 . 
jogós. aliá~ admittidos pelo Codi~o Penal; 
~her&a. •1ne fos~e uma. excnpç.ao, como 
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ANNAEs· DA :cAMARÀ. · 

a Constítuição admíttí u · em favor dos 
· prados da corridas que tn.mbem admittem o 

·. ,jogo rla. põulc, violaria assim o pl'incipio (la 
igualrlade e por isso devia a Camara. tornar 

. esta. medida. geral a todos os outros jogos. 
Bm segundo logar, Sr. Pregidentc. pro· 

nunciei·me a fi.wo1• da emendt\ do Sr. Mo· 
. reira. Alves que e.~ta.helecia o prazo ·de treii 

. anno~ pa.m u. execução completa destt\ lei. 
porque é s..1.hido que em m11ito~ Estados so 
admittir~m ou se fizeram contt•Mtos, con
tr:J.ctos onoro~i!lsimos e, si a lei d:1 Camat':~ 

· fos'ic vot;vtn. ~em eRto :rwa.zo, rcspeittl.nrlo 
ta.es cont.racto~, dari<L !ogm· a indcmnizaçõcs 

'cxtt·am·tlinaria{ o oncro .. ;is.;;im:~•. 

P01•tn.nto, n. Connni:.;são, dc,;rlc tJ.llC se esta· 
belccou o prazo de f.t•r.~ •~nno . .; nm f<wm· das 

, loteria:-:, devia. :~dmittíJ• iL mcsrnu. razfio om 
frwor elo~ ft·on tõc~ c lJotichos. 

Ncstt~ conformid:ulc entendi, como on· 
tendo, que o que devíamo~ 1azm· era I'cgw 
ltu· e~ta qnc:~tilo . deixantlo ao,; g,;tado:-í o di
reito de legi:-\lt\r em f<\Yor di..Wl, c\·i.ttmdo 
.assim ostas indemnizaçüos, pm·quanto mui
~o:l deste{ jogo~ :-;e aelmm n.t!mi tciclo'> pelo 
Codigo Ponal c c•tn.o t•egul:t<los pclo!3 re~po-

. ctivns Estado.~ ... 

Si, porventut•a, os congressos legislativos 
estives.-;em adstrictos, na votaç-,ão da.':l loi.'J,aos 
intercil~cs quo e:;:;a-;; leis.pos.c;a.m ferir ou pre-
judicar, nada. fariam. -

A lei de 13 de maio niio seria votada, por
que Yiria. ferir os interesses dos senhores de 
escravos. · 

Supponha.-so quo an~o~ de vot!ld9 o Codigo 
CriminaL fosso o lenocm10 permttttdo . 

O JcgWadol' não impedü·ia o triste c.om
mereio de carne humana., :p()rque os ca{tons 
pediriam indemnh:aç~õcs ! 

E' inimigo do ,jogo de bola, do }Jclot.:L c da~ 
loteria~ . . 

Nã.o se l•a.tc, por.~m, contra o.;to ultimo 
com o mc.~ruo . <Lrdr~r com que se bato con
tra os outros, porqno l'CCC)nheco quo as 
loteria:s prc~to.m beneficios a c~.ti\bclccimon
tos pios e instituiçuo.~ de C<l.ridade. 

Os fr.mtõn~ e bulichc.i, pm'étn, sú trttzem 
projuizo ao povo. cuj:\ miseria ct.ngmontmn e 
é de lamentar· que o nob1·u De1mtar!o pelo 
CeaJ•;i. pretl1·•~ · defetHhw os intere;sl'.~ do~ ex· 
plora<lore~ do jogo aos intct•csse.-\ do povo. 
(Mtdto vem; muito bem. ApplwASOS ~as !JU.le-
1·ias.) 

O Sr. Prel!l4idente-Attonção t As 
galerias ní1o podem intervit• no~ úelmtes, 
mi\níJe.;tn.ndo applau~o ou censura.. 

Farei cumpt•ir o Regimento, si se repeti
rem as m<mi l'estat::õcs. 

O Sn. GERli-IANo IhssLOCimn- Xã.o a.poiarln. 

O Sn. Fmwmucn BuuGJ,;s- .. . evHao,Jo-se 
assim que a loi da Camal'a viesse uccrulion.~r 
·estes enormes prejuízos provocado ; Pôlas in
demJlizac;õcs q_ue se dcv1am srguir, devendo o Sr. Serzedello Corrêa (pala 
nós lcgi~lar nao só l)a.ra a Uoiã.o como para. o1·dem) - Sr. Presidente, a.berto o doba.te 

·OS E:,iado~. sobre o :\Ssumpto, julgo ta.mhem noccssario . 
Foi L>to que i\doptci em meu parecer, mos- dar a minha opinião, ta.nto ma.is · qu1tnto o 

trando quo não fi1Zia isoncã.o do cspecie projocto or:i em debate c votação imetcssa 
: alguma. a respeito destas concessões, mas dirootamento ;i. Receita. da Republíca.. 
~cha.va, como a.cho, que devo ser l'C$peitadn. Sinto quo o p1•ojocto tivesse ·seguido os 
a competencia dos Est<\dos que estabeleceram tramites da discussão nesta. Casa, sem que 

· conce.s;ões do loterias c outros jogos que ti'lesse ido á Commissão de Orçamento para 
dizem respeito a divet•tim<mtog publicos. eHa interferir seu parecer a respeito tle um 

E' esta competencia que acho que a. Ca- assumpt.o q~o interessa n.it'er.tamente ... ~ma. 
ma.ra. deve respeitar, me~mo porque esta. das v P.rbas import.antes dn. mesma reooLta.. 

· competenci<J, tem sido até hoje admittida. (Apoiados). · · 
pelos Estados. . . Não entro nesta. hora na cogitação de sa-

. E' is~o. Sr. Presidente, o que tinha .a dize.r her si convem ou não supprimir o jogo;. Faço 
· em relação ao mim voto em separad9, uma justiça a. cada um dos meu!) illustres collegas 
vez que a discussão foi aborta. c aberta em desta casa, a.creditando que· nã.o ha. um só 

' "Virtude do nos.~o Regimento. · que seja pa.rtidario do jogo, que qt\CÜ'a. per· 
Espero, pois, que a .Cama.ra Pl'oceda com petua.r um regimen que é má.o. · 

consciencia, com a. sabedoria· com que sem- 0 Sa. BUENO DE ANDRADA _ lles non 
· . -prc tam procedido. tle,·ba. · · 

O Sr. Germano Hàssloch~r o Su.. SEll.ZEDELLO ·eon.n."êA. - Res ttott 
-(pela ordem)-A titulo de encam.inhar avo- verba, mas esta questão envolve, como disse 

· - ção, estão os nobre:; Deputados discutindo no- o nobre Deputado :pelo Rio Grande do Sul, a 
·vamente o projecto. vida· de dezenas de instituições que dão as-
. TamhBm o orador yem encaminhar -a vo- Histencia. á infancia. desvalida (apoiados), .que 

: taçã.o, resp~ndendo ao nobre Deputado-pelo dão a instruc.cão e educação a milhares de 
. -Ceará.. fa.milias opcra.ria.s desta Capitu.l. (Apoiados.) 
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~- S~. NEIVA- E dos Estn.cl.os, instituições 
utiilssimas, r1ue mm•rerinm <t min,.,ua desses 
auxilios. (Apoiados.) . " 

não comprehendendo nesta disposição os pra.~. 
dos de corridas de ca.vallos.~ 

o SR. Bur~NO j))~ A NliRAHA - Era 0 arrru
mentr' do ftbzeudeiro a f<WOL' da osc~a

O Sr. Dricio Filho (pela ordem) ·= 
-Ti _v-a a h_om•a, ~~· . Pt>esidenta, do apresen- . 
tar a. cons1dera.çao da Ca.s:L a emenda. que 

O Srt. SERZJ·:,DJ;r,r.o CnRJtf:A - Não q uot•o vae ser votada. Como a. Camara deve O!> tal· 
vidfí.o. 

h•ritat• 
0 

debate . lembratla, o projocto diz, (1ue ficam oquipa
ra.<los él~ ca.sas de tavolagem, Jlara. o fim da. 

O Sn. Buf:Nfl' TIJ·: ANIHtATI:I.- Tambcm não lcz pon;~l. cru toda a Uep11blic;~, os frontões. , 
quoro il'l"itm· <t debate ; quero tlizer a vet•- buhche,; c esta.lJClccimcntos con"'onm·e.~ onde· ' 
<~Lde. se explore o jogo por meio de poulcs. ' 

O SJt. 8wm:v1 LLO Co1mí-:A _Nilo intc1._ Po1: occasião da díscussão do projcc ;o,apre-
r'!~npi, quero UlJenas eruiLtit· a rninlu~ ovi- sontm uma. emenda., declarando que não . 
ntao slngclamcntc com lL mosmn. Iibc!'d<~dc ficavam curupl'ohondidos, nesta. disposição . 
Ct1rn q un o l'e7. n nobL'e Doputatlo. os pra.dos !I e col'ridas do caYa.llos. ' 

Cnntllwando, tlirci que um do.~ estabeleci· B' fa.oil de comprehender a l'azà.o da. 
mon tos mais fecundo~ dest:\ Capit:d c·;m emenda. · 
vid:L ha 40 anno~ o quo te1n matt-ic~lados Os prados do corríd;l,S de eavailo prest:J.m 
act.ualmonto 2 . 700 al1muws, 0 Lyceu de anormes serviços (L industria pa~toril. DãO·· 
A rtcs c Officio:; , não potlor(L viver ~em esse log;Lr a que sej:~m importados parell1eiros. 
auxilio, o coult> c llo dezenas de outras insti· puro sangue, que mais tarde, aproYeítados .: 
tui~'õc,; de cduc-a~·ã.o :~ pobl'CSJ, :L dcsvaliclos, a uomo gamnltõcs, eoncol'rem pm•a. o melllo--
opcral'ios, o:.c. t·anwJuo dtL raça cavallm·. 

Sí o Ot•ç;.uncoto c:;t<i em .cuntliçues de to- O SR. H.on~J.I'HU PA~xÃu -Nesse ponto , 
mar :L sou ctlrgo essas institttíçüc~,qtmndo os v. Ex. tem todi.L a. ra.zü.u. 
recursos ch~ inici:~tivtL in di vhl11al .~á o l HH'<:O.> • . 
ante <L ct•iso quo vamoll atr:wcgs;\ndo; si es: O Stt. BRICIQ I•'~LfiO - Procisamos est<Lr · 
tn.mos om condi~:ões de introdnzir no Orca- preptu•n.dos pa~a. st algum;~ vez o.'!tivctmos .. 
mcn ;o do Ministorio do Intel'ior . tuda11 .na. contJngenc1a dcsagrt\davcl ele ensrar em . 
M vcr'bas · noccssttrü~ p:~r;~ essas insti· lnr.a ar·mad;,\ com os nossos vizinhos, hypo--· 

. tnições, em cerca do oitocentos e tantos th~se q11e não ~csojo,irrnus bu~car no proprio . 
contos e de.spreztu• •~ l'cccita. de dous a. tros palí: a mon l;arra. par~ as nossas forças, não . 
mil contos, si ist(; e possível, ou votayci; .~c anelo COJllO n.ü.~ M[UJ, <t mm·cê ~o cavallo ., 
m !\.<s l'!mqllimt(} n C:mut·<~ e o Governa unportad? elo Rto da Pr;ün.. (,1~owdos . ) · 
Hão 1\'$Sumirem es.:m responsabilidade, não . Além <hs~o, os ~t·i~dos do corndas propor~ . 

. darei o melt voto ao Jn·ojecto cru nomo C!O~<I.l~t ~neto <lc _yul~ a cunten a.r~;; de pessoas 
desse mc;;mo povo par a q Item appellou 0 c nao ( ! JIISt:>,c nao e r azoa vel Pl'tva!-as desse. 
nobre Deput:~do pelo Rio Gmnde uo Sul em olcmon~ de_tra.ht~lho, em um m omento em .. 
nome de m,ilh<U'CS de opo~·arios, orphii~s do q no a. nuset'~<t tanto s) alastra. pela socie-.-

_la.r, de. m~lb<~r~s de crmnçt~~ que vi vem do.dc · . . . .. 
nes8as ulstttmçues tt aprender, t~ educn.r-se .Espcr:o· ll.Ol~, que a. C,tmar~, _:nsptra.da ~o· 
c a }Jrcparar-so para. bem servir :i Patri<~ e paz:_ccC! una_nllllO da. Comm1ssao.de LegLs- . 
á Repub!ic:~ . · . laçao-c Justtça, appr~v~ a emenda. por mim.. 

Era. o que tinh<~ :~ dizer. (Apoindos. ,tfuiln aprcsentadtt (3 p~lo> ~1stm~to3 colloga.s Hen~ . 
-bem; muito bem.) r1qu~ Lagden, ~:>tncw Coimbra, Serzedello. 

Cot'l'ea. Lamartrnc e Angelo Neto. (Muito- · 
O !!!!r. Neiva. (pela o1·dem)-Sr. P1•esi- bem .) . · 

dente, lemur~ t~ V. Ex. qHc pedi a sepa.r!'ção, Posta. votos, é approvadt~ a referida. 
para a. votaçno, das dua.t~ po.rtes do .PI'OJecto. emenda. do Sr. Bricio Filho. 

o SR. PRr.smm-.;1'E-A Mesa. proceder<t em p t t ' . . . t d . d 
pr1meiro JoO'ar ú votação tla.s emendas na. os a a vo os, c. reJm a. a a _em')n a sob-. 
fórma do RcO'imento e depoi· not• occ"~I·a-o n. 2! do Sl'. Moretro. Alves, CUJO teor ó O· 
d - c , • ' · ::; , ; ""'. segumte = 
da votaçao do P10Jecco, attendcmt ~o pedtdo «A presente lei r.ntrar ú. om execução tres . 

o nobre Deputado. a.nnos depois de sua pl'omulgação, sendo con- . 
. O SR. NEIVA.-;-~e accordo; é o que clese· slderadas c 'Jmo operações de jogo as loterias: 
JU. v a .ficasse p JSltl v o. . . extrahida.s depois deste período .» . .' 

E' annunclada a votação õa. seguinte · 
Cmendu., do St•. Bricio Filho e outros: O Sr. Nelva (pela ordem) reqUGl' ' 

«Ao ~ 1° do art. 1° acci•escente-se, depois que a votação do projecto n. 12 A, tle 1901 1 • 

da..-.; palavras-por meio de poules-o seguinte: seja feita. por partes. · 
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O Sr. GerDlano Hassloeher 
(pela ordem) requer qne a 1° parte ~o P_!'O· 
jecto n. 12A, d.o 1901, referente a 1rontoes 
e boliches seja votada nominalmente. 

·Consultada a. Camal'a, não é concedido Ó 
pedüfo !lo Sr, Germano Hassloc~cr. 
· Em SCJnida é po.gtn. a Yoto.~ c approvatla 

:.om 3"' d isc n.~,fio, a r,:cguintc pt•imeil•a p<wte elo 

I'H OJECTO 

N. 12 A- 100 1 

O Congrc:-~so Nacional I'osolvc : 
Aet . 1.0 São equiparados 11~ casas •le ta.vo

Jn.gem, pa.ra. o fim da. lei penal , em tolln. a 
HcpnlJlíc.1. : 

§ 1.0 ~ frontõc;o;, boliches c csta.ooleci
mento-; congonero!i onde ~o explore o jogo 
por meio de poulcs. 

§ 2.0 Incorrem no art. ~o u;L !oi n. 628, de 
28 de outubro do 1899, mantida. a. e;mcpção 

.(lo § 2°; a.s ompt•flza'H de loterias, as>ociações 
Lle Cl'Ot1ito ou nã.o, snciodadcs commcrciae~ 
ou as pa.t•ticula.t•e3 quo, sob prctoJtt01 uso c 
·go so do conces.;õcs, coní;ra.ctos, pl'ivilcgios, 

O Sr. President.e- Na. · forma do 
Regimento serão votadas em primeiro logaL· 
as emendas offet'ceidas. 

Em seguida é annunciada a votação da. se• 
guinte emenda solJ n. I, do~ St·s. Hcredia de 
Sá e outros: 

Ao Mt. I . o acct·o~cco tc-se: 

P•~mgraphf) uni w . Com o fallecimento dos 
~ucccssorus legam; do ~~ontt•i buinte pam os 
elfcitlls do montepio, este l'Overtci';t om ra
vnr (liL irmã ou irmãs solteiras, a contar da. 
p1·e:::e utc (lata. "" 

O Sr. Rodolpbo Paixão (pela 
onlc;,;, )- Sr. Presidente, a. Com missão deu 
}l<~rcccr contral'io ·~ ost:.~ omend~\, ou con
dcmnou o principio (!llC u, lnesmn. consa.gra., 
por ser nociro ..-~ instituição do montepio 
o briga.tot•io. 

Posta. a votos, ó re,jHibtdtt n. 1·e1'orid<L 
emenda sol! n. 1. 

O Sr. Fans1:o C a rdoli§o (pela OI'· 
dt.:m ) rcrtHer vcrHlcaçU.o da vota.çii.o. 

Pt'ncerlr.nrlo-se :t verificação , reconhocc-so 
tcrr.m votado a favor qua.t ro Deputados e 
contt·a t-15, t r,tal HO, ·- pa tentos 110 invenção ou Hcença!>l de autori~ 

. da. de publica, desvü•tuarcm os seus fins n:t 0 Sr. Presldent.e _ Não lm nu~ 
ox ploraç.ão de jo!JOS de a::a1·. · · • . mero . 

( . Po:-;ta a votos, 6 rejeitada. a seguinte HC· 
)':' :· ,gunda parte: , Vae-sc procedm· :L chamada. · 
,:_ Art. 2.o .o jogo 0 a. aposta não sorvem de Procedendo-se ti. chamada, verifica-se te-
: ... fund~mento a. nenhuma.. obrigação jurídica, rem-se ausentado os Srs. José Euzehio, Cunha. 
:·:.:.,·· .sendo por !sto vedados os contractos e con- Mart ins, Anizio de Abreu, JosC! Avelino, 
t:.: · cessões para a cxtracção dJ! novas loterias .no Francisco &i., Ca.millo de Hollanda, Pedro Pcr-

·?:;.~.:~~razil. · na.mbnco, Raymundo de Miranda., Sylvio R.o-
., · moro, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Ro-

-~/::: Par ·agl'apho unico. A,s lotorias e.ltrallida.s. drigne.<: Lima, Celso dos Reis, Nilo Peçanha, 
~~.-;:. ·com infracç.'io deste artigo serão considera- Joaquim Brevo~, Gastào da Cunha, José Bo
·~.:.·· : das como opem.ções de jog9, e bem assim as nifacio, Mnnteü•n de Ba.l.!ros, Pcnido Filho, 
:~;:'; 'loterias c~istenteil que, dentro do prazo de Esperi<.lião, Lamounier Godofrcdo, Oliveira 
íS>: · tres annos, a contar da publicação desta lei, Braga, Carlos Ca.valca.nti, Francisco Tolen
~i ·.: . fi~ct~;.erem . liquidado os respectivos con- tino ,. Vietorino Monteirq c Campos Cat· ~ier . 

r~:{·: - ·E' ap:prova.do o rcS})CCtivo art. 3° : 0 Sr. Presidente.~ Responderam 
{{) · .Rev ôgam-se as disposiçõe~ eni con~rario. a chamada 106 Deputados. · 
;;:: ·:.: -E' o projecto ~>ubstitutivo a.ssim omçn4la.d.o Não ha numel'o pari se proscguir nas vo· 
::jS, ·~-a.pprova.d.o em 3"' discussão c enviado ..-~ tações. . · · 
t~· ~. Uommissão de Rcdacção. Comparecem ainda. ·os Srs. João Lopes, 
;;c·: . E'annunciada{t votação do p1~ojecto.n; 103, Tolent~no d~s S~ntos, Irineu Machado, Ba~· 
~:· .·· A, de .1900 (23, de 1901), julgan(lo que não bos~ L1ma, Soa.t es dos Santos e Angelo Pt· 
~:.-: ·.- (Jovem ser acceitas a.s emendas oJferecidas .nhmro.• · · . . . . : . 
t :· •na. '3a. .disctissa.o do prpjocto n. 103; . de 1000, Contil1úa. a. 3a discussão do projecto n. '42 B, 
i'i· ::: .que equipara., para. OS eJfeitos do :perçepcão de } 90} 1 fixa ndo as fúr Ça.') de turra -para 0 
~:.·.' do montepio militar, o pae decropito ou in- exorcicio· de ' 190.2. , . 
f/:; ..invalido, que nã.o \ivel' outro amparo, á. 
~:' . . mã.Ei, viuva. o:u solteira, de official fallecido o Sr. P.t~esidente-':..Tcm <\·palavra 
~{.;(3"'_ discussão). o Sr. Ovidio Abrantes. · - · . · 

~1/:.·:.~ , . 
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O S1•. Ovldio Abrantes- Sr. 
Presidente, tendo por occa.sião da votaçã.o o 
illustre Deputado pelo Ceará pedido a pa
lavra para uma explicação pessoal, afim de 
responder a uma accusacão que H1e fol feita, 
julgo--mo no dcvee de consultar a V. Ex:. si 
me ti dad.o ceder-lhe a palavra, afim de 
dar a explicação que tlesej~, continuando eu 
depois. · 

O Sr. Presidente-E' uma quo~tflo 
ilc cot•tezia de V; Ex. pat'a. com seu collega, 
e desde quo as~im o deseja, dar~lhc~hci a pa~ 
lrl.vra. 

Tem u. pala Vl'it o St•. Ft'GLlerico Btn•ge;,; p;~ra 
llma explicação pessoal. . 

0 SH .. FREDERICO BOIW·I,S diz lltlC l'Bpl'C
scnta o Cem'll. no Ptu•lltmcnto desd-e o 
t.cm}JO do Imperio, c quo não se sentiria 
digno de occnpar um lagar entro Rous colle· 
gas .de brulcfl.d(l., si não tivesse a. conscicncia 
de podm· l'epcllír com dcsas~omb1·o imme· 
diatu.mente qualquer injuria, como o. que 
lt(Jjc solfl'Cn, quo lhe fosso atiL·ad~~. 

RC11Cll<Ht, })ois, em seu nome, em nome 
dn. sm~ lJanc<~dt\,Cl}l 11111110 ri:.~ J!t'OJH'ia Cam~ra. 
(JI~rilo be;H; muito bem, O 01'17-dor d cump1·i· 
menlado e abraçado po1· todos os collcgas p r·e
.m'lles) 

Contir)lr:t :t :1" discussão do projccto n.4~ H, 
do 1001, flxa.ndo <~s f<m:n.s de tcrt•a par~t o 
exm·cieil) cio 1002. 

O @r. Frederico Dorses (lwm O Sr. Presidente- Continím com 
u;;w explicrtçao pesso(!l) vem exigir do nob1•e a }):li<Wl';t o S1•, Ovhlio Abrantcs. 
Deputado J:Clo Rio Grande do Sul, Sl', Gol'-
manoHas:>lochcl', que S3 apresse de vil• dizer O Sr. Ovidio Abrantes-Sr. 
<L C<tmara quacs os motivo:i que o autoriz<tm Pl'eliidento, como V. Ex. vê, ha. dou~ din.s 
a ter· afflrmadn que o orador ora um roprc- r1uc riHcuto a. loi rio lixaç.iio llc torçn.s do 
wntante dos bolicheiros c proprietario:; de tci'l'<\ o sommt~llllo, todo o tempo, vol'itlc•~-~c 
l'r·ontões, e não, como elle, l'ep1•esentanto do qno aintl:~ nfio discuti ~iquor 20 minuto~. c si 
nio Grande do Sul, um re:pt•esentante do !tojo continua~~o corn a 11n.lan•a, ccrt:~.monte 
povo. ~ Mw teria tempo de cr}ncluii' :~ cxpo:;iç-'i\o d a.~ 

.F~i ~troz a injuria, o mai~ ainda. insolil,a 1 ilh:las pu r Hlim hrrje GXIJUIH.lil.las. . • 
~~InJusta. Da Me!:la. esporava o orrulm· que A sogunlla p;wLo tia ordern do dtl\ ost<L 
.fHtrtis~e o primeiro :protesto. qua~i :L ~m· iniciada, e si cu continuasse.<J. di~-

0 SR. JULIO DE M ELLO - Presidia eu a. cutir, tcril~ o de~go:;to de 1lmtr n o mcw drJ 
Si!~são. De accordo com o Regimento, ch~- c:tmi~~.J.w: _._ , , ~ · .· 
me i a a.ttençã.o do noiJl'e Deputado pelo Rw . N:c~M:; condtçoe~. pm gun!o a V. Ex. :;I '~ 
Gt·i~nde do Sul, fazendo soat' os tympanos. Vt.~&<t do cxpo.~to, V:. Ex. nao m~ gara.n te a. 

liA s F B t· . d' d lHthwr;~ para •~ scssao de lunanlw. -~ 
u R , REDERICO ORG:t:S con lDUü. lZCll U · 

IJUe, sü agora., para. não perturbar os tra.ba.- o Sr. p 1•esidente-:\. 2'- po.rtc Ll<t 
1hos da Camam, vem ropcliir a injut•]a, la:->- ol'llcrn do dia comcç•• :1.,; 3. ho1·a~. om todo o 
timando que S .. E~. não esteja :presente, ca,;o Stlththrci 0 pedido do nobeo Deput<~.do 
como devia estar, visto que o orador JJediu, 
logo depois do insulto, a palavra para. uma Fiei• adüul<t i1. di:-:cns~i'io pela. hora. 
explicacão.pessoal. . . Pas~a~se :1 

Desafia S. Ex. a encontrar nos anna.cs do 
lôro desta Capital, onde advog<l. ha longos 
annos, uma só cn.usa. em que o orador fosse o 
adYogado de bolichciros e donos de frontões, 
onde quncsq_ue1' causasmenosdigna.s e menos 
llefensa.veis. · 

O o1•ador consi~era-se superior ao juizo do 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, mas. 
não póde deixar de repellil• com toda a so· 
branceria e altivez, a injuria, a calumnia, a· 
infamia do ataque que soffl•eu. · 

Não appella para a Ca.mara, onde tem 
muitos amigos e póda tet' desaft'ectos, appella 
·para a digna bancada 'do. Rio Grande do Sul. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Eu faço 
de V. Ex. o mais alevantado juizo. -

SEGU~DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' ~om debato encm'l'<Lrlo mn 2"- disctíMKo o 
artigo unico do projocto n . 104, do 1901, a.u
tol'iz,mdo o Governo a n.bril' ao Ministerio 
Lla:; Relações Exteriores o cl'Cllito da quantia. 
nccc~sa.t•ia ató 150:000$, em om•o, pal'(l. oc~ 
correr á:'l de:o:.'}Jez[],S com a rcl?re~entação. bra
zilciN~ n~\ Hegunda c~mfi(rencHL mterll!lc10nal 
a.mericana, que se rcunir'á. no Moxico, ficando 
adia.da a. votação. 

E' annunciada a. lliseus:X'lo unim\ da emondn, 
r.! o S~nado ao pro,jccto n . 15 A, e n. l 93,def.iO 
a.nno, que fixa rL força navaJ para. o eYercicio 
de 1002. · 

O SR. RIVADAVIA ColiRÊA-Apoiadissimo. 
}~' um dos nossos nia.is dignos e distinctos O Sr. Presidente-Tem a pala.vrn. 
~ollegas. o Sr. Alves Bu.rbosw. 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 20/0512015 16:00 . Página t t de 25 

AN.N.A.ES DA CAM·ÁRA 

O sr: Alves 13à•"bosa.- Sr. 
Presidente, u. Commissão de Ma.rinha. e Guer
ra. deu á emenda. t.lo Senado, que V. Ex. 
acaba de pôr em discussão, o segtúnte pa
recer : eA commiS&'io de Marinhu. e Guerra, 
pelas. mesmas ro.~õcs constantes do seu :pa· 
recer, ma.ntcm a. emenda. por clla o1ferec1da 
a.o a.rt. I o § 2Q 11<~ pro_po.-1ta da fixação da 
força. naval para. o anno de HJ02 .» -

Os termos concisos em que se t~cha. ex
presso este pa.rocor, S1•. Pr·o~ülente, ohriga 
o seu relt~t91' a vil• a Cilta tribuna. apre.~en
tar ~esclarecida con.1idcr..t~ã.o da. Camara. 
:~.s razões que tom a Commissão para. não 
a.pprovar a emenda, com n flua! VDlta. d1.) 
.Senado a ser rliscutifla nesta ca.mara. a pro
posicão o. qu:1 me c~tou refm·intlo. 

Antes de pro~cgnir, Sr. Pt•c,;i!!onte, por
mitr.a-mo V. Ex. o a C<~rn<~r;r, ClliC, apenas 
de pu.sngein, cu me rolll·a a HIH<L tlnvid<L <tllC 
pait•a no meu o . .;pit·ito; dtwida.osta quo pode, 
talYez, ser lev:l.ll.•. á c;mta. r!:L minlm impm•
fcit.a comprehen~ü'.f>, em m:tteri:•. 1lo noA,;n !li
reit:> constitucional, CJ!l que sou o primeiro 
a admitt.ir •~ mioln incompotoncí;~ . 

Rcforc-so o:->'3tt li u Yitl:L, Sr. Pre~ülen te, ao 
rigo o~o funtlamcnto . constitucional des :c 
;\cto pnlo '!Ull.l o Po•ler ExceLtdvo p ·opiíc 
annu:ÜfUonto a fi:-.::•.cã.o !las forç;1s 1le terr<~ o 
mal'. 

A Con!-1-titnição, Sr. PJ•esidente, em ne
nhmn uo.> artigo.~ c;~pitulados, q llel' lm:'l 
attribuiçõo;; pt•ivativa.'l do Congt•cs.~o Na.cio
nal ou da C~ mar;\ tlo:J Dnpu htló '• quer 
nas lJ.LLO ~iio de>ligna1hnnonte da compotenci;~ 
do PL'c.qidente da R.opublica, contem di~pu.-
8içã.o a.lgumn. em que po . .;.;a bM03.1'-Se ~:ome
lhantoacto, cuj•~ utiltdado, aliás, nãoconto.~to. 

O artigo 2\J <lt~ ComJr.ituiçã.o dii. t\ iniciati,·a 
da.s lei:$ de força~ t1 C<~lll<ll'a, c. ~s,;im sendo 
Sr . Presidente, pcrgun to : :•. que tic:i e,),;:~ 
iniciatiYa l'ethtzldl~, :>i , u.nnualmcnto, p:H·:~ 
a. ol<~bot•nção d<~. mesma loi, n Camar.r fie<~ 
<lçpcndonto do um<~ prep osh do Po:lcr E~e
cutivo ?" 

Bem sei <iUO e;sc acto, (!UC ~e tem cun
stituitlo em uma i'uncÇ'ão regnLu• 1lo Govet·JlO , 
não ubrigi\ 011 não tolhe de modo algum 
as deliberaçõo,; tio Congre~so, e pode me;
mo :;er cvn,;itler·atlo como um adhmhmr.nto 
de infol'ma.r;ões, porvcntur••· nece:ss:wh\S, 
:para v. org-a.nizaçã.•> dlis leis (~O forçll.'l ; mLI.<, . 
~inda ~ssim, Sr. Pre3ülente, 'não ·deixa eUc 
ele iilfringü· ·~i nicia ti V<t da. C;~ma.ra, torntm<lo 
dependente do PodeP ExccutiYo umn. funcçã;CT 
que é d~ competonci<>. prin~tivil. !la me . .;ma. 
Camar<~ •. · ~ 

Nem nas a.ttribuições do Presidente da 
Republicil. a ConstHuicão estabeleceu a de 
:propo1• annualmcntc as forças de terra e 
mar;. porquanto o n. 4 do art. 48 diz que ao 
Presi~ente compet~-adm1nist1'ar-o exercito 

e a. M'ma.da. c distribuir a.a forças ; m as este 
artigo, Sr. Presidente, q.ue, p:-Lrece-me, 6 
procedente do. Constituição Argentimt, não 
dú., como na.quella., ao Pre~idcnta da H.epu
blica, a .attl'ibuiçã.'.) (lo-organizar-mas sim 
de-a1lministrar, ürto é, fazer execut1r <tfl 
lei.'! relativas ti.s !'orças de terril. e mar, <rum· 
se trate d<t sn<\ OI'g.miza~lã.O pet•manentc 011 
da. su~t fixaçfío annua, como lnso pu.1•a. a. lei 
do orç;umm to d:1. 1lespcza. 

Não é, cet·t.ament.e, meu intuito, Sr. Pre
sidente, co11surar um u.cto ftue . at6 agora. 
tem mcrcciclo a toler<tncia de ambos os t•a

" mo.~ !lo Congress:.~ Nacional, ornbm•<t pemHJ 
11Uo n~u está elle de perfeito acconlo c:um <L 
Constitui~!ão; aúa.la.uco·mtl aponns a cxpot· a..., 
minl~tts duv i tias, lleixando aos m<\il3 culllpe
tentc.-; (lo que u humilde ora.dor a. eluciuaçiio 
do Ulll USSll ll11J to ~Ü.O importante e quo uiz; 
respeito ü.s pt•erogativo....; tlo Pudor Legisla
tivo. 

P~Jn.-;o . Sr. Presidente, que, si ;~. Ca.mara.,. 
cxor<:endo nquclla. inici<ttiva quG a. Consti
tuiç:io lhe confere, ot•g<J.nizassc a. prnpo . .;içã.o 
annua. da.s lei.., do Iorç.a.s, ouvindo o Govct•no, 
oiempl'C que a.ssim o julgt\~so convouionte, 
cvitn.l'ia achn.l.'·Sc, por vczo~, om dívot•g-onciu., 
e o seu •~do, lllimtcndo-se no.~ molde~: 
rig.Jt'osu.mente consti tucionae:-:, afltrmiJ.t'üt 
o principio da. inueponuencia do~ podere~ 
político~, SC IH <!UObl'a da. lHl.l'ffiO!Üi~ dOfl 
me...;mos. 

A Commis~ão de Marinha. e Guerra. não 
teve, St•. P resitlente, a. honra de ouvir a 
palavt'<> a.utot•ir.ada. do illnstre almü·antc 
~Iioisko da Marinha c esse se11 . acto fez. 
talvez; suppor a S. Ex. que a. Cornmis;;fío 
presumira 'leruaslado da. sua compel.oncia., 
divel'gindo dn, lH'oposto. do, GoYet·no, qu,~nto 
ao numero de a.~piranto~ a guarda.:~-mnrí
nhas que ucn ter a. Escola N<1.val no 1mno 
de 190.2; :sLipposição esta ta.nto ma.is admis
si\'el, quu.nt·J, no tliscur·so do .iUustre rela
tor da Com!Uissão do i\:Ial'inha e GuOJ'l'<t. do 
Senado, na se.~são de 4 de julho~ daq uella. Ca· 
nura, se lê o ~eguintc ; . 

(' Pa.t;a. e.;te o1l'ei to, a. Cornmi~são: de Ma-· 
rinha c Guct•ra convidou o hont•a.do Sr. Mi
ni;;tro tt vit• cóntcronciat•, e ne,;ta conferoncia. 
o Sr. Mí rlistl'o da Marinha tle monskou, cJ.~ 
halmente, o. inconvcnioncia que àdviria. po.ra. 
a. adríliuisteação nava..I 1 do a.ugmeatu do 
gun.rdas·marinha.s, segundo a em~;~mli~ viclo· · 
rio::.1l. na· Camn.ra. dos Deputados.» 

Em primeü·o lagar, Sr. Presi1lcute, a 
emenda victoriosa nesto. camara não se rc· 
fere a g nardas-mal'inlfas e sim a a.s.Pil'antes, 
ma.s isso n'iio influe ,e o que quero ·dizer tí 
quo a Commissão não julgou indi..;pensavel 
.otnrir o Miniatro ; mas, posteriormente ~ 
pas.;agem. do pmjecto com o consen.~imento 
unanime da. Cama.ra, o _orador, om amistosa · 
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conferencia que teve com S. l!:x., embora, parecer: a l3 .é quo a pro1w~ta do Govm•no 
not;mdo que o havia contr:triado a cmun!la. sus}Jcnd.e por eompleto a. matricul~ do to 
da Cumrnissão. ouviu do illustre Miui:;t.ro anno na. Escola Naval ; a 2", ltuo o:-i\l:t sus
q un"' a cceitarü~. pcns.'io acarrçta preterição de. dit·oitos ; a. 

QllU.l não íói, port<~nto, a. ~ut~prcza. dJ 3", rtuo <~emenda. th\ Commh;.'lã.o, não SUSJ?Cn
'H'ador. Sr. Presidente, ao ver· (llW, pCI'c1nt() dondo <IS matdcnl<t~, nem }H'etorindo rlrrei
a. ~ommis,;f\,o do Scna.do, S. Ex. a!Ilrmava, :~ to\l, at,tendo ;1. crmvcnifmcia do 1'CstrinO'il' a. 
JH'oposta. tlr) Governo; na. pm·tc l'el:~tlva aos atlmiss~o de aspít•antcs, afim do dimi nuÍ1·-se. 
aspi1·antcs, o, no diz(w do musti'O 1'elutor l\<\· gra.dat1vamcnto, o numero do guat•tlas·mari
qu('ll:L Gommissão, · <L domonst.r·av;~ caúal· nh<ts Jornecidos pci:L cseola . 
"/1 /l'nlc . Vcj;~mos, ::.;r. Prcsidonto, si pos.{o rlomons-

t.,·ar ossas troa proposições, o torcl :ts.')im 
ju~tillcu.do :~ emenda rl ;~ Commis~ão. O Sn.. CARLOS MA.ltCI·:I,Ll~o-T;Llvcz S.J~x. 

I i rnssc pcusado molhot·. 
O Su. ALn:s BALUitJ.'SA -_Vej;~tnos a~ora o 

'itte t1i>;so a Commissfí.o 1lc .\l<LI'inha c GumTa 
dn fi1nado, no sctrpn.rccr•r: · 

A }tt•npoata do GOVüt•no 1! ·~ ~>oguintc : 
100, no m:txirno, :~slli l':~ntBil a ~;n:U·d~s-ma.l'i
nhas; llrO!JO'I;a fJUC n cmenrla ela. Commis~ 
:-:i'io altct'Oil pa.m I :w. 

0 !)lt, NK<\IIIl,\ - Até l:lO ! •<A Commissfio do l\l:u'inlta n (hllW~·:t da 
(';IJltara rciéonhocca convcnioncia rlo lirniiat'· 
'j' o numot·o tio ailpii•antos ao que atJPL'uxi ula· 0 St:. • A T.v~-:s BA 1: no~A - 1:10, no m:~:timo, 
J!;uuunto l'clt• lH'Cciso, afim dn sm•nm pt·een· t.J';bl,:~·1:1', )lol'l.anto, do uma flxaeão llo m:~.xi· 
1:hitltJ.s as vaga..'! .quo so ·dol'OIII ,10 gutl!'flas- mo, •lo matl'ieulas no: tres ann m-J, n, tlcsilo 
Htat·inha~ confirma.Jos,o mab; IJ.IIH ó nxl!e~sivo logo, ~-' t' . Pt·csldentc, ('H po~erta lliZ!!l' que n. 
<' nmnei'O do gua.rdt\!'!·m~l.l'inha~ qun :wtnnl· C\mc:Hl:~ rio 8cn:ulo p:u·twn-mc !lo.·m~ccssaria.; 
mcnLe oxislc. com gt•:Wj) inconv~lllitm tc para POt'<J IIanl.o 0 St•. Mini~tro da :-.In.t·inlm fic~~ria. 
"t•egimcn mititar da. l•}:eol:~ N:w;tl, ···(~d:t• p rtl' ~;LI rj·Jl'lll<t habilitado lt SÓ Jha.ntcr os 100 
umndo um~t. medida rr.stt•intl v a par·a ~o a as.pir·an tos 1111 0 :propo:r., assumind,o o Governo 
ma.tricul!~.» . a ~spqn~.,~ili,larle !lo~· :aé modldr:_ vex~tort8·(l.r· .; Isto diz a Commissfi.n n eoncluo ll~pois, a . ~~nmt~sao: .porem, cp.le ~ao qutz, 
Ill'ctonttendo ach;\r contrndicçü.o entro n.~ }H'O· Ptcsltl~ntc, cl,_t1. 0 ~e~ con:-Jentt_rocnto a um 
míssa.s csta.belccirlas polo parncCL! quo de, acto d.~ admtmst!açao da. mar1nha? q~e lho. 
f,~ndo 0 as conçlu,;õcs d<f mesn1o: · P~l'CC~u.~c ex~~:;~! v o e d_~sn~cessu.rw rr!!or; 

•<A despeito dis::;o, ~\ proposta do Guverno na.o,ha~t~, P01~·· '!ma. ;~~~I os~ ne~~Jdado 
apt·osont<L c~Si\ medida restrictiVtt c a Com- do 'olt;,~,r ·~ c,t~~ Cam~Ia. •t propol>~c;ao_ j)Or 
JlltS:>áO ua, Qamar<~, amplio, na. emenda que t~ ella ~pprov~a, ~m VIrtude de uma d~ver~ 
memm cam<u-a.: ado}ltou 0 numero de a,~pi- gencM que c ma_1s appa.rente do que I~l. 
mntc~ a. guardas-ma.rinhas. O Sa .. ~Ar.ArW~As GoNÇALYEs-~as a ~~~a 

Vejamos agora o que disse í\ Commi$Sãó P!edo~mant.e, a ulêa dellc ê que a. Co~JID~-
rlc ;ta casa: 8<!-o na o póde emendar proposta do ~fl-

«0 excessivo numeJ•o de gua.rdas-ma.rinha.s, n!stro. .. 
'lUC a.ctualmen.te existe. c, parcco á Com~ . O SR. ALVE§ BARBOSA-Tt•a.tando a com
mi:-:são, do11 logar á. providencia cou ti!h~ 119 missi.i.o de ~xaDJi!l<~r os fund1J.rpenf.osd!l prci'"' 
i:i 2<> , da. proposta, sendo a. conseq_uencia. da pos~<l. <lo Governo, verificou que actu~lilient~ 
a_dmissão anterior de asp!_r;~ntos e~tcrno; l!Jl ex_Jaterp na. l<:sco!~ Nn.val: 2S:._ ~,t.~pit•ani<'.S rr.ia.
h~cola. Naval, com gra.vo maonven~eut~ p;.tl'a trlcull\(los no l• a.,nno, 78 no ~·e 80 no R0 <m 
o regimen militar da IiJ.csmq., roclq,IJlt\, por srja .o tQta.l de 180 a~pir~nt.e!{, ~~~ll1 dp 18 m• 
COl'to, uma mellitlu. ro~trictiva.!la. SU<\ ma.· p13tente::~ no2° anifo o !2 no 3°. _ 
tricula. ; esta., porém, ~ó gra.dativalJlente P13l~ ~lin'lin~çi\p, est.c armo, dps .a,~t!l;t!lS 
tkverá ser applicada, não dilndo loga.l' a aos ~tnnist~s. quQ :pa.ss.a.r~o ~ g\lM'dfl.s-ma,ri
Vt'etcriçõo; do divoito:l ou tolhendo, por com., nh;J.S·(kLunuJO§l, fiqa. J'<i. a escola.1 ~!U Hl02; r~.,. 
ptcto, as . aspiraçõe.i dos que se d.e;;tinam â d-uzida ;~: ~o <:t-40Q 22, :~o ap.no 7&;. qü IW 
c:n•t•eira miLHa.~· na. ID;J.rí1llla.- a~ph'aiJ.t~ no tqdo, nJ.Imero ~.sse ig:u'!l ~o d~ 

.\ Commis õ:o julga, pois, set• preferivel propo§~il do Gqyerno ; resul~~4o 4~hj <!U.e, 
arloptar-.:a ·nma:diminuição·annual gradativa sendo ~-verba qfç~m~nta.ri(l. ça~cu~aQ"a · p.~ri 
fl. ts matriculas na E·:cola Na.val, ·até que se lHJ.U.elie nurnm·o no· exercicip :vindol!ro, -~jlrf~ 
tl:nha .. consegq.ido red\lzil• a Sllit lo~ção ao f'orçosa.monte su.spellS;l. 11 JD,tl,tric~la. JlO . pr~~ 
tmmet•o . de ··aspirantes a gua.J•das-marinllas meiro anno ela Escola., e t'*m}lem desatten.,-: 
qnc fôr conveniente.· . . ·didos PS <].irei tos dos J_8 ~sp~rantes, que. 

St•. Pnesidcnie, no topic.> do parecer do. appl'oyados no ;,tctual 2° an nQ, de'n~riio re~ 
Commissão da. .Carn~ra., que iJC~bo de ler, tomar a. farda po i;cl'c~iro. . 
aeham-~ ·contidas ll'e3 proposições que _ine Ficam, por.t<!-TJtO, de111o~~~r~das as d~a.S 
tabe demoustrar, afim da sustentar .o me~mo primeiras proposições e, ~pr~, Sr. P~i·. 

· C&maff- V, III . . fi. 
~- ... · .. 

. . ~ . •. . .. . 
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dente, vejamos o tl ue terá Log:at•. n.dop~ando
S~;J a emenda d;~ Commissã.o <tiL Ca.mu.ra, i.~&o 
ê, 130 as]lirantes·nu ma.ximo. 

Descontando des:-Je numel'o · os 118 aspi
rantes e alumnos (1ue a. escola tel'â no co
meço do ann > de 1902, o abi·indo-se ma
tricula. para. 12 aspil'a.ntes. terá. a escolá no 
referido a.nno : 12 aspirantes no 1° anno, 22 
no 2° e 96 no 3° ou 130 aspirantes no 
todo ; o que, comparado a.o numero contem
plado no orçamento vigente, já. dará uma. 
dilferença pa.m menos de 50 aspit•ante ;. 

Em 1903,continuando a. matt•icula u. sct· do 
12 a8pirant.es, à escola tet•á.: no 1° anuo 12, 2• 
anno 12, ::Jo a.nno 2~. ditrorenca pat•n, 1901 
134 aspil'antes. · 

Em Hl04, mantendo-se ainda igual nu
mero do mo. tt•icula.dos, teremos ; I o anno 12, 
2° ano o 12, 3° a.nno 12, ou to ta. I 3{i :~spit·•~ntes 
ou seja 144 aspirantes menos do ctua em 
HJOl ; tendo a escola então chegado ao es
tado normal, quo ,julgo deve ser manti1lo 
afim do produzil· um numoi'O de gmwdas
marinhas proximamente igual ao termo 

- medio, das va.ga.s provaveis, que, a.nnua.l
mente, se dão no quadro dos officiaes do 
Corpo da Armada; o que demonstJ'a, Sr. Pre
sidente, a. 3a proposi\lâ.o em favot• dn.emenda 
da Cll.mara. 

a.o almirantado, vão <Lpenas iLhi aguardar 
tranttUillamentc a reform<t compulsoria. 

Ma.s, c:>Sc inconveniente tla. demomda pt•o
moçã.o dos guardas-nutr- in h<ta, ~. Sr. Presi
den_te, um mal tle dur<l.çã.o tra.nsitoriiL c l}ue 
póde perieitamente ser evitado para o fu
turo; por ora. is,;o apenas alfecta aos intcr
cs.;;es indtviduae:l, o, ainda. assim, me parece 
preferível qne a ellc se :mbmettam aqnclle~ 
que procumm n. car-reira da. mario 1m, do que 
ser·-lhcs vedada a. mesm<L carreil·a pela. sus
pensão . das ma.tricnla.s na Escola N:wa.l. 
(Apoiados, muito bem.) 

Sl'. Prosidcnto, !.1. cau~ que, diroctamente, 
intluiu para esse a.ccr-cscimo anormal de 
gua.rdns-marínhas, é bem conhecida, e, para 
indí~a.l-a., ba.sta Ha.bcr-~o que a Escola. Naval, 
c~jo _tot<~l de a.lumno; mra. em 1800 de 150, 
om l8fl7ilo141, mn lR!J~ de 100, olovou-~o 
no anno de I 8HO, a :HfJ: da.ndn i~so a.té Ioga r a 
q UC, por 1't~lt·~ r lo e~par,:o .p:u•a i\C~eotDmOdar·Sl1 
um tli.o granr1o numm·o, so t•ecm·r·es.~e ao ex· 
pcrlientc, it•t·cgulat· o noci \' O á rli :;ciplioa ri <~ 
mosm<~ o~coliL, rlt~ arlmi:o;;ão de aspil·•~ntes 
desaq u;u· tellados. 

O Slt. MAJ,A.Qt;JAS llo:'\ÇALVt~s-Uma ver
dtLdeira. in und<Lt:.ão. 

O SR. ArdEs BAitnOSA.-Mas, Sr. Presirlen
to, <LqueU<L foi um:~ (!poc:~ 1le qm~;;i tlo:;(wg<L

Para. ver· que a matricula na. e.·!Colu., redu- nização complct<L pam •~ no~sa admini .. ltração 
zida ao numero de 12 àsph•antes annual- na.V<\1. Tudo so pretendeu · J'CO ·ganizar ou 
mente, como p1•opõe a Commissão, intluir<t rcform:u·, Q, tios regulamento~. que então t>c 
rapidamente sobro o numero do gua1·das-ma.- sucecllol'<Lffi ati·apalhmlamonto, l'esnlttu·am 
rinhas, basta notar que esse numero quo om gJ·,,nde:; •liUiculdades p ·.m a. administração 
1.901 e 1902, será. de 92 96,rospectivamcnte, do illustr·o t~ctual ministl'o, pol'quo, de t :ws 
baixará em 1903 e 1904· a 22 e 12, o ahi se reguh\monto~, un:> oxcedom da autorização 
podet•á. conservar. . legi11lativa, cre:.mdo em _pregos ou augmen-

A Commissã.o, Sr. Presidente, não teve ani t~mdo dcspcza.s, out1·o~ sao impl't~ticavois o 
conta as reprovaçõe3 ou eliminações que, mesmo ineongi•uentes, inft•inginrlo as mais 
por diversos motivos, se podem dar ; a sua come~inhas I'eg1•a.s <la disciplina militar e 
previsão não foi até a.hi; mas talvez que a algun,.; até me~mo são olfen~ivos de direitos 
tanto se julgasse o illustre ministro lubili- adquiridoe; de sorte que, Sr. Presiclente, da 
tado, pois que S. Ex. fixqu em .100 o nu· digna administração quo f<~Z actua.lmente o 
mero total de a.spirantos para o anuo vin- honrado Ministro da Mm·iohil se póde dizer 
douro, quando, actualrnente, conta. a. escola que é ella, em gramle pa.r tti, uma verdadeü·a 
118 alumnos rn:l.triculados no·l 0 e ~o annos. errata dos acws do an ~~;Jces:>or de S. Ex. 
· O grande a.ugmento invocado para jnHtift- Assignalada, como fica, · a. origem directa 
car-so a suspensão immediata das matriculas de:)se numero excepeional de gua.rdas-mai'i· 
na Escola Naval ó, Sr. Presidente, o da. de- nhas, e cuja. correcçã.o não convém ser feita. 
mora quo terá. de dar-se no accesso dos pela. medida. violentada..interrupc;ão das ma
guardas-marinhas confirmados ao posto de' _triculas n,a. escola, porém sim pela .restricção 
2•• tenentes, devido isso ao a.ctua.l numero da roelmtL, conforme pro.poz a Commissão, 
excessivo dos mesmos guardas--marinhas. conv~m indicar uma outl'a. causa. que, indi· 
· Concordo que é e.'X!e um inconveniente- rectt~mente, concorre para. que se dê esse 

contra. o qual convem, desde já; i!'. a. admi· encnlne no posto de guardas-marinhas col).
nístração da ma.r.t-nha. tom ndo a.11 necessa.· firm~dos, que já agora não poderá ser com
rias providencias; porque, realmente, Sr. Pre- ·pieta.mente evitado . 
sident.e, a excessi~u.lentidão nos postos stibal- E:!Sa causa, Sr. Presi'dente, provém da ul-
ter·no .. ; dn. marinha muito contribue para que tima. relorma que teve loga.r, no anno pa.s
os sUp:.>.rior•es sejam, pot·ventura, attingiilos sado, do quadro dos otficíaes da armada, re~ 

· pot· officia.e:iji. desanimados, que, si chegam forma. a. 11ue, como membro da. commissão do 
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Marinha e Guer'l'a., dei a minha approv:w'io, 
ma.~ na qual se pôde apontar a lacuna de 
haverem ficado os postos de officiaes subal
t erno::: com um mnnero de l•s e 2•• tenentes 
que julgo insuliieiente; lacuna est<t que va.e 
já. fazendo sentir as suas cons,quencias, com 
o prox:imo preenchimento completo. do 
prnneiro posto do quatlro de otllciaes da al'
mada e consequente demora para a regular 
promoção do guardas-m<l.rinhas. 

Ao estado moral e mater ial <t que chego11, 
in felizmente, ;, marinha de guerra nacional, 
não vamos atnda Sr . Presidente, ajuntar, 
com supppressão da matricula da Escola Na
val, ma.is um symptoma da decadencia dessa 
·caneira, r1ue, pelo cont1'ario, precisa ser 
reanimada,, afim de corresponder à sua glo
riosa missão . (ilfuito bem ; nwito bern . O 
orado1· é cump1·-imentado.) 

PMa, essn refurnHI, na qual augmentou-.'e 
o numero dos officiae.;; subalterno:;:, .adoptan
do-se embora uma mais conveniente propor
çâ,o para com o do:> olficiaes superiores, a 
relação estcobelecida pM'ece me ter· ficaclo 
aguom d<t que fót'<~ conveniente par<t uma 
ma,rinha,como (\ a no~sa , em começo apenas 
do seu dcsenvol vimento. 

Essa relação, Sr. Presidente, que ú de 
l : 2, 2, igual á adaptada. na marinha. da 
Inglaterra, ú inferior CL das mar inhas da 
França, Estados Unidos, Italia e Russia, e só 
tem menor a da, Alleman ha, onde o facto 
se oxplica pala circumstn.ncia de ser , alli, o 
limite 1la icla.llc vara a reforma compulsm·ia 
do vice-almir-anta inferior <t 60 annos. 

Si, pois, adaptarmos a relação de I : 2, 5, 
que, <J.inda, assim, ~~ inferiot· ãs d<~ França. e 
Lia Russia,, que são ele 1 : :1, G c l : :3, 5, re
spectivamente, em vez dos 310 officiaes su
hal tct·nos, que tem act ualmente o q uadt'o, 
passaria a tet· :-l50 ; podendo <Lssim a.ugmen
t<tr-~c lle 40 o numero dos 2°' tenen tes, que 
virá a ser- de 190. 

Da contingencia de não a ugmcnta. t• des
pezas, uo passo que houve de f'.,zec-se 
aquella reforma, não só pa,ra attender â re· 
gular-ização do quadro dos officiass da a,rma." 
da , como para xatisfazer legítimos direitos, 
preteridos em virtude de força maior, origi
nou-se essa deficienci<1 do numero dos :C•" te
nentes, a qual, juntamente com a excessiva 
admissão de alumnos mt Escol<~ Naval, crea
ram a difiiculdade d<~s futuras peomoções 
dos gua,rdas-marinhas ; ditiiculdadc essa,, 
porêm, que, não mais podeni. reproduzir-se 
depois do -augmento quo opportuna,mentc 
deverá. ser feito no quadro dos 2°• tenentes, 
e uma, vez fixado o numero de matric1lla dos 
aspir antes, para que a escola venha a. dar, 
annualmente, de 12 a 15 guardas-marinhas. 

O Sr . AtTonso Costa pode CJUO 
lhe releve a Ca,mara a ousarlia de entrar em 
um debate cstr~ nho á sua educação in telle
ctual. O estado actnaL porem, da, nossa ma
rinha do guerra merece a, maxima attenQão 
(bs poderes pulJlicos . Não fôra esta conside
ração, não pediria a palavra para d iscut ir <~ 
materia em delJa,te . 

Domrüs, . todos os a <;su m ptos apresen tam 
sempre ao legislador douK aspectos: o (l.e gene
ralidades e o technico. Ao orador, só pode 
ser permittido cs~udar• o pl'njoctn pelo pri
mcir·o aspecto. 

Desde 1897 que tem mo~trado dewelo pela 
marinha nacional, discutindo o projecto do 
orç:unen1;o de então c suggcrindo <~ üléa, de
um. l)hmo geral de rcorganisa~·ão da nns,.;a. 
armada . O nosso r a,iz dotRdo de tão vast<t 
co.;;ta, não pôde con tinuae ;i, mercf~ de unm 
invasão cstra.ug(~i ea. 

lleferc-~e loJlg<mlen l;e o orn,dm· á rl iscu~são 
i;J';tv<~da na imi)l'cnsa :~meric<LU !!- e aHemâ. 
,;ob a po:,;ivcl invasão gcnnanica no :ml do 
Ht•azil. .E~te faeto devo rl ei:lpCI't<H' sol'ia~ at
tençõc~ . Não acredita que a Alloma nlta te
nha tcü prooccupn.<,:ão <L JtOR-Jo t·cspeito, m<IS 
isto não q ucr llizer que 11ão c.;tejamo~ at
tcn to,.; . 
Pnn~<L qu n !levemo.-; tet· um;~, ut·ganização 

Jnilitar em condir.,õc,; tle repellir qnalquet· 
aggt•e.-;são, ncces~idade r1uc 1;<.~mhem se faz 
sent ir ont relação á marinha . 

Não acrc1li ta, repete, em conq ui:;t<i c,.;triln 
geit'a, nem <L teme, não :>ô pelo:; precedente:; 
ltistoricos como t <un bem pel<ii condiçõc.> Llo 
no:;w povo. 

A' va,;t idão tlo no.>so tcrritor io e <i guorn\ 
1lc rccut'-'O ;, não re,;i.>til'ia, nenhuma potcncia 
estrangeira,. 

Citn, oxcmplos da nossa hi.-;torio, a expul~áo 

Outras considerações geeaes, Sr. P resi
dente, teria, eu agora. ensejo de apresentar á 
Camara sobre a. situação actual da nossa ma
rinha e a sua indispensavel e urgente reorga
nização; mas o andamento da,s leis de força.s 
vae já em atra,zo e ou limito-me apenas a 
sustentar a emenda. oJt'erecida á proposta do 
Governo, tal como foi unanimemente acccita 
pelo parecer da Commissão e tambem appro
va,da unanimemente por est<L Camara . 

dos fmneezes dest<L cirlade c do Maranhão, '~ 
tlos hullantlezcs da Bahia, Pernamlmco e 
Par<t.byba, pondo em dc:;taquc a figura he
r oic<l de João Ferna,wles Vieira . 

Passa a tratar d<~ nossa mar inha lle g uerra 
e mo.;tra, com o; dados fornecidos pelos pro
prios mini,;tro~, que o sou estado ileixct 
muito a desejar . Da,~ 50 unidades bellicasdc 
que clh.1 se compõo, 30 são impre.-;tavois . E' 
pois urna armi\da que não cot'l'O:>ponde áj; 
nossas necei:l~illalles . 
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Por ouiro lado, o seu pessoal é in$ignifi
cante, composto em sua qua$i totn.lida!le 
de aprendizes, vindos rias escolas dos E~ta
dos . 

O mal está em não ter sido comprido o 
pr·eceitwconstitucional ~obre o soniço mi·
litar, intm·nünamente procmstinado. 

Critica um pr.)jecto que ha pouco foi llp
peovado pela Cn.mara, estabelecendo sor·toio 
sobre o pessmtl matriculado nas capii anias 
!los Estados, e most1·a quo nã.o sô é ineonsti
tu,ci.onal, como gn~ndemen te prejudicial ao 
coinmercio. 

Examinando o relatorio e compulsando os 
alga1'iSIUOS refeeentes ao llumero de praças 
fornecidas pelo voluntaeia.Llo e pehts e~colas 
de apremlize~ mal'inheiro.>, ententle que estas 
devem ser augmentadas, i.i vi,>ta do estado 
negativo a que se tem chegado para dotar a 
armada com o pe:~soal necessario e n.pto. 

Critica a lei do sorteio, crendo que, como 
está, será tão sómente exoquivel para o3 não 
p r'otegidos ou pam os desfavorecidos d<1 for
tuna. 

-Em meio destas considerações é o orador· 
advertido de que está t eeminadn. a hora, e 
então . pede p~~r<1 continuar em suas obser
vações na ses~ão seguinte. (Muito bem ; muito 
bem .) 

O Sr. Presidente-O nobt·e Depu
tado ficará com a palavr<1 pêtra amanhã, fat
Iando (lntão peht segimda vez, conforme 
determina o Regimento. 
. A discu'lsão do projecto ficc~ adiada pela 

hora . 
Vae-se lee o expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1° se · 
ct·etario) p1•ocedn á leitura do sr.gninte. 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. Deputado M:ntins Tcixair<1, com

murlicil.ndo que poe motivo de molestia 
deixa de comp<1ecccr á sessão de hoje.-

Do Ministel'io da Indu~tria, Vü1çâo e OlJras 
P ublic<1s, de hoje enviando <1 seguinte 

MEK~AGEo-I 

Ses. Memln·os do Congresso . Nacional- So
licito-vos o credito de 11 :919.~900, p<1r'a in
demniiaçã.o de despezas feitas pela S<1nta 
Ca"a de Mi.>ericordia dest<1 Capital, com o 
entcreamento rle fUJiccionario.; publico.>, con
tribuinte l do m ontepio, de <1ccordo c01il <t 
inclusct cxposiçiio qne me foi feita pelo Mi
ní~tro do~ Negocio~ da Illlltlltria, Viação c 
O bras Publicas. 

Capital Feder~tl , 17 de julho du 1901-lYI. 
Ferraz de Campos Salles .-A' Colnmissão de 
Orçamento. 
· Do Miuisterio dos Negocio~ da :Marinha, de 
hoje, enviando o requerimento em que Ur~t1~ 
lino da Silva FI'ctga, patrfl>> de embarcél.Ções 
ela Capitania .do porto de.>ta Capital, pede 
equiparctção dos seus vencimento~ <1os do-; 
patrões do Ae.~enal de Mar inha de~ta Capi
t<1l, e tc . - A' Commissã.o de Orçamento. 

O Sr. Presidente-Está. finda a lei
t ura do expediente. 

O St•. Augllsto Severo-Peço a 
palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nolJee Deputado. · 

O Sr. Augusto Sevei·o (pela 
ordem) - 8 1' , Presidente, peçli a p<1lavra. 
unicamente p<~t· u. fazel' pequeua.o rectifica
ções no re~umo do meu di~cm·so , publicado 
no Diario do Congresso !lc hoje. · 
Nes~e resumo, leio o seguinte : « .. . é lÓ 

dess<t Ca!leia nacional, que começou com 
Gusmão, o audaz inventor de tantas s)esco
bertas scienti(icas . .. » 

Foi um · equivoco do redactor ; não foi 
outra causa . Inteirada. · 

Do Se. l • l:ieci·etario do Senado, de 17 do 
corrente, transmitindo com emenda a peo
posição dBsta Cam<~ra autorizando a il.IJel'· 
tura do credito nece.;sario par<1 pagamento 
do peemio que compete ito De. Nar ciso do 
Prado Carvalho, lente suhst itnto ela E,;cola 
Nával pela obra-Lições de B<1li~tica.-A' 
Commissão de Orçamento. 

Sei q ue uão fallo com muita cOJ' t'ecção, 
(ntTo apoiados ger aes) ; mas, eu não diria s e
melhant e cou,;a, não ieia a este extremo. 

Do mesrp.o senhor, de igual d<ttil. , remct
tend,o o projecto do Scnn.do que transfere ao 
domínio dos respectivos Estados os proprios 
nacionaes q ue servi<1m ele re;;idencia il.OS <m
tigos presidentes de provincia .-A' Conunis· 
são de Orçamento. 

Assim t<1miJem, Sr . P eesidente, qua.ndo 
me referi aos illustre> chefes de Estado da 
da Allem<1nh" c da l h lia, ao imper:J.dor Gui
lherme e <<~> rei Victor M<\nuc l não de
clarei que elles tinltil. tÚ decr~ettdo a dirigi.bi
lidade dos b<1lões levianamente. 

Não appliquei'semelhante -adverbio e nem 
poderiél. fazel··O, desde que eu me eefer ia a 
illust rcs chefes de Estado, de nações amigas. 
Nesta~: condições, peço a V .Ex . que m anlle 

fu.w t· a,; devidas correcçõcs, a que acabo tle 
alludir. 
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O Sr. Presidente-O nobre Dcpu
t<tdo set·<i ttttel1llido. 

ContinL't<t .tt dhcu:>:;Io d::t pt' ,IPO ;ta niferecüla, 
1m ses;ão de hontem, pelo Sr. Bueno úe 
Paiv,t . · · 

O §r. Bricio Filho vem ú. tri
. buna em vista das considerações que; a . pro
posito da proposta apt•esen tada á _Can;mra 
pelos Deputados Bueno de Paiva, Alfredo 
Pinto, Manoel Fnlgcncio e Rodolplio Paix1o·, 
formulou o digno representante do Rio Gran
de do Norte, o Se. Augusto Severo que,· 
applaudindo as homenagens dispensadas 
ao notavel brazileiro Santos Dumont, re
ceia, va, porém, q nc futuras expe1·icncias 
vie.3sem demonstrar que o prob lema da na
vegaçiío aerea nào estivesse definitivamente 
J'esol vicio. 

. E' com temor que se abala,nça a. uma tal 
discussão, .conhecido como é o preparo na 
rnate1'ia d,odistinctci co!Tega a quem pretende 
responder. · 

Sente nito poder sub.>crevet• todas as opi-
niões de S. Ex. . 

Nã(} q ucr agora discutit·, nem tem cle
men tos para o fazer, &i está dcfinitiva·rncnte 
descoberta: a direc~·ão dos balões. Si o Con
gresso, como atnrma S. Ex., niío tem com
petencia para declarar resolvid_o o problema 
da navegação aerea tamhem não a tem para 
assegur·ar que a solução nlio foi encontl'ada. 
(Apoiados.) 

E não ê a nós hrazilciros, ·quando todtts as 
nações cultas, frementes de enthusiasmo, di
rigem saudações calorosa;; a.o nosso pa
trício, felicitandu-o pela genial dc.>cohert<t , 
nào é a nó~ com certeza que compete o p:t
pcl inglorin de suscitar duvidas acerca do> 
resultados do seu extraordinario invento. 
(Apoiados. iliuito bem.). 

Os homen,; de scieúcia q11e atl; hoje sa a,rro
jararu ;í.t: viagens pelos ares não conseguil'am 
o,. rec:nltado completo que 1:hi attingido pelo 
no~so illnstre comp:ttriota. .O f' r. Augusto 
Severo, paea mo~tr; n• que ante; de Dumont 
outros j<l tinham feito com ouü'n <tel'ostato 
quasi tanto cluanto o illu~tre brazileiro com 
balão, referiu-se ::1,':1 · experiencia~ realizadas 
em 1824. S. Ex. provtweln,1ente fallava da> 

· cxpericncias fei tas pelo~ capitacs Renards e 
KrelH . Tambcm a~ conhece c pôde f<Lllar a 
respeito. ' 

Foram realizadas em 1884, em uma ta,t·dc 
em que a atmospltem estava tranquilla. 
Os aeronautas p<wtiram do cstallelccimcnto 
milit<tr de Chalais, subiram a urna pequena 
altum, e se dirigira,m a Villacoublay, a 
q tmtro kilmnctros de distancia e, llt chega
dos, encontrando difficuhlacles de proseguit' a 
vi.agem, rcgeess:u·am ao ponto de partid:t, 

E~~e itinot·ario est;t muito longe de ser eom
parado ao que tez o nosso eminente patf'i cio 
quo, partindo do Saint Clowl, p<:tssou por 
cima, de val'.ios edific ios prêvbmente desi
gnados e d:;tndo cinco vezes a volta <i Torre 
Eiil'e1, .voltou ao ponto de sahitla., execu·tando 
com facilicl:llle todas as manobrus. Ha, como 
se vê, 11, maio!' diffot•ença entre as duas ex-
poriencias . (Apoiados.) · 
. Mesmo que tl'arJallws posteriores vie:;sem 
provar que lta ainda o que fazer no sentido 
da r nsol ver o problema, as nossas manifes
tações e o nosso entllusiasmo correm por 
conta do patriotismo, justamente solicitado 
pelas accl,tmações que iniciadas no estran
geiro Yeem estreinecm· os nossos corações de 
brazileiros. (Apoiados. J1'Itâto bem.) 
. Entra em lat'ga~ considerações acerca. d<t 

coincidencla das me .>mas descobertas scienti
ficas · set•em muitas vcze3 feitas ao mesmo 
tempo, em pontos dHI'erentcs do globo, ci
tando, ·. entre outras, a lei de Mariottc, des
coberta .por esse illustt·e abbade e por Boyle. 
·Dcsej<LL'iit que o representante do Rio Grande 
do Norte pudcs.,;e agora mesmo dm· a di
recção ao seu baliio para que elle fosse n.té 
Pariz levar directamcnte ao nosso digno 
pa trici o as acclamações c as felici tn.ções d () 
povo bt•azileiro. (;1poiados. 1liuito bem.) 

o que acha de inte.ressante em tudo isso e 
a força do destino. Bartlwlomeu Lon!'enço 
d l Gusmão, o paulista emerito, em 5 de 
agosto de 1709, mostrou em Lhbo:t que 
tinha inventado o balão. O seu aerostatn 
esba,rt·ou em um telhado e o inventor foi 
apupado. Em Ft·ança, 7:3 annos dcpoi~ . os 
irinãos Eticnnc c Jo~eph Montgnltiet• fizeram 
uma cxperiencia, hwgaram um bcdão, IJUC 
subiu tL altura de 2.0uu metros e passu,mm 
como os inventores dos aerostatos, tanto que 
essas machinas foram chamados Montgol
fleira s . Pois; bem, é justamente o povo fra.n
cez que po~suido de enthusiasmo festeja. di
lirantemente uquelle que vem completae 
a 1;bra gigan tcsc.~ ele 13artlwlomr.n de c:u~
mã'J (lvluito bem .) 

O genio hu_mano j:L conrtuistou a snpCl'iicie 
dos mat·es . As profundezas do ocectno j{L co
me~am a. set' dominadas pel<) submal'ino. 
Chêcrou a vez da conquista elo~ ares,-ah! que 
org~lho pa,ru nós ! alcançad.'t por um 1il.lw 
desta tcrt·a,quc Levou triumpltantc tLs altut'as 
lia atmo:::phem o pendão anri-verde do nus~o 
cxtremecido Bt•azil. (;1poiaclos. Mttito bem, 
;mtilo bem. O o1·ado1· d çumpt·imen/.ado e 
ab1·açrulo. pelos Deputados p1·esentes .) 

O Sr, Bueno de Andrada: 
com o maior oerrulho leu os telogl'ammas 
que annunciara~ haver um brazileiro feito 
;J, m:.~is notavel uesel)\}clrta destes tempos. 
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Tomado da maior emoção deliberou der;de - povo brazileiro orgulhecido pela conquista 
logo votar t.?das as provas que pudesse qual- fle t.ão notavel descoberta.. realizada pelo 
q~m· hraZllmr.l da.1• de appfau :o.;,' de admil'<t· filho lle l\Hnas Geraes. 
çao ao nohl'e e clevmlo commettimento do . Nã.o receia de a1·ra.~tar a. Cainara a de-
lnn VCI'•la.deit•o gcnio. -

Vota1•;t não s? n. indicação pa.I•tida de a.l- cretar a dirígibilidai\e dos balões quando 
gu.ns do.-1 sens dlgno;; coJJegas da bancada mi- não é ella uma rennião de sabios _ou scien-

t 1 tistas; mas em descobert.as deste genero a-
netra, C,)ffi()- am >em 0 projecto apt'e{entado experiencin, é tudo. ê àntes della OS sabios 
:pelo seu nobre amigo e distincto collega o tamb<Jm ens!'anam-se. -
.Sr. Augusto Severo. · _ - ~ 
_ Nenhuma duvida assalta o espírito do Ol'a· Cita o facto da descobm·ta da força mott•iz 
dor do quo o .problema não fosse resolvido do vapor e do movimento rias locomotivas, 
scientificamente p3lo illustre pa.ti•icio n. quem em que os pareceres rle sa.bios foram pela
vem de raferir-se. · negtLtiva e as experi!'lncias demonstrarap1 a 

. E' bem pó.;;:~ivel que não tenha sido ainda realidade dos inventos. A experiencia da 
~·esolvida indudt•ialmente aque.:itão. mas o dirigibilidade foi feita, o mundo inteiro está 
trabalho do talento e do genio está feit'}. a procla,J:naJ·a, e ~sso nos basta. E o nosso 

Lémbra um ~imíle em um3. ordem de des- orgulho deve ser grande, porque por cima 
coberta e ~ue vem muito a. pro:(losito. das cathedraes gothicas de Paris, por sobre 
Quando Papm e;tudJu a acção dynam1Ca do as grandes obras de arte que maltecem a e ri
do vaJ;Ior.e a este deu o primeiro impuho, genha.ria franceza, tremulou no.s are:!, não 
desc~bt'i!! a força, mas não se preoccupou da levado ao acaso pelas c01·rentes aereas, mas 

. apyhc:wao; fez o mesmo trahalllo que Gus- diri'gido pela von·.ade um homem, o pavi
mao; o paraJlelo entre Gusmão e Pn.pin- ó lo- t)lão bra.zileiro, attestando que tambem nós, 
gitimo, é perfeito. - povo latino., temos homens que contribuem 

Mais taz·de outro homem de "'enio extraor- p~ra completar os altos destinos da humani· 
dinario. Stepheson . fez um tr~b :\lll-J similar :llade no planeta. (Apoiados geraes.) 
no vapor, ao que Dumont acaba de fazer · Pede tambem que-o projecto .vá á. Com· 
quanto ao aez·ostato. Desde que a. locomo- missão de Orçamento para que esta entenda
tiva de S&ephcson andou at•n-..stando a se com o Governo e este tenha os creditas 
carga. . de uma libl'a, estava· :perfeita mente necessarios para que essa. descob~l'ta tenha 
resolndo o }H'oblema da. navngação n. va- todQs os aperfeiçoamentos que o seu cultor 
por· '- e outros brazileiros possa.m dar-l1Je. (Apoi.a-
. As:;im, de-:~dc que SantosDurnont fez um dos; m!l-ito b_em, niuito bem). 

cu·c_ulo com~)leto com o seu ba.lão. tendo 
)~roJectado antes o; pont )S de pat·a~n.. ~o· o ·sr. August;o Severo - Só á.s 
• e1~ o ~eu a:pparelho em; ~odas as dtrer;çoes. reíerenchts do sett honrado colloga e illustrc 
~sta- ~ e-~olvtdo m<dhem<~tiCa., geometr1ca ' c tunigJ St·. Bricio Filho devo <t Ca.mat•a at
mtet.ltgentementc o }Woblcnm da n<Lvcgaçii;o- -tribuil' a. pre:;ença Jo orador na tribuna, a 
a.ere<~. . que não tornari<\ pl\ra occupa1•-se flo a.w-
. O ot•ador cnume1·a outt·a-; espcl'iencias que · ~umpto. · · · 

t.~v_el'<:nn logae sem cx.ito nem resutü~dos :,po- ;- , • 
lUtlVO.{ e determimtdos, tol'nt\Udo cvi•lente Nao ;se tem por competente «?m nenhum 
a.c1uella conclui:!ã.o. . . do:-~ va.t'HJ.dos ramos d~3 conhecz~entofi hu-

Julga. um devel' de patl·iotismo e d.e hon- ~anos,: ?omqua!lto nao conheça a fnndo as 
i'<\dez dar o seu voto a t .odos os projoé~os. ~t thvers~s ta.c2s do pro~Lema complexo da. na.
tod~\S as ma.nifestüç!õcs poiJs1vels ,~0 a 1·,l.n<lc e v~gaça.o ae~et\, todavta co.nh~e-lhe a hlsto
genial brazileiro, quo- ne~te mom~nto oc- l'Hl, e :por 1s*o pede permlll:'lao ao ho11rado 
cup~' a attenção tlc·torf.o mundo civilizado. Deput<~d~ ppr _P.)r~~mbuco ])ar~ faze1• algu· 
(.!poiados· muito bem 1mt.it'o bem ) : m<~s rect!ficaç_oes .a mterpretaçao que S. Ex.' 

' ' · ptn·eco t()I' ·dado ás considerações · hontem 
O Sr. Serzedello cor.rê~ pelo or·ador> expondida~ ; Repete o que então 

vem i't tribuna para remler justa homenU.- dissera ::~obre as ex.periencia.s feitas em Pariz 
gero ao brazileiro notavel. 0 -s1•. Sa,ntos Du- por v<:uoios aerom~_uta.s, a a.lgumas das quaes 
mont, que, em virtude de sua genial desco- ass_t-;tiu. Alluuo .á que se fez cJm .o balão 
berta, occupa. <~ attenção, hoje, de todo ó La F'rc:ttce, cujt~ es~ructura descreve e lê 
mundo civilizado. (Apoiados gerae.~.) ·. . umanot:~ publicada pela Academia. de FranÇa, 

Vem tamb~m ueclara.r que vota, pela pro- em que se dava por definitivamente resol
posta de alguns representantes da bancada vido o grande problemu da dil•ecçã;o do balão 
mineira, de preferencia a do seu illustre em 1884. · 
ainigo d.o Rio Gl'and.e do Norte, porque a Depois de.:;sa experiencia recolheu-se o balão 
açha mats de accordo com O$ sentimentos ([O ao estalJelecimento miU~ar e foi t.entada. :-~, 
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, c~nstrucção de um outro de maiores propor
çoes peln general Mcunier, que foi victimn. 
da explosã.o do gitZ hyclrogenio comprimido 
em gar['i;1fa.s de mehl. 

. . Recorda á Ca.ma.ra a experiencia. que fez 
_com lllll pequeno balão de sete metros a que 
d~u o_ nome de Augusto Severo Filho, expe
~Ieneta que causou a.dmil•ação ao Sr. Tissan
dier, cuja opinião _lê. 

N. 114- 1901 

Concede permissi'ío para contdbuir para o 
montepio dos funccionm·ios publicas aos ope
rar-ias dos Arsenaes de Marinha e Guerra 
da Republica c aos de todas as officin&s do.<: 
.Estados,· que (01·em promovidos aos ·zoga,_res 

· de mestre e contra-mestt·e, e dá ouh·as pro- · 
videncias; com parecer contrario da Com
missão de Mm·inha e Guerm 

Si só pelo c1ue consta dos telegrammas a 
experiencia de sabbado passado resolveu a. . A Commfssão de Marinha e Guerra, estu-

- grande questão da navegação aerea, por dando o pr >jecto n.l94, de 1900, apresentado 
telegrammas e noticias de jornaes da mesma pelo Sr. Deputado Henl'ique L:1gdan, vem 

. procedencia estava.ella resolvida em · 1884 apresentar parecer sobre o assumpto . 
. Cita o. utras _experl·en·c· I·as· posteri·ormente O projecto c~nsta de. duas proposições ditt . ferentes, das quaes uma manda admittir· 
feitas ainda com exito. A _um apa1•te do como contribuintes para o montepio dos 
Sr. ·Bueno de Andrada, relativamente ao funccionarios public03 os operarios dos ar
balão Julio Cesar,res_ponde que ha encontro senaes da Repuhlica e os de todas as officinas 
de invenções e entre· estas recorda a do cal- dos Estados. 
culo ~nfinitt}simal de Leibnitz. e Newton, que A outr:t proposição determina que os mes
quast enlouqueceu quando soube que o seu trcse contl'a-mestresdos arsenaes continuem 
archivo fôra devorado por u.m incendio. · a perceber, mesmo depois de pl'Omovidos, a 

O orador não t'oi uma nota dissonante no gratificação addicional de ~o·o;o sobre seus_ 
coro de applausos que são enviados ao Sr. vencimentos, etc. ' · 
Santos Dumont, o nosso glorioso e genial Diz o ar&. 104 do Regimepto da Camara 
patrício,. como quiz deixar perceber o nohre o seguinf;e: 
Deputi:\odo por Pe:•nambuco; o que não~ podia «Nenhum a.rtigo de pl'ojecto poderá con
fazer era guardar silencio, quando em nome ter dua'J.ou mais proposições independentes 
da verdade scientiftca e de estudo prolongado entre si, de modo que, sujeitas á discussão,. 
e penoso devia laVl'ar um prote.~to contra o se possa adoptar uma e rejeita!' outra.» 
facto de poder commetter-se no parlamento A' vista do exposto e em virtude do artigo 
brazileil•o um er1•o scientitlco. citado do Regimento da Cam.ara, a Com-

AÇ~lia mais pt·udente aguardat• a opinião missão do Marinha. e Guerra é de parecer 
dos competentes para (1ue se felicita ao que não seja adaptado o projecto n. 194 
nosso patrício pela descoberta., não da afJcen- assim como está elaborado. 
ção, mas pela ida, volta, marcha e descida ~ Sala das Commis.iõe{, 18 de julho de 1901. 
do seu aeronave. : · -Alves !Ja?·bosa.-R. Paixao.-Albuquerque 

E' para. isso que 0 orador entende dever 0 Serejo, relator .-Cm·los Cavalcanti, 
parlamento votar os meios necessarios para N. 194- 1900 
a construcção de um grande balão, com um 
motor de maior força., uma barquinha i).pro
priada para que possa essa machina resistir 
algum tempo e não minutos. 

Voltou ·á tribuna. para declarar que não 
trouxe nenhum tl'avor na alma, como se 
pretende, quando se_occupou desse assumpto. 
Deseja. que se leve o parabem da Patria 
Brazileira pol' intermedio do Congresso ao 
nosso illustro ~ompatriota por aquelle acon
tecimento, e que se o auxilie para que 
system.~ticamente prosiga em sua brilhante 
carreira, até que, por experiencia decii!iva
mente feliz, tenhamos cer&eza de que solução 
cabal foi dada ao vasto problema para gloria 
do Brazil. (Muito bem; muito bem.) 

Ninguom mais pedindo a pala.vra, é enc.er
rada- a discussão e adiada a votação. 

Vae a imprimir o seguinte parecer: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I . o Os operarias dos Arsenaes ·de 

Marinha o Guel'ra da Republica. e os de todas 
as officinas dos Estados, que forem promovi
dos aos loga.res de contra-mestre e mestres 
serão admittidos a contribuil• para o monte
pio dos funccionarios publicos, não lhes _ 
sendo applicavel o art. 37 da lei n. 490, de 
16 de setembro dé3 1897. 

Art. ·2. o Os me.::tres e contra-mestres dos 
arBenaes continuarão a perceber, mesmo de•. 
pois de promovidos, a gratificação addicional 
de 20 o; o sobre seu3 vencimentos, que lhes 
tenha. sido concedida ao tempo. em que ser
viam como operarios. 

Art. ;L o Ficam revogadas as disposições 
em c•Jntrario. _ · 

Sala das sessõe.~, 18 de .outubro cte 190o.-,- · 
Hen1·ique Lagden, 
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Vae a imprimir. 'o seguinto 

PROJEC'l'O 

N.74A.:.._ 1901 

Concede o prazo de mais um amw de ma
tricula aos eo:-alumrws do cu>:.w superim· 
da E'sco/a Mifit(J-?' d_o B)·azif, ·desligados 
por .?IJ.Qlivo de 1·eprovaçtio em uma -me~ma 

o> efl'citos.Ja.· percepção do montepio ,mlli'iar_ 
o pac docrcpitoou invalislo·, que nãp tiver 
outro n.mptn'o; á mãe. viuvn. ou solteira, rle 
offich\.l fttllecido (3a. dh;cussão) ; 

Votação ilo projecto_ n. 150, de 1900, man
dando considerar como l1llproYaçõef; :plen:H: 
as J1)}lH'OYn,çõe.,; si1}1ple::: • __ com o· g)·áo sei~::, -
obtiüa~ pelos q,l-q.mno; fLUe ~:;tudaram mt 
extincta E~cola. Militar ·do Rio Gr<J.nde do 
Sul. . pelo regulanúmto ele 18$4 (2:t ~li::;'clJ.~;-;ão); 

Votação do projecto 1). 104, d~ .I~OJ, :1\l
toriz<:mdoJJ Governo <~ a.bl'Íl' · <to Miuisterio 
du.s RelaÇÕes Extei:iore_s o ci•ediW da qu.a.nti~t 

A .Commis~ão de Ma.rinlla eGucri·a, tendo neces.;;aría, até 150:000$, e)n _ouro, pétra oc-
• {l_stt~da.4o · o prQjecto ~o $r~- Hcrédia d~ l3á., ·correr :i.s de:-;pems com a representação bra-· 
conced~udo o p;rau> de n~ais um .aní1o de ma~ . ziJeira rnt He.gunda conterencia in~Grnq.ciona,J 
tptcqla ª-Q~ ~x;.g.lq.mnos ~o f:!Ul'~9 ~uperior da americana,.· que so· reunirá -no · Mexico 
E~cQl~ Milit~r (}.o B.~·~zH~ · d~:?lig:l,d()s por mo- ('::<~- discl1s,;ãq) ; ' - . 

. mater·ia dura~~te · d.Q11s ~n~os C()?~SeC1·ttfvos, 
com emenda da Çomm.is.wío ~de ]f{arinlui __ e 

· Guen·a. · · 

tivos <iE:l r~_prpv(!ção em.. !J-llla rn~~ma mat~r~a Continul\ção da 3~ cJiscussã.0 do proje,cto 
durant13 dw..s a11nos .con~eçmtivo~, e, -conside- n. 42 :a, de 1901, que ;fixa as força~ de terra 
rando que. ~ pl'ovidencia, _coptida po mesmo, p;wa q excrcif!io· <J.e 1902; · . · 

· _ ·~ de orclem a merecer <.1 atlienção d.a Camara, Continuação · dt~ _· 3a discussã-o do .Pl'ojecto 
· tªp.t_o l-lHJ.is qqéJ!qto, :por p.n~ outro de u. 708, n. 46, do l90L, · a.ntori_z·mdo -o Pod(}r Ex
·._ Q.e l8f)9, o. Oongres:'loNa.cion<tl já. arloptou ecuti v o a abrjr ao l\1inistcl'io da Guerra. 

- )dentjca . prpvide~pii:J. com reJação aos ex.,.a.lu- 9 crodHon:\tJ·~i.ordiilg.rio de .i;'~25$800, ·pará. 
1P.nos q.oª cursos preparat()rios dos institutos p;~gamcnt(J dl) o1·dçpado a que ~0111 direito . 
militares de ensino, é de pa,r.ecer que seja o o altnox:.u·iée do oxt;incto Al'scrml de Guerra. 
a.llu~-ido p~·ojecto do S1•. Hei·edia de Sá, suh. tle P~t·qn.n1btlco JtJão · Clima.c_o· dós · Sa1Úos 
mettido ás discussões rcgimentaos o ~ppro- Bernarde~; · · · 
, ya,do pela Casa. con'). a seguinte emenda: · -.Contin.uaçã.o da discussão unica do pa.}·e-

Em ·vez de_-cueso SU}Jerior da E:;cola ~fi- cor n. 14, de 1901_, oilina.ndo· no l)entido cl~ 
lit,ar qq Brazjl-diga-::;e: cur.~o superior das serem accoihs us enl.elltlú.s clfcrecidas n'~ 

· Escola~ Militares. O mai$, comoostü.. 3n -~i~cús::>iio _J.~ pl'?Jec_l;o n-. 99 4,· 4o IQO,o; 
Sala c.l-p.s commi~sões 17 I! e julho do 1001.- quo roorg:.\IIIZ<~ a JllStlÇ.h llO D1str1Cto Fo-

4lves · Bw·bosa, Pre:'lidonte. - Cal'los Uallal- dora,l ; · .. · 
canti, re~a.tor. - Uodolpho Prd:v1To. - 1lllm· Conf.inua~ão da- 2a d.i;-Jeussão do pl'ojecto 
que1·q~e Serejo. n. 27 A, de 1901, estabelecendo regt·ns 

para t~ t~d,jutl.ict~(;.ão do hnns nn.s execuções em 
goml. com voto om sr.lHH'<ttlo do ~r. Azevedo 

O Congresso Nacionalrcsolvn: 
Art. I. o Aos ex-alumnof:! do curiio supol'ior 

da. ~scola Militar _ d~ Bt'aY.il, dcslignrlo~ pol' 
mo·ttvo de reprova.çao em uma mesma ma
teria dm•anto dous annos consecutivos, fica 
çoncedido o prazo de mais um anno d..:J ma
ti;ic~la, afim de que possam p1'estar 11ovos 
exames. 

-Art. ·2.o Revogam-se as disposições e~ 
contfa.rio. 
· Sala. _ das s_e$sões, 3 de julho tle 1001 . -

.MtLt!qiiCS; ' . 
Cont;inHaçíto d:~ :1" tliscussã.o do p!'ojecto 

11. 208 A, de !OOo, <J.ntoJ•iza~Hlo o ,Pode1· 
Exocut.ivo' a g-:n·ant;ir o~ Jm·os o amq):'tiza.ção, 
durn.nto 15 <LDnos, na ünportancia. annual 
ele 71:500$, corre_sporidente [!.!) 'mn:Prestim() 
de 6õ0:000$, juros 7 °/~.- e ª'mor~itn.çª'o d~ 
4 o f o, ·que effectua~· :;t Associ~ção · do ·Qu1J.rto 
Centergtrio do Brazil, _par(l. o :fin1 _ d,e ·_ çon
strnir o edificio t1estinado á Escohi. deBel-
his-Ai·tes; ' · · ·· · · 

23 parte, tl.s 2 1/2 horas ou a.ntes: 7J.e1·e<(f.(J. ele Sâ, · · · · 
.Continuaçã.o da discussão unica da emenda 

O Sr. _:Presidente_ Tendo d<l.do do Sen~ido ~o projocto n. 15-Á, c·IQ3,d,e,s~e 
a . hOl'll, cle .~igno .pir•a amanhã iL ~:eguinte a.npo, ~u~ fix<t a forçq naval pa.r:1 o ~ ~xerc~c1o 
ordem do diA': . ·. · - _. · de 1902 ;· . . . · . . __ . · _ · · 

. la 't . . . s _ ., .,. · 3(1. d_iscnssão qo projecto ~L.· 67, . de !9Q l, 
-·-. _. _ . , lld~-~e ~te~- ~~~ hora;-, o~ ant~~- _ <tutorJzando o Podei' E~ectitivo 91· abr1rao 

. ' Votaça? de projecto n. 103 1\, de 1900 (2q I Ministerfo qa Gueúa: o CÍ'Cdito extr<ioNinario 
.· ~e l~Q.P JJ,I~ga.IJ.do que nM d\3v~m ser a.cceitas de 4:806$630, para cumpri!; a ·senteriça do 

as !3IDendas offerecidas na 3·• di~Gus::;ão cJ.o Supremo TribuQal Federal, que mandou 
/;p~o~eg~?· n_. !0~,. dE;~l9001 que equipar~, JJll.ra pag-ar ao m(t,iof Democrito Ferreira da Silva 
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os vencimentos que deixou de rccclJer como ACTA DE -19 DE .JULHo DE 1901 (l) 
lente, em disporiibilidàde, da Escola Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; • P1·esidencia do Sr. VM de Mello 

2a discussão !lo projecto n. 43 A,_ do 190 I, 
autorizancJ.o o Podet• -Executivo a abrir <J.O Ao 1Í1eio-dia procede-se à chama~la, :t qual 
Miliisterio da Juf)tiça e Negoc~os Interiores o respondem os Srs. Va.z de lVIello, Agapito 
credito extraordinari.o-de 2:8~'7$800. pa,ra ])i:l.· dos8<1ntos, Luiz Gualberto, Rodrigues Fer~ 
gamento a· D. Engenia. Torreãp Qprrê.a .d(3 ri.andes, José Euzeblo, Christino Cruz, Cunha 
.Araujo, viuva d.o juiz de ·dir!)ito em tl~snoni- Martins, Rf}ymundo Artlmr, Nogueil'l:i. Ac- ·. 
pilÍdacle bacharel LinU.olpho Hisb.cllo Cqrr(!a cioly, Augusto -severo, Tav~re.s de Lyra,
de Araujo ; · . . Cammo· de Hollanda, Mah\qmas Gonçalves, 

·Nova discus,sã() du. emenda do Sl' .. Heredia Julio · de Mello, Epaminondas Gracindo, 
cl.e S~ aq P.rojo,cto n. 38 A, de 1901, que au:- Araujo Góes, Joviniano de Carv~ll10, Se~bra, 
toriza. o Gõverno a confirmar, atte11tlepdo ;:í.s Milton, Manoel Caetano, Eugemo Tour.mho, 
nccessari.~s vagas, no· prirp.~iro po:stn de Alves B<n'bosa, P~ranhos Montenegro, H~- . 
official do exercito, os alferes graduq,dos que redii1 de StL, Hcm'ique La.gdcn, Donclcciano 
ti. verem ohtÍdo as approvações plena::; de q1.1e de Souza, Nilo Peçanlta, Aureliano clos-flaQ.
trata o ·art. 95 do rQglÍlarnentp de 18 de tos; Martins Teixeir~, Oliveira Figuoirodo, 
abril.de 1898 ; · Gastão da Cunha; João· Luiz, Penido Filho, 

·_ Dis.cus~ão · unica do prpJecto- n. 10~, de Esp~l'idião, Bueno de Paiva, Antonio Z'1Cl~a
I90 l, autorizando o Governo a ~OJ1GI1d~r um rias; Henrique Salles, ' Manoel Fulgcncw, 
anno de licença com todos os vencimentos, Lindolpho Caetarro, 0\egario Ma~iel, Rodol-; 
ao Dr. Manof)l José tle Qu!3il'o~ Ferreira, pre, pho Paixão, Gustavo Godoy;- Dmo B.ue~o, 
paraÜQl' de pliy~icl\ tl<~. K-!COJ<~ Polyl;cclmicn., Valois do Castro, Oliveira Bt•;:~.ga, TmxCJra 

· para tratat• de sua sauue ; .. · Br<\nriã.o · Ovidio Ahrantes, Lindolpho Serra., 
Pil'lcmsão uni.ca rlo projecto n. 2~, de Manoel Alves. f.laula. Ramo~, Francisco. To

H395, olevando (!. HJO.i: rnens;w::~ a pensio qpe lcntino e Ger1nano Hassloehcr (52). 
percebe D. Cybele rle M.er).donçP..Souzi1 Mon- Deix:ani de c;ompamccr com causa parti-
teiro, vi uva d.o tene11te honorarw do ex.el'- cipa.~q. Ó·s Srs ~ Urbano -~ilin~os, • Car~os. d.e
cii;o Heleodnro Avelino do Souz;<~ Monteiro ; Novaes Ancrelo N<lto, Jo~e Bolteu,_,'(, Sa. Pm~ 

4a. discwBã.o do projecto ll' :?64, lle 1900, xoto, P~qr.) 0 ()hcrrnim j, Luiz. Domingues, Gt~e
autorizamlo o Govemo a_ prorogar Q nrazo delha Mo!lrão, José A.vclmo, .Joao Lope 1, 
conc.edid.o á SocieiH:vle Montépio Geral de I~ereil'a Reis, Somos Ncivn., Lima. f?ilho, 
Economia dos Soryidorei; do E,;t<1do, })<W>~ Tr-indade, Silv<~ . __ M<~riz:, Gomes de M.a;tt,ns, 
indemnizar ao Tllo1om·o Feqcr·nJ da qnan.tia Bricio · Filho Moreim. Alvos, Coenolio da. 
que lhe é devedol'a. até quo G:-J:.la in.{i;ituiçfi.o Fonseca, Est~eio CoimlJL'iL

1 
Elpidio l•'il?uoi

rognlitrize StJi1 'l>ituaçiio, vo<lendo l~nesmo l'()dO Neiva FranciSt\0 Sod ré, Pi.1UitL Glluna
relcva.kJ. do pagamento ria Illlpor·tanct:1 em ri'i.es,' Vcrgn~ de Abeeu, Augusto elo. Ft•eii;a_s~ 
que :fieon n.lcn.nc:.a<lt\ no anno de 1899; Mm•coli.no.l\'Totll'a, Dionysio Corqueu·a, .Josu 

Ja discussão do projccto J.l. 11 A, d~) 1001, Mon.if).rdim, qcl::!Q tlosl~ois, S:lmpaio l<'orr:~z. 
aut01jzandn o Poder· I<:xecuti ro a a.l.H'Jl' um Raul· Ba.l·t·o~o. Ma.rtinhu Campos, Ru.ng;ul 
credito da quantia !lo 2:68B$045, ao MinisLe- Pestana Estcv:nn Lobo, Alft•edo Pinto, Nc
rio da Fazenda, pari). pn,game1lto !In f!wrtLgeqs, cosi o Tavares, Mayl'iák, Silveira Dt'ummo!ld, 
agtia .e objeóto., dé oxpedi,ente fo~·neci!lOf.pela Arthur Torres Mit·<~mh~ Az1wcdo, Pa.ulmo 
Companhia das Aguas de Maceió e outros, Carlos, Alfr.edb Ellis, Araujo Cintt•a, X;t_vie.r 
:Por cont;a .doMinistp~·io dé1> Guenq;, du~ante de Almeida., Xavier do Yu.l~e, B.arbos~t Lt~a, 
os exerclC!OS de lS94, 1896, 1897 e 1808, Francisco Moura, Angelo Pmhetro, V1~tormo 

gu. dV;cus~ão do proj~,cto tL ~31 A, de 1900, Monteiro, Pinto· da, Roelut c Veilpasmno de 
elevando ~t 16 .o 'ün~qerQ de engenheiros- Albucpierque-. 
chefPs de distl'iGto, ll<\ Director!a. .GeL·al dos . 

.... 1 1901 E sem causa.- os Sx·s. Cal'lqs Marcellino, 
Te1egraphos, no exol.'~.icio c e . . Al'lJuq'ürii'ClU. ·c Serêio, Gabriel Sa_lgado, Artln.n• 

Vem a mesa a st;~gnmte u " d B 1 
· _. Dl'lCJ,A1lAQÃO · Lemos, Antonio. Bttstos, Indto o raz~ , 

Declaro q-ue votei a favor de todo o pro- Serzedello· Corrêa, Anizto de Abreu, ~loap 
· · 1 · a do Gayoso, Joaquim Pll'e.s.. Tho~u,z AccwJ.Y• 

· jecto .n. 12, de I?O I, ~qqtpç~r~nc 0 M o· sas, VI.l'O't'lio Briaido., FranclfJCo Sa,_. Feeu~l'lC.O 
tavolagem, os Lt·ontoes, boliches etc., c pro-· o • ~ . . Gonçalo Sout()' 
hibindo a extr·acção. de lotel~ia'3, tPcs a.nnos- Borges' Sergu ~a,hoy~t, C . l Celso 
de- ois da pttbliétt·;ão qestç:.·t~~· - _ . Eloy de Sot~z~, .J~.l'ImriO .· ou~1n 10, 

§nl_a da_'! s.essões.ltl de JUlho de 1901....,.,- de ~ouza, 1etxemt de Su.
1
,d.Joã.o Vieira, 

"" · ·. · ·· · Pereu·a de Lyr;t, Esmera mo ·Bamletra; 
Pa~~~a~r~~~~··~ sessão ás 5 hora c; da t'~rclc. PedL'J · Pornan:J,buco,, · Atronso Cmtn.; José 

< ' · · ' · • Duarte, Al'l'O:lí.el}~~ Gi11vao, Raymundo de 
30-

Ct~mar~~o V. Vlii 
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Miranda, Sylvio Romaro, Rodrigues Doria, leira na segunda conferencia internacional 
Famto Cardoso, Castro Rebello, Tos&R., Felix americana, que se reunira no Mexico (2 .. dis-
Gaspar, Satyro Dias, AdalbertJ Guimarães, cossão) ; . . 

jtodriguesLima, Tolentino doJ Santos, Eduardo Continuação -da 3a discussão do projecto 
Ramos, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, n·. 42 B, de 1901, que fixa as forças de terra 
José .. Marcellino, Irimm Machado, Nelson para o ex·;i•cicio de 1902; · · 
de Vasconcellos,. Oscar · Godoy, Augus.to Continuação da 3a ·discussão ·do projecto 
de Vasconcellos, Sá Freire, Barros Franco n. 46, de l90l,autoriza.ndo o Poder Executivo 
Junior, Antonino Fià.lho, Lourenço Baptista, a abrir ao Ministerio da Guerra o credito 
Alves de Brito, Silva Castró, Custodio Coelho, extraordinario de 4:225$800, para pagamento 
Pereira Lima, Julio Santos, Pereira dos do ordenado a: que tem direito o almoxartfe 
Santos, Joaquim Br•eves, Theophilo Ottoni, do ex.tincto Arsenal de Guerra de Pernam
Viriato Mascarenhas, Francisco Veiga, José buco João Climaco dosSa.ntos Bernardes; 
Bonifacio, Monteiro .de Bar1•os, · Ildeffonso Continuação da di.lcussão unica do parecer 
Alvim , .. Mont-eiro da Silveira,- Carneiro n. 14, de 1901, opi1141ndo no sentido de se"· 
de Rezende, Francisco Salles , Adalbe:rto rem acceitas as emendas offerecidas na 3a 
Fm·raz, Leonel Filho, Lamouriier Godo- discussão do projecto n. 99 B, de 1900, que 
fredo, Landulpho de Magalhães, Sabino re.:>rganiza a Justica do Districto F'ederal; 
Barroso, Ca.rlos ottoni, Nogueira Junio1•, Continuação da 2a discussão do projecto 
Eduardo Pimentel, Lamartine, Padua Re- n. 27 A, de 19()1, estabelecendoregra.s para 
zende, Fernando Prestes, Moreira da Silva, a adjudicação de bens nas execuçõ~s em ge
Malta Junior, Domingues de Castro, Costa ral, coril voto em separado do Sr. Azevedo 

·Junior, Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, Marques; _ 
Joaquim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Luiz Continuação da 3a ·discussão do pr.:>jecto 
Piza, Cajado, Cincinato B1•aga, Azevedo· il.. 268 A, de 1900, autorizando o Poder Ex
Marques, Hermenegildo de_ Moraes, l3ene- ecutivo a ga1•antir os juros e amortização, 

.. " dicto de Sguza, João Candido, Alencar Gui- durante 15 annos, na.importancia annual de 
·inarães, La.menha Lins, Carlos Càvalcanti, 71:500$, correspondentes ao emprestimo do 
Marçal Escobar, Soares. dos ·Santos, Fran- 650:000$, juros de 7 °( o• e amortização de 
cisco Alencast.ro, Rivadavia Corrêa, Aure- 4 °/o, que e1fectuar a Associação do 4° Cente· 
liano Barbosa, Alfredo v~u;ella, Campos-car~ na.rio _do 'Brazil, para. o fim de co•struir o 
tiel', Cassiano do Nascimento e Diogo For- edificio destinado á Escola de Bellas-Artes. 
tuna~ . Segunda parte, ás 2 l/2 horas ou ante1~: 

Continuação da discussão unica da emenda 
· O Sr. Preside&i.e- Responderam do Senado ao proJecto n. 15 A, e 15 B, deste 

á chamada apenas 52 Sl'S. Depntt~.dos. anno, que fixa a t'ot•ça. naval para o exerci-
H · :-- ·1 · - cio de 1902 ; 

O,Je nao ta sessao. . 3a discussão do projecto n. 67, de 1901, au-
A'oi•dem do din. pa.t•a amanhã ê a. mesma. tol'izando o Poder Executivo a abrir ao Mi-

de hoje, i:;to é: nisterio da Gueera o cr•ed.ito extraor•dinario 
P1•imeira parte, até 2 l/2 hot•a.s ou antes: de 4:806$630, para cumprir a sentença do_ 

- . . · Supremo Tribunal Fedet·al, que mandou pa-
Votaçao do proJecto n .. l03 A, de 1900 (P1L· gM· ao major Democrito Fe1•reira da Silva 

re~!'lr n. ,23, d_e 1901), JUlgando qu.e nao os vencimentos que deixou de receber como 
d~v~m se~ accerta.s. as emendas o1fereCida.s na lente, em disponibilidade, da Escola Militar 
9 t~Iscussao do proJec~o. n. 103, de 1900,_ que do Estado do Rio Grande do Sul ; 
eqmpar~, pa~·a: os effe1tos da. P?rcepç~o do 2a discussão do projecto n. 43 A., de 1901, 
I'9ontepro ~1lJ.t~r, o pa.e deereprto ou m!a- autorizando 0 Poder Executivo a abril• ao 
hflo, que nao ~1ver outro ~mparo, .á ma~~ Ministeri.) dà JustiÇa. e Negocias Interiores o 
v~uva Eu solteira, de offiCial fallec~do (3 credit 1 extraordinario de 2:827$800, para pa· 
discussao); ~- gamento a D _ Eugenia Torreao Corrêa d.e 

Votação do projecto n. 150, de 1900, man- Al'auJo, viuva do .juiz de direito em dispam
dando considerar como approvações plenas bilidade bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa 
as approvações simples com o gráo seis, ob- de Araujo ; .. .. . 
tidas pelos a.lumnos que estudararu. na. ex-. Nova discussão daemenda do Sr. Heredta 
tincta E$cola. Militar do Rio Grande do Sul de- Sá ao projecto n. 38 A,. de 1901, que 
pelo l'eg)llamento de 1884 (2a. discussão); autoriza o G~verno a confirmar, ,:;ttt~n~ 

Votaçã. J do p1•ojecto n. 104, de 1901, auto- dendo ás necessar•ias vagas, no pr1me1ro 
,.rizando o Governo a abrir aa Ministerio das posto de offi.ci~l do exercito, os alferes • g_!'a.: 
. ·Relações Exteriores o credito da quantia ne- duados que tiverem obtido as approvaçoes 
·.cessaria, até 150:000$, em ouro, para occor- plenas de que trata o art. 95 do regulamento 

rer ás despezas com a representação brazi- àe 18 de ab1~il de 18CJ8; 
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. Discussão _unica do project) n. 102 de Olega.rio Maci.el. Pa.dua Rezende, Gustavo . 
l9:Jl, --a.utortzando o Governo a c<lnc~der Godoy, Valois cb Castro, Lindolpho Serra, · 
um anno de licença com todos os venci- Paula Ramos, Ca.l'los Cavalcanti, Francisco 

. ment~s _ao Dr. Manoel Jos_é ·de Queiroz Tolentirio, . Vespasiano de Albuquerque · e 
, Feri'eJra , · _pt•eparadot' de physiea da Escola Diogv Fortuna (49). - .. - . · 
Pol;ytechmca, para tratar de sua saude · · . . . 
. Dtscw;.~ão unica do projecto n. 242,' de Omxam\;1 d.? comparecar', com ca.usa pat•tici- · . 
1895, elevando a 100$ mensaes a pen.~ão pada, os ".P.,. Urbano Santos, .Juho de Mello, · 
que . :perce~e - D. _ · Cybele do- . Mendonça- José. B~iteux, Sá Peixoto, Pedro_ Chermont, 
Souza 1\fontmro, viuva do tenente honorario Ch~J.stmo Cruz, Guedelha .. Mourao, Pe:reira 
do exercito Heleodoro Avelino de Souza R_e1s, Soares Neiva, Lima Filho, 'l,'rindade, 
-Monteiro ; S1lva Mariz, Gomes de Mattos, Mo1•eira Al- · 

3a discussão do p1•ojecto n. 264 de 1900 ve~, Cornelio da Fonseca, E.~meraldino Bati
autorizando o Governó a prorogàr 0 praz~ de1ra, Estacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, 
(!oncedi~o- â ~ociedade Montepio Geral de .c.~stro Rebello, Neiva, .Miltt?.n, Tosta, F1•an- . 
Economta dos Servidores do Estado, para CI~co Sodré, Paula Gmmaraes, Yergne de . -' 
ii_ldemnizar ao Thesouro Federal da quan- Abreu! Aug;usto de F~eitas, Marcolin~ M~n1.· _. 
t1~ _que lhe é devedora, até que essa insti- ra, D10nys10. Ge~que~r~. José MonJardtm; . ~ ,· 
tmçao regularize sua situação, podendo ~elso dos ~e1s, Sampa1o F_erraz, Raul Bal'· . 
mesmo releval-a uo _pagamento da im- Ioso, Martmho Campos, Nilo Peçanha, Ran
portancia em que ficou alcançada no anno gel Pestana, Estevão Lobo, Penido Filho, 
da l8!l9; . . • . A_lfredo Pinto, Necesio Tavares, Mayrink,, 

Ja di~cussão do projecto n. 11 A., de- Stlveira Dr-~mmond, A1•thur '!'orres, Miranda 
1901, autorizando o Poder Executivo a abrir Azevedo, Dmo Bueno, Pauhno ·Carlos, Al· 
UJ'!l _ cre~ito da quantia de 26:638$045, ao f1·e~o Ellis •. :\raujo Cintra, X_aviel' de Al· 
MmisterlO da Fazenda, _ para pagamento metda, Ov~d10 ~bra.ntes, Xav:ter do Va_ll~, 
d~ forragens, agua o objectos de expe- Alencar Guunarae~, Ba~·bosa I.:tma,_ Franc1sc~ . 
dtente fornecicJ<>s .pela Companhia das Aguas M~ura., ;Angelo Pmlle1ro, V1ctormo . Mo~
de Ma.c.!eió e outros, por conta do Ministerio tem~, Pmto Tda :Rocha, Alfredo Varella e 
da Gum·ra, dU1·ante os exercícios de 1894 Cass1ano do Na.sCJmento. 
1898, U~97 e 1898; · · ' E sem ca.usa o~ Srs. Ca1•los Márcellino, AI: 

3& discussão do projocto n. 231 A, de 1900, buquer-tne Set•e,jo,Gabl'iel Sa1gado,At•thur Le
elevn.ndo · a 16 o numero de ·engenheiros mos, Indio do Bt•azil, Serzedello Cot'l'ê!J., Josê · 
chefes de districto, na Diroctoria Geral dos Euzebio, Cunha Martins, Anizio de Ab1•eu, 
Telegraphos, no exercício de 1901. · João Gayoso, Joaquim Pires, Raymundo 

Arthm•, Virgilio Brigido, Eloy do Souza, 
Teixeira de Sá, PeJ•eira de Ly1•a, Malaquias 
Gonçalves, Pedro Pernambuco, Alfonso Costa, 
José Duarte, At•aujo Góes, Arroxellas Galvão, 
Raymundo do Mil•a.nda, Joviniano de Car-

ACTA DE 20 DE .JULHO DE 1901 

Presirle;cia do S1·. Vaz de Ji-IeUo 

Ao meio-dia procJdê-se {~ chamadá, ·á. qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novam;, Angelo Neto, Agapito · dos Santos, 
Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Antonio 
Basto3, .. Luiz Domingues, Rodrigues -Fer-

,nandes, ThOmaz. Accioly, Nogueira Accioly, 
João Lopes, Franci:;;co Sá, Frederico Borges, 
Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Augusto Se
vero, Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda, 

· Ermirio Coutinho, Celso ·de Souza, Bricio 
Filho, João Vieira, Epa.minolldas Gracindo, 
FaustO' Cardoso, Seabra, Alves Barbosa, 
Heredia de Sá, Augusto de Vasconcellos; 
Alves de Brito, Julio Santos, Aureliano dos 
Santos, Martins Teixeira, Viriato Masca
r~n.~as. G~stão da Cunha, João Luiz, Espe
rldtao, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 

. valho, Rodrigues Doria, Sylvio Romero, 
Felix Gaspar, Manoel Caetano, Eugenio Tou
rinho, Sa.tyro Dias, Ada.lberto Guimarães, Ro
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Paranhos Montenegro, Galdino Lo· 
reto, Pinheiro Junior, .José Ma.rcelliito, Irineu 
Machado, Henrique Lagdeif, Nelson de Va.s
concellos, Oscar Godoy, . Sá Freire, Barros 
Franco Junior, Antonino Fialho, Deocleciano 
de Souza, Lourenço Baptista, ·Silva Castro, . 
Custodio Coelho, Pereira Lima, Pereira dos 
Sa.nto:i,-Oliveira Figueiredo, Joaquim Breves, 
Theophilo Ottoni, Franci.-;co Veiga, JoSé Bo
nifacio, Monteiro de Barros, lldelbnso Alvim, 
Monteiro da Silveira, Bueno de Paiva, Car- . 
neiro de Rezende, F'rancisco Salles, Ada.lberto 
Ferraz, Leonel Filho, Lamouniei• Godoft>.edo, 
Antonio Za.charias, Henrique Salle~. La.n
dulpho de Magalhães, . Sabino Bat·roso, Carlos 
Ottoni, Nogueira Junior, Eduat•do Pimen
tel, . Rodolpho Paixão, La.martine, Fernando · 
Prestes, Moreira da. sn.,-a, M.,lt_a Ju-
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nior·, Dominguea llc Castro, Oliveira· Braga, Continuaçho da· 2a discussão do projeto 
Co$ ta .Junior, Bueno de Andrada, Adolpho n. 27 A, de 1901, .estabelecendo i'cgras para 
Gordo, .To<tquim Alval'o, Edmun(lo da Fon- a. adjmlicç:'i,o de bens nas execuções em geral, 
seca, Lu ir. Pir.a, Cajado, Cincimd;o Beaga, com voto em separado do Sr. Azevedo 
Azeyedo Ma1'quo~, Hormcncgllllo de Mor;1.es, Marques; 
Tcixcii'n, Brandão, Benedicto 1lo Souza, Ma- Continuação da _sa discussão do projecto 
nocl Alves, .João Candido, Lu.mcnha Liri :, tL 208 A, de 1900, m~torizando o .J>odcr 
Marçal E:'>cobé'Lr, Soares tlos Santos, per- l~xocutivo a gn,l'antir os juros o n;mortiza~ã.o, 
mano . 1-Ias.-Jlochm>, Franeisco Alencastro; durante 15 :wnos, na importancw, annual ele 

. Riva(la.via Corrêa, Aurelhmo Barbosa e C<1rn.:. de 'H:OOO$, COtT.Oipouden·tes ao emprestimo 
pos Cartier. ., de.650:000$, jtu'OS d~ 7 °/0 , e amort.iza.ção 

qo 4 °/0 , que clfect11ar a Associação d() 4° 
O ·Sr. Pr·esident.e-Ro:.;ponderam Contenâ,rio do Brazil, para o fim. de con-

.ã chamada, apQnas 49 Sr.;. Deputado.:;. struir o etlificio destinado <t E:::cola do Bollas• 
Hoje nao 1H1 ~;es:;ão; e mai~;, tendo chegado Artes~ . . . 

ao conhecimento da. M(~sa a. infaul".>ia noticia Segunda· part.e, ás 2 1/2 horas ou antes: 
llo passamento do illnstre represen~antc do . 
. Ce~LJ':í, o Sr . .José Avelino, esta se .fará re- Continuação da discussão unica. da emenda 
}Jresentar _nos l-lcus1'unerae:., ._ üo Seng.~o ao pro,jecto n. 15 A o 15 B, lles~e 

·.A oi.'dom du dia para 'scaunda-feira, 22 !lo anpo, que fixa a força naval para..b ex.ercicio 
t · t ·~ 1 rJe 1902; · ·· . 

corrcn c, !J a :;egum c ordem do (ia: - ~)a iHscussão do projecto n. 67, de 1901, au-
Prirq.eira part.c, até 2 1/JZ horas ou antGs: torizando o Po(ler ExecUtivo a abrir ao Mi
Votaçü.o do projecto n. 103 A, de 1900, nisterio da Gncr·ra o credito oxtraord1nario 

· parecer n.. 2J, d.e l 90 I. julg;mdo que nã,q ile 4:806S'.Q30, p11ra éurnprir a· sentença do 
-devem ser accci:tas as emendas olfereéida.s Supremo Tribun ai Federal, que ~andou pu
na 3" discus~<'ío .do projecto n. 103, de 1900, g:.tr ao major Democrito .Ferreira da SUv<~ os 
q_ue equipara, para os effeitos da :perc.epção vencimentos que dQixou de receber como 
do montepio militar, o pae decrepito ou lente, em disponibilidade, da Escola Militar 
inv<dido, que níTo tiver outro a.rnparo,·.t.t (,lo Estaqó do Rir) Grande do Sul; 
mãe, viuva, ou solteira, .de officiiü tu.llecido 2a discussão d.o projocton. 4:3..-1, de 1901, 

· (2a discuss;io); r.nrt.orjzandó o Poder .. Executivo a abrir ao 
· Voktçfio do projceto n. 150, de IQOO, mn.n- Mini:;;terio da Justiça e Negocias Interiores 
dando eonsidm•ar ç:orno ~~ppruvaçõcs ·plenas o CJ.•eilito extMtordina,rio 1Je 2:827$800, .para, 
as n.pprova.r:ücs sim11Ics com o gr(LO &eis, pa.g;1mcnto .a D. Eugenia TQrrefL<) Corrêa 
:ob1,irlafl pelos ·-alumnus IJlHl estud;.u·arn na de Araujo, viuva. do jniz do direito em ui~
c~tincii;L E~cnla Mj!ita.r: do Rio Grande do ponibililhtdc lJa.clmi'cl Lindolr;lw Hisbello 
Snlpcl;) rogula.monto elo 1H84 (2' cli~cussão); Corrên de Ara.u,jo; 

Vutn,çfto do Jll'OjL~cl,o n. 104, do HJOI, auto- Nova discussi:tO d<J• emenda do Sl'. Hercdia · 
rizaruhi o Goynrno n abr'ir ao Mipistorio q.as do Sà ao pro,jecto n. 38 A, de 1901, que :w
Rola.r;iíns !•:xtcrioJ•es o cecditn Q.a quantia ne- toriza o Governo a confirmar, attondendo ás 
cosR:.Lt.·ia, ai;(\ H50:000$, em ouro, ])a.ra occqr- nccessa.rias vagas, no priniciro posto de ofii
rm· :i,s doiipozas com a rcpre.~:eptuçíio brazi- cial- do exercito, 'OS alferes graduados que 
Jeira na, segnnda: eonlorenci;:t intprnacional tiverem obt.iJo as apprová.çõcs plenas de que 
am~rjeana, que se reJ]nir(L no Moxico ( 2a trata o art. 25 do regulamento de 18 de 
discus~:;fto); .. - abl'il de 1898; · · ·• . · . 
· · Chni;iill}:.tçi:í:o d:.L 3n. discussão dp · projecto Discussão 1.1nica do projecto n, 102, de 1901, 
11. 42 n,· de l!JOl, que iixa as i'órç:ts de terra autorizando o Governo a conceder um i).nno 
:p;tra o exel'cicin de 1902; . de licença, com todos os vencimen~os, ao 

C_ontil1uaçiio <la 31
' discussil.o do projecto Dr. Ma.noel .José de Quoit•oz Forreil'a, pre

n. '4G, do 1001, autorizando o Po<lor gxe~ parador <.te physica dt~ Escola Polytcchni~a, 
c:útivp a abrir ao Ministcrio da Güerri o para tratar dp sua sandc; 
Cl'~4Jtn <;xtral~n'dinario <!c 4:2.21"?$800, para Discilssão unicn. do projecto n. 242, de 
pn,gamonto do ordenado a que tem direito o 1895, elcvan<lo a · I CO$ mensa.es a pensã.o que 
~Jn)oxb.r·ifo do extinéto Arsennl do Guer·ta de pcrcebG D. Cybele de Mendonça. Souza Mon
Pcrnambuco .1oii.o Climaco dos Sn,ntcs )3er- teit•o, viuva do tenente bonorario do pxeecito 
nardes; · Hcloodoro Avelino de Souza Monteiro; 

Cqntinu:j.ç~o da. discussão nniüa tlo parecer 3a cli,;cu:-;,;ão llo projncto n. 2CH, do- HJO'), 
· n. 14, 1lo I 90 l, opinn.rúlo no sentido tle se- . a.utoriz:tn<lo n G()vcrno a }Worogar u }Wazo. 
rem açccitas ·as ómendas ofterccidas na ~1"' concedido :L Sociedade Montor)io Got'at tlc 
·dis(!ussão <jo ·projocto n: DO B, de, 190.0, que Economia dos ServidOL'CS do E~Ji;;~(lO p;tra in
l,'eorganiza :r, ,Jusl,iça do Distr.icto Fe<ter~l; (lmnni;r,aT' a.o Thosour·o Fcdcr<~l rla, qu:mtir~ 
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que lhe é deved?ra, <.~té t]_t:c essa instituiQtí.o 
regularize sua srtu;~ç?i,o, podendo mesmo 1'0-
lovat-a do pagamento dt~ imporl;:mci<l. c1n 
quo ficou u.lctnça.da no t1nno de 1899; 

la· discussão do projecto n. ll A, de HlOl 
autoriz mdo o Poder Executivo a abr·ir un~ 
cre!lito da quani;ii1 de 2:038$045, ao Minüd;e. 
rio· da Fazenda, pwa pn.ga.mento de forrth
gen~, a.gmt c objccto.: de expediente forne
cido.> pela Companhia da'~ Aguas do Maceió c 
outros, poe conta do Mini~;tol'io da Gucrl'tt, 
du,mnte o; exercício.; de 18947 18\JG, 1897 c 
1898; 

3"' discu.~são do projccto n. 2.31 A, de 1900, 
olcvando t~ 16 o numero de ·cngcn lleil'os 
ellcfe.> de clistricto, na Dit·cc:toria Gm·al d.o.:1 
Telegl•aplt J~\, no exercício de lPUJ; 

3a. discussão do projocto n. 103, cle 190!, 
mat•cc:tndo os ca:;;~J) e <~ fórtrm da e c v i Jií.o dêl.:-l 
condemmtçôcs. 

58" S]~::;SÃO EM 22 (?g .JULHO DI·: H)()[ 

· l'residencia elo Sr. Vaz de Mello (P?·esidénte) 

rodo, Viriato Mascaeonhas,Gastão d:~ Ctmha~ 
José Bonifacio, .João Luiz, Poniúo Filho, Bs
peridiã.o, Bueno de Paiva, AJ('r·edo Pinto,_ 
Ada.lbcrto Fena_z, Henrilgtf:' Sitllcs, ~byrink, 
Sab~no B~rroso, Manoel Fulgcncio, Nogueira, 
.Jupwr·, Lmdo~p~w Car:t<mo, üleg::~,rio Maciel, 
Rodolpho Paix<w, Padua. Rezende, Gustàvo 
Godoy, Dino Bueno, Oliveira Bt·aga, Valoís 
de Cn.sf.ro, Cósti Junior, I~dmundo da FQnscca, 
Azevedo Marques; Ovidio Abrantes, Lindol
pho Sorl'a, .Manoel Al vm:, Alencar Gulma"'
rãcs, Lamonha Lins, Carlos Cav<Llcanti,Paulu. 
Ramos, Francisco Tolontido, M~rçal Escobar, 
Soares dos SantOs, Uef'mano Hasslocher, Ve!'{" 
pasiano de Albuquorqno,_ Alfredo Varella, 
Ca.mpos Ca.rtier e Diogo Fof'Lilna. 

. p\lix<nn 1b con1pa,r,Jéei· eom eausn. pú.rti
Clpada os Srs .. Jo.-:6 BoiG:mx, Sã Peixo&o, Pe
deo Cltm'r!lont, Pewi r·•~ Reis, Li ma. Filho, 
Soare:'! Noiva, Trin!latle, Silva }.lariz, Gome:-:; 
de Mal;lios, Mol'cir:~ Alves, Estacio Coimbra, 
Elpidio Figueiredo, Ca-:l;ro H.obe>.llo, Feanci'sco 
Sodt•é, Vct·gne de Abr,m,Augnsl;o do Fr.d1;as, 
Par<l.TIIlOs _Montenegro, Ma.rcoli:no Mour<~. 
Dionysi{l Ccrqr.wil••t, Samp:do Ferraz, Raul 
B:wroso, :M<Wt.inho Uarnpos, R::~,ngol Pesta.nr~, 
Es·t.cvtí.o Loh:1, Nec:\sio Tava.res, Silveira; 
Deummonrl, Arl;lmr Tori·cs, Mira.nch Aze-
vedo, Pa.ulino_ ca.-los;' Alfredo Ellís, Ara.ujo 
Cintr<L, Xn.vier de Miranda,X:~vicr <lo Valle, 

Ao meio·dia procede-so á.. clLamada, ú. qm1l Baebo:m Lima, Frauei.~:eo lVIottr·:~, ÀngcloPi" 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos do nhciro, Vit~torintJ' Mont.ci.t•o, Pinto daRoclw, 
Nova.es, Angelo Noto, Agapito dos S_antos, c Cassiano do N:tscimcn:to. 
Luiz Gualbertci, Càrlos Marccllino, Ga.l>ricl l•~ sem c:ntsa os ~rs. Albnq_twrqnc Sorc,jo, 
Salgado, Artltm• Lemos, Antonio Bastos, Ser· In(lio do Bl'azil, Joa.qnirn Piros, Raymundo 
zedello Corrôa, Urbano Santos, Luiz Domin· Art.)LUr·, l~loy tln ~ont.<.t, AI'l'o);olla.s Ualv<Ú); 
gues, Rodrigues· Fernandes, .José Euzcbi.o, Fa.usr.f! Cardoso, Fclix Gaspar, Adalberto 
Ctli'iStino Cl'Ut., _Guodell:Ht Mourã.o, Cunha . Guirn:Lei'~os, Rorll'iguc.~ Linw, Eduardo Rn;., 
Martins, Anizio ele Abreu, João Gayoso; Tho· mos,- Irinou Ma.clw.do, SéL t<'t•eiec, Baf'ro:-~ 
mrtz Accioly, Virgilio Brigido, Nogueira . Feanco .Junior, An l;onino Fiallto, llcoclecbno 
Acctoly, .João Lopes, Francisco Sá., Froderlco de Souz:L, Lolll'ünço Ha.pl;isi;:L, Pc['Cil'a: doi:! 
Borges, Sergio Saboya, Gonçalo $outo, .. 1\U- Santos, .Joaq.uim Breves, TlmophUo Ottoni, 
gusto Severo, ·Tavt~ros de Lyra, ·Cafüillo ele Francisco Veig<t, Monteil'o. elo Barl:'os, Il<lc" 
Hollanda, Er'mirio Coutinho,. Celso do Sout.a, · í'c>n~o Alvim, Mon:;eir·o da. Silvoiea, Ca,eneieo 
Teixeira· de Sá, Brlciô Filho, ;Joã.o Vieira, de Rezende, Francisco Sa.Uo.;, Leonel Filh:o, 
Pcreirà de Lyra, Malaqttias Gonçalvc~s, Es- Lamounier Godofredo, Antonio Z:whariàs~ 

· meraldino Bandeira;, CorneLio d'a Fonseca,. Lanclulpho de Magrtlhães, Coa• los .. Otton~, 
.Julio de Mello, Pedf'o Pet'natnbnco·, Affonso Edurü•do Plrn.:mtel, La.marl;ine, Fernp.nrlo 
Costa, José Duarte, Epaminondas Gra.cindo, Prestes, Mo1•eil'a, da Silva, Ma.ltn. .Junior•, 
AraujJ Góes, Raymundo. do- MiraJ!da," J9v.i- Domingucg de CtLslit·o, Bunno do Aridrad::t.,· 
ni(tllü de Carvalho, Rodrigues Dorrw, Sytvw Arlolpho Gordo; .lo<hquim Alvaeo, Luiz PiZ<:t,. 
H.omero; Seabra, Neiva, Milton, Tosta,· Ma" G:J.ja.do, Glncina;to fir:Lga, HerJncnogildo de 
noel Caetano, Eugenio· Tom•inho, Paula Gui- Mor·ae:J, Tcixeil'<t Hrand5.o, Boneclicto rle 
rriin'ães,. Satyro Dia:-:~, ~l ves B<n'bosa,. Tol~n" -Souza,. João C anel ido, Fl'ancisco Alcncastro t 
ti !lo dos Santos,. Galdmo LoL'eto, Pmhe1ro· Rivaclavia Corrêa c Aureliano Ba.i·bosa. 
Junior .José Monjardim, .José Marcellinor Abro-·se ~L sossiio, 
Horodi~ do Stil, Celso dos Rois, Henrique Ln:- Sfío lid<ts c ~:em debn;l;e <tl)proYi.tdas <t actt~ 
gdcn, Nelson de Vasconeel~os, OscM Gotloy, da sessU.o de !H o a:s do.-j tlia~ 19 e 20 elo cor· 
AnO'usto de Vasconeellos, Nllo Peçanha,,Alves J'C\nl;e. 
de Brito; Silva Castro, Custodio Cocllto, Po" · 
rdra Lima; Julio Sa.ntos, Anrolia.no do:-~ 
.Santos,- Mu,rtins Teixeira., .Oliveira. Flg-uoi" 

0 .. r. (;;u•luM «I" J'WOVftC81 
Sr. Pl'o:;iuoul,o, p(Jdill. paltwm imm COIU., 
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municar á Cama.ra dos Depntados que, 
· em obediencia á deliberação de V. Ex., eu 

e meu illustre collega 2° Secretario compare
cemos á. residencia do nosso pr·anteado col
lega representante do Ceará, Dr. José Av:e
Jino, e acompanhamos o sahimento do seu 
corpo até ;t sua ultima. morath\. (Muito bem.) 

. 0 SR. PRESII>~~NTI·:-A Mc~a tica iuteil:ada. 

O Sr. Camillo dê IIoUanda -
Sr. Presidente, vonho á. tribuna :pedir a 
v_. Ex. que consulte á Camara si consente 
que seja lançado na aeta de seus tr·abalhos 
um voto de pczar- :pelo fallecirnentQ do rna· 
rechal Tudc Soares Noiva, honrado ministro 
do Supremo Tribunal Militar. -

Sr. Presidente, o illustre extincto nasceu 
no Estado que tenho a honra de humildemente 
representar nesta Casa, em irmão do nossó 
respeitavel collega e meu honrado compa· 
nheiro de bancada o Sr. general João Soares 
Neiva, e prestou relevantissimos serviços á 

· Pa.tria., tanto nos tempos de :paz como nos de 
guerra. . . , . 

· _ Nas guerras que t1ve~1os com o Estado 
Ot·iental e com a Repubhca. do Para.iuay e 
do Uruguay prestou o marechal Tude Neiva 
inolvidaTeis serviços, que foram recompen-

. sados com os mais honrosos elogios dos ge
: neraes Osorio, Cmc:ias, MeQ.na Barreto e 
·outros denodados chefes a cujo mando serviu. 
· · Tomou párte no assalto de Pa.yRandü, sendo 

-condecorado com o habito da Ros<t; fez parte 
' das forças que sitiaram Montevidéo até sua 
_ rendição ; tomou parte nos renhidos com-

bates do Passo dá Patria, Tuyuty, onde 1oi 
ferido, Humaytá., Itororó, Lomas Valent.inas 

. e ém muitos outros quo constam de sua br-i
lhante te de ofiicio ; recebendo como premio 
de seu valor militu.r ·elogios, condecorações 
e promoções. 

Sr. Presidente, o marecJm;l Tude Neiva 
viu principil}r c finalizar a guorra do Pa.
raguay assistindo a. todos os seus grandes 
combates, em alguns dos qua.cs foi 1cddo, e 

_em um delles gravemente. · 
> _-Elle era condecorado com .todas as me· 
:~ dalhas da guerra do Paraguay, Republica 
~ Oriental e do Uruguay, com a. de Cava
'· Iheiro da Rosa e de Christo e com o otfici-
... liato da Rosa.. . 
. Nos tempos de paz o marechal Tude 

comma.ndou batalhões, 'brigadas o por di
versas vezes exerceu interinamente, a . con· 
tento · <le todos · os seus camaradas, · as 
funcções de ajudante-general do exercito. 

. No regimen deca.hido toi deputado á a:s
sembléa provincial da terra que lhe servlll 
de berço·, não por influencia. pr9pria., ID<~:B 
-pela -de sua numerosa e honra.'aa fami-
lia. 

No regimen actual o marechal Tude de, 
dicou-se exclusivamente á. vida militar, 
que abra(}OU por vocação ainda muito jovon, 
sendo nisso acompanhado por tres irmãos, 
dos quaes, um; bravo como elle e de nome 
Leoncio, succumbiu no posto de alrere$ em 
um combate travado com as forças tana
t1zadas pelo dictador Solano Lopez,- tambem 
no dia 19 de julho, na época. em que com 
aquellas forças batiam-se os nossos nos 
campos do Paraguay. 

Como ministro do Supremo Trilmnal Mi· 
litar, o marechal Tude Soares Neiva re
velou sempre muito espírito de Justiça., 
merecendo por O;'>Se motivo e pela sua-com· 
petencia sincera. estima c considet·aç:ão dos 
seus illus_tre.; collegas de Tribunal. · 

Foi neste posto que a. morte veiú rouLal·o 
ü. Patria c família que elle igualmente 
ama v a, legando-lhes a}>enas um nome hon· 
rado. · · · 

Concluindo, peço a V. Ex. mandar pu· 
blicat· no Diario do Congresso a L'é de otfi· 
cio do illustre morto. (Muito bem, miuto 
bem. 

FE' DE OFFIClO A QUE SE H,gl;'gltlU O Sita 
llEPUTADO .CAMIU,O D!•: HOLLANDA 

. ~ 

Marechal Tudo Neiva·- O marechal Turle 
Neiva, nasceu em 1833, na Para.hyba do 
Noete, e assentou _Praça em 1854, voluntaria
mente, com desimo aos corpos do sul do 
Imperio. . 

Em · 1857 matriculou-se Ui'l. Escola Militar, 
sendo despachado ri.lteres por decreto de 
dezembro de 1859. 

Marchou com o exercito ao umndo do ge· 
neral Joã.o Propricio Menna Ba.rroto a 29 de 
novembro do mesmo anno, tomando parte no 
assalto <i cidade de Pa .. ysandú, sendo agra· 
ciado com o h Lbito da Rosa pela maneira 
p~r que se 1touve nos ataques do refer~do 
a~. -

Fez parte da força que sitia-va Montevidéo 
até sua. rendição, entra·ndo com o batalhão 
na ret'erida. praça. a 22 de fevereiro de 1865. 

Foi nome:tdo ajudante tle corpo do general 
Sampaio e a 10 de março do mesmo anno se
guiu para o Serro de MonteviMo. 

Em 19 de março do mesmo anno foi pro· 
mo-vido a tenente por estudos e cUtssiftca.do 
no 17° batalhão de infantaria. 

Seguiu para o Estado Oriental em 25 de 
abril do me~mo anno, fazendo parte da 3a. 
divisão do exercito. · _ 

Em 1866 seguiu com o primeiro corpo do 
exercito .sob o cornmando do general ·osorio, 
chegando á margem· esquerda do Paraná. 

Em março do referido an no fez a passa.· 
gem para o territorio inimi~o. assistindo aos 
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combates desse dia e do dia immcdiato e á . Em 1877 paªsou a exercer o cargo de as-
t.omada do 1'01·te de Itapiru. s1stente do qua.rtel-mestre-gener~al. · 

No dia 18 deste mesmo mez e anno mar-
chou com a 3" divisão para o Passo da Pa- Foram est.aH as suas promoções : 
tria, entrando nesta tortific<tção almndonada A tenente-coronel a :31 de outubro de 1885 
pelo inimigo. por merecimentos e estudos, com antigui-

Tomori parte no combate de 2 dem<LI'ÇO, dade de 18 de novembro de 1881 ; a CO!'Onel 
no qual foi ferido, sendo agr·aciado com o a 23 de janeiro rle 1890; a general debri
habito de Christo pela manéiea por que se gada a. 4 de janeiro do 1891; a gcnora.Io p 
portou Iio referido combate. .divisão a 18 de marco de 1892. -
. A 20 deste mesmo mez , marchou para Em lO llo agos ~. o de 1893 I'eformou-~e no · 

Tuyuty, e tendo-::;e aggravado os seus feri- posto de marechal. 
mentos baixou \~o hospital <lo Passo da. Pa- Tinha o curso de infantaria e era. conse-
tria. lheiro de guerra. 

Assistiu ao celebre bomb<1rdeament.o de 15 Era condecorado com todas as medalhas 
de j~,tnho. · d<t guerra do Paragua.y, Republica, Oriental 

Tomou parte nos combates de 16 c 17 de c do Uruguay. , 
julho. O finado occupou con1 bastante criterio 

Em 1867 foi nome{J.do ca}Jitão em ·commis· cargos rle elevada posição no Ministerio da 
t)âo e classificado no 6° bataLhão, sendo dis- Guerra. • · 
pr.nsado a seu pedido do ca.r-go de ajudante 
de campo, afim de se reunjr àtuelle corpo 
em Curuzú. 

Foi despachado capitão eft'ectivo no mesmo 
anno. · 

Passou a fiscalizar o 6• lm. talhão a I o de 
Julho, seguindo 'para. o Passo da. Patria. 

Tornou parte nos eombatcsdc 19 do agosto 
e 2 de ~etembro de 1867, por occasião em 
que os paragua:yos pret!':)ndiam apossar-se 
dos oo;sos comboiOs-. 

Tomou parte no .combate de Tuyuty -e 
baixou ao hospita.l . 

~<'ez o cerco de Humaytá. o seguiu de~ 
po1s para. o Chaco, commandando a ala 
esquerda do seu batalhão, c ahi permaile
cctt cercando o inimigo at(\ a sua capitu-
lação. · '• . · 

Assistiu ;w reconhecimento a viva força 
ás posições de Angnstura a. 1 de outuhro do 
mesmo anno. 

Tomou parte no enconti·o com ·o inimigo 
deste mesmo lado. 

Tomou parte ainda no combate havido 
por occasião em que as · nossas forÇas pro
curavam communicar-se.corn a esquadra em 
Villeta. · 

Assistiu ao ataque de ltoruró, toma.J:ldo 
parte no combate de Lomas Valentinas, e 
assistiu á .rendição de Angustura. 

Marchou para Assumpçã.o e entrou na-
quella capital em 1869. · 

Em 22 de junho· do mesmo a~no f'?i 
agriLCÍittlo com a medalha. do me.rlto mi
litar. 

Nnsto mo:-Jmu nono f'oi pl'omovido a major, 
pot• actos tlll briLVUl'i.L. - . 

E111 1870 to10ou pnl't.o no eombate de Cerro 
Cora., quo 110Z t.ol'IUU 1L guut·ra. do Pa.ragua.y. 

Foi agt'•~cin.do, nest,o mesmo ttnno, CO!Jl o 
otfiyia.lato d;L Rmm., 11elo8 J•olovuntos servH;os 
p~·estados na guerl'a.. , 

O Sr. Francisco Sã- Sr. Pra: 
sido~ to, a Camara do~ Deptttados ~em póde 
avaliar, pela extonsao do v;tcuo tm1ween-· 
chivel quo se abriu ne.;ta banca.da, a intensi
dade da dor que nos opprime. 

Separados para sempre do -companhoiro 
querido, do amigo leal c prostimoso, do bri
lhante collega, atordoados peh~ rudeza do . 
golpe, tão torrivel quanto inopinado : vale 
a. confortar-nos o sentimento de que não só a 
nós enluta a dor de o tet• per-dido ; o luto 
é ta.mbem desta Cam<Lra, o luto é do pa.iz 
inteiro. , 

A morte de .José A volino foi, sem duvida, 
uma perda. nacional ; lo i a oxtincção de uma. 
estrella no firmamento intellcctua.l (lo nossa 
patl'ia.. 
,Poucos dias ha, aqui o tinha.mos ao nosso 

lado, collaborando nos tra.btLlhos dest<~ Casa; 
já lhe e.c;voaç:a.va um torno á. cabeça~~ aza 
mysteriosa da morte e ainda. o seu formosís
simo cspiri~o se ostentava. em toda a sua ro
bustez e em todo o seu fulgor, deslumbrando 
pela. vivacidade, seduzindo pela graça, dando 
aos que delle se _approxima.vam a impressão 
de bem-estar e de felicidade que só nos sabem 
communicar as almas superiores ás ameaças 
dos infortunios supremos. 

Quem de nós, na visão de sua saudade, o 
não verá., muitas e muitas vezes, entrando 
neste recinto, o passo tropego, . qual se lhe 
vergasse o corpo ao peso dQ ccrebro pode~ 
roso, a todos estendendo a mão atrectuosat 
tendo para todos uma phrase de amabilidade 
e de espírito, a todos captivando com os pri
mores de seu coração e as opulencic,\S de seu 
talento 'I ·. . ~ · 

Elle teve esta rara fortu11a de envólver~se · 
nas mais ardua~ pelejas, sem perder o di· 
roi to de apertar cordialmente as mãos ao 
con tondor. 
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~ Polomíst;n. · vigoroso, o1·a um díscu tido r ra.nea,. o vereis como os acontecimentos qu& 
ca valhoir·o. · elie cdticn, os hQmens q uc tliscute ou com-

Porlia. osnmgar o ad vcr.;ario . pela strp::!- bate, não se vos inostram orliósos óli rc:pu
rioridadc do .raciocínio, . pela . .forç:a da diú.- gnn.ntcs, rna.s s~ revelam pela feição sym-
lectica ; nunca o, ot•gullto da victoria. o levou pathica qlicpossâin tor. . · _· . · · 
a humilh;u· o '/Cncído. Até 11<\. politicâ, ingrattt 6 jnescluii)hn., até 

A :-;uci. p~nnn. do ma\:; fino aparo jaml'..\s ~c na politicá !le nossa terr~ . .rneiô . ostreHo .. o 
erv.mno í'el üa diffa.mação, das objul'ga.to-' atrophladol', om Q.tid os vôos in'tellecttiacs se 
rias ocUenta.s, das aggrossões inexpiayeis. af:igliearn ti.m.1cl'idades dc!!v<ül'aclas, ertr que 

Não faltwam, é ceeto, à sm~ linguagem as rtguia.;; ~e·empolciram, ein que' as consti~ 
· essa cncl'gia, o~sa rijeza, C;)SC vigor a.thletic() tuições mais viris se emasculàni, até ahi 
que ca.ra.ctcri.zam o a queAri:;;toteles chn;mava elle oncontl'ava onde ttpprphender um peefit 

·estylo agonistico; .sabia. porém; ungil-a de de graça o de belleza,. . . · 
tanta, galanteria, de gr·aça tanta. que n.admi- Dir~se-h~a.q,ue _coloridos por saa pertna., os 
i:ação hc.ütava, · Cl\1, applaudir ou a certeza trechos mais asperos da. natureza se tra;ns-
do> golpes. ou <L boHeza do campeão. ' . tormtwt~m .om encantador_as paisn.gens. . 

Habituado .a versat• com mão diul'ria. e Talento He extraordiiia.óa dí.ictilidade, elle 
noctürna as lottras·classicas, trouxe dóllas a extrahhi dejOlias as j;,liida.~ do sâbcí~· gem
cotTecçã.o do dizer, a clega,ucia aUica,tt nm;s- m<~s com qlte se adornassn. _ Pddia di.zer~sc 
ctila onel'gi~t (ht phNse .q-ne o tori1ai'<tm üm delle o que dé Burltê, o gra.ndê pràuor in-. 

~~ dos mais- estilúados elos nossos ptíblicista.S. glez,di.~so notavel . critico: <<' A .. fgnoran~üt 
:~; :;- · .. : A' bonhomia com -que. eU o encaráva . as popular considei•à v a . o.;~ (nrr:iota:s, . de .revo~ 
~'.0~-~~usas, ú doçní•a do tompe'rtünento, .ií rép~- luçõe.c; jnpne1,1sa~. o_qxcentl•icas, ,,mensageii·os 
~'o~ - - · gna,ncia pelos. conf~ictos accr'bos das p<iixõcs jncunibido~ do N~colherúa.S' cafu:ªdas a;till.o
'\: , o. dos iniieresscs nmitos charüiüú. . scéptici:;; sphe~·icás lii.ateria.és C\:n'l\ql:i.u aiimbritassen:ui 
'-> lüo •.. como f!i o ti·avo da ahsoli.ita descrenç:à colilbu~tão,(~ . fogúei~ri. d,o st>l. _ Assün,_ óllo 
:-~;.: ~11.uilessc diluü·-se na. v é11t tn: a exc~is'a dq s;::t6er pci· tus~rà _às i;egiõe~ do .sn;bb~, · eolllendo ).lell:is 
~:: ~;e~xergat' .nos erros a. a.lrna de ·verdad~. ·fiue coin quê mànCoi· vivo c a.céosó o bi'ázeiro ([e 
:t~i .. ~ncs coriteern, de i;ospDitn.t· TI:) );>:ü'adóxô t~e seu espírito». · ·· ~ - · . ._ -· . . . · · 
[f·/hoj9 o axioma do amanhã; de collocar .acima Nóstâs palavN,;s, · S1' . i).r~sidchte, . não . 
~;.~;de nossa.-; presumpç~ões e tlc nos.3as vaidades - tenhopr~tendido fazer siqü:er um ligcir·o 
::::,:·a lição dos a(~ontecimen to.s c o podct• do eséorço do bcllo . espii'ito r1úe se evoloü de 
r:<·· _f'auo! eiitt·o 11ós. . . . . . . . . . . • ú · E-;;;;a indiiTet;eilçií. philosopllici1 se üão cori- Hão cb fazer-lhe iL lJio'gt·aphiú. os CJ;UB ôsdre-
5:: Çilia de cedo com1 tt _ vocâção do pr;opitgtti1- vorcin <~ hiBtoria J)olitica ijp nos's~~ patria 
;fi:>dísta., do l!,lta~oe, do ';tpo:-;tolo • .Jo:-; :. Avelino neste:,; ultimo.s trinta . a11nns. Fa.:t•-lho-liã.o n. 
;;:: · f;ó o foi, quando o astr·o dà. rml~lnpç!áo; t"üti~ crfticaos qi1é êstüdarctü nas pólei11icá.s do 

land.o no . ILOrizont (~ de sua terra nata.l, o nosso tempo a iriflúencta moral exercida. 
-~- -> af•_rttstou de .üurilbr;~~il.o, co1110 a(~- iiiii}el1i1dor pelas.- i~tall_~gc~_cia~ c pelos Qara,G~_ôl~es- qUe se 
, . romano o signo victol'ioso dá Ct•uz. ~ . onvàl voi·am nellas. · . ·. . . . .· . . ... 
y. Não . que <~ ltü<.t o ;p--rastas~o, não que o · Mas o l~statlo Q.o Ceará, quêélle .rcpi'ese:o.~ . 
,,:::- fize.c;::icm esmoreécr- os caminhos auruptós; :. to'tt.com.ta,ntô brilho .nestitCa~à, hi( de prah- •· 
~;,: :c. Tr~nt:i annos elle batalhou n'o jornalLmio po- .teal-o sêúiipré, . po·i· tét pc·r(Iido nollc u_~a 
~f . ..:·U:tieo o ria tribuna parl,s1mentar; a n,onhlima das mais :rh·eciosas riq_úezas do sãu pati'im.o..-
~f;:~;dás gr.n.nde:; camparma.s eni que, n'o sen ,t(lin- nio intellectua.l~ . ' •. . .. _.. . · . . . : ·.. · 
~{;·.;po, à . opinião nacional se agiton, foi~lle, A repre.sentaÇão . . cearen·~e CJ.Ue. mais de 
~::>.<.:e~tranho; foi co~ laborador de viétoria~, i'oi per-Gó gosa.va o, encanto que M- ~xl1alaxade 
t,~'::'i-•,So'cio dE} ·revezes, . . . . . .· . seu coração e de seu éel'eoro; . nunca' :terit ho-
i~f.~·:::- Más nuricá ne~:;as pclcja.s o moveu, nunca 'í1H~nagéns dcma~iada:~ a trihutar-lh()". . 
~:~:lhe ficou_ deltas,· nél}l a sof~crht~ do it·iün1pha- . . E i1 9<iiD<1l'l~ ~o,.:> Dcplitac1os, deferin~o o 
~;'; -doi'; nem a raiva. do vencHlo.. . rcqucrui1c11to que or?Llh~ iaçodc 111serll' na .. 
~j3:· E! que .elle tinha o dom . in:l.preci<1vcl de .· acta rlos· seus tril.ballios um voto cie profun'do 
~(:'i'hc;aber coiher o gi'ão da. b~lleia qUe ha. em pczar c de suspender, pJlo. wesn.lo )no~ivo, a. 
~:6tod:t:: as cou{a.s. No · êry:'ltal de seU: tempo- sessão de hoje, da.r(L 0 tcstó'n1ú~Tw do ~gtanto 
i,;:}.:l'anienlio a.rtistico oshoniéns e os factos se clle valin. no a1rccto deis sc'tis. collegasi na.. 
~1~ife_f!'at~gia.m , , ~ob i.un aspecto novo, scib uma esti~a _ dE tbdo~ os ,.., f!UO · .1! . f!()lilleceram, pa_ 
;;ct:'arJsaça,.o htscmadora. . . . _ .. · . . . adm1raçao c no rcconhecnnento da patr1a. 
~.:,·. .Léde os sou:s ;trtigos de I}Oleúíica, .l~,d.c as ' . . ... ·. . . . . . . • . . . . ... •. . . , , . . _· 
~;,;:. ~uás çhróriicas tão illtel'essá.ntes pela cru~ o Sr. Gerrnanô JJ:ã!!;sloeli~x,- . 
~J!,dição littern,ria, pela. n-.!).rrati v a. rica: de cpi,.. (pela ordem.)-Ant~s qc: set' -vota;do o . r~[üe'..;, . . 
~·'sadios, pela vasta scioncia. que nellas se de- rlmento que tem de ser formulado pelo no. 
Wt, para de toda a historia politica contempo- bre representtmte ceaJ.'euse,seju.licito ao Ol't~" .... 
.. ~·. : 
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<lor '-pedíl' á C<tmara que se a,ssocie :~ dor que I Primeil'a pn,r te até iLs 2 I / 2 hol'J.S, . ou antes: 
soft'reu o E~ercito Brazileil'o, com <\ mol'te Votação elo projecto n. 103 A, de 1900 (23, 
do bravo _e 1Hustre general Claudw Sa.vaget, de 1901), julgando que não devem ser accei
fazendo mseru' na acta de seu3 trabalhos tas as emendas oíferecidas na 3a 1liscussão 
u m voto de prof undo Pezar. (Muito bem , do projecto n.-103, de 1900, que equipara , 
m uito bem .) . · . · para os oifeitos da perce pção do montepio 

milib r, o pae decrepito ou in~alido , que 
não tiver ontl'o amparo; a mãe, vi uva ou 
solteira, de official fallecido (3& discussão) ; 

O Sr. Presidente-..,- O Sr. Ca
millo de Hollanda r equereu que se inserisse 
na acta um 'voto de prol'nmlo pesar pelo 
.in fausto passamento do Sr. marechal Tude 
Soares Neiva . 

Os senhores que approvam e~se requeri
mento, queiram levantar-se .(Pausa .) 

Foi approvado unanimemente. 

O Sr. Presidente-O St' . Deputado 
Germano Ha~>locher fez identico r equeri
m ento, referindo-se ao Sr. general Claudio 
Savaget . 

Os senhore~ que a.pproYam este r equeri
mento, queiram lcvantu.r-se. (P at1sa.) 

Foi approvado unanimemente. 

Votação do projecto n. 150, de 1900, man
dando considerar com approvações plenas as 
approvações simples com o gráo seis, obti
das pelos alumnos que estudaram na extincta 
Escola Milit ar do Rio Grande do Sul, pelo 
regulamento de 1884 (.2"' discm;são) ; 

Votação do pr ojecto n . 104, de lDO l, auto
rizando o Guveeno a abrir ao Ministcrio das 
Relações · Exteriores o credi to da, quantia, 
neces>uri<t, até 150 :000:',;, em oul'o, pam 
occorrer ás despezas com n, r epresentar_:.ãu 
bl'"zileira na segund<t conferencia inteena
cional ameeicarlá, que se reunil'a no Mexico 
(2' discussão) ; - · 

Cont inuação da 3• discussão do projecto 
n. 42 B, de 1901, que fixa as forças de terra 
par <t o exercício de 1902 ; 

O Sr. R.odolpho Paixão (pela Continuação da :~· discussão do projecto 
ordem) vem tt tribuna. tambem para propor n. 46,dc l9U l , autol'iza.ndo o.Porlcr BxccutiYú 
q uc-se lance na a c ta dos trabalhos da Camara a a bri l' ao Ministerio da Guerra o cl'odi to 

· u m 1:ot_o d9 pezar pelo fa llecimento de um extraordinn,rio de 4:225S800, para pagamento 
braztlmro lllustre. . . . . . do ol'clená.do a que tem direito o almox;u'if'c do 
R~fere-se ao Dr . ~-IOl~Orio R1be1r~ , VIce- extincto Arseml de Guerra de Pem ambuco, 

pt·cs1dcnte da Assocmça? Commercml, ho- ·João Clinn co dos Santos Bermn·des; 
mem ~e gl'ande Y<tlor , CUJO passamCI~to enlu- cont.intmção da discns,ão unica do par<~cec 
t ou nao so _a ?las~o a que per tencia, como n. 14, de IDO!, opinando no sentido de S.3l'em 
tamhem o pa1z w t_en·o, ÇJ.Ue s~ orgulhava de acceittts a-> emendas offeJ\'.cidils em :la dis
po83nt~· um filho t<_~-o act1vo, ta.o trabalhador cnssão do projecto 11 • 99 8, de l!JOO, ,1ue rcm·-
c tau lllu;tre. (Mw to bem, mw to bem.) g<Lniza a Jus ~i t; <~ do Distl'icto Fci.l.Cl'éLl : 

Continuação d;t 2" di~cussão do projecto 
n . 27 A,de 1 :1CH, esbb3lecendo l'eg t'as par<~ '~ 
adjudicação dos bens n:ts execnç(ies em geral 
com votú em separado elo Sr. AzcYedo 
Marques ; 

o Sr. Presidente-O Sr. Deputado 
Rodolpho Pa ixão requer que se consigne na 
acta um vot•J de pozar pelo p<tssamento do 
Dr. Hunorio A. Ribeiro. ' · 

Consultadtt a Casa, é approv;\do o requeri · · Continuação da :::a discussão do pt'ojccto 
m ento. n . 2::i8 A,- de 1900 , au torizando o Poder 

O Sr. Pre siden.t e - 0 Sr. Deputado 
Fr ancisco de Sá r equer que na acb ua sessão 
ue hoje· sej:t inser ido um Yoto de profundo 
pesm' pelo infa.usto passamento do nosso col
kga o Sr. José A v elino, e bem assim que a 
Cu.m;tra , de accordo com · os precedentes e 
em signal de demonsteação de seus senti
mentos pela perda dc,~te illustre deput ttdo, se 
leva.nte a sessão de hoje . 

Consultada a C<.t:>a, t! approvado unanime
mente o .requerimento em ambas <ts partes.: 

O Sr. P.r•esideut.e - - Não havendo; 
. mais nada a tratat', desig.n-o .P<tra .amanhã, 
.a seguinte ordem do dia: · 

• .. Csmara , . , . Hl 

Executivo a gal'antil' os juros e amortizaçã,o, 
dm antc 15 <tnnos, na impor tancia annual 
de 71: 500$, corr espondentes ao emprestimo 
dé 6õ0: 000$, juros de 7 o 1 o , e n,mortização 
ele 4 °/o, que effectuar a Associação do Quu.rto 
Centenario do Brazil, pn,ra o fim ele con- . 
struir o editicio destinado <t Esc::Jla de Bell<tS· 
Artes; 

Segunda parte, ás 2 l ,'2 lwra.s ou ante:>: 
Cm~tinuação da di >cllssão urlica da emendn, 

do Senado ao projecto u. 15 A e 15 B, deste 
anno, que fixa a torça naval para o oxet·cicio 
de 1902; 

3a discus~ão do projecto n. 67, do 1901, au
torizando o Poder ExecutiYo a abrir ao Mi
nisterio da Guerra o credito extraordiua.rio 

31 
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de 4-:806$630, para cumprir a sentença do 
Su:premo Tribunal Federal, que mandou pa.
ga.r ao major Democrito Ferreira da Silva os 

_vencimentos que deixou de receber como 
leg.te, em disponibilidade, da Escola Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; 
· 2~ discussão do. projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

5~ SESSÃO EM 23 JULHO DE 1901 

P1·esidencia dos Srs. Vaz de Mello . (P1·esi~
dente), Julio ele :Mello (2° Vice-P1'esidente), 
Cados. de Novaes (1° Secretario), Agapito 

-dos Santos (3° Secretario) e Vaz de Mello 
(P1·esidente) 

.· .Ministerio da Justiça e Negocios Interiores Ao meio-dia procede-se á chamada, á qúal 
.· o credito extraordinario de 2:827$800, para respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 

pagamento a D. Eugenia Torreão , Corrêa Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
.. deAraujo, viuva do juiz de direito em dis- Luiz Gualbel'to, Gabriel Salgado, Antonio 

ponibilidade bacharel Lindolpho Hisbello Bastos, Serzedello Corrêa, José Euzebio, Gue
Corréa de Araujo ; delha Mourão, Cunha Ma1•tins, Anizio ·de 

Nova discu~são da emenda do Sr. Heredia Abreu, Raymundo Arthm· •. Nogueira Ac
dc Sá ao proJecto n. 38 A, de 190!, que au- cioly, Frederic3 Borges, Gonçalo Souto, Au-
toriza o Governo a confirmar, attendendo á~ gusto Severo, . Tavares de Lyra, E1•mirio 
necessarias vagas, no primeiro posto de Coutinho, Celso de Souza, Bricio Filho, Pe-

. official do exercito, os alferes graduados que reira de Ly1•a, Malaquias Gonçalves, Cor· 
tiverem obtido as approvações plenas de que nelío da Fonseca, Julio de Mello,Jos~Duarte, 
trata o art. 95 do regulamento de 18 de Epaminondas Gracirido, Arroxellas Galvão, 
abrir de .1898 ; · ~ Raymundo de Miranda, Joviniano de Car· • 

Discussão unica do projecto n. 102, de 1901, valho, R{\4rigues Doria, Sylvio Romero, 
autorizando o Governo a conce~er um anno. Seabra, Felix Gaspar, Manoel Caetano, Eu
de licença, com todos os venCimentos, ao .... enio Tourinho, Satyro Dias, Alves Barbosa, 
Dr. Manoel José de Queiroz Ferreira, pre· Paranlios Montenegro, Heredia de Sá, Celso 
pa.rador de physica da Escola Polytechnica, dos Reis, Nelson de Vasconcellos, · Deocleciano• 

.·. pa.ra tratar de sua saude ; de Souza, Alves de · Brito, Silva Castro, Julio 

.. Discussão unica do projecto· n. 242, de Santos, Aureliano dos Santos, Martins Tei-
1895, elevando a 100$. mensaes a pensão que xeira, João Luiz,;Esperidião;Bueno de Paiva, 
percebe D. ·cvbele de Menllonça Souza Mon- Alfredo Pinb, Henrique Salles, Mayrink, 
teiro, viuv&. do tenente honorario d~ exercito ManoelFulgencio, Lindolpho Caetano, l!:duar
Heleoloro Aurelino de Souza Montetro; . do Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho-

3a discussão do projecto n. 264, de 1900, Paixão, Gustavo Godoy, Dino Bueno, Oliveira. 
autorizando o Governo l:~ prorogar o prazo Braga, Bueno de Arldrada, Azevedo Marques, 
concedido á Socieda.lle Montepio Geral de. Teixeira Brandão, Ovidio Abrantes, Manoel· 

, Economia dos Servid.ores do Estado para in- Alves, .João Candido, Cat>los Cavalcanti~ 
demnizar ao Thesoúro Federal da quantia Paula Ramos, Francisco Tolentino, Marça.1 
que lhe é devedora, até que essa instituição Escobar, Vespa.siano de Albuquerque, Cas-
·regularize ·sua situação, podendo mesmo re- siano do Nascimento e Diogo Fortuna. 
· le-val-a do pagamento da importancia em · 
.· 'que ficou alcançada' no anno de 1899.; Abre-se a sessão~ 
' .· 111. discussão do projecto n. 11 A~ de 1901. E' lida e sem debateapp1·o:vada ·a acta da. 

· · a.utorizando o Poder Executivo a abrir um sessão antecedente . 
.credito da quantia de 2:538$045, ao Minist(}o 
:ri o da Fazenda, . para pagamimto · de forra- ORDEM DO. DIA -

. gens, agua e o bjoct')s de expediente forne- , 
· _· cidos·pela Companhia da~ .Agu?s .de Maceió o Sr. Manoel Alves-PeÇo a pa

e outros, por co~t~ do Mm1stet'lO da Guerra, lavra para uma explicação pesi3oal. · 
·durante os exercicws de 1894, 1896; 1897 e · 
1898 ; . T l 

3a. discUBsão do projecto n. 231 A, do 1900, <>Sr. Pre•ldente- em a. pu. avt•::. 
elevando a 16 o numero de engenheiros 0 nobre Deputado. 
chefes de districto, na. Directoria Geral dos , 
Telegra.phos, no exercício de 190.1 ; - . ·.· o. S~. Manoel A.l:'de•t 1pam ~tta. 

.. · . ·3a. dis.cussão do Pl'ojccto n. ·. 103, de 1901. . expllcaçao pessoal)-Sr. Pres1 .en e, perm1 a. 
· marcando os Cl;\SOS e a fôrma da revisão das _a Camara que eu. venha mn!la uma. vez. 

·6()ndemnações. . . . ocoupar a sua pre~10sa attençao. _ .. 
· · ·· · -· · Infeli~mente ·a mmha presença nesta tri·· 
Le.vanta·se a .. sessao a l hora. da tarde. . 'buna é para prótesta1·,.em nome do Est~,tdo 

· qu·e represento, cor;ttra as accusáções que 
acabam de lhe sei' feitas por tim dos pri_n-
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~ipaes o1•gão3 da imprensa desta Capital, cujas Tenho, porém, a convicção intima de dizer· 
,opiniões sei devidamente respeitar. · que esse facto é inteiramente falso, e a ac-

Nunca., Sr. Pt•esidente, entrou em m_inha cusaçã.o foi lançada ao domínio publico, não 
alma , tão. profundo sentimento como nesta com o fim de ser julgada a immoralidade do 
occasião, e,m que, par<t defender a terra de facto criminoso, não tanto pela sua natureza, ·· 
onde me orgulho do ser fi.U1o, accuso.da hoJe mas com o fim manifesto de produzir um' ._·. 
de um crime revoltante, sou forçado a di- mal incalculavel aos interesses do Estado de · 
rigir-me á. opinião do paiz e á .conscie,ncia, Ma,tto GL'osso, que continúa a ser victima. : 
da Camara dos Deputados. . das paixões políticas e dos resentimentos 

O J01·nal do Brazil, baseado em infor- daquelles que á viva força fot•am desalojados 
mações suspeitas, acaba de fazer publicar, das posições otliciae:; e que dellas se ser~ 
em uma. das suas ultimas edições, sob a rc· viam unicamente para ser mantido ore~ 
sponsabilidade da redacçã:o, um artigo que gimen da força e da violencia. 
devia causar no ospirito publico a. mais E' bém conhecido o movimento revolucio- ~ 
dolorosa impressão. nario que á mã0 armada se travou ha dons. 

annos no Estado de -. Matto Grosso. 
Lê-se no referido jornal: Dous . partidos se bateram com o maior 

« Mo.tto Grosso ~ Immigrantes conh·a- ardor. A luta foi tenaz e renhida de ambas 
ctaclos-Escravos b1·ancos- Continuamos as partes, e tão grande foi o combate que de 
a receber cartas sobec o máo trato tudo, absolutamente de tudo, se lançou mão 

.· ·que teem tido no Estado ele Matto Gros.so como meio de hostilidade. ' 
· os immigrantes contractados por par- . A fortuna. quiz que a victoria pendesse 
ticula.res nesta. capital e que <laqui para o partidó opposicionista do governo de 
seguiram no vapor Santos com su11-s então, e a enorme e estrondosa derrota dos 
famílias, afim tl.e conseguirem meios dç a.dver~arios .t'ez com que elles, até hoje des
vida e de tra.halho, que, em pomposo3 orientados, ainda não possam comprehender 
·annuo.cios, lhes otrereciam. que nos paizes livres os partidos governam 

Alli chegados, · nada do que ·se lhes pela sua união e pela sua força, que nos 
prometteu foi cumprido; teem experi- paizes livres não governa quem quer, mas 
mentado fome . . dormido ao relento c governa quem pó de governar. . · 
foram abandonallos. Qaanto ao paga- E' esta exactamente. Sr. Presidente, a si-
menio de salarios, nem &e commenta. tuacão po1itica dominante no Estado de 

Varias vezes temos noticiado taes Matto Grosso. · 
abusos, pedindo providoncias a0 gover- o partido republicano constitucional, unido 
no, afim de cessare1U as. violenoias con- e firme, tem a força precisa para continuar 
tra: aq_ uelles infelizes. a manter·s3 no poder. 

A ultima carta que recebemos nar- o illustro presidente coronel Alves de 
ra-nos imposições feita<~ ao~ immigran- Barros, tem sabido imprimir na marcha ad
tcs â faca, á reYolver e á páo, .castigos ministrativa. do seu governo o regimen da. 
á baçalháo epri11ões ~o _tronco. . tolerancia o da. justiça, facto este que os 

Voltamos á escrav1dao no . rcg1men seus adversa.rios não poderão pegar, esses' ad
democratico, voltamos ás scenas vergo- versa.rios que em vez de procurarem um 
nhosa.s do escravismo, sem que as auto- descanso para as lutas, descanso necessario · 

' ridadesprovidenciemnosent~do de punir para que os homens de um e ~e outro par- _ 
os. culpados e libertar as victimas dos tido -esqueçam, por amor do pa1z, os odios e 
mâos tratos. . as rivalidades .. que os dividem, afim de que 

A lei é lettra morta, quando se trata ma~s tarde seja. alcançado o triumpho dos 
de-potentados; . políticos_ de infiuenc.ia, princípios políticos· que defendem, sóm~nte · 
cabos eleitoraes e mandoes d~ aldeia. teem feito com insit~tencia lavrar a. discordia. 
Um novo meio de escravizar homens e t1·azer a · ordem publiéa cons~antemente .. 
livres, contraota.ndó immigrantes para alterada, como succedeu em Sant'Aona. do -; 
Matto Grosso.>)· Parana.hyba, Diamantina e outros pontos do 

comprellende 'agora, Sr. Presidente, com· sul do Estado. . . . · .• .•. · 
. prehende a . camara dos Deputados que eu Vendo, :Porém, que os seus planos de _ des- ·. 
· não poderia deixar de correr em defesa do ordem teem sido combatidos ·pela vigilaiicia. · 
·. Estado que tenho . a htmra de representa~ e e _energia do governo; os · advers1rios la.n
,_ ao qual des,!tst1~adaro,ente se . Pl'~curou ferir, ça.ra.rn mão de outro meiomá.i~}:i()n:tmodo! .. 
' porque, dea.nte de ?-m~. accusaçao tre~enda:. mas sem duvida altamente indigno;. os ad..: . 

como esta., · a consc~enma publica dcv1a vol- ve1•aa.rios soccorreram-Se da injuria e da e a.
. tar-se_iÍldignada contra um povo que em se~ lumnia, essas duas armas perigõsis8ima.s e, 
- lA t- b b e mona- infelizmente, bastante manejadas nestes ul-
. . seio consente que se <e ao ar aro ~imos tempos, esquecendo-se t:\lvez que CODl 
· :truoso·crimc. ' 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:03- Página 3 de 35 

.ANN:A:ES D.A. CAMAR.A. 

~ssc PI'ocodime_nto elles não prejudicam os do-maior, onde os oíficiaes não tinham co,. 
ID~eres-:~s p<trtiCula.res que, porventur~1., es- nbecirnento peri~ito das,armas combatentes. 
teJttill v.mculaclos ao facto agora denunciado Em 1879 foi -votada. uma lei creando o 

··pela imprens:1., ·mas sim ferir directamente estado-maior do exercito, sendo regúlamen· 
os creditos de um. Estõlodo que não poderá ta.da em 10 de fev:ereiro do mesmo a;nno a. 

·.continuar á mel'cê dos capr•ichos daquelles m·gà.nização do serviço. 
:que ·Só- trabalh:~m p<.1,-ra a.'rrastal-o aos ex- Não se tra;Ga na reo1•ganização do exercito 

. trem os .9-<~ ruína. e da deshonr;1,. (M-uito bem.) da ~·reação :de-um corpo de estado-moior,. mas 
_: Eis, Sr; Presiuente, liwra.uo o meu pro~ de um serviço regular d:e estado-maior; que 
·:testo. R.e~tn. pedir á. red<~cção do J01·nal do satisfaça ás ~ecessidades d{) eKercito em caso 
.:Brozil para que se digne mandar publica'!.', de guerra,. 
:eonjunctamente com os nomes dos seus- au- E' de grande vantagem a tt•ansferencia dos 

· toros, ;1,s cartas quo diz terem sido recebidas. ofliciaes do estado-maior parn. as outras: a,r ... 
Venham to<las· as info1•ma.ções para ser o ,mas combatentes com as quaes se· tornarão 
·caso discutido e plenamente -ventilado. familiares, adquirindo, por, essa. fõrma, p:re:-

Quero que em todos os pontos· do paiz se paro e cc~mpetenci-a de commando. · , 
SctilJa que no Estado de Matto Grosso- não se Não está., portanto, de accordo com o no-

. ]}raticain aetos de barbar-ia, que no -Estade b1'e Depu·~auo :Por S. Paulo . 
. de M:atto. Grosso. nunca foram oscl>avizados . S. Ex. já t~ve o~CJ.sião de servir, com de
homens livres, e que olle jámais conspirou nu(lo c pat1•io~ismo, nas fileiras do exercito, 

· contra as leis da historia, contra as leis do combatendo em defesa da Repu·blica e· -viu 
.. lbam senso, contra as leis que regem a m.- que oexercito,comoestá.organizado,nãopóde 
. tureza lmmana;. (Muito bem.) em temp., de guerra desempenhar-sec:tbal~ 

App3llo, pois, para a honra. appello: para mente sem grande Sétcrifieio da espinhosa 
·o cavalheirismo da digna e iUustrada I•eda- missão para a. (_(ual foi c-reu.do. . . . 
cção do importante orgão da imprensa, e S. Ex. notou a f<tlta de recursos para..trans- · 
estou- certo, Sr. Presidente, de que tão logo porte de muniçõe,;, as diíUculdades- e· insuf
:S~jam. publicadas as refe1•idas cartas, as ficiencia de meios de que o. exercito dispõe . 
. accusações sm•ão completamente destruídas.. Não havendo meios facQis ue transporte, . 
salvando-se desse modo os mais· caros, os o serviço foi então contractado cum parti- · 

· mais nobres interesses de um dos Estados da cularas. 
·grande umã') brazileira. Não fossem a. aetividade e a. dedicação do 

(llfuito bem, muito bem. ·o orador e mttUo· antigo· Pt·asidcnte de S. Paulo, auxili~~do et:. 
felicitado.) flcu.zmen te pelo illustre Sr. coronel Fernan-

do Prestes. e certamente a. demora. na fron-· 
PRIMEIRA PARTE DA ORDgM DO DIA-- teira do Paraná seria nnior. 

, _· A qne <tt·r.rlbllir esta demora sinão á ca.ren-
E' annunciada. a. continuação da 3:.. discus- . c ia do meios p<tra a. mobHiz(tção completa· do 

·são do projecto n. 42 B, de 1901, quo fixa. as ·exercito·? . 
forças de terra para o cxercicio de 1902. Aindu. neste p.onto, a retin•ma. do-marechal . 

· Mallet s~tis!az a uma necessidade urgente. 
O 81•-. President.e- Tem a pala- ·As ,cat·retas de muni"ções que o Sr. Minis-

, ·na. o Sr. Ovidio Abr.antes. tro da Gucrr1t ma.ndou distdbuir pelos bata.-
. lhões e regimentos, fat·ão com que a. mun~-

0, St•. Ovfd'io Abrant.e&· come- ção, no momento de combate, não venha a 
; ça· dizendo que, apezar dos seus esfar·c;os, não faltar. · _ _ _ . 
·.conseguiu ainda. terminar suas considel·ações ' H-a necessidade de prover o. exercito de 
'.-~bre o projecto em debttte, devido á in:dig-m~ meiosfaccis de 'transl'orta~ muniçõ;:,s, haga-

ti;cancia do tempo em que em duas sessões se · gens, etc. . . _ _ 
. tem oecupado do assumpto, e sempre inter- Trata. da 1mportanc1a da eeeaçao de um 

rompido ora para -votações, ora J?ara cxpli- serviço comple~o d~ artificey .. e condu.c~óres 
cações pessoae.:;. de bagagens, conforme deseJc~. o Sr. Mtmstro 

Na ultima. sessão analysava as leis que da Guerra. 
regJJ].am o preenchimento do quadro do : E-:te pessoal; alép:t de aHvW.r os e.orohaten-

. estado-maior. . _ _ · ws do··pesado. sel":VtQO' . do .• tra.nspo.rte de. ba
.. R,efel'iu-se 6; lei de 1851, que o.orador oon~ ga.~n~ no momen.tod\J combate, póde;di~tri

,.:sidera a mais justa, e mesmo antes della, no buiP mtmiçõe& aos solfl;a.d1!ls. ftlém· d~sso •. 
•tempo d1 independenei-a;a.leiestabelecia qU:e ··tru.n~;po~tarã.o im1n~dia~amente os feriü-os·, 
·_·os o:tnciaes do estado-maior deviam ter co· : pref;t-ando-lhes o,; :pr1metros. soccorro.-;. 
nhecüne!lto d·a;s armas combatentes. · Isto é de g·['u.nd:e importanei:a, ~iS,. t6.<k>s 

' · '. Dalli por deante estas_!eis for•a.Jn sendo mo- ·sabe~, pe~d~m~sô na$ gnel'ras ~uita.s:.vidas · 
d1ficadas, creando-se entao um corpo de esta- prccJO ;as a falta de soccol'ros. lW'UediatJi.-,. 



O serviço de · artífices e conductores no 
o:tcrcito é um sePvi<;o i.mp.rcscindivel. Não 
é neêossario salienbr as sur~s 'Vantagens. 
(O qrador e interrom11ido pelo Sr. Presidente, 
que lhe pede para sentm·-se emquanto ·te em 
lagar as votações.) · . . · 

Comparecem .mais os Srs. V ebano Santos 
Gast~o da Cunha, Albuquer·queSerejo, Arthu~ 
Lemos, Luiz . Domingues, ·Christino Cruz, 
. Toão Gayoso, Joaquim Pires,'Thoma.z Accioly 
Francisco . Sá, Sergio ~a lJoya, Cainillo {Iol: 
!anda, Te1xcira de Sá., Esmeraldino Ban
deira, · Pedro Pernambuco, Affonso Costa 
Araujo Góes, · Fa.usto Cardosc), Augusto d~ 
Freitas, Rodrigues Lima, Tolentino dos Sán
tos, _Galdino Lo reto, José Marcellino Hen
rique Lagden,Oscár Goàoy, :Auuusto deVas
concellos, -sâ Freire, Nilo Peçanltà, Cmrtodio 
Coelho, Pereira. Lima, Oliveira· Figueiredo · 
.loaquim 13reves, Viriato MascarenhM José 
Bonifacio, Peniuo Filho, Monteil'o d~ Sil
veira, La.nduljlho de Magalhães, Sabino Ba.r~ 
roso, Nogueira Junior, P.adua · Rezende 
Valois de Castro, Costa Junior, Edmundo d~ 
F~nseca, Lindolpho ·Serra,, Alencar Guima.
raes, Larnenlm, Lins, . Barbosa Lima Gor· 
mano Hassluchcr, F.rancisco Alencasto,' Ri va~ 
1la viã Corrêa c Alfredo Varella. 
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ordem do dia ,e das matarias que ~e acham 
sobre a Me .. ~a. · 

Em seguida é post<t a. votos e appr•ovada a. 
proposta otrerecida j>elos S1•s. Bueno da 
Paiva e outros na ses~ã,o de 17 do .corrante 
cujo teor ê o seguinte: · · . · ·'. 

«P~opomos que ·a Ca.mara dos Deputados 
faça wserir nrt acta de suas seAsões um v.oto 
do a.ppJauso::l ao iHu~tre bra.zHeiro Alber,to . 
<lo;; Santos Dumont o lhe tran::~mitta a ex~ 
pres.,;ão de :-.~eu jubilo pela glorhL . que acaba. 
do c1mquistar .para o nome de nossa patria. 
r~.-:;olvendo o problema <la direcção dos ba· 
loes.» .. · 

O Sr. Edmund~ da Fon~eea . 
(pela 01·de1'n) reqner a verificctção da vo. 
tação. . .: · . . 

Procedendo-se á vcriftcll.ção, reconhece~se 
terem vuta.do . a favor <Ji Sr::>. Deput::~dO$ e 
contra nenhum. - . 

O · Sr. Prel!!lidente-Não. ha nu-
mero. •· 

Vae-so proceder ::t cho.madr~. 
Procedendo-se à chamada, verifica-se 

tor~r!J.-SC au~ontado os Srs: Arthul.' Lemos., 
A~lZlO de Abreu, Augusto Sevol'o, Ar·aujo 
Goes, Faust.o Cardoso, Tol~ntino dos Santos.,, 
Rodrigues Lima, Galdino I,orcto, Hercdia. de 
S(t, Oastão da Cunha, Ponido Filho, .Espe
ridiã.o, Padua Rezende, Bueno de Anut';1Üi1 e 
.João Candidl). 

· Deixam _de compa.recee com causa.partici
pada os Srs. José !3oiteux, Sr.L Peixoto, PeJro 
Chermont. João Lopes, Pereira Reis, Soares 
Neiva,- Lima Filho, Trindade, Si!. va, Mariz, 
Gomes ilc Mattos, Estn,'cio CoimlH'a, Elpidio 
Figueiredo, 'Francisco · Sodré, Vel'gno ele 
Abreu,:Marcolino Moura, Dioilysio Ccmtuelra, 
Sampaw Fe-t•t·a.z, Raul Barroso, _ .Martinho 
Campos, Rangel Pestana, EstAvam Lobo, No- O Sr. Preli\id:cnte - Rospondct•am 
ccsio Tavaros, Silveira Drummónd, Carlos á chamada lOü Srs. Deputados. 
Ot.toni, Arthur Tor.res, Miranda Azevedo, Fica adiada n. votação . . 
Cajado, Pa~.ulino Ca.rlo.s, Alfredo Bllis, Araujo 
Cint1•a.; Xa.:Vier de Almeida, Francisco Moura., Continüi.t a Ra. discm;são do projocto n. 42 B, .. 
AngeloPinheír.:>, Victol'ino Monteiro e Pinto do 1901, tlue fixa as fot·ça.s de tct'L'a. para. G 
1la. Rocha.. exercicio de 1902. 

E serii causa os Sr.s. Eloy u.d_,-sr:.'uza, Atlai- Contin(la com a ·pala..vra o Sr. Ov.idió 
bel'to Guimarães, .Edua.l'do .Rani'os, José Mon~ AlJrantcs. . · · · . ·. - · 
jardim, Irineu Machado, Barro> . Franco · 
.Junior, Antof!ino Fialho_, Lourenço Baptista, ,._.O Sr. Ovidio Abrari'tes (cimti~ 
Perelra_dos Santos, Theophilo Ottoí1i, Fru.n- n-uartdo), quando foi interrompido, tratava 

· cisco Veiga, Monteiro de Barros, Iluefonso das vantagens da c reação, nos corpos de iil~ 
.A.lvim, .Carrteüo . de Rezende, Francisco ~al· fantaria, do serviço de artífices e conclncto- . 
l~s, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, Lamou- res de bag:tgens. Para os co1'pos. de artilha
merGo.dofeedo,AntonioZacharias, Lamartine, ria .e cavallaria essas van·tagens são as mes-

.. Fernando Prestes, Moreira da Silya, Malta mas; dó maneira quo so torna -·neeessariai ~ . 
. Junior, .Domingues de CastrJ, Adolpho Go.rdo, creação-doseínelhante· ~CI'Viç<?. pr.tm toda.s as: 
Joaquim A_lvaro, ·Luiz Piza, 'Cincinato Braga, armas. · 
:Hei'mc!negrldo de Moraes, ~enédicto de Souza, ·Passa a outro ponto, ~e que tratou o. il-
Soa.i'!3$ dos Santos, Aureliano Barbosa e lustre Deputado paulista, o -:sr. Buenode , 
Campos Cartier, Andradá, a quem vae responder. S. Ex& 

- manifestou-se contra o regimem de promo- . 
O .Sr. Presidente-: Vae-se proceder ções q_uc o Sr. Miritstr.o da Guerra. adoptou ' 

t\.'i votações das matarias constantés dano seu projecto ; ·mas o que alli.está é uma . . . · '. _ - ._, - . - · : 
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cópia quasi fiel da lei que actua.lmente re- E' sabido que em 1896, como medida de 
gula a. materia. ; nã;o ha nada de novo. economill,a Commissão de Marinha. e Guerra, 

W'ao comprohende a opposição que se le: da. qual fazia. pa.rte o orador, propoz, de ac
vanton contra. o plano do Sr. Ministro da cordo com o Governo, a. reducçã.o flO etl'e
Gtierra, principalmente. contt'a. es1e ponto ctivo do exercito, som prejudicar a organi
que, como já. disse, pouco altera. a lei actual. zacã.o então existente. 

:. ;· Lé diversos· paragra_Rhos do projecto, afim Os quadros_ de offlciaes nã.o foram desor-.• 
· de demonstrar que es.iá. dizendo a verdade e ganiz:\dos e a.o Governo foi conferida a 
· · :pa.ra provar que o illustre Deputado pau- ra.eúldade, dada qualquer emergencia critica, 

lista não tem rn.z.'i.o. O projecto é muito de preencher os claros até ~8 mil ho.mons, 
justo, não prejudica. ninguem. As promoções sem prec)sat• autorização do Congresso. · · 
·a alferes e tenenteR obedeciam a principias A<n>edita,ter demonstrado quo a reorgani-
d:ignos de consideraçã.o e de grande alcaJICO e zação é urgente, inaclia.vel. . 
justiça.. · · O nobre Deputado pn.ulistn. disso que o 

Com relação ás promoções aos postos de honmdo Ministro da Guerra foi leviano na. 
major, o projccto reproduz as mesmas nor- redí\cçã.ô dos primeiros perlodos do-seu rola· 
mas que já. temos. to rio . Não pensa, desta fórma. Acha que a 

Compara os conceitos estabelecidos pelo fntrodllcção ·do r•eferido relatorio é digna de 
projecto e pela lei de 1891, sobt•e o que con- nota, pelo estudo quo alll é feito. O Sr. Mi
.stitue merecimento, mostrando que são os .nistt•o da Guerra não se manifestou sobre o 
mesmo.:~, sem a. menor a.Itcra.ção·. . exercito inglez. 

As condições que o projecto exige JH:I.l;a. l Acha indispensn.vel a passagem da guarda. 
promoção aos postos do generaes, sã.o . igual- nacional para o )finistorio da Guerra e bem 
mente as exigidas pela: lei da 1831. . assim a. claboraç.ã:o de uma lei de sorteio. 

O illustre collega não leu com a.tten~.iio o E' tambem a favor do plano de estrada.s 
projecto. de fcrt·o organisado pelo Sr. Ministro dn. 
. Um dos pontos mais importantes do pro- ·Guerra, poi:~ encontra nelle grandes vanta-
jocto é este que se refere a recompensas, e gens em caso de guerra.. · 
o Sr. Mi nistró da. Guerra. na sua proposta, Está finda a hora, o coma já tratou longa· 
submettendo-o á a.pp1·ovação do Congresso, mente do projeoto om discussão,· · va.e con
não tem em vista. sinão·Iembrar os meios- cluir o seu· discurso. 
de estabelecer as bases de uma. livre orga- Quando '0 pi•ojecto de reorganização .do 
nização. S. Ex. i.eln sido · extra:n•dinaria- exercito. fór dado <i. discussão, . virá. então· á 
mente escrupuloso nas proniocões que tom tribuna mostrar os seus beneficios e- as. suas 
fei to. O orador não conhe~_e um só acto que vantagens. Concluindo dil'á: o relatorio do 
merecesse a censura dos .com~tentes. s ... 1. · t .1 "' - ó h o projecto, sim, . sobretudo· nesta naf'te, r. !' trus ro ull. uuet'l'a na o s o onra como 

· ~ o elev.a no conceito do exercito e do pa.iz 
que se rerere a.l•ecompe!lsas, deve merecer inteiro. (.i1fuito bem; n.lu.ito oem.) .· 

· · a atteoção da. Cama.ra. . . 
Poderia lei' trechos de um artigo. publi- Fica a .. discUssã:o adiada pela. hora. 

ta(lo pela_ Retli.sta Milita1·, ,quo· mostra o es- Passa-se á. 2"' ·pat•te 4a. 
tudo de d1versos pa1zcs · milita~, e trata 
da. o1·ganização do Estado~maior, que ·é a ca
beça do exercito ; limitar·se~ha., pol'êm, a 
pedir a transcripção deste artigo no seu dis
curso. 
· Combateu tambem o· nobre ·Deputado a 

.: .concentracio .de forças. · . · 
. . ~as como instruir forças no seu verda.

" . · de1ro pa.pel de guer!'a., senão juntando-as em 
ditfere. ntes pontos, para grupadas em gran
des massas, :tà.zerem exercícios e manobras~ 

Esta, concentração de força.s nas sédes dos 

ORDEMDO DIA 

. Comp:weceraru ainda ÇIS Sr'S. Ca.rlõs Mar
celli!lo, Indio do Bra.zil, Rodrigues Fernandes, 
Virgilio Erigido; João Vieira, Moreira. Alves, 
Castro Rebello, Nei.va, .Milton, Tosta, Pi-
nheiro Junior e Xavier do Valle. · 

$ annunciâda. a. continuaçãÕ da· discussão 
unica. da emenda do Senado ao pro,íecto 
n. 15 A e 15 B, deste anno, que ·fixa a força 
na vai pa.ra. o oxercicio de 1902. diversos dístrictos1 traz notavel economia. 

. ... · dos dinheiros publicos e :tà.cilita a instrucção 
~. :. :. pratica.. · O Sr. Pre•id~nte .__ Tem il- pala.· 
:. . . . · Criticou ta.nibem outro illustre collega., o vra o Sr. Affonso Costa. . · · _ . · 
:·; ·. ·.facto do' Orçamento s6 consignar verba para. 
·_. . 16 mil ho~ens, quando a lei de forças fixa - O Sr. A ft"onso Coata. vem des
... · . ·em . 28 mil ·praças,. o effectivo do exercito. envolver a serie de considerações inicia.das 
· ' Por este facto não póde ser responsabili· na sessão P<J.ssada, sobre negocias da ma· 

zado o Sr. Ministro-da. Gu~rra.. . r inha, e principalmente sobre a. emenda do 
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Senado contrariando o pensamento UI\ Ca- Compara o orador o estado da.'! nossas uni-
fna.r:~,, na fixação das forças de mar. dados bcllicas de então com as da. ac!.uali- . · 

Cumpre-lhe, porém, ádvertir que o as· dago e concluo que, dadas as ci1·cumstancias· 
sumpto a.prcsonta duna faces : 11 geral, fa- de tempo e das nos~as finanças, não é muito 
cilmcnte n.borda.vel para todos, e a technica, lisongeiro sob o ponto de vista. do material o 
a especial, que cabe aos competentes. Certa- estado da nossa marinha de guorra. 
mente que só se occupará da primeira, sen- Em 1864, antes da !!tlerra com o Para
iíndo, :por isso, a. necessidade de fazer esta guay, a nossa. marinha compunha-se de 
delimitação. 41 tYF,OS di1ferentos, em condições de na-

No inicio de suas considerações salientou a. vegab11idadc o em bom estado de combater, 
necessidade que experimenta a Rcpttblica. de guarnecida por 3.389. mm•inheiros. 
uma marinha na altura da situiw,.ã.o, capaz Actua.lmcntc clla. se compõom de 52 typos 
de reagi!• contra. pretenções, :porventura, apenas tripulados por 1.946 marinheiros l 
menos justa, e capaz Ql.' manter a honra. e a. Quer dizer que houve um acrcscimo in-
dignidade da Republica. si~~:nifica.ntissimo, de unidade~. c uma. cnor-

Destas necessidades estão compcnetrados me reducção no pessoal combatente. Mas 
todos os espíritos, como prova. a larga dis- não 6 tudo: em 64 a.quellas unidades se 
cussão debatida. já. na imprtnsa, já no par la- achavam om condições de combate, hoje, 
mento. Tal. Yerdade, no . omtanto, sofl're 30 anuo~ depois, 30, dos 52 n~vius da os
excepções: tanto no paiz, como no estra.n- quadra., estão improsta;veis ! 
geiro, ha quem :pense que modérnamentc a.s Nada mais desolador, á vista deste quadl'O 
naçõos deverão 1r reduzindo a mínima. p1·o- comparativo, c a Camal'a esta.ri~ po1· corto 
porç-.õe.> as suas marinhas de guerra. convencida de quão lastimavel ô o estado 

Os que. pensam assim, no paiz, o.scudem-se da marinha nacional. 
no principio constituciom~l de ilUC a Repu;. O orador lê di!ferontos quu.dros das es
blica. não póde empenhar-se em guerras de quadras da Europa, compara.la.rga.mento as 
conquista. . . despoza.s quo alli so fazem, desde 18i 1, ató 

Mas, :perguntará, a nação b1•azileira só 1900, estudando pa.rticula.rmcnte a situação 
carecerá. de uma marinha em ca.sos de con- da França, obrigada. a sact•ificios enormes 
quista ~ Certo que não. Em d,.a4o momento,. para. manter uma csqmLdra. fl.lrmidavel. 
como poderem9s defender a honra. e a d1gni- Além das considerações que tem externado 
uad\3 da Republica 1 e dos dn.dos estatísticos a.presenta.dos, veri-

p t · h d fica-se que cmquanto as outras nações di-
orven ura. as marm as e guerra mo- minuom as suas unidades bellicas, a Franca · 

derna se improvisa.m 1 vae augmen"tando-as, é, pois, preciso não 
Portanto, os que pensam desta tõt'ma com- descurar do assumpto que é de tanta ma. 

mettem . um erro,. sinão que tambem um gnitude. . 
crime de leso patriotismo. E' exacto que, attendendo aos progt•essos 

Ainda bem qile tal theoría. não encontrou nauticos, qualquer pa.iz vê-se forçado a. 
llOt'O de appl3.11SOI entre nós, no estrangeil•o, grp.ndes despezas, porque a.·cada typo :dt>vo 
porém, conta. apologistas nota.veis. do resistencia e velocidade, appa.recem ou- · 

Lê a. r espeito o que pensa. e diz um autor ' ros ainda melhorados. 
de nomeada, um official francez, G. de ca- Fa.z largas considerações, citando varias . 
queray : autores, sobre o desenvolvimento da arte 

Na. França. tem encóntrado franca opposi- naval nestes ultimos tempos par& accentuar 
.,·ção ·o5 que :propugnam pela diminuição dos a~ vantagens das torpedeiras sobre outras ·· 

.... corpos de marinha. . ' . _ pesadas e dispendiosas machinas de.~uerra. ·. 
Sustentará. a· necess1dade da reor•ganlzaç<v> Esgotada a hora, pedo · o orador a Mesa. 

da mlU•ioha, dovendo se tel' em muita. consi- para continuar na sessão proxima. com a :pa- · 
deração a. vastidão das costas e especial- lâvra pois tem observações a fazer sobre a 
mente a. posição topograpbica do pa.iz. . emenda do Senado, no que .foi a.ttendido. 

Faz o historico da.s guerras nos tempos (Muito bem; muito bem . ) 
modernos -p~ra accentuar o valor que tem as Fica. adiada a discussão. . · 
forças de mar ; refere-se mesmo 1L época. da. 
nossa independencia em quo se cogitou logo Passa-se á .hora. de>tinada ao expediente.· 
da organização da marinha.. . o Sr. carlo• de Novae•. (:fo.se.:. ".::, 
. Refere-se' â. nossa marinhà. de guerra no Cl'etario) procede á. leitura do seguinte :-'<. 
tempo das lutas da independencia e do papel 
preponderante que· nena ·teve o almirante EXPEDIENTE · · 
Jnglez Lord Cochrana ; e assignala o valor O.fflcios: . 
dos nossos marinheiros na. campanha do Pa- · Do Deputado Artlmr Pinto da Rocha, · 

. .raguay. · communieando que não tem podido compare~ .. ~ 
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~ , '~r· á~ sessões por motivo de grave incom- ral dos Telegra:phos, pedindo pagamento dofJ 
modo de saud.e em pessoa . de sua familia e vencimentos a -que se julga com direito. -
pedindo a. neces.:~aria licença para conoor- A' Commissão de Oi'çaruento. 

· var-se ausente dos trabalhos <lo Congresso, 
durante a. actua.l sessão.-N Commissão de o Sr. Lamenha Lins (pela ar
Petições e Poderes~ · .dem)-Sr. Presidente, pedi unicamente a. 
. · D~ Deputado Carlos Hon()rio Beneclictó palavra para. lembrar a. V. Ex . . que o nosso 
·ottoni, :Patiticando a communicação feita Hlustre e saudoso eollega Sr. J.osê Avelino . 
·verbalmente, · e communicando ainda· que ha dias fallecido e á cuja;nemoria a Camar~ 
p.or motivo de força maior deixa de co-:rnpa.- prestou hontem merecida homenagem, fazia 
recer ás ses'>ões, esperando fa.zel-o em bre- parte da Com missão de Diplomacia-e Tratados -
:v:es dias.-Inteiracla ·. .a que tenho a honra de p1•esidir; convém~ · 

portanto, que V. E,X., usando da· attribuição 
~:: · · · Tel~gra.mma: quelhe compete pelo Regimento, digne-8e 

S.. Pau.IQ, 23 de julho de 1901. nomea.r-lha substituto para que nã,o ~e,jam 
Preside.ate Camara Deputados--Rio. tolhidos os trabalhos atfectos á mes!p.a Com~ 
J[allecimento de um irmão, imp3de-me mi,;;são. . . 

com:parecet•- SBSilÕ.eg,- Dr • Cajado.- !:atei- 0 SR~ PRESIDENTE-Opportuuamente Sel'á. 
- rada · · · feita. -a substituição. 

Do Sr. - I o Secretario do Senado, de 19 
'do ·. _corrente, communica.ndo que o Senado o .Sr. José Duart.e- Pedi .a pa~ · 

·._ . ad;optou, e nessa data ·enviou .á.. sancção lavra, Sr. Presidente, para o!Ierecer {~ illus~ 
> <lo Sr ~ -Presidente da Republica, a pro- trada co~ideração da Camara um projecto · 
2>posição desta Camaea autol'izando o Poder que, em appal'encia muito simples nos seus . 
,~.::Executivo a computar para a apo:;entadoria lineamentos geraes, envolve, ent~etanto, um 
-: ·:d_o . engenheiro José de Napoles Telles de pensamento elevadíssimo s:Jh o ponto de · 
.. _Menezes todo o tempo q1:1e o mesmo ser- vista, dos auspiciosos e proficuos effeitos a 
' viu em varias commissões dos Mini.')terios que eertllmento esüt reservado, si p01•ventara 
> da Guerra, Industria, Viação e Obras Publi· merecel' a jm;tiça. de ser , convertido em 
: . .- :. ~as.-Inteil'ada.. , lei. 
<· , Da. Jntendencia Municipal de Belém, Trato da. cl'ea.çã.o do -qma cadeira. na Es~ 
> enviando, segundo . a req_uts1çao desta Ca· cola Naciona.L de Bella.s Artes, para o ensino · 
~- mara, os livros de assiguaturus tlo oLoHo- e3pecitLl do compo$ição deco1•ati-.;a applicad~ . 

1•es nas ~3 aôO e Ci2 a 67 secções do mesmo á~. Ul'tos.industritws. 
municipio }JOl' occasião dt.~ ·eluiçã.o <Lo 8 No plano c.le estudos <~ctualmente adaptado · 

~ de abril _ultimo, outrosim docla.l'ttn,lo tot· nesse ost;;,I.Jelecimento, qual proscreve o re
:· enviado o livro rel'ot·entc a O l'~ ~ecçã.o, u gulimiento (111e baixou com o decreto n. 3.987, 
' pondo ·á disposir:.ã.o desta Camal'tt todos os de 13 de t.~bril do cor•rente annc, encontram~ 

mais livros das 52 outras seccõos do mesmo so <ts bases ·J?L'ecisa.s para o conllecimento 
niunicipio onde tambom houve olui~~ão.-A' oxacto da pintura, da esculptura, da archi~ 
Commi.->São de Petições e Podere~. bectur;,, e da. gea vura em um sentido gene- · 

Da Imprensa Fluminense, pedindo a esta rico, peculial' aos differentes -cursos, o mes~ 
Garoara as.:~ociar-se á manife:;ta.ção que á mo approximadamente exarado· na l~gisla.ção · > $u;i . .;sa é feita, nas pes:;oas do repNsentante anterior e de tpdo em todo substa.ncml para 

'EQ·a. mesma, o Sr. Henrique Raffard, ,ao dia I a hoa. instrucção a.rtistica nas mencionadas · 
~<àe ago:;:to vindo1:1:ro, ·.anui versario da pro- especialidades, como se pó. de bem de:prehen~ · 
<:~ mulgação da. :Constituição da Goafed-eração der e asseverar mediante o elDq_uente e 
~~-H~lvetica.. - Inteirada., providenciando-se suggestivo tes-temunhoqrié r:e3alta do granãe . 
. ;'.bí'e:v;e. merecimento ,e da iacontestaveJ gloria, al- · 

· · ·· · · cançados por muitos brazHeiro~ q~e na.pre-
.. ··-'Telegramma - Florianopolis, 22 de jülho d@mincllncia daqueUes processos . eultu.raes fi~ - . 
de 1901-- A' Mesa da Camara dos Dep-q,tados zeram ou con:tinua.m. -a f<ii•Zer QS e.nsaios do,· 

-_,;,.Rio ;;.;_Temos a honra de cooimunicar a seu geniopa.ra 0 renome. com qae honra~ e · 
es3a.i:Uus.tce ·.corp.orwçâo que foi hoje, á. l hora fastigiam a civilização n~éionaL . . · 

:. da -"tarde, ihstallada solemnemente com -a com essas normas, por-ém, que eu apr..ecio . 
. presenÇa. do Exm. Sr.Dr . ..govern.ado.r ã 4a lo· e lou_vo possuído do mais j.usto ~ ioequivoco 
.:\" gislatura do congre,;;so ·representativo do desvanecimento" igua.l ao q_.ue smto sem pro · 
f. Esta.do de Santa.Cathariua.. -Caetano Costa, ,qtie d.emoro 0 meu espirito de modesto oh-

:1 o secretario •· - Inteirada. . se.rvador e de .sinGeÍ'o pa trioita na inspecç~O' · 
:.~.- - · . ~.~qqerj.,ID;tento dia J,o~.quim Jo.sé · ~uq Qéra, .do qua.n.,to p·rQpria;men.te se P,óde deno,minai' 
_: ~~~g..J.'~pb.iSt$J.. de 23 cJ:a~se da. Repart.i~o . Ge- a obra do nosso progresso, Isto é, a esc:ru .. ~ 
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p.ulosa conser~a.cã.o essencial de todos os in- acham-se .em extremo desamparo quante.·a.. 
stitutos .de ordem moral e mat~rial que esse particular'. 
formam <t in~~r-v:ação d0 organismo pateio, Não · ha . quem ·deixe de reconhecer hoj.e, 
dando·lhe a v1da. methodica e util, e ohe- tão fit•me é a ·convicção dos povos adean-. 
diente.S nem . só ás ampliações e á perfeiç.'io tados em proclamal-a, que a influencia do:: 
que as leis do e-volucionismo sabia e fatal- bello que domina o sentimento humane .. cor-· 
mente determinam no seguimentO de sua rigindo-o dos desvios ·que o degradam e• 
róta sublimadora, sinão ainda-á connexão de :apropriando-o á. harmonia que é a condiçãQ• 
noTas idêas tributarias daquelle eminente , primordial para o exm·citamento e perfeité:1\. 
objectivo; cum as referidas normass,affirmo, satisf<lição_d!!) eap.irito ní1 integr·alização das. 
que despertam applausos enthusiasticos, suas ftlncç.)es :productivas, r 0presenta um 
po que serviram. já satisftLtoria.mente á mo- cult0 que a civilização celebra com o maior · 
de:·;,gém de preciosos padrões da capacidade acatamento e a mais .Intensa ufania, enthro- · 
e do vigor do espírito indígena para os altos n-izí1ndo os varias systemas estheticos para a. 
commettimentos que lhe acena o adoravel orienTação das suas concepções de qualqueJ." · 
ti.rocinio das a~.tes. e ~m que, por igual, se ordem. , _ 
aJustam as· ma1s ferndas e innumera.veis Léon Tolstoi,na incomparavellucidez cont. 
espe ·anças, é fot'çÇ>so, não obstante, confessar que definiu essa verdade em seu aureolado. 
que até o presente a Escola de Bellas Artes .livro QH'est-ce que l'm~t, considera este tão· 
tem apenas P'J.'Oduzido .a educação al'istocr~- delicado quão maravilhoso meio para a rea
tica na maneira. de interpretar o bello, fi- lização rlo progresso como ttm o,·gao mora& ' 
cando encerl'adas nas galerias dos atelie1·s, da vida httmana. 
dos museus e dos sa.lões da o uloncia as cele- Foi a Renascença, com a concretização das ' 
bres composições dos nossos arti.-;tas, quando noções colhiJas pela Italiano seu ardoroso e · 
a intervenção commercial não transi(l'e com sublime interesso de investigar a antiguidade.·, 
ellas parapaizes estrangeiros. · o que veiu aclarar o pensa.roento dos povos 
· O povo não participa das impressões dos modernos com a evocação dos exemplos que~ 
que teem expei'imentado a ventura de con- .como projecçiíes radiantes de uma luz 

· templar os extraordinarios tra balhos dessa eterna, offereciam as pl'imoiea.s civilizações, 
elite puja11te de.,sentimentos e de inspiração, sobre todt~s a fa.mosa Gt'ecia, que mais do· 
que a natureza distinguiu pttra conhecer as que berço (lO guerreiro espartano t~ kt~loido-

. profundas emoções que a nmgia dos seus en- scópio que mostra esso concceto inemwel · 
canws accorda na alma dos que com ella. se de harmonia c ele omoçfio quen:~ <tt·tc c nas 
identificam, mostrando-lhes uma lu.titude in- lettras , semelltantemente a outr·as m~tni!'os· 
definivel de mystel'ios que não se completam ta.ções do espieito hHmano; perpetuou a, su
na expreo:~são pln.stica e em f<.Lce- do~ qua.es os pet·iorülade dos heHenos en tl'e os poYos de · 
deslumbramentos dos sentidos perdem-se na então. 
a.hstru.cção -infinita, votmdo a imaginac,~ão Abertas as cortinas d:tqnello passado edi· 
para o 0xtase (lo contacto da immensidade ficante, Polydeto. Pbydi<Ls,Lysipp11, Zemcís, 
do beUo ideial. Parrha.sio c Appolles entt·e os mais nota ve.il:! 
. E aquelle pheuomeno egoistico resulta nas al'tcs vieram ter imitarlot•es do seu es· 
simplesmente de qn-:~, eonrorme a propl'ia timulo e d<~ su <.~ nomead'~ im;pcrcci vel em . 
especié desses pl."oductos exige para o seu Bmoe1eschi,)3ramante, GiberLo. Donatello . . 
acautelamento, não são elles destinados ao Leonardo de Vinci, Miguel Angelo , Allegri, .. 
uso commum e implícita obsl3:rva,ção geral Ticiano e Rapllael, <.tlém de muitos outros. 
com que a arte deve cóncorret· para a apri.- E qual a causa determinante desse retem- -
moração do sentimento popular. . · peramento providencial que se fez da.hi e~ 

A arte democeatica, com excepção· das deante sentir ás vistas do mundo com a Sl· · 
obras .de alguns .templ0s, edificios publicos e 'guificação da. mais pura e prolifica preoccupa:
partkula,res e jardins :da certo caracter orna- ção de um cyclo historico que enaltece e · 
mentáJe dos monumento3 assentes nas prà- torna grata a memoria dos seus estrenuos · 
ças para ünrrior.talizal' no espírito da pos.te.- collabGradores ~ . 
ridade o val0r dos nossos homens na guerra, Si é possivel·desmen1brarda .c?m}:>lexidaà:e 
na politica. .e na.s lettras ou par.t o sym-bo- dos factos dimanantes do espmto daquella 
lismó . de (.l.lguns fae:i;os salient.es de nossá época <LlO'um que m.ais direetamenlíe hou- :
historia, . pôde-se sus.tentar · que absoluta- v:esse co~tri'bui-do para a eíi'ectividade e · 
mé-n.ite não existe entre nós. : realce da idéa de exp.ungir a Italia dos T.i· · 

A ,contextlll~a e o ro.bustecimento do cara- cios que a co~de~uavam. ao de~pr.ezo :um
c_ter .nacional que por a.queHa í'óJ.'~a, a _par . versa!, no pT.tiDeiro plano ~erá 1n~se~tivel- · 
do l~gimQ-n .seve.ro das idéas .::;ocwlog;Lcas ' mente ponderada: a p~otecçao offic1a.l <lispen- · 
vigentes, contariam ;úm a.u:Jt~lio .de,c~tli~o e . sada aos nobres mtmtos regeneradores d.~~ · 
efli~az na. quota do.seu meree1ment.o mtnuo, q:ue olhavam consternados para o aba.t:x. 

Camara. V lU ~M"""""f~S~Ss~"'~-~---
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mento de sua patria e que a rehabilitaram, 
transformando-a na tuba vibrante que a co
meçar dos ultimos tempos medievaes movi
menta atrayés as idades os' exercitas in
cruentos da intelligencia e do•sentimento, ao 
som das magestosas inspirações do Dante, 
Petrarcha., Boccacio,- Tasso e Ariosto. 

Na constaooia e devotamento de taes pes-
, quizas elfectuadas em varios meios da tradi
ção, os vestígios da arte encontrados )1[\,S 

ruin~s dos monumentos e nos objectos desco
bel•tos mediante excavações de interesse 
geologico ou archeologico salientaram-se na 

. qualidade de um subsidio de inestimavel 
· valia para a recomposição fiel da historia 
do~ povos da mais remota existencia, al
cançando-se até exclusivamente com elle o 
conhecimento das pbases prehistoricas. 

Do seio das necropoles em que se t.rans
mutaram a:-> velhas cidades, soterradas pelos 

. cataclysmas, surgiu a visão de uma realidade 
ignorada, bem como dosdespojos abandonados 

::aos campos. outr'ora cobertos pelas tendas de 
. · priscas gerações :fizeram-se marcos glorim;os 
. . do labor insigne de muitos seculos. 

E'. dahi, das mais densas dessas brumas em 
-que se indagam as origens da humanidade e 
a demonstração dos· seus feitos, que procede 
a arte e que começam as revelações do seu 
·poder na consciencia de uma característica 
.i·nfallivel da gradação dos povos extinctos, 
sob o pdsm11 do seu adeantamento moral e 
material. 

A:::sim, teve-se a percepç-.ão do quanto hoje 
se attesta com a evidencia de um systema. 
de factos inconfuta.veis no domínio da scien
cia, deix~ndo ver as tendenciar:; e os limites 

. do espirito humano no inicio das suas lu
cnln•açõe~. proprias aos di versos povos nos dif
fercntes momentos da. sua. successão, de modo 
mesmo a tixa.rem-se nítidos estn-dios com os 
traços quo os fizeram resurgir no julgamento 
e remcrnoração do abundante e, instructivo 
contingente que forneceram para a conti
nuação de noções interi'ompidas em novas 
eras ou para corroborar identicos intuitos 

·sobrevindos no curso de outros periodos da 
evolução social. ·· 

Oceupando-me dos povos qile apresent11m 
linhas mais saliente;; na sua tradição e que 
pertencem strictamente ao domínio }listo
rico,· passo a est:udal-os ligeiramente no d9s-

.dobramento das observações que re~1umem o 
seu interesse pelas artes. 

O Egypto mostra inicialmente lHts con
.eepções doi:l seus artistas a inclinação para 
imitar a natureza, depois avassallada essa 

- itléa pela. intervenção a.bsoluta do senti
mento religioso, que deu um cunho decisivo 
de estabilidad~ imaginaria ní\ OI'ganiz:tção 
de todos os modelos. Esses dados ·· são ma
.nifestos, successivamente., na generalidade 

das obras e confirmados pelos papyros, em 
que se encontra a narração dos processos 
scientificos e da hii!toria religiosa do mesmo 
povo. _ 

Os as~yrios e os babylonios dão a conhe
cer as tonalidades differenciaes das suas 
creações, adstricto:s o~ primeiros á. ideiali
zação secular e profana e os segundos, como 
os egypcios, á inspiração religiosa. 

Aos phenicios fallece a emoção do lJello 
propriamente dito, circumscrevendo elles· o 
objectivo dos seus monumentos e de.todos 
os artefactos á utilidade de sua applicação 
e sem haverem I'evelado um estylo origi
nal, mesmo nos pequenos trabalhos dos seus 
ornemanistas. , 

Com a. arte da navegaç:ão e outros legados 
de ordem scientifica e industrial, é que elles 
se recommendmn sob o período a.ssás pro-
gressista dã sua historia. · · 

Os hindús apresentam os dous estadjos por 
que passaram as suas construcções, primiti
vamente com o emprego da m<~deira e em 
seguida com o da pedra, porém ambos sem 
o asrecto de um conjuncto harmonico . 

Para os persas as composições artísticas de 
feição plastica consistem em trabalhos de 
esculptura e de architectura, sendo que nesta 
ultima especie não se observa um emprehen
dimento que não seja imitaçoi.o ou um mixto 
decorrente doi! proce:'\sos dos egypcios, dos 
<t:'\syrios e das cidades gregas ün. Agi:~ 
Menor. 

Na Grecic:L é o impel'it> vit·tual tlu. cs-
theticn,. · 

A natureza bellissima uo meio foi do unm 
influencia podet•os:~ par<~ a imagin<u;ãu que, 
olhnndo par.~ um firmamento <milado e ~C
reno, como um p:ülio imJJOliuto pt~t·t~ :~bt·i
gar as cspcr<mças tlcssc povo bemdito nos 
gt'andes desígnios do progt·esso, apm•:wa o 
;~.ltt•uismo d"os seus sentimentos e a sublimi
da.de dos seus ideaes ; contempl<mdo os ma~ 
res visinhos, sn.ltea.dos lle ilhas cheias tle 
encantos,confraternizr~va na expansão civili
Ztt.dor<\ dos phenicios,tornando-se igualmente 
um povo colonizador e audaz nas <wentu~ . 
I'il.s mt~.ritimas ; comprehendendo WJ mara.
vilha.s do seulittoral,cujas praias offereciam 
üma p~rspectiva seductora, preparava-o para 
o arrojado destino de um scenario magni
ficente, em que dominasse a actividade no 
mais variado e assombroso desempenho do 
labor humano ; avaliando ~ disposição e al
tura de suas montanhas, creá.va forçosa
mente a independencia_dos seus Estados,ab~r
tas naquellas vastas cadeias apenas raras por- . 
tas por onde se corrimunicava o espírito d!i 
progresso ou onde o patriotismo e ó valor 
indomito dos guerreiros embargavam o passo 
á. ambição dos conquistadores, como nas Ther
mopylas os soldados legendarios de Leonidas 
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contra o exercito ~e Xerxes; e, 1lnaJmente, 
v.ivendo desse conjuncto de attracções irresis
tíveis, deixou aos olhos do universJ para 
sempre, entre todos os povos e em qualquer 
phase a que possam attingir os anhelos de 
:perfectibilidade social, a grandeza e a eter
D;idade de sua obra, ante a qual, até nas lon• 
ginquas reminiscencias das suas creações fabu.
lescas, em que os oraculo3 predestinavam-na 
<i.~mmortalidade, todas as attenções se obje· 
ct1vam, toclo sent:mento se envaidece e 
todo o orgulho se patenteia, porque alli estão 
consubstanciados, em uma lição generosa e 
fecunda, os intuito.'l supremos a que é consa
grado o espírito humano. 

A arte hellenica abrange cinco pariodos 
entre os qua.es, abandonada a primitiva con
currencia da arte oriental, salienta-se a fun
dação de regras originaes, vindo a florescer 
o classicismo e o bello estylo com a osten· 
tação de um desenvolvimentQ illimitado, até 
que com a dissolução politica da fedm•ação, 
pa~sou a ser o mais brilhante tropMo con
qmstado pelos romanos na impiedade com 
que, <í. força da corrupção e da tyrannia, 
desmot•onaram o pede~tal daquell<t immcnsa 
~ivilizaçã.o quó, na phrase do Charles Bla.n~ 
ade?']J?'CLOit a al'le a ponto de di,inüa1· o !to
mem e humani:.a1· os deuses.» 

Os t•omanos, com a assimlllaçiio tlesses no
vos elementos, vieram abl'ir um segundo pe
dodo para a sua histori;~ artística até então 
figm'alla polo osf'orço dos otruscos que che
garam mesmo a, construit· os seu~ pt'incipaes 
monumentos, notn,ndo-sc quo o hollenismo 
foz para logo accendm• com os lampejos da 
s~m tratliç1ão ~lot•iosa urna ~poca do pronun
cw.dos aporfmçoamentos o mnova.çõos de que 
foi o gràndc facto r. 

Só mais tarde pl'incipiou o cyclo propria
mente romano, soo a dominação de Augusto 
.dos Cesa1'e.~. dos Flavios e dos Antoninos, 'ca
l'acterizada por adriüraveis trabalhos, com 
·especialidade na architectura, nii, > obstante 
as vacillaçõcs advindas das desordens. de al
guns reinados e que · terminaram pela com~ 
pleta decadencia das artes, quando o governo 
cruel de Comodo entregou Roma aos hor-
rol'es da anarchia militar. · "" 

E1u toda. a idade média, com exclmão, no 
Oriente, do Imperio de Byzancio, em que 
não só a architectura teve notavel incre
mento como desenvolveram-se as artes in
dustriaes representadas pela eilculptura so
bre marfim, o~ esmaltes e a ouriversa.ria, e 

·da civilização a.ra.be que s~ salientou ta.mbom 
na. architectura pela variedade do ornato; 
e, no Occidente, · de . algumas construcções 
templarias . de estylo romanico, as artes 
foram quasi completamente abandonadas 

- com a invasão dos ba.rbaros, vindo reviver 
nos ultimos seculos com o estylo gothico 

,na architectur~~ e 11<~ esculptura, e com a. 
pintura italiana c flmnenga. 

Nos tempos modernos, o renascimento es
tabeleceu um criterio acceito por todas as · ·~ 
nações que dtl.hi avante empenharam-se en
corajados pal'<~ o engra.ndecimento do seu 
nome na cultura das artes, preponde1•ando o 
ardor sempre crescente da Ita.lia, França, 
Allemanha, Inglaterra, Russia. e a União 
N01•te Americana que consomem par<~ mais 
de vinte milhões . de francos cada. uma, an
nualmente, para a construcç1ão de monu
mentos e fundação de museus, academias 
conservatorios, premios e subvenções a to
das as tentativ;~s <tproveit<weis na genero. 

Entre os grandes e completos estudos desta 
phase até os nossos dias, no meio da::; imi~ 
t ttções, .das reformas c dás nco-cJ'eações que 
dão no conjuncto univers<tl a medida do in
teresse para a organizaç~ã.o dos systemas de
finidos, na maneira de comprehender o ex
pl'imir o bello, não podemos escusar-nos de 
referir o subsidio fornecido pelos japonezes, 
em vista cb originalidade e dos inapreciaveis 
característicos das suas artes plasticas. 

Com uina civilização par-allela das nações 
européas, como est<i. hoje demonstrada me
diante o conhecimento da sua. historia que 
se tem_vnlga.rizatlo em honi·a dus tondoncias 
}H'O~t·cssistas desse povo, <lS arf;cs vicejaram 
de maneie a admira vel na n.rchitectura, na, 
esculptura., na grn,vurn. e ll<t pintur<t, deter
minando conceitos os mais encomiasticos da 
parte de dis&i.nctos o compctcmtC\:o; e~tran
geiros qnc a pesquizaram, notadamente Louis 
Gonse, que a respeito do nltimo ramo, a que 
alLudi, escr•eveu: d impossi1,el levar mais 
longe a elegancict do estylo, n dâicade.:m do 
desenho, a [J?'aça engenhosa da composiçiio e 
o encanto do colm·ido. 

Os americanos e os inglezes pagam sommas 
fabulosas pelas collccções do kahemonos e 
makimonos, em que figuram todas as escolas 
_do pintur:1. e o genio dos principaes a.rtistas. 

Na architectura possuem a grande arte,. 
harmonica e revestida dos priilmpaes req ui
sitos admittidos pelos classificadores, maxime 
considerada a natureza de todas as suas 
construcções com a madeira, empregada de 
preferencia á. pedra, em vista. dos terremotos 
que no pai:t,: são frequentes . . 

Dessa eipecie existem obra'S maravil.hosas, 
como o Pagode de Nikkô, que é tambem um 
modelo precioso de esculptura nas portas e 
na decoração de suas phantasticas divisões. 

Ainda nesta. ultima especialidade, elles 
teem estatua.s de madeira e de bronze, cqmo 
as que se encontram em Nara, no templo de 
Horionji, a de Boudha., que é uma das mais 
sorprehendentes c~nhecidas no !JlUndo .e 
muitos outros espeetmens de qualidades dl
versas para . a decoração dos templos, espc- . 
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cialmen:to os Ja.mQsos tra.balhos.dos Se1min, . Em suas cidades mais .importantes sobre·· 
dos Tôoun, ·dos Te\jío,.dos .JCe1sa'i, 'do.s··sôm.in sahe semêlhante inter·esse: por essa. feiÇaa d<4 . 
·e .de outms, .q_ue ilJram .. &xcessiv.n.meote . elo• arte ('0ll1 escolas e cursos bem orgarriza.dos ' 
gi.ados na..Eúropa. .pela. ,sna reconhec:id~:·per- em : Lyon, · Marseflle, · Bo1'deaux, . Beauvais, 
.fe.ição, .;deroonstrando .a .distincÇão .geiliat Amiens e ·muitas outras. 
desses artistas. A I t:.l.lía, .Allemanha, · N o;'noga, · Suecia; 'Di-

. .A:gt•av.ura O]{perimentou um :desenvolvi- namarc:L, ·Bolgíca=e· Hollanda · procedom:con• 
monto inagua.lavel na xylographia., orn quê soante ao me'>mo .. pensamento,. ma,ntendo·o · 
se ,assignala,zn. ver·dadeiras. composições :de ensino dessa àproveita.vel 'teor. . 
.m~te. _ Yott tcrmín~u·1 Sl'. Presidente, advertindo 

:.A:ptoveita.ndo .a. .influencia chi.n.eza. persa que com a superficial aml.l'yse que deixei feita., . 
e· bindtL·podel'azn .. os.ja.ponezes funda.r .mu:L oã.o tive .intuito outro sinão procura.r ··am-· 
feição :p.ropria. e.do,mais a.dea.ntado grão paJ:a p:l.l'O, p:na.. justificação do. projecto quo con
·O.S: suas ·.a~:tcs. cehi nos .meus sonhos de c1-onto do;;·gl!andes . 

O ,que · torna,_ porém, . essa .povo . aiatl~ destinos da; nossa pa.tria. 
mais digno do ser . exaltado .nos seus .pl'O· E' na.. pretcnção do · . .tormos uma. arto ·pro-
cessos.d(} interpret•~ça.o :da. .. a.1·to é a.. ligaÇão priamen-to nossa., .om q_ uo o sontimcnta·da.-· 
do . b(}llo, na. fórma c na .dccoraçã.o de todos nossa. nacionalidade se .dcnuncio .pujantlrna· 
os .Qpjecto.:.de .utilidado e de uso .commum, vivoza'das marn.vilhasque e:o:orna.m o nosso . 
mesmo .. os ,,mais simpl~ • . qua.l so v.c .. nas .meio; ú pa.ra. quo . go o1fere~m novos .incita
sua~ . eizeluca.s o trabalhos meta1licos de mantos pa.ra uma cduca.ção profís:~ionn,I'de · 
, todo ,goaoro, incluido o .esmalte, .a nos laques, provada u ~i.lid ade o as.~:h; contl'ibui dor a para. 
nos .tecidos, nu. co1·u.miea.. :o . nos~o ong~·a.ndecimento moml; é para o . 
. Assim, os suus costumes, ,a sua. ua.tLU.'OZi!- ,aperfeiçoamento da~ nossas indni>l.rias · a.r- · 

e a sua. historia. estão con,sta.ntomcu ce . ~isUcu.s, qt1C se rc-vostí'l.'ão·de novas fôrmn.E~, 
vi v. os . na.· .mmnoria. do .povo,. etn tOllU.s as . tormtudo-se .wais. n.tt.r-ahonte:'.l nus mercados ; 
sua.s· camadas .,até .a _,mais lmmilde .. c são :Ei, em ;;urwnu,, para so tirma.ren1 traços ex-

. lov.ados ao. :conhecimpnto do mundo na pi~o; pressivos do· a. mor ua noss L gcraÇiio íLS 
fusão infinita de .applic;.tGÕ!lS aos val'ios ,gl'antlcs conquistas 'do progr'es~t> , quo on . 
artel"actos que. a. industria forn(;ce. · prendi a l.Jondosa attençao do V. Ex. o'dos 
. Foi na. :ava,Ua,ção justa. desse exemplq illustl.'es collegas que mo ouvem, convicto·dc · 

oroinen temente patdotico e cgsoncín.lmcntc q nc ·us ve1'thtdeiros idêaes; q um• nas ar.tesr . 
instcuc.tivo, .pratico c utilital'iO, quo mo ,quer na~ s:Jioncias, do3pont:un. como .o sol, . 
occorr•cu .a. idéu. . .formulada no. projccto _que promottondo ao o_spirito hmnanõ a vida S·<l. 
tenho ,a Jwnr.a. de apresontaL' ti. Cttma.rà., ·robustez que a luz ·sua.vo da.~ auroras c·om- · 
pareceódo-me que com elle iicartl. em nossó munt c"' a toda a. Cl'Oa..;'ão. . · 
pa.iz effcctuado l} .pensamento llu. .domocrati 7 O pro jacto é o scuuinto, (LG·.) 
2a.çã.o,tla .arto, .tão enaltecido o apregoàdo na . (Mt4íto bem, mu .. lto bem. O o>·ado>· é · 1JÍM· · 
actua.Iidade .por todos os .povos .q uc compre~ mente felicitddo pelos seus coZlegas.) 

. ~end~m a tra.n~endental. iJ?pot·!_ancia .dessc f'Ica sobre ,a Mesa., .a.té. ultílrior dolibef_;t-· 
mest1mavel ychtculo da. crr:Ihzaç!!-o· _ .çã.o .o: seguinte 

· A . Inglaterra, com as mvest1gaçoes .de ' . 
Anderson ·G outt:os .,a re.~pei.to chL n.t'.te japo.:. PRO.TF.CTO 

. . n~a.;:motlüicon os seus a.otlg:os processos Q . • ... 
. estabeleceu . .na. Euro.pa a. .. a.t•te .• docora.tiva · O· Congresso Nac1onal·decreta : . 
~oder.na, espúllando.as nov.a.s.noções :adqui- Art. ].o O _plano do organizacão do en-· 
r.tdas, .,de modo ,que se contam alli nume~ ;sino na· Eilco!n: Nacional de BeUu.s,),:rte!;>, ser.a . 
:X:Q~s escolas· e .. cursos .e.speciaes _.para ·esse .augmentll.do do um curao especial ue ·coll',lpO· · · 
tlru. : 1sição decorativa. a.pplica.da. .ás artes indos-

.A .· Fra.n<;<~.. ~uste.nb .diversos . com o, mais ;triaes. · 
., brilha.nte resultado, ,.a. .. .exemplo, .na. Escola § l. o Para. esse flm · ftca crea.do, uma. ca.- · 
.. .. E;lp~e,ia,Lde Bellas. ·Ar-tes, :um. ~urso .. e~pecia.l ;deira. ;d:e a.rto .decora.ti va ~pplic!l.d,a, . em que 
: · r.ogi~o. per: .Mayeu .e autros .de .Igual. compe..,. ;se · fa.râ. o estudo .do ·uesenv-olvlmento :da. . 
. . : t.enc1a.; . a. -~cola. :das . Arteª .Decora.tivM, :em :estruct.ura dcco:cattva, . sua estyltzação ·e · 
. _ que :sc. fa.z.a~desonv.olvimento. co~Pleto :deste .c bje<lto ·de sua. a.pplicB,ção ~ immedi~ta: 

. · .as&tl.IIlpto ... eom.~p.plie~c~ ,a ·todas .as. indu~ §'2:" A matrjcula nesse curso êtfectuar· · 
.' ... tc~as.a.l'tú>ticas, ;.a:~scola .. Norma.lde Desenh(), ,sã~ na ·mediante as condiÇões ex\gida.s;pa:rn:··.a. . 
::. Qllde .:se . .nota. .ta.mh~ ,um .. curso especial :tios :demais cursos eªpociaes. . 
· ·_prof-essado ~PO! . Glla~et,Além . a.lL.Lidir .ás :es~ . .Art .' 2.0 Rev-qgam-se a.s 'd~posiÇõcs ·em·con-

:· : c.oW;~.c~Vm.mua~a.~s •.. di.ur.nas e .. noctur.na.s . ,q.u~ :tr.ario. · . . 
:·- teem 1por . .o.pjecio ,de -.e*pecia.l ._attenQ.ão o S.3.la.'das.sessões, .. 23 ·de ;julho 'do 1901..,.-. . 
.. ·'~o.,astudQ. · · ' ;Jo$e;Duarl-e, . 
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SESSÃO EM:'"23'·nE·~JUti!O'·:pJ1: 1901 25-3' 

O''Si-;' Heredià:dê' Sã: vem ·apre
·sentaP dous··:·'ljrojectos · 1~ considGraçãó da 
Câmara ~ ·os justificará oppol'tunamente, 

-quando fo1•em submettidos á di~cussão. 

Fioam . .sovra a., Mesa.- até ultel'ior delilw
lfaciô, os.~eguintes ; 

o: CongL'0Stro Nti.cion:.t.l reilolve: 
Art. 1.° Fica rmlmad'o de LJ a. lO annus o 

.tempo . de aorviço oxigi1lo pelo nd·. 335 do 
Regulamento dos Concio'> d<t Ropnblica., afim 
do que os respectivos carteir.:~s comecem a. 
per.oebi!r a g-t•atificação addicional relativa 
a.o tempo do I'!Ol'Viço postal. 

Art. 2." Revog-am-se as .dispo~W.ie.~ em 
·cont1·a.t·io. 

Sala das ses5õo~. 2.1 <le julho de lf:JOI.
.Ilercdia de Sa.-Henriqua Lagden. 

O Congt•es'!o· N:~eíonal resolve': 
At·t. 1. a Gozarão das vantag-ons da. gTa.ti

flcação. aduicional uc.20 % sobre seus. -venci
mentos t1>.los us mestres e contra-meskes 
·dos Arsonacs de Marinha da Rcpuulica que 
contarem maiil ·de 20 annus uu serviço. 

Art .. 2~ o Revogam-se as disposiçüJs em 
.contrario. 

~í o Congresso adoptar o sou projecto, será;· 
a primeira vez .que os potlm•es centra.es do 
paiz concorrer:lo de modo elfüdi>·o pa.ra. u.u-. 
xiliar o Estado de Scr•gipo, cujas glUrilLH, s[ 
não rcHectom goograpbicarnente, porque sã.o 
insignificantes, se revelam .cl.ar•as e vi~i·vel •. 
mcn~c na a.rtc, na. littm·a.tura e na philoso
phia, na guerru. do Par.agua.y, em que ser-' 
gipa.nos foram morrer sorrindo na. detosa da. 
grande patrw,. · 

Lê o Ol'adol' om saguida o projccto, pedindo 
a attenção da. Cumu.ra para. a a.ngustins<~ si.., 
tuação em qne se acha. sua torra c manda á. 
Mesa o seu project~. ([UC é o seguinto: 

· l'ltO,IECTO 

O Congrcs~o Na::ionuJ decre ta: 
A1•t. I o. Fica. o Governo a.u tot•izado a con

ceder ao citla.dão .loiio l'ereit•a BM'l':it() ou oi 
Nocioda.de quo- oHe organizn• lt garantia dG 
jlll'O de O "/o c <lc amortizo.çã.o em vinte 
annos, da, quantia. do 2.000:000$000 :para run· 
d<~.l' em- Araca.j1i, Estado dc·Sargipe,um banco 
de cretlito a,gricol<~. movei, sob o. titulo 
Banco Agl'icola de Sel'6ipe, tendo pol' fim: 

§ I. Auxil.iar os lavra•loros, de }lrefePencia 
os de canna e algvt.lão, fazendo-lhes cmpre~· 
timos mediante penhor do prouuctos ;~r:mít
zenados, e adia-ntamcn~os· mediante penhor 
de sa.ft•as futuras, <wjuro maximo •lc-9 °/o·. 

§ H. Abrü• uma. s(lcção commissa.ria. .que 
esta!Jeleça, rela.çõ:Js directas com as Pl"aças 

O ·sr. FiLu.sto Cardoso-r~· pJl'- <lo Nor~o , , até Mttnâo~ . e dó sul. afê Rio 
tador do um projecto <í. Camara. E sú o fa% IJra.nde, pa.r.a nell:~s vandel' os productoJ dos 
}lor um dever, a. c1ue. se· não póde fLirta.r. mutuarios Q consignantes, que. o <luiz~l'em.. 

Sali.l. da.s sossõos,. 23 de julho de 190L
He·r.cclif.! dcSd.-:-Ilcnriqtte Lagácn. 

Devem ter notn.dG quo 0 ora.dor: nunca. os de conta delles, mediante commissão quo.:;e 
.apresenta.. A ·razã.o é-esta·; é que não po- não oleve a mais de 3 o/o· -
·dendo, IJorquc· a Camn.r,t :não· os ... ~ceitaria, §·IH. Promo~~l' a n;wo~açao: a. Yapor do 
<lprescnt~~l' a sel'ie de PI'Oj~cto~ que- julga I -~o:nto de :(\,raca.JLl ao do [{J~ Gra.ndo,_ pe~o d~ 
necessart<L p<tra .. sa,l:var o .Pall, ou pe!o Plenos ~an~o~. c,~~ o gúvgrao do L~ Lado mu.nLnlw, 
·<~ttenua.r us em.:ntoll di.l. Cl"lt~e ecYnomu:U, c fi- a lez n. 3~~. de 2- de outubro de WOO , qtle 
na.nceira., projectos em que, como jll tem. a. :su~:o~lc~ona. com .6~_: oo_o~ ann~aes. ··cr· ·. 
dito á Calm~ru.,, virü.tm M m~didas que o Al t. 2. ~ cJncus:swna.tlo fica. obu.,a.do •. 
orador o~umor~ não sa :podendo fa.zel' por- " I: .. AI ~~~~Os!~<J.L' c~m :l.n~couon~~a na. Dele-.. 
ta.d()r· d·e:tes nao se fa.z.. dos outros. ,.,a~hL Flsc!!-1 do Ttmsumo •. em Scr>:'1po, le t~r~s 

' ' · as ug-nitdu.~ p;}!os.nm tua.r•os, na .nuportancw, 
Máa.· ago1'a. :~e t1•n.ia. do s3u J~:ltado; qu[) de IG:J :OOO.~; vu.tor da gat·antia.· de juros c 

o J~pedo abandonou e em l'.;lação no qual amo1·Uzacffo dada IJJ!o Go-verno, c a resgatar 
a. Repl\bltca p~rec~ (1:\'l.~·rer seguir a· m~;~ma. ess:~.~ lottras a.o. pas.Jo que se li([uidaecm as 
trilha, d:mdo·lhe a;,enas uma ga.rant1a EC operações que as tiver orlgina,do. · 
ju~os- pa,ra . uma. e·:tr . .,da. de ferro-, (!Ue nao n. Alimenta.1· a ímpo.rtaneia.:d_o; cmpresfi, 
fm conchnda, uma verba de cerea.: dG! mos ·e adiantamentos sobre ~a.f.ras,futuL'a::lao 
150 :000$· para immigracã.o, que nunca. foi mizi.imo de 6:000$· o ao maximo dci 24':000, 
aproveiin.dà.· pol'· deficiente, e um phat'Jl do e· o prazo dJS· mesmos •~ dazJito mo.zc~, no 
·clà.s:e·: i~ierinl! . . -• :. · maximo. , .·, ·., .. .·;· 

Trata.-J'l3 dtY:sél,Í:E.sf.adó, qU.e atra.ves.~a Ltma. IH. N_ão e trectuar novJs ~ntract~s com o:; 
-crise mortal; :pbí.i que a cla...:>lla agricola. est1 mutu~~:ws l~u tes ue Cllffi}JI'ldos ·e saulados os 
;\meaç1W\ .de aha.ndonaJ:.a:l -sua.$ propl'leth~- ant{more~:~. . . 1 

·dês, por fa~ta da immerariet p\)lra ~Mi'sfazer a. . A'r:.t •• 3. o O b~nco _ ct'ear<t um'"':"' fu?.do. espe~ 
}lre ;ent~ safra. dn a~sucar; · · CHtl d~ mtegraliztt;au-de 3 .OOO:OOO$;•doqual 
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serã.o subscriptorcs Oii lavra(lores do Estado 1 § I." o$ ft•ontões, boliches c eshbeleei
dc Sergipe e o proprio Estado de Sergipe; mcntos congoneres onde se explore o jogopro 
este, si se mantivor a lei n.386,de 18 de outu- meio de pottles, nt'!'o comprehendendo esta 
bro de 1900, que o manda subscrever 300:000$ disposiçao os rn-aclos de cor1·idas de ca'!>aZZ.os. 
do capitttl do banco que alli se fumlar. § 2. o Incorrem no n.rt. 3° (la lei n. 628. de 

§ I. Os mutuarios :ml)screverão para esse 28. de outubro de 1899, mn.ntidll. a excepcão 
fundo um valor equivalente a lO o (o da im- do § 2° : a.s omprezr~s de lotel'ia.s, associaçiCf; 

. portancia de seus contractos . de .crodito ou não, -sociedades commerciae~ 
§H. O banco emittirâ cautelas das en- ou <ts particulares que, sob J?l'etexto uso e 

tradas que os subscriptores realisarem, e, goso de concessões, contra.ctos, privilegios, 
sobre esses títulos emprestará dous terços, p<~tentcs de invenção ou licenças de auto

. levando os lucros quo, porventura. ; resul- riun.dc publica., dcsvirtnal'E'm os seus fins ll \~ 
ta.rem dessa oper·a.ção, ao ~redito do- fundo exploração de jogos de azm·. 
especial de integralização. Art. 2. o RevogD.m-so as disposições em 

§ UI. E.;sas cautelas serão titulos de de- contr:wio. · ' 
posito c representarão acções a integralizai', S < ~h•. dn.sGomrnissõcs, 23 de julho de l90L 
más só serão transmis;;iveis por herança, ca- _ Guedelha Motwrro.- Vi1·iato Mascarenhas. 
bendo aos herdeiros, lavradol'CS ou não, o - A?·avjo Gàes. 
direito de as integralisa.r c se tornarem 
accionistas do banco. N. 86 A- 1901 

, § IV. A integralização do fundo especial Redacçtto final do p1·ojecto n. 86, deste anno~ 
far-se-ha por chamadas annuaes de lO o I o. que auto1·i.m o Poder Execut·ivo a com-
Para ella concorrerã.o ainda, além dos lu- pular ·-para 0 e/feito da aposentadoria de 
Cl'OS resultantes dos emprestimos sobre ~a:u- Paulino Gonçalves de Olivei1·a Freitas; 
telas, as quotas de 10°/o de ~eus lucros·J,l- . . portei1·o da Caixa de Amortizaçcío, o tempo 
quidos, que o h:tnco pa.ra isto abonarâ. · · · · decorrente de f de julho de 1873 a 31 d~ 

§ V. · Os valores entrados e destinados á março de 1887 
integralização do fundo especial serão re
duzidos pelo ban0o a apolices e outros títulos 
de credito publico. cujos juros pertencerão 
ao fundo. 

§ VI. Si antes de passado o pr<:~.zo da ga
rantia de amortizacão, o. fundo estiver inte
gralizado, o banco liquidará a operação a que 
ella der origem, e logo que o fundo estiver 
integraliza.do con,-ocar<t os subscriptores 
dello para or'ganizar um novo ba.nco com o 
capital de 5.000:000$, o qual succerler:í ao 
primeiro com o mesmo titulo, fins e com os 
mesmos direitos e obrigaçõe.'l.-

Art. 4. o O Go>·erno nomeará um fiscal de 
sua confiança. e lhe fixarit, com as a.ttribui
ções qüe entender, honórarios, que o banco 
pagará. • 

Art. 5.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

. Sala. :da.s se ;sões, 23 de julho de 1901.
Fausto ·Cardoso. 

Vão a imprimit• as Seguintes 

REDACÇÕJ~S 

N. 12 B -19(>1 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. · 1. o Fica o Poder Executivo auto

rizado a computa1· para a apos~nta.doria de 
Paulino Goncalves.. de Oliveira Freitas, 
porteiro da Caixa de Amortização, o tempo 
decorrente de 1 do julho de 1873 a 31 d'e 
março de 1887, durante o qual exerceu o 
cargo do conrerente da Alfandega desta. 
Capit::J.l. 

Art. 2. o Revogam-se as disposivões em 
contrario. 

SaJa das Commissões, 23 de julho de 1901. 
- Guedelha Mmtrllo.- Viriato Ma$cm·en.has. 
-Araujo Goes. 

Vae a imprimir o seguinte 
PARECER 

N. 32..;_1901 

lnde(e1·e a petição e1n que o · pharmaceuticiJ 
adjunto do exercito, Juvenal da Silva Con
rado pede lhe seja extensi'Vo o disposto no 
paragrapho -unico do art. f do decreto 
n. 1.731, de 22 dejunho de 1894 

Redacção .final do l'JI·o1ecto n. 12 A, de 1901~ . Ao Congresso Nacional pede o pharma-
.., ceutieo adjunto do exercito Juvenal da. Silve>. 

que equipm·a os frontões, boliches e todas as Conrado lhe seja. exten::~ivo 0 .di::~posto no pa.-
casas similares ás casas de tavolagem, dando t d · d t 1 731 
OJ~tras p)·ovide11cias. (Vide pl·o. ·~ecto n. 1.13 A, ra.grapho unico, ar . lo o ecre o n. • • 

'J de 22 de junho. de 1894, a.tim de por este 
de f900) modo fa.zer jú::~ á nomeação pl.ra o primeiro 
O Congresso Nil,cion;~l resolve: posto do quadro etrectivo da. repartição sa.-

, Art. I. 0 Sã.o equipar'ad:Ls á~ c<~sa.s de· ta- nitaria do exercito. . ·' 
v:ola.gem, pa.l'a. o tim thlei penal, em t()(h a o art. 1. 0 do decreto cita(lo pelo suppli'-

· l~epublica : . . . ' . cante ê o seguinte: 



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/2015 16:03 - Página 14 de 35 

SESSIO EM 23 DE .JULHO DE 1901 · 255 

E' fixado em 30 annos o limite maximo da Capital, e tendo em consitlcração os extraor
idade dos medicos e pharmaceuticos que de dina.rios serviços que durante mais de 40 
ora em deante tiveren1 de entrar para o annos, sob o impulso quasi exclusi_vo da ini
qun.dro eífectivo da repartição sanitaria do ciativa individual, tem essa instituição pres~ 
exercito. · tado a educação das classes proletarias d<J, 
· Paragrapho unico. Exceptuam-se da dispo- sociedade brazileira; considerando que seri<J. 
~ição acima. o:o actuaes adjuntos nomeados um facto lamen,tavel o fechamento das aulas 
antes de completarem a idade de 35 annos, onde o povo desta cida.de, e espechl.lmente as 
marcada no art . 6° do regulamento de 7 do classe:-; pobres, vão receber instruc{{ão ctue 
abril de 1890, os quaes terão direito a ser lhes doutrina o espil'ito, e os solidos conhe· 

· admittidos, emqua.nto não attingirem a cimentos theorico~ e especialmente praticos 
Idade fixada para a reforma compulsoria. relativos ;i,s arte:> liberac:; c mecanicas ; 

Como ~e verifica pelo simples exame do considerando que de 40 annos para c{L o:~ : 
artigo transcripto e seu paragrapho, em nossos melhores industriaes e opora.rios teem. 
JO anrio~ foi imperativamente fixado o limite saído dessa. escola e que ainda h~je existem 

· da idade ,Pll.ra a entrada. dos medicos e phar- m<ltr·iculados cerca tio 2. 000 alumnos, filhos . · 
maceuticos, no re ;;pcctivo quadro effectivo, c filhas de familias :pobres, e attenden
havendo apenas excepç:ão om favor da.quel- do ainda q_ue, em ·virtude da cr•ise que. 
les que ao·tempo da promulgação do citado ha seis a.nnos a.ssohei'ba. a Rcpublica,teem 
decreto, já pre;;tavam seu;; servfçog como diminuído os auxilios que tão beneme· 
adjunto;; á repartição ::>anitaria. rHr~ Instituição hauri<L da iniciativa indi-

0 requerente, segundo informa oMinisterio vidual, resolve submetter á approvação 
da Guerr:a,.f;erviu anteriormente a e:;se de- da Cama.ra. dos Deputados o seguinte 
ereto e po:;teriormente é sua promulgação, projecto de lei pelo qttal é autorizado o Go
mas não fazia parte do numero dos pharma- verno a. pagar algumas de:;pezas feita.; em 
ceuticos adjuntos no momento em que o mclhol'a.mentos e uhras no odificio, hoje 
mesmo decreto entrou em execução. proprio nacional, onde i'ttncciona.m a.s aula!{ 

Logo, as vanta.gen;; da disposição que in- secciona.da.s gri).tuitatn.en te ti. noite por ma.is. 
voca.em seu favor não Jhe podem aprovei- de 50 prole~:'torcs. 
tar, attendcndo~se a que foi p~la ultima vez 
nomeado, 'já ~;ob a vigencia da regra. esta
tuída no art. lo e q ua.ndo não mah: podia 
amparai-o a excepção faYorecida do para
gra.pho unico des,;e me-;mo artigo. 

O que requer o supplicante é então uma 
lei per.;onali:isima que o collocaria em si
tuação vantajosa, sem duvida, para alcançar 
a nomeação do plw.rmaceutico adjunto do 
exercito, mas que não encontraria. justifica
tiva alguma per·ante o direito. 

Nestas condições, a Coro.missão de Marinha 
e Guerra., é de parecer que seja indeferido a 
petição· do pharmaceut.ico adjunto do exer
cito Juvenal da Silva Conrado. 

Sala das Commis~ões, 19 de julho de 1901. 
-Alv~s Barbosa, presidente.-Oarlo~ Oaval
·canti, .relator.-RodolJJho Paixiio.- Soa1·es 
dos Santos; 

Vae a imprimü~ o seguinte 
PROJECTO 

N. 116 - . 1901 

Autoi·i.::a o Govento u ab1·1:í·, pm· conta do Mi:. 
nisterio da Jus!içr.1 e Nef/Ocios Jnt~~·iol·~s, o 
credito de 53:[)80.~94.0 partt JJagamento de 
diversas obras e mellw1·amentos no edificio 
do· Lyceu de A1·tes ~ Officios, hoje p1·op1·io 
nacional · 
A Gommisaão de Orçamento, attendendo a. 

petição que lhe foi dirigida pelo fu~dá.dor e 
dir0ctor do Lyceu de Artes e O(llcws de:,ta 

O Congl'esso Nacional re:;ol ve : 
Art. lo, g• o Governo autorizado a alJl'it•·, 

por conta. do Ministorio do Interiot•, o cre
dito de 5:.!:580$940 pt\ra. pagamento de di ver ... 
sas obras c mclhoratnen ~o; uo ediftcio do 
Lyceu de Arte:; e Officios. 

Art. 2°. Rc,·oga.m·so as di)o;posi:;õcs em 
contt·ario, 

Sala. das Sc:->~õc .~. 23 tle Julho do 1901.
Paula Gttima?"t.'í~s. )lt'e~idcnte. - Serzedella 
CmTêa, relator.-Nilo Peçanha.-l'tfay,·ink.
Cassiano dt Nascimento, com restricçõea.-' 
F1·ancisco Sd, éom restricçõcs.-Contelio da 
Fonseca, com restricções. 

Exm. Sr. Presidente e mais nunnbros da. . 
Commi;;são de Orçamento d<t Cama.ra ·dos . 
Deputados - Ha qui:lSi meio seculo, em 
23 de Novembro) de 1856, qua o abaixo a~. 
signa.U.o, moço então; r.3a.lizou nesta cida.· 
de, a fundaç-ão de UJp. Lyceu de Arb; e Offi-· 
cios, e>cola. do povo, destinado á educação · 
das cla-;ses desprovidas de fortuna, em hora!'! 
de~tinadas ao repous(), s :!m prejuizos doi; sewr. 
labores diurnos. 

As;im conta ho,je 45 anno:1 1le existencia., 
e~te philanthropico in8tituto 1\e ensino, tã.o 
Jlatriotico quanto do~intorcssatll, onde leccio· 
nam 54 proi'M;ores do a.rte~. lettr;~s o 11cien- · 
c:ias) totlos gt'<ttuitam(lntc o com rara en·ecti~ 
vitlade. 
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o· edific.io onde ha longos annos tem func
·cionado, embora occupe va.~ta. superftcie 
"tornou-:·;e.-..le ha muito a,;sás defficicnte; e 
mais ainda com o f;J,t:J.l incendio de 26 de 
.fevereiro de 1893. 

Entreta.n.to <1 sympathia.. c prcferencia do 
:Jlovo por esiia. e . .;cola, onde sem peias uem 

nalmentc 11m proprio na'Cional; é da quantia 
de 54:740$060 quer sejam pagas as contas 
pelo Thes uro Federal, quer seja entregue 
esta quantia a-o digno thesouroiro do Lyceu, 
o St'. Antonio Valentim do Nascimento,hon
rado e probo capitalista desta praça e bene
merito servidor do Lyceu, como jit ·é da · 
Santa Casa d-a Misericordia . . regtricç.õcs . preci::;as ás e.:colas officiaes, se 

;matriculam ópera rios e aprendizes de nossas Bste auxilio prestado desde j;i,, como é de 
•.ofllcina:->, augmen\a.ndo, de dia a flia, recla- mh;ter, me habilitará a. proseguir no utilis-

_.. 1.mava novo . espaço ond!f se multiplicassem sim~ empenho a que ine votei pois sem elle 
.. aulas, duplicando-as até na mesma ma.teria, ser01 forçado a deixar morre!' victima da 

· !para evit<.tr inconvenientes de agglomera- miseria, a mais prestimo~a e moralizadora 
·-ções prejuciaes. · de todas as escolas do povo, cujo enstno ê, 

Para. a. satisfação de.~ ta necessidade não por c~rto, ~ mais poderoso . fa.ctor da in
bastaram os recur$OS do l)euefi.cio publico qne, dustrm lla.clon;.~l. 

.addicionados ao::; favores do Governo, habili- Para prompto e facil conhecimento de 
. ; ta-va.m-me a poder de.-n~::lombradamente ca- "V V. EEx.junto aqüi o mappa otfici<tl da ma

l miqhar na realisação do meu plano «educar tricula dos a.lumnos e alumnas do 1yceu que 
.. o _povo no ensino pr·atic() da. ar-te com o por si só dá plena idéa de quanto havemos 

· . espir•ito pl'epara,do para. as grandes con- feito em pe.:>l da C i vilisa.ção Br<tzileira • 
. qu.ista; do trabalho operario, raciocinado R" d 1 · 18--.l • 11 .1 J90·I o 1· 

pelo auxilio -d:.tS· sciencias applicada~ <."ts arte~ 10 e' a.neu•o, ue.Jt~ 10 ue • .- c 1-
:uteis,.,. · rector, Francisco Joaqwm · nethencourt da 

Silva. 
Neste intuito e ·rorçatlo ·pelas natura.es 

· consequencias desta util missão · civilisu.
. . dora, contando cspern.nçadamentc com a J,YCEU DJ~ AnTES E OFPICIOS 

. g,encrosidade publica, que t 1nto me auxi
liou sempre, max:ime na cl'cação das Relação nominal dos c>·edo>·cs deste cstabe-
aula.s do sexo feminino, tive de exccutae lccimento 

. obras cuja despez<L nfi.o tmllto,podido s c~tista-
: zer pelas conscquoncia.s da sicua.çãu vigente 

e que,obsi;ando-meo honl'o~o de~empcnllo de Anumd, Guim~Ll'iie~ & C., la-
meu car"o, me obriganúL rccorre1• a v v .EEx., drilha.mt;uto ~t mosaico....... l i:774$01:l0 

. solicitiLndo o n.uxilio !lUe me~~ indisponsa,\'Bl, Terr..t, Irmão & C., pinturn..... 15:805$000 
<Lbsolutarnento pt•eciso á CJntinun.ção do Ly
cou !lc ,\rtns o Olllcios, quo jil ilojo .. Lwn.ititue 
uma pl~rtll irnpor•t;~nto tla oducaç~iio nacional, 

. sa,tislitr,·ii.o da necessidade publica. . 
Sem ·c:;tc :~.uxiHo, Exms. St·:~ . , vm·-me-lu!i 

· força.do a. teclmr •~s portas destl~ Ci.\S<L ü, q w:ü 
i hei cansn.grado a. mi.nha vida inteira e qua.nto 
. ganhei em urüa Vlli~t da.s mais labol'iosas que 

. é da.do á vontade energica de um homem 

. compellido pelo nob.re de3ejo de ser util á 
Patria e a seus concidadãos. ' 

O abaixo assignado pede este auxilio m
.- gente como- indeclinavel (~ sua a.dministl'a
. ção,·-oli, então que o Governo seja autorizn.1o 
. a tomar ·por si conta do estabete·címento mon-

tado -como est:í., com urría matricula de mais 
. de dons mil alumnos de ambos os sexos, e 
'. t.udo,perfei.tamente cons;ituido ... 

Para m elhor evidenci:.t do que solicLto, 
; pondet~o <L VV. El!:x. que o e~ta.helecimento é 

~;'1mhlico e pôde ·ser visita:do tüdas as noites 
• pa.t•a. molhot• se verificar a verdade do ·que 
· :fica exposto. · · · · · · '· · · · · ·. 

· · ()· auxil'i1ó . pedfd"ó 'para pagamento da.s. 
-obras, tr·abalhos feito.) no edificio, cgw é fi-

J. Som.\).) FrJixo, madeira. .... 
I•:m~ebio Jlit•cs Ferreira, estuquo 

e olmtstle pe!h'eiro . ..... . .. . 
Jos~ Ferrt~~ Rabello, cal, ti.iollos, 

tellta.s. etc ............•..... 
J. C. Mit:anda, vidros .... ..... .. 
Costa Ferreira. & C., ferragens~ 
José Plnto Nogueira, matel'in.es 

e mão de obra de illumina-

5:H6l~500 

4:!J27$26!1 

:1 : 420*'000 
2:142$-500 
l :511$000 

ção ...................... ; . .. 1 :479$l00 
Jomal do Brazil, publicações e 

impressos.. . . . .. . . . . .. . .. . .. l: 154$000 

Ferro Canil Jardim . Botanico, 
força electrica.............. 476$500 

54:740$940 

Importa c8ta follú\ em cincoentn. o quatro 
contos setecentos c1ua.eenta míl novecentos c 
quarenta réis.,-- . . . 

Rio de Janeiro.)a! Úejulho. dn 1901. . 
A. Valentim' dõ· Nrtsc#mmto1 thesoureiro. 
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I_.yceu de Art:.es e Officios do R.io de ~Taneiro 

Ma_ppa estatístico (') :das matriculas dos alumnos -do curso profissional de 1868 a. 1898 

NACIONALIDADES 

Brazilekos_. . .. ; .. . 
Portnguezes ...... . 
Fra.ncczes ......... . 
Hesp;mhócs ....•.... 

· Allemãcs . . ....... . 
Italianos .......... . 
Inglezos .......... . 
Paraguayos ....... . 
Oricnt;ws ....•..... 
Americanos ....•... 
A ustriacos ..•..•... 
Argentinos .....•... 

. ~ Belgas ....•....•.•. 
Suissos ..........•. 
Cltile.tas ...•....... 
Hollanuozcs ......• ~ 
Afric;wos ......... . 
M<wl'icianos ... ... . 
M<Lrrorrninos ...... . 
Dinamarquozcs .... . 
Indigenas ......... . 
Egypcios .......... . 
Hungu.ros ...•..•... 
Russos ... ; ...... . . . 
AustraLiano,.; .....•. 
Polacos ........... . 
Gregos ...•....•.•• 
krabes ........•... 
Chinozos ..•...•.•. 

NO :EDIFICIO DA IGREJA DE S. JOAQUIM 

1868 1869 1870 1871 1872 1873 . 187'Í 1875 1876 1877 

-------- --------------

2 

9l:l 780 838 1.057 700 6l9 6.42 
256 2G:; 223 160 140 IG6 168 27 24 15 17 6 4 12 

7 .. 5 lO 5 14 7 Hi 
ll lO 9 10 6 2 2-
!) 5 2 2 •5 () 

10 ll ~J <) 2 4 ! o.} 

2 l 4 I 2 2 ,, 
0 

2 2 l 2 l 3 .I 
1 1 
2 

422 627 72.2 
00 15,1 . :2•H 
11 13 l7 
5 8 11 
8 lO u 
') 1 v 

G 7 

2 

. ..... 

1 ...... 

. ..... ...... . 

...... ...... ...... , .......... .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
----- ------ ---

542 823 1:012 1.233 1.115 1.120 1.268 879 612 852 

(') N. B.- Do a.nno de 1853 a. l8ri7, om que não houve estitistica, o rcsult<Mlo .das 
matriculas foi o seguinte: -No anno de 1858, - 351 ; no de 1859,- 392 ; no · do 1860' 
- 310 ; no dol861,- 257; no de 1862,- 20,1, o mo do 1867,- 1'51, o quo dá, para estes 
sois ànnos, a. sommn. de 1.665, que, unida á do 30.146-espccificada nu. presente cs tatistica,, 
fôrma uma totaJida.de de 40.811 a.lmnnos jnscriptos. . 

No cuRso cmrl\IERCIATJ, n.berto no anno de 18:32, foram mn.triculn.dos 2Gl i1lumnos; no 
de 1883,- 93 ; no do 1884,- 53 ; no de 1885,- '33 ; no de 1886,- 3<! ; no de 1887,- 13 ; 
no de 1888,- 41 ; no do 1880,- 9; no de 1890,- 22; no de 1891,- lO ; no de 1802,--.42; 
no tle1893,- .11 .; no de .189,1.- 12; n • de 1805,-:- 17 ; no tlc 1896,-38 ;· no Llo l8\J7,-
28,.e. no .ilc J8U8,- 10, o gue pl'efaz a somma do 726 alumnos. 

No cuRso r.IYRE, iniciado :om l88r!· mn.tricula1'am-so: nesse :anno CIO glumn o:-~ ; om 1885, 
-78 · em 1886-05 ; em 1887,- JD3 ; em 1888,-22G; em 1889,- 141 ; on1 1890,-
100 ; 'em 1 891 ;-~< ll!)':f ~omU92;- 137; -em 1893 ,...,. 22 ;· om ·1894;--·5l.; om 1805,- 103 ~ 

Camnrn V, III 33 
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em 1896,-- 102; em 1897,-94; em 1898,-f\3, que dá o t otn.l de 1.67~ <~lumnos; ' que, 
- -J'etmidos a 726 {lo CUl'$ 0 conpnei'cial e 40. 8ll do curw profi~siona1, apresenta, 1w.ra a 

e.'lhtisticn. ger,ü do sexo mn.:<Jculino, n. sommn. de 43.2~2 individuos (1) ínscri:ptos, 
<lS qua,e.;, freqnent :.l.ndo, n<\ média., tre~ auhl. ~, repre:=;entam uma totalidtt(le <le 129.636 ron.-
~wl~ · · · . -

O me~mo succetle com o sexo feminino que dttrá então 29.184 m ;Ltriculas (2) . · 
N 0 .') CURSOS DE PHYSICA E CHI!\Il CA ORGANICA E INORGAr\ICA , . HYGIENE E INSTRUC(:ÃO 

crvrcA, que são publicos, não h(l, matricuht. 

NO EDIFICIO DA SOCIEDADE PROPAGADORA DAS BELLAS ARTES A' RUA DA 
GUARDA VELHA NS. 3 E 5 

NACIONALIDADES 1878 1879 I 1880 1881 1882 

----- -- --

Brazíleiros ...•.... 814 990 1.074 1.320 1.567 
Portuguezes ....... 177 202 2ô2 262 239 
Francezes .......•. 14 14 15 7 16 
Hespanhóes ...... . . I' o 19 lO !l lgl 
Allemães, .... ~ .... 2 2 2 9 
Italianos .•........ 17 14 14 27 19 
lnglezes ......•.... 4 2 3 1 1 
Paraguayos ....... G 5 10 9 8 
Orientaes ......... 2 6 5 3 5 
Americanos ...•... ...... 1 2 7 3 
Austríacos .......• ...... 1 . ' .... tI t t ti . ' .. ". 
Argentinos ....... ·. I I I I I t l ] 2 2 
Belgas ............ 1 1 1 ...... 
Suissos ............ 1 2. 1 4 3 
Chilenos .. . ........ .. ' ... , ..... 
Hollandczes ........ 1 1 I 1<1 f lt 2 9 
Africanos ......... . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . ..... 
Mau l'icianos ....... . . . . . . ,, .... .. . . ... ..... . I 
Mal'roquinos ... .. : . . et I f i I I f f f f I • • • • f • . . . . .. ...... 
Dina.marqnezes ... f I f f f I 1 ttt I I t tI I I I f I li I I I 

Indigenas ......... . . .. . . li •••• •• I I I I 1 . .. . . . 
Egypcio·s ......... ...... I I I I I I I I I I I I t ••••• . .. . . . 
Hungaros ......... 1 I I 1 I I ...... I • • • • li ' . ' ... 
Russos .•......... . . . .. . . .. .. . . ... . . . I I I I I I ...... 
:Aust1•alianos ...... . . ..... .. .. . . •t o I I I . . . . . . 1 
Polacos ........... . . .. . . .. .. . . .. . . . . I I li I I . .. . . · .. 
Gregos ............ . . . . . . ...... . ..... . ..... . .. . . . 
Arabes ............ . . . . . . ...... ...... . .. . . . 
Chinezes., ........ .. .. ". .. .. . . . ..... . ..... . . . . . . 
·-· --- ----- -----

' ' 1.009 1.262 1.340 1.663 1.898 

I 

1883 1884 1885 

-- --

1.449 1 .151 1.328 
255 200 184 

8 14 12 
18 15 20 
3 7 4 

29 22 24 
2 4 1 
8 4 3 
3 1 
1 11 ...... 
4 4 1 
4 3 2 
1 l . ... . . 

...... t . ..... 
t f f f I I . .. . . . .. .... 
' ..... I f f I f , f .. .... 
I t f I tI I f'lf fi ...... 
....... I ft f I I . ..... 
. . .. . . ...... f I I I • f 

2 • • 111 ••• ...... 
1 1 l -' 

I I I I tI ...... I I I I I I . . . . . . ... · ... . ·~··, . ..... . .. . . . . ..... 
l ...... ...... , 

'' .... I I I I I I . ...... 
. .. ... ...... I I til I 

I I I I I I . . . . . . • I til. 

. ..... ...... I I til I 

---- --
1.789 t.429 1.580 

1886 

--

1.212 
140 
10 
10 
5 

34 
3 
..... 
i:) 

1 
3 
1 
4 

. ..... 
l . ..... 

"'.f I f f . .. ,; . 
. . . ... ...... 

1 ...... ...... 
. ..... 
. ..... 
. ..... 
.. .... . 
. ..... 
. .... . 
. ..... 
--

1.428 

1887 

1.2-8 
16 

4 
7 
5 
9 
7 
4: 
5 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 

4 

l 
l 

. .. ... ...... 

. ..... 

. ..... 
1 ...... ...... 
1 

. ..... 
1 ...... ... ... . ..... 

-. ..... 
. ..... 
---

1.55 4 

(i) Esta soimna, reunida aoa annos de 1899 :d901 (17 de julho), prefaz um total de 48.232 
alumnos matriculados ·nos tres cursos, l!endo:- .em 1899- i.650; em 190()- i.633, e em 
i90i- 1.737, I 

(2) O mesmo succede nas aulas do sexo feminino, em que se apreci11 urn totalde 29.184 
a.lumna.s, ao qual addindo-se a somma das inscriptas nos annos de 1899 a 190i 1 dá · um resultado 
de ~0.472, sendo em 1899 - 438; eín i900- 402, e em 1901-448. · 

Total de ambos os sexos, 78.704. 
Rio de Janeiro, dezembro de 1898._;_ F. O. Pe1·eira. de Ocwtalho, secreta.1•io • . . 
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I 
NA CIO N ALIDA:DES 1888 1889 1890 1891 1892 I 1893 1894 1895 1896 1897 1897 

----~ --~- -·- -- --------:-' 
. Brazileiros .•••..••• 
Portuguezes ••••.•• 

1.379 1.1421.378 1.310 1.220 532 
196 118 185 170 224 97 

830 1.111 984 914 
173 166 186 183 

1.004 
180 

5 Francezes .•••••••.• 22 13 13 1! 7 6 8 6 4 2 
'Hespanhóes ••.••..• 15 9 13 38 31 26 36 25 26 36 43 
Allemães., ••••••... 
Italianos .•.••.••••• 

7 4 4 4 2 4 2 5 1 1 
35 20 21 25 26 19 32 32 31 32 17 

2 ..... j 'lj ...... '"'•' Ing1ezes ............ . 1 4 1 l ....• 
Paraguayos ••..••.• 
·Orientaes ...•.•...• 
Americanos ••....•. 

1 2 1 
5 3 1 
2 2. 

Austriacos ......... . 
Argentinos .•...•.•. 
Belgas .••.•.• ~ ...•. 
Suissos ............ . 

.{ 

5 
5 
1 

l . l 
7 4 
2 ..... 
l 

Chilenos .......... . 2 .••.. 
Hollandezes .•••.••• 
Africanos ..•.•...•. 
Mexicanos ....•.... 
Marroquinos ..••••. 
Dim1marq uezes ..••• 
lndigerras .••••...•. 
Egypcios ......... .. 
Hungaros .•.....••. 
Russos ............ . 
Australianos .•••.•• 
Polacos •..••••...•• 
-Gregos ..••••••.•.•• 
.Arabes ••.••••.••... 
Chi nezes ..•• · ••.•••. 

···•'•·· 

••'•••• 

l 

······· 

NACIONALIDADES 

Brazileiros .......•. : . ....•.•.. 
Part~gu ~zes ......•.•••....•..• 
Francezes ..•.... •....... , .... 
Hespanhóes........... . .....• 
Allemães ...• , .......••. •· ... . 
Ito.lianps ...... , ....... , .... .. 

· Inglezes •• , •..•.......•.. ·, .• •. 
Paraguayos ................. .. 
Orientaes .................... . 

.Americanos ................. .. 
Austrio.cos ... , ....... , ...... .. 
Argentinos .................. ·. 
Belgas •..•••••.••.•..••..•.••. 
Suiss.os •...••• , ••••••.• , •.••.. 
Chilenos •....•...•• , ••.•••..•• 

·-···· 

l 
2 ..... 

TO'!' AL 

31.342 
5.748 

358 
523 
160 
567 
85 
77 
60 
36 
40 
5t 
2! 
20 
3 

""21''"21::::: ""3 ......... 2 '""i 
..... j 2 ..... ;.... 3 l 

l 

2 2 2 l 3 2 2 l 
4 3 3 l l l 

3..... l 3 2 2 ...... 

9 
'-' ..... 

.. ... ..... 
~ 

.;) ..... 

. ..... 

. ..... ······ 

2 ..... ..... 
. ..... . ... ,. 

Hollandeze~ .. ,........ . . • • . • . • i3 
Africanos. • • . . • • . • . . • . . . . • . . • • 2 
Maurici~~:nos •. , .......... ~· ... . 2 
Ma-eroqomos .. • ... .. . • • . . • . • • . • 3 
Dinamarquezes ........ ,....... 4 
Indigeno.s..................... 4 
Egypcios........ ............... i 
Hungaros............ .• .. .... . 6 
Russ.()s ................. ;. .... •• 3 
Australianos., ..... ,.......... 2 
Polacos....................... 4 
Gregos........................ 2 
Arabes.. ............... .. .... . 5 
Gh~nezes. .• ... • .. •• ......... ... i _ _. 

39.14 



r~-;~-~-~~~~:;;~·~;~·z;·:··~~-·0# .~:+;' 'i:, !t~ -:~".'-' . ~-' --~- \ .. -._ .. -·· - .... ' ~ .. · ... 

l'tfa,pp as estatistico d~ nt'\tr i ctüae das alum nas de 1881 a 1898 
. .,............. 

~.4ClO,!:!ALIDADES !88tJ tS82I""'I !8B4IfSS51•886Iti!871!8SSit&<91 ,,..,;.,,!,..,.1 ... ,1,..,1 IB%1,.,,[ ,..,jl,., ~ ,.,.,. 
,_ ______ ...,..,... _______ ..,. ____ .__,, __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , _ _ r-- r--•--•--•-- , __ , __ , __ , __ ,-

Era zt1eiras •• ••• •• .••••• • •••••• • • ~ .•• • ... .. . 
Portuguezas .... . .. . .. . . . . . . .......... .. . ... , 
J1alianas . . . ...... . .. . ... .. , .•.......•.......• .. 
'Fr&ncezas ... . . . . . .. .. , . . ... . . . .... .. ..... ..... . . . , 
Argentina!! •• .. . . · . .. . . ................. . . .. . . : 
Bespanholas ..• • , . , ..... , • • -.•• • . . •.•••. • •... , 
Orientaes ... . ... ........ ....... .. ..... ... . .... . 
Chilenas: .. .. .. . . . ... . , ..• . .•.. . •• ••.••. . •. . . 
Part1 gttayas •. ... . .. . ....... • .. .. ...... .. .. -... ...... . .. • .•. 
Allemã~t • . • , ., ..• .. ... . . -.. .. . . .. .... .. -. ... ... .-. . .. ... . 
Snissas ..... , •• : . ... . .. ... . ... .. ..... .. , • .•. · . . . . 
.Auatriacàs ...... . .. .... ~ .• ·... . ..... ... . . . ... . i, .. .. 
Suecas . .. I ... . . . ... ... . .. . . .. . , • • ••••• • •• • • • • • • • • .. i 
Americanas • •. ••. .. . . , .••. •. •. •. ••••• ~ .. • • . i .. . . 
Inglezaa .. .. . ...... . .... . ..... .. . . . .. .. . 2 •••• 

Bollandezas , ........ ... . ... r .. . ..... . .. _. .... . 

Belgas . ........... . . . . ·· .. . .. ... ... . .. . . ... •·•·• 
RuBaaa . ... .... . . ... .. . ; . ..... . .... ... . . .. . . ...... . 
Turca! . • . i . .. . . . . ... .. , . . ... . . • ••• • • • • • • • • • • • • 

579 517 472 419 358 400 430 49i 375 39i 534 402 501 509 488 526 9,1!0 
2i 21. 23 20 i 6 14 i:2 4 H i9 i4 17 34 29 30 29 357 
3 6 4 5 4 2 4 3 .2 6 2 ••.. 12 12 8 2 S8 
3 5 4 i i 2 .... i i 2 i 7 3 i i 3 3~ 
2 i 4 3 2 3 4 t 2 2 .• •. i .... { · .... .... 27 
2 . 2 ... . i i 4 2 .. . . f 4 6 6 5 i 3 7. i 3 68 
i . .. . ..... 2 • •• . .. . ~ . ... ... .. .. . ... "' ...... ... . ...... .. .. . .. i .... . ... .... 6 .... . i 1 2 .... ...... .. . . . ... .... .. . . ... -· ·· . .... ..... . .... .. '#. . ... 4 
i .... . i i .. . . . ... .. .... . .. .. ... . ...... .... 2 •• •• . ... I. •. -.... 5 .... i f . [ 3 i .. . . ....... . . . . ... .. . .. .. . .... .• . , . 2 {i 
2 2 . . .. . .. . .. ..... .. .... ... ..... .. .. .... - . -... . . . . ..... · ... . . ... 

i 
• ••• t.-: . .. •1 • • •• .. ... . ..... .... . . .. .. . ... .. .... -.. .. . ~ .. i ''"I'" ' .. .. - ....... . . . . . . .. . . . .. . ...... . .... . . . . t 

2 .. ... ...... . ... .. . .. . . . . . ... i 3 ... T .. T ... . . . . . ... . . . . i . . . . . • .. 2 •. •• .•.. ... .... I 
1- • • • , I • • • • • . •. • •. • . . ... . . • . . . . • . 1 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . - 2 

.. . . .... . .... . .. . . . .. ... . •. .. . . . .. -...... . . . . . . . . .. . . . i :l . ... 2 
.••• • f .. . - . ..... . . .. .. . . ... • . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . ... . .. .. . .. . . i 1 

806 849 
iB 25 
8 5· 

• ·t· 2 
i 
:1. 

. il i 

--·--·--·- -·--·--·--·--·--·-- ·--·--·--·--·--·--··--•--. ·-- --
~~-~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ml ~l ~l mi ~I ~~~ GI ~I ~I ml ~ 9.728 

Secretaria do LyceodaA1·tes o Officioa, fl' d~J.u11J,o de'i90!.- V. L ibe,-afino de .,4,lb1~g_w:r~ue , secretario. 
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. SBSSÍO IW 23 Í)B. niLHO DE i 901 2.61 

· ~------------------~----------------------------------~--------
O Sr. Pre11idente-Não havendo 

· nada mais a. tratar, designo })í\l'a. amanhã a 
seguinte ordem do diu.: . 

Pl·imelt•a. pa.rto até 2 l/2 horas, ou antes: 
Vota~o do projecto n. 108 A, de 1000 (23, 

da 1901), julga.n1lo c1uc nfio devem sor acccitas 
·a,9 emendas olfet>ccidas na. 3~ discussão do 
:pt•ojecto n. 103, do lDOO, que equipara, p:.tra 
os efl'oitos !la pm·copçiio do montopio mili
tar, o pa.e decropíto ou inv:tlido, q_ue nfí.o ti
ver outro amparo, á m?ic, viuva ou soltei r·<\, 
do officiat fa.Uccido 13" discussão) ; 

V o /;ação d.o projccto n. 150, tte WOO, m:tn
da.ndo consill~r<n, como :tppruvnçõcs ploniL.'3, 
zs.s o.pprovaQocs slmplos, com o gi'áo sois 
obtidas pelos a.lumnos ILUO cstwl:~ram na ex~ 
tiucta. Escola. Militar do !tio Gr·a.ndc do ~ut 
pelnrcgula.mcnto do 1884 (2a tliscnssã.o) ; ' 
Vot~(:ão do PI'ojectiJ n. 104 , do HIOJ . an

torizundo o Governo u. abril' ao ~l ir)istorio 
das Relações lhtcriot·es o crermo dn qnant ía 
necessaria, até 150:000$, em ortro. pa.1·a. 
occor rer :\s dcsp()zas a:om n. l'ClH'CSiln t.;u,:Tio 
}n•o.ziloira. na scgund:\ con fot•enl:i:~ i 11 t.m·nn.· 
cional a.mcric<~na, qHo ~a rcunh·1L no \foxi'co 
( 2"' di~cu~siio ) ; 

Continw~çU.O drt 3'1 rli~cu:;.~[o d•> prl)jt'r.t.a) 
n. 42 B, do lf.IU!, rlrro fixa n.~ rl;r·c:t ~ rle 
tert'l\ para. o exercício de~ l\1112 ; ' 

3<\ discussão do IWoj<~cto n. 217, dr\ tDOO, 
autorizando o Por1ur Ex:ccuti vu a :tflt'Íl' ·:r.n 
M i.nistorio da. Ma r·i nha o et•o,lir.o OS[ll!ci<Ll do 
11 :7130$, pa.l'a. pagamcmto rln so'do ao vico· 
almirant.e A1·t.hm• .Jar.egna.y, J'evo,·Lirfo :1.0 

· CJ.ua.dro cll'ooéivo d:\ a,rma•la : 
3~ discussiT.o 1!0 p1·ojecto n. i7, rlc I!JOI , 

relativo :t omonrla olfci·nei!la n:t 2• 11isws
~ã.o do })I'Ojecto n. 217, de lf)~IO, a.utoriz :~n •lo 

· o Poder E:\:ecutiYo a. abrir• ao Min i<;tol'io (li.\ 
Guerra. o crodito especial do fl: -W:í$000, 
para pi\ga.mGnto dos vonciment.os •lo t. ~mcntc

. coronel lnnocenci9. Scrzcdcllo ÜOI'!'ê;t, re-
vertido n..o serviço do exercito o do lontc da 
Escola. Militm•, pot• •~cto legisla ti v o ; 

2o dl~cu.~~ão do projocto n. 81, do 1901, 
ros~abelccondo });J.t•a to1lo~ o~ clfcHo~ o <l.c

. ereto legisla.~ivo n. 657, do 25 de-novembro 
de 1899; 

Continuação da :!a discu>l,[O do projecto 
n. 46, de 1901, autoriza.ntlo o PodeL• Executi· 
vo a abrir a.o Ministerio da. Guol'N o credito 
.extraurdinarlo ele 4:225$800, p~ra. paga-
mento do or·dena.do a que tem dtrcito o ~l-

. moxarifa do extincto At•senal de Guerr& de 
Pernambuco, João Clima.co dos Santos Ber~ 

· nardcs; 
. Continua.Qã.o da discussão unica. elo parecer 

n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem 
acceita.s as emendas otfel'ecidas na :~+ rliscns· 
sã.c:>do projoe_to n. W B, de 1900, que roor· 

, ga..niza. a Justiça, do I;>istricto Federal ; 

Continuação da. 2·"'· di;Jcnssiio do projeoto 
n . Z7 A, tlo WOl, estn.bolccendo regr<~s pa.ra, 
u. adj11 ica.ção de bens nas oxccur;õe~· em go~ 
r n.l, com o voLo em separado do St'. Azovedo 
Ma.rqucs; 

Continuação da ga discussão !lo pr0j.'cto 
n. 2138 A, rle 1900, autorizandl) o Podm· li:~
ecutivo a, gal'antü' osjuro io amot•tízação, 
durante 15 annos, na importancia annuat de 
71:500$. cort·ospondentc.~ ao ompt•estímo de 
G5· 1:000.$, jtu•os tlo 7 "!c, e <\ffiiWLização de 
4 "/ 0 , C!UO efTectu;~t· a As~ociar:TI.o tlo ·l° Con
tonario do Hra.r.íl, par(L o fim d() •:on:;t i•rt it· o 
edi tlcio destina.• lo ;í. 1~-;eo i.<L de Ball<tS·AJ•I,r~x. 

Sognnüa p;~t·tn, ;í,.'l 2 l/2 ou antes:. 

CnnLiHU:lÇÍlO dt~ d iseuSStW UIIÍCU. ll;L OIIWOI[\t 

tlo Senacln ao !H'ojcct•• n. lfJ A n 15 n, •lo.'tc 
ann(), 'LIIe Hx~t a lhrca n<LV<Il IXLI'<~ o I:'Xet•eicio 
do WO!; 

:1" discussão dn JH'ojr.cto n. 07, 1!0 tf!O l, 
nutol'iznnrlo o Potlm· Exocnth·o :L nbr·it• ao 
M inisr.cl'io ria GuOl'r:t. o cr·etlit.o cx~r·n.ot'llina.· 
l'b> do •U;'I6$G:HJ, p:u•n Cllll1lli'Ü' a sonl.tllll}:\ 
1lo Snprnm\,l 'l'r·ilmrJiiJ Fmlcr:LI, que man1luu 
pa~:w ;~,, nl:~jot• Llomocl'ito Fort•eü•a. da Silva 
•H Ycnc.imcmt.us q11n 1lt~ixou do t'ncehot• como 
l()ni.o, om di.;ponihili•lado, 1!:1 h:cob ~lilita.t• 
do J·;:;r.arlo 1lo Hio Ut·a.ndo do Sul; 

.~~ !liScn-:s[io do projccto n. <1:1 A, do l<JOl, 
;tutot'i7.<\ndo o Pudot· Executivo a. abrir ao 
l\lin i~t.ol'io du, ,Justig•l o Nog•)Cios Interiores o 
Cl'OtlitO o:<tN\On!ina.t'io de 2:t127$8U0, . para 
pa::,::1mcntío ib I> . l~n:.rcnia Tot·rof~•.l Corrêa. do 
:\J•;wjo, viu vil. do j uiz de dir·oito. em disp
onibilidade, bachal'cl U ntlolpho Hisbol!o Cor
rêa tlo At•v,ujo; 

x .,va tli!)CllSS~O da emcnrla. dv St•. Jloredia. 
Jo S11 ao pl'ojoo.: to n. :18 A, de 1901, flUO au
torLm rJ Uuvcr·no a. confirmar, a.ttondondo ás 
noec;;sll.rias V<Lgas, no primeiro posto d~ otfi~ 
dtd do OXOl'Cito, OS ü.lfcl'CS g'l't\dU<\dOS ql,\0 
tivorem obtido as appt·ovações ph1na.s de . 
rJUO tt'.tt:l. o art. 95 do regulamento de 18 de 
a.ln•i l de 18\->8 ; 

Discussão ulilclt do projecto n. 102, de 
1901, auto1·izando o Governo a. concedet· um . 
anno Lle licença, com todos os vencimentos, 
ao D1'. M<mool .Josê de Queiroz Ferl'eira,, 
pl'e~n.r:trlur de phys1c<'L da Escola Polyte
chntca, pa.ra t.ra.t.a.r de sna sa.udc ; 

Discussão unica tlo projocto n. 242, de 
1895, olovandei ~~ 100$ mens:1cs a pen:;ã:o que 
pct·cohe D. Cybelo de Mendonça. Souza. Mon. 
toil•o, viuva. qo tenente honor:wio do ex
Ol'cito Heloodol'o A velino de Souzt'l Mon, 
teiro ·; 

311 discussão do }H'ojecto n. 264, do 1900, 
autol'izando o Go.vm·n } a prorogar o prazo 
concerlido á ·societlade Montepio Geral de 
Econ ,mia; dos Servidm1es do Estado, })íU'a 
iademniz<n• ao Thcsouro Fedoral da quantia 
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de quo lhe é d.eTCLlora., até que essa. instituição 
I'egularíze Stta situação, podendo mesmo re
leval-a do pagn.mento Lh~ importv.nci<J, em 
(1ue ficou a.lcD.nça(l<.\ no anno de 1899 ; 

! a. di::;cussão do projecto n. ll A, de 1901, 
a.utoriz::mdo o Pocle1• Executivo n. :ürie um 
credito. da ctun.nti<~ de 2:638$045, M Minis
tério rla. FJ,zenda., p:u't\ pag(l,mento de for
ragens, agua e objectos de expediente forne
cidos pela Companhia. Jn.s Aguas de Mu.ceió 
e outros, por cont·'· elo Ministcrio cln. Guet't'LJ,, 
dtn•a.nte os <!xercicios de 1894, 1806, 1897 
e •1898; 

3a. discus~ão do projecto n. 231 A, do 
1900, elevando a 16 o numero de engenhci· 
ros-chefcs de districto, na Directoria Geral 
d;;S Telegraphos, no exercício de 1901; 

:311. discus;;ã,o do pro,jecto n. 103, de 1901, 
marcando os ca.sos e a fórma da revisão das 
condemnações. 

A l1re-se a ses;;ão. 
E' lida e sem debate approvada a acta. da 

sessão antecedente. , 
Comparecem mais os Srs. Carlos Marcel1 

lino, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Arthur 
Lemos, Antonio Bastos, Ermirio Coutinho, 
Arroxellas Galvão, Joviniano de Carvalho, 
Syl vio Romero, Milton, Manoel Caetano, 
Paula Guimarães, Augusto de Freitas, José 
Monjardim, Galdino Loreto, Pereira Lima, 
Julio Santos, Penido Filho, Monteiro da· Sil-. 
veira, Alfredo Pinto, Nogtreira Junjor, Ro
dolpho Paixão, Azevedo Marques, Ovidio 
Abrantes, Xavier do Valle; Lamenha Lins e 
Carlos Cavalcanti. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Urbano Santos, Gastão da 
Cunha, José Boiteux, Sá Peixoto, Pedro 
Chermont, Luiz Domingues, Pereira Reis, 
Soares Neiva, Lima Filho, Trindade, SilVi 

Levanta-se a sessão (ts 4 horas e 40 minu- M~riz, Gomes de Mattos, Moreira AlveS', 
tos da tarde: Esmeraldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, 

Estacio Coimbra., Elpidio Figueiredo, Castro 
Rcbello, Neiva, Francisco Sodré, Vergne de 
Abreu, Marcolino Moura, Dionysio de Cer
queira, Sampaio Ferraz, Raul Barroso, Mar·· 
tinho Campos, Nilo Peçanha, Rangel Pes~ 

60!1. SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1901 

Presidencia do S1·. Vaz de Meljo 

tana, Estevão Lol}o, Necesio Tavares., SH
veira Drumniond, Mayrink, Carlos· Ottoni. 
Arthur Torres, Miranda Azevedo, Valois de 
Castro, Cajado, Paulino Carlo.3, Alfredo Ellis, 
Araujo Cintra, Xavier de Almeida, Barbosa 

· Ao meio-dia procede-se á chamada, a que Limá, Francisco Moura, Angelo Pinheiro. 
respondem os Srs. Va.z de Mello, Carlos de Victorino Monteiro, Pinto da Rocha. e Alfredo 
Novaes, Angelo Neto, Aga.:pito dos Santos, Varella. 

• Luiz Gualberto, Ro(h'igues Fm'nandes, José · E sem causa os Sr•s. Albuquerque Serejo9 

· Euzebio, Gued.elha Mourão, Cunha Martins. Scrzedello Corrêa, Cht•istino Cruz, Anizio de 
Joaquim Pire.~. Virgílio Brigido, Nogueü'a AQreu, João Gayoso, . Raymundo Arthur, 

· Accioly, João Lopes, Frederico Borges, Gon- Thomaz Accioly, Francisco Sá,Sergio Saboya, 
calo Souto,Augusto Severo, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Camillo de Hollanda, João 
Teixeira de Sá, Bricio Filho, Pereira de Vieira, Ped1•o Pcrnambuco,Rodrigues DQria, 
Lyra., Malaquia.s Gonçalve3,. Julio de Mello, Rodrigues Lima,Tolentino dos Sa.ntos,Edua.rdo 
A1fonso Costf~, José Duarte, Epaminondas Ramos, Pinheü•o Junior, Irineu Machado, 
Gracindo, Araujo Góes, Raymu.:do de Mi- Henrique Lagden, Nelson· de Vasconcellos, 
l'anda, Fausto Cardoso, Sea.bra, Tosta, Felix O.~ear Godoy, Augusto de Vaii!concellos, Sã. 
Gaspar. Eugenio Tourinho, Satyro Dias, Freire, Barros Franco Junior, Antonino 

·Alves Barbosa, Adalberto Guimarães, Pa· Fialho, Lourenco Baptista, Pereira dos 
·ranhos Montenegro, José Marcellino, Heredia Santos, Theophilo Ottoni, Francisco Veigav 
de Sá, Celso dos Reis, Deocleciano de Souza, José Bonifacio,Monteiro de Barros, Ildefonso 
Alves de Brito,Silva Castro, Custodio Coelho, Alvim, Carneiro de Rezende, Francisco 
Aureliano dosSantos, Marti~s Teixeira, Oli- Salles, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, L(.l.~ 
veira Figueiredo, Joaquim B1·eves, Viriato mounier GodofL'edo, Antonio Za.charias, Hen
Mascarenhas, João Luiz, Esperidião, Bueno rique Salles, Sabino Barroso, Lamartine, 
de Paiva, Landulpho de Magalhães, Manoel Fernando Prestes, Moreira da Silva, Malb. 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi- .Junior, Domingucs de Castro, Bueno de An
mentell; Olegario Maciel, Padua · Rezende,. drada, Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, 
Gustavo Godoy, Dino Bueno, Oliveira. Braga, Edmundo da Fonseca, Luiz Pisa, Cincinato. 
Costa Junior, Manoel Alves, Paula Ramos, Braga, Hermenegildo de ~Moraes, Teixeira. 
Francisco Tolentino, Marçal Escobar, Ger- Brandão, Benedicto de.· Souza, Lindolph() 
ma.no Hasslocher, Cassiano do Nascimento, Serra, João Candido, Alenca.r Guimarães, 
Ve;;pasiano de Albuqum•r1ue, Campos Car- Soares dos Santos, Francisco Alencastro, Ri'--

Jier c Diogo Fortuna. . vadavia Corréa e Aureliano Ba.rboila. 
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O Sr. Cassiano do Nasci- porctuc re~a.lta vivaz tio:-:; Annaes ue>ta Casa 
rilent,o-Peço a palav1'a. pela. ordem. durante o f>egLindo Imperio-Gaspar MartinR 

serviu ao Rio Grantle, serviu <i. sua pa
. O Sr. President.e-Tem a. pahwra tria ... 
o nobre Deputado. O Srt. FAUSTO CAR!JO;:)O- Mal) morreu. fo- ~ 

ragido no estrangeiro. (Susstwro.) 
O Sr. Ca8siano do Nasei-

Illento- Sr. Presidente, Deputado pelo 0 SR. CA.SSIANO DO NASCDIEN1'0-Sim; mor-. 
Rio Grande do Sul; representante da nação, rcu n:» es_trangeiro, l"!las po~'que n.s:>im o quiz, 
brazileiro, amigo de minha patrüt, vene- porque ntnguem o unpedm que vives,;e em 
rador de suas tradições gloriosas, não me é ~cu pa.iz, em sua -terra natal. (Apoiados. 
licito calar os sentimentos deste momento e il:Iuito bem.) · 
deixar. de vir pedir á Camara dos Deputados Morreu ;:~lli, porq_ue allt tin!ta a maior 
uma homenagem ~t memoria. de um patrício parte dos ~aus interesses. 
illustrc, cujo talento e cuja palavra fulgu- O SR. GERUANO HASSLOCHER-Nem V. Ex. 
'!'ante illuminar..t.m por mais de uma vez o tleveria ter pNHtado attcnção a e~te aparte 
recinto em ·que nos encontramos hoje, os impr·oprio. 
representantes da nação brazileira. (Apoilrdos o Sa. SEA.BRA-v. Ex. está cumprindo pa-
ge1·aes.) • trioticamente o seu dever. (Apoiados.) 

0 SR. SEAl3RA ..:_Uma das mais fulgentes 0 SR. BRICIO FILHO-A posição de V. Ex:. 
glorias naciona.es. c~ ~. m:J,is nobre possível. ( A1wia!los. .Mttito 

Ü SR. CASSIANO DO NASCI:ImNTO .- A vida bem.) 
que se apagou era, sem duvida, uma das o s11 • JovrNIANO DE CARVALHO,--- v. E.~:. 
mais fulgentes glor·ia_~ des~e paiz... rende homenagem a. um dos maiores vultos 

· O Sa. SEABRA- Honraria qualquer paiz da historia bra.zileira. 
do mundo. · O Sr~. MALAQUIA.s GoxçALVES- Continue, 

O SR. CAsSrANo DO NASCDIENTO -- ... e si, 
como eu já disse uma vez, a historia do paiz 
é uma ou deve ser uma. e indivisível no sen
tido de que as gerações que hoje occupam as 
mais culminantes posições da sociedade 
brazileira, não podem ser mais do que .a 
successão• das gerações gloriosas que :ra.s
saram, que estã.o a todo instante a passar, 
deixando um vacuo impreenchivel ; si ü 
certo .isto, não é m~nos corto que na historia 
(lo segundo reinado de minha patria, que 
encheu um l<trgo pet•ioao da vida naciónal:, 
tambem é certo que . o homem sobre quem 
acaba de cahir a. louza fria do sepulchro 
encheu com a sua vida grande parte da vida 
politica dQ segundo Impe>~{o. · 

0 SR . . MARÇAL ESCOBAR- Muito bem. 

0 SR.. CASSIANO DO NASCDIEN1'0 - 0i3 ho.., 
· mens publicos, Sr. Presidente, não pódem 
ser julgados em sua existencia por detalhei:! 
e sim pelo conjuncto de suas acções; e, tanto 
maior é um vulto politico de cidadão que 
attinge á cupola do editicio, quanto maior o 
conjuncto de suas palavras e de suas obras, 
quanto mais in'lpiradas pelo bem publico 
essas m9smas palavras e acções. 

Gaspar Martins - o homem - que digo 
eu~... -, 

0 SR. SEADRA-Patriota. 

0 Su.. CASSIANO DO NASCÜIENTO- ... a es
t;rella que figurou neste parlamento e cujo 
brilho não esma.eceu, e nem podia esmaeccr, 

con.tinue, porque vae muito bem. 
O SR. CASSIANO no NASCIMENTO-VV. EEx, 

comprehendem que eu estou cumprindo o 
dever com a sobranceria que mo é natural, 
embora estej<~ certo de que as palavras que 
ainda ha pouco echoaram neste recinto. em 
aparte, não encontrarão guarida em corações· 
de brazileiros amantes do seu paiz (apoiados) 
nem no espírito da Camura dos Deputados. 
(Apoiados. })fuito bem.) 

Sr. Presidente, colloc1uemo-nos á altura 
da dor que nos asso berbn., que assoberba a 
·Nação (apoiados); nada de pequeninas pai
xõas ou peq_ueninosodios,e nós, do Rio Grande 
do Sul, damos este o:Jtemplo par't que possa. 
mais tarde ser segtlido. (Apoiados; muito bem.) 

Em todo o caso, :passado o incidente, eu. 
direi a V. Ex. que foi um vulto homerico 
que desa.ppareceu do scenario da politica 
brazileira. (Apoiados; muito bem.) Fez honra. 
á patria e <i minha torra, ao Brazil prest Olt 
serviços de valor inestimavel. .• 

0 SR. SEABRA.-Inestimaveis. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-..• e hoje, 

yue este homem illustrc desappareceu, trago 
nas minhas palavms a. homenagem do meu 
respeitl), do respeito da terra que tenho a. 
honra de representar, de envolta com a. dor 
de o ter perdido ó (Applausos calorosos.) 

O SR. SEABRA-Saudades da Patria e do 
Rio Grande do Sul. (Apoiados.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -E 
'lenho pedir <t Camara, que representa ~ 
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Nação inteira, que não pôde ter visto com 
indilferenca sumtr-se na. voragem do tumulo 
a.quene homem, que foi um phanal que 
brilhou intensamente no vasto scenario da. 

·política. nacional, ainda. ha bom pouco tempo: 
a8 homenagens de seu luto e de seu respeito . 

. (Apoiados.) 
Direi, ao concluir,. que o cidadão que 

-passou póde ter por inscripção estas p:~.la
vras:-Bom servi á. Patria, bem servi ao 
R. i o Grande do Sul. (Apoiados.) 

E eu, em nome da Pa.tria. o do Rio Gt•a.nde 
do Sul, lho agradeço, nesta hora augusta., os 
serviços incstimaveisque a. todos nós prestou. 
(Mttito bem.) 

. Requeiro a ioset•çiio, na acta da s~sã.o de 
bojo, do um voto do pezar pbr· tão grande 
pord<\ o qu~ se levanto a sossã.o como homc· 
Dt\gom ao illustre morto. (Muito bem, mtAilo 
bem . O 01·ndor é felicilad o por !Jl'a"r~.de nu· 
m~wo de n epulados.) ~ 

Posto :-. Yot?s, o requerimento do Sr. Cas· 
liano do NMcimonto 6 una.nimemente ap· 
provado. 

· O Sr. Presidente- A' vi~tn. da 
'Jdeliborn.ção da Ca.mu.ra., leV(l.nto n, sessão e 
"designo para amanhã. a. nHHmo. ordem do 
dio.. do hoje, isto é : · 

Primeira parte. até 2 l/2 horas, ou antes: 
Votaç_ão do ptojecto n. !03 A, de '1900 (23, 

de 1901), julgando que não doYem ser accei
tas as emendas offerecidas na 3a discuSsão do 
:projecto n . 103, de 1900, que equipara, p ara. 
os etreítos da percepção do montopio mHitar, 
o pa.e decrepito on invalido, quo não t i vm· 
on:.1'0 amparo. á mae, viuva. ou solt~irn., de 
official fallecido (3a dicsussã.3) ; . 

Yota\;'.ão do projecto n. 1;:,0, do HJOO, man~ 
·. · dando considerar, como a.pprovações plenas• 
' as a:pprovações simples; com o grâo seis• 

. obt.fdas pelos alumnos que estudaram na ex
tin~ta. :b;scola. Mil1tar do Rio Grande do Sul, 
pelo regulamento de 1884 (2a discussão); 

'Vatação tlo projecto n. 104, de 1901, auto
r1:ta.ndu o Governo a abrir ao Ministerlo das 
:Relações Exteriores o credito da quantia. 
necessaria. até 150:000$, em ouro, para oê
C()rrer .ás despezas com a representação bra· 

~.2Ueim na segunda. conferencia. internacional 
.ame;icana., que se reunirá no Mexico·(2• dis· 
.cusaao) ; . · · 

Continuação da 3& discussão do proJecto 
·U. 42 B, de 1901, que tlxn. as forças de terra 
.Para o exercicio de 1902 ; 

3• discussão do projecto n. 217, de 1000, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 

:Mixlisterio da. :Ma.rinba. o credito especi"l de 

11:760$, para. pagamento do soldo ao vice
a.lmiran.te Arthur Ja.ceguay, revertido a.o 
cruadro ell'ectivo da. armada. ; 
· ga discussão do :projecto n. 77, de 1901, l'e· 
!ativo á. omenda. offerecida na 23 discuséao 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da. 
Guerra o credito especial de 8:415$(300, para 
pagamento dos vencimentos do tenente-co
ronel Innocencio Serzedello Cor1•êa, rever
tido <w serviço do ex:ercito e de lente da Es
cola MílitM', por acto legislativo ; · 

Continuação da. 3" discussão do J>r•ojecto 
n. 46, do I 901, autorizando o Poder Executi
vo a ab1•ir a.o Ministerio da-Guerra. o ct•cdito 
c~traordina.rio de 4:225$8()0 pa1•a. pa.g.ameoto 
do ordenado a. qu~ tem direit<? o almoxarife 
do extincto Ar~nal do Guerra de Pcrnam~ 
huco João Climaco dos Santos uerna.rdos ; 

Continuação d(l. discussão unica do parecer 
n. 14, de 193!, opinando no sentido des~rem 
acceit:~-s as omeuda.s otrerocidag na. ga dis· 
cussão do projec.to n. 99 B, de 1900; quo 
reorganiza a Justiça do Districto Federal; 

Coutinuaçã(} da. 2" discussão do projecb 
H. 27 A, ele ·1901, estabelecendo regt·as para. 
â adjudicação do bens uas execuções em ge
ral, com \"oto em separado do Sr. Azevedo 
Marque$; 

Continuação da. 3a discu~são do projacto 
n. 268 A, 1900, autorizando o Poder 
Executivo a garantir os juros ·e n.mortização, 
durante l5 annos, na importancia a.nnual 
de 7I :500$. correspondentes a.o emprosttmo 
de 650:000$, juros de 7 o 1 o, o a.mortlzação 
de 4 °/o, que effectuar a Associação do 
Quarto C~ntenario do Bra:zil, para o fim de 
construir o cdifie.io de:rtinado á Escola do 
Beltas· Artes. · 

s ·egunda pa.rte, ás 2 1/2 horas ~oú antea: 
Continuação da discussão unica da emenda. 

do Senado ao projecto n. 15 A o 15 B, desta 
auno, que fixa. a força naval pàra. o exercicio 
de 190.2; 

3 .. discusdão do projecto n. 67, de 1901, 
a.utorizando o Pode1• Executivo a. abrir ao 
Ministal'io da Guerra o credito extraordi· 
nario de 4:806$630, para cumprir a sentença 
do Supremo Tl'ibuna.l Federal, que mandou 
:PagM' ao major Democrito Ferreira da 
Silvo. os vencimentos qtle deixou de rece)>er 
como lente, em diSponibilidade, da. Escola 
Militar do Estll.do do Rio Grande do Su[; 

2a. discussão do projecto n. 43 A, d-e 1901, 
autot•iza.ndo o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da. Justiça. e NegoCias Iateriores 
o credito extraordinario de 2:827$800, pa.ra. 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa. de 
Araujo, viu:v.a. do juiz de dü'6ito, em dispo· 
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Il~bilid.ade, ba.cha.,el Lindolpho Hisbello Cor
. rêa. de Araujo ; 

Nova.discussã.o da emenda. do Sr. Heredia. 
d-e Sá ao projecto n. 38A, du 1901, que a.uto
riza. o Governo a confirmar, attendendo á.s 
necesstÀria,; vagas, no primeiro po:;to de offi
cial do e~ercito, os alferes gra.duarlos que tt
verem ofJtido as a.pprovaçõás plenas, de (iUe 
trata o art. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898; 

-
ges, Tav·a.res de Lyl'a., Ermirio Coutinho • 
Bl'ici.o Filho, R'J.ymund.o de Miranda. Fausto 
Ca.rdoso, Seabra., Alves Btwbosa., Pinheiro Ju
nior, HereAlia 1le Sá, Nilo Peçanha, Alves de 
ll1•ito, Perílira. Lima, Julio S:Jontos, 1-!twti.ns 
Teixoil'a, Ma.yi'ink, M<lllOCl Ful.gencio, Lin
dolpho Cil.ctano, Olegario Maciel, Din·> Bueno, 
J.fernu.ndo Pre~tes. X.n.vicl." do Va.Uc, PMlla. 
Ramos, So<~rc:s dos S<tntos, VospaHiu.no de Al
btlqucrquo e Diogo Fm·tuna (tota.l 32) . 

Discussão unica do projecto n. 102, de 1001, 
.autorizando o Governo a conceder um o.nno Deixam de comptuocm· com causa pal'tici· 
de licença, com todos os vencimentos, ao pada os St·s. Ur·bano Santos, Ga1•los de No· 
Dr. ~fa.ooel José de· Queiroz Fer·reü•a.,__ pre- vaes, Angelo Neto, Uastã.o ela Cunha, José 
paradot• ue physica. da. Esco!a. Polytechnica, Boítuux, Pcdt•o Chct'mont, !adio Bt·azil, Ser· 
para. ti•:tta.r de sua. sa.udo ; zedcllo Coi'J·C!a, Gucrlollta Moul':iu, .João 

Dísoussã.o unica do projocto n. 242 de 1S05 Lopus, Pct•oim Reis, Soat•us Noi' a, Lima 
elevando a. IOO:i; monsaos a. pcnsiio' fltte per~ l?illlo, Tl'indado, Sil vn. Mal'iz, Gomos do Ma.t· 

. co~c o,. Cybclo rlo Mondonç-.a Souzt\ Mon· tos, i\l•JI'Oit·a Alves, Esmet'a.ltlioo Uu.ndeil·a., 
'teu·o, vmvn. <lu tcnontc ltono1·ario do excr- Cornolio ú:L Jcon~cc<L, l~stncio Goimh1•a, m~

. cito Holeorlnro Avolino do Souza. Montcll'O . dir• l~ignüirmlo. B.otlt•igucs Dur!a, Ca:;tt·o H.e-
3 .. ~i~cu~sãr> do pro,iecto n. 26-i , do 19:1u: bl)llo, .\Iilton, To~ta, Ft•ancisctl Sod t'ú, Paula 

autortz.mrlo o Oovot•no a protw,.a.r 0 pt•azo lluim:u •ãos. Vorgnc de Al.>t•ou. Augusto do 
concorlirlo ü. sociedade ~fontepio Geral rlo Froit:t>.J, Ma.molino :\lour:.t. Dionysio Cer· 
Economia. dos Scrvidot·e~ 00 Estaõu p:.u·a tp.lcit·<\, .Jo~ó Monja.rdim. Stm'lp:.üo Fort•az, 
indomniz<tr í\O Tlte~ouro Ferleral d:~ IJ~ltntia l~a.nl llu.uoso. ~In,,·tinlw C::tmpos, Silva 
de quo l!tG ú dcvcdor·a. at.6 que llSila institui- C:.\Sti'O, Cu.;todio c,Jelho, Rt\ngol Pesta.n.a, 

.. çã.o mguln.l'izo sua situn.c~'io, por.londo mesmo r:atevã.u Lobo, Pr:tnchro Vcigtt, Iltlcfonso 

. roloval·<~ do p:tg<~mento du. importancia, em Alvim, Penitlo Pilho, All'rctlo [JinLo, Neccsio 
que fkou alcanç:td<\ no anuo do l tlVU; Tav;~t·c.1, Ant.onio Za.cliMhLS, Sttvcit•a Dt•um-

1" !l~scussi.o do ,,rojec to 11 • 11 A, dB 190!, moml, C:wlos Ottoni, Art.hllt' 'l'OL' l'I!S, Ro
autorizando o Pude!.' Ex:ccuti\•o a abrir um doljJIIu P;üx:lo, Mir;Lnd:t A:r.evcdo, V<~lois do 

. crodi to da. <lll.\lonLia de 2:6'!8$015, a.o :Vliniste· C\J.•:tt·o, . C:.1jl\.do. Pa.ulino C<1l'los, Alfrodo 
-rio da Fa.zonda., pa.ra. pa.gamflnto do fut•ra.· l~lli~. At·a.ujo Cintra., X:Lvüw de .Alrueid.a., 

ns b. t d Ovhlio Abt·ant.cs, Ft•:tndsco Tolentino, Bar~ 
ge , agua. o o ~ec_ .os e expediente forneci· bos~t Lima., b' ta.nciseo Mout·n., Anrrelo Pín-

. dos poh\ Compa.nhta da.s Agua.s de :Maceió o .. 
t d ..... · t · d heit•o, Vict oriuo Monteiro. Pinto da. R(lch.a., 

ou ros, por conta o l>J.liltS er10 a Guer1'a. Alft•edo v ·•rclt .. 0 CM:;;;., 110 do N:oset"mento. 
dura.n.e o:s e:xorcicios de 1894, 1896, 1897 o .... "' "''"" • 

: 1898 ; · E sem cau;;a . . os Sr3 . Cn.rlos ~I<Lt·oollino, 
311. di.>cussKo do projeeto n. 23l"A, de 1900, AlbUCJ.llCrqne Scrojo, G:1briol Salgado, Arthur 

Qlevando a 16 o numero (\o engenheiros che· Lemos. Antonio B:\stos, Rodeigues Ferna.n
, fes de districto, na Directoria. GoTa.l. dos des, .TMé guzebio. Christino Cru1., Cunha 

Telegra.phos, no exe1•cicio de 1901 ; Martiilfl, Anizio de Abrou •. João Gayoso. 
_3~ d.iscussão do projccto n. 103, do 19)1, Joaquim Pü·es, Raymundo Arthur, Thomaz 

marcando ~s casos e a fórma.. da revisã.o das Accioly, Vügilio Brigido, Nogueira Accioly; 
• condemnaçoes. F1·:mci.sco Sá., Sergio Sahoya., Gonçtüo Souta, 

Levanta-se a sessão á• 12 hora.~ · e 45 minu- Au.~u:sto Severo, Elor de So~a., .Cll.millb .de 
. tos da, tarde. . · H~ll<\nd~ •. Cdso tle. Souza, 1c1x.en·a. de ~á, 

· Joa.o VICu·a., Pereml. de Lyra, M:~laqmas 

ACTA. DF. 25 DE JULHO DE 1901 

Presidencia do 81·. Va~ d.e Mello 

Ao meio-dia procede-se (L cha.ma:da, á que 
~- respol)dem os Srs. vaz de Mello, Julio de 
Mello, Agapito dos Santos, Luiz Gualberto, 

: Sá Peixoto, Luiz Domingues, Frederico Bor-

Gonçt~ol vos, Pedro Pm·n~mlmeo, Atronw Cos
ta., José Oua.rt.e, Epa.minondas Gr<tcindo,, 
Araujo Góes, At•ro"xellas Galvã.o, Joviuia.no 
de Carva.lllo, Syl vio R.omero, Fulix Gaspa.r, · 
ManoGl Ca.etano, Eugenio T01lt'inho, Satyro ·· · 
Di~. Ada.lbol'to Gu.imarã.es, Ro(l rigues Lima., . .
Toleutiuo dos Santos, Eduardo Ramos, Pa.ra
nhos Montenegro, Galdiuo Loroto, José Mar .. · 
celliuo, Celso dos Reis, Irineu Macba.d0,, · 
Henrique La.gden, Nelson de Vaeooncellos; .. 
Oscar Godoy, Sú. Freire, Augusto da Va.s- ·. 
conoellos, Barros Franco Junior, A-Dto-. 
nino Fia.lho, Deocleciano de Souza., Lourenço · 

-- ~ 
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Baptista, Pereira. dos Santos, Aureliano dos 
Santos, Oliveira Figueiredo, Joaquim Breves, 
Theophilo Ottoni, Viriato Mascarenhas, 

. José Bonifacio,João Luiz, Monteiro de-Barros, 
Monteiro da Silveira, Esperidüio, Bueno de 
Pai va, Carneiro de Rezende, Francisco Salles, 
Adalberto Ferraz, Leonel Filho, Lamounier 
Godoft·edo, Henrique Salles, Landulpho de 

, M:agalllães, Sabino Barroso, Nogueira Junior, 
· Eduardo Pimentel, Lamartine, Padua Re
- zende, Gustavo G.odoy, Moreira da Silva, 

.- Malta Junior, Domingues de Castro, Oliveü•a 
., Braga, Costa Junior, Bueno de Andl'ada, 
.. Adolpho. Gordo, Joaquim Alvaro, Edmundo 

da- Fonseca, Luiz Piza, Cincinato · Braga, 
Azevedo Marques, Hcrmenegildo de Moraes, 

:Teixeira Brandão, Benedicto de Souza, Lin-
dolpho Serra, Manoel Alves, João Candido, 

_ Alencar Guimarães, La.menha Lins, Carlos 
. Cavalcanti, Marçal Escobur,..Oermano Has
.•• slocher, · E't•ancisco Alencastro, Ri vadavla. 
' Corrêa; Aureliano Barbosa. · e Ca.mpos Car-
tier.-

· ,-'' 

: . O Sr . . Presidente - Responderam 
· a chamada apenas 32 Srs. Daputmlos. 
· :. Hoje não ha sessão. 

• A ordem !lo dia para amanhã é a mesma. 
de hoje, isto é : 

· Primeira parte, até 2 l/2 hora~ ou antes: 
Votação do projecto n. 108 A, de 1900 

- (23; de 1901), julgando que não devem ser 
acceitas as emendas otrerocidas na. 3a. dis·· 
cússão do projecto n. 103, de 1900, que aqui 

' para, para. os effcitos da porccpçã.o do mon
. topio militar, v pite dect•epito Otl invalido, 

que não tivcl' outt·o amparo á mã.o, viuva 
-ou solteira, de otJicial fallecido (3a. dis

cussã.o); 
Votaçã.o do projccto n. 150, de I 900, 

mandando considerar, como app1•ovações 
plenas, as approva.ções simples, com o gráo 
seis, obtidas pelos alumnos que estudaram 

. na extincta Eswla Militn.r do Rio Grande do 
\~ui, pelo regulamento de 1884 (2a discussão); 
. Votação do pr·ojecto n. 104, de 1901, au-
torizando o Governo a abrir ao Ministet•io 

::_das_$e!a.çõM Exteriores o credito da. quantia 
'
7'neéessa.ria, . até 150:000$, em 9ttro, para 
oceorrer ás despeza.s com a representação 
brazileira. na segunda conferencia interna
cional americana.~ que se reunirá no Mexico 
_ (2' discussão) ; · · 

Continna.ção da 3a. discussão do projecto 
n. 42 B, del90l, que fixa as forçM de terra 
.para o exercício de 1902; 
_ 3& discussão do projecto n. ·217, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abril' ao 

:Ministerio da Marinha o credito especial de 
11:760$,. para pagamento do Soldo ao v-ice-

almirante Artln1r Jaceguay, revertido a.o 
quadro effectivo da armada; -

33. discussão do projecto n. 77, de 190 l, 
relativo á emenda. offerecida na 2a. discussão 
do -projecto n. 2.17, de 1900, autorizando 
o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito especial de 8:415$~!00, 
para. pa.gamento dos vencimentos do tenente
coronel Innocencio Serzedello Corrêa, rever• 
tido ao ·serviço do exercito e de lente da 
Escola Militar, por acto legislativo; . _ 

2a. discussão do projecto n. 81 , de 100 I, 
'restabelecendo pa.ra. todos os effeitos o de..., 
ereto legislativo n. 657, de 25 de novembro · 
de 18\N; 

Continuação da 3a. discussão do project0 
n. 46, de 1901, autorizando o Poder Executi
vo a abrir ao Ministerio da. Guerra o. credito 
extraordin~rio de 4:225$800, para · p.aga,
mento do ordenado a. -quo tem direito o al
moxarife do extincto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco João Climaco dos Santos Ber
na.rdes· 

·Continuação da discuS$ãO unica. -do parecer 
n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem · 
acceitas as emendas offorecidas na 3'-' di&
cussã.o tlo projccto n. 99 · B, de 1900, que 
reorganiza a justiça do Districto Federal ; 

Continuação da. 2a discussão do projecto · 
n. 27. A, de 1901, estabelecendo regras ·para 
a adjudiçação de bens nas execuções em . ge
ral, com o voto em separado do Sr. Azevedo 
Marques; __ 

Continuação da ga discussão do projecto 
n. 268 A, de 1900, autorizando o Poder 
Executivo a g-arantir os juros e amortização-, 
dur;~nte 15-annos, na importMcia. a.nnual da 
71:500$, correspondentes ao omprestimo de 
650:000$, juros do 7 o J o, e amortização de 
4 °/0 , que eifcctuar a Associação dó 4° Con~ 
tenario do Brazil, para o fim de construit' o 
edificio destinado á Escola de Bcllas-Artes. 

Segttnda parte, <ts 2 1/2 horas ou antes; 
Continuação da discus&1.o un:ica da emenda. 

do Senado ao projecto n. 15 A c 15 B, deste 
anno, ·que :fixa a força naval pu.ra o. exerci~ 
cio de 1902 ; _ 

3a discussão do projccto n. 67, do HlOl, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mt
nisterio da Guerra o credito extraorJinario 
de 4:806$630, para cumprir a sep.tença do Su
premo Tribunal Federal, que mandou pagar 
ao major Democrito Fet•rcira de1 Silva os. 
vencimentos que deixou de receber com(), 
lente, em disponibilidade, da Escola Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; . 

2a. disctissão do projecto u. 43A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir o.o 
Ministerio da Justiça. e N~gocios Interiores 
o credito extraordinario d~ 2:827$80Q, para. 
paga,mento a D. Eugenia Torreão Corrêa do 
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Araujo, viuva do juiz de t!írcito,om dispo
nibilidalle, bacharel Linclolpho Hisbcllo Cor
rêa de Araujo ; 

Novil. discussão da emenda. do Sr. Heredia 
de Sá a.o projecto n. 38 A; de 1901, que aa, 
to!'iza. o Governo a confirmar, atten<lenclo tts 

. necessarias vagas, no primeiro posto de offr
. cüü do exercito; os alferes g1'aduados que 
tiverem obtido as a.pprovações plenas de que 
trata o art. 95 do regulamento de 18 de 
ab11il de 1898 ; 

Discus.:;ão -unica do projecto ri. 10.2, de 
lÇOl, autorizando o Governo a conceder um 
anno .de licença, com todos os ven.;imentos, 
ae Dl'. Manoel José de Queieoz Ferreira, 

. preparador de. physica da ·Escola Polyte-
chnica, para tratar de sua saude.; 

Discussão unica do projc~to n. 242, de 
1895, elevando a 100$ mensaes a· pensão c1ue 
percebe D. Cybele d.e Mendonça Souza Mon
teiro, viuva; do tenente honor<l.rio do ex
ercito Heleodoro Avelino de Souza Mon-
teiro; • 

33. discussão do projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o p1•a.zo 

. concedido á Sociedad'e Montepio Geral de 
Economia dos Servidores ·do Estado, pa.m. 
indemniza1· ao Thesouro Federal da quantia 
de que lhe ê devedora,atê quo essa ins~ituivüo 
regularize sua situação, podendo mesmo t•e
leval-a. do pagamento du. importancia em 
que ficou alcançada no à.nno tle 1899 ; 

I a discussão do projecto n. 11 A, de 1001, 
autorizando o Poder Executivo a a.ln•ir um 
credito da quantia de 2:638$045, <to Mini~· 
te rio da Fazenda, para paga.mcn to de f\)r
ra.gens, agua c objectos de expediente J'ol'!le
cidos pela Compa.nhi:J. das Agua:-; de Maceió 
o out;ros, por coilta, do Mini~tel'io da. Guom\, 
durante os exercidos do 1804, 1896, 1807 
e 1898 ; 

3a (lis~ussão do pl'ojecto n. 231 A, de 
1900, elevando a lG o numC·"O de engenhei
ros-chefes de districto, 11í1 Directoria Gcra.l 
dos Telegraphos1 no exercicio de 190 l ; 

sa.discussão do projectll n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a fOrma da revisão das 
condemnações. 

().1" 81~SSÃ.O EM 2G DE JULHO DE lÜÜ l 

Presidência dos St·s. Va~ de Mello (PI·esi
dente), Carlos de _Nova_es (1° .Sec~·etario), 
Angelo Neto (2° Secreta1''o), L~Hz Gualbe1·to 
C4° Sem·eta1·io) e Gados de .Novaes W Se-
creta1·ío) · 

Luiz Gu1.lherto, Sá Poixot1>. José Euzebio) 
Chrílltino Cruz, Gucdelln Mour·ão, Cuntw. 
Ma.etima, Virgílio Erigido, Nogueira. Accioly 
Fra.ncíseo Sá, Frederico Borge:;, Gonçal~ 
Souto, T<wares de Lyra, Ermirio Coutinho~
ToíxcirJ. de Sá., Bricio Filho, Julio Jo Mello, 
Aflonflo Cost<t, Ep(l.minondt1.~ Gracindo, Ray- · 
mundo de Mit•and<J., Jovinhmo de Carvalhot 
.Rodrigues Dori<t, ·Sei1beP.; To;;t<J.,. Felix Gas-' 
pu.r, Mu.noel Cil.etP.no, Stl.tyrn Dias, Alves 
Barbo.~a. José Monj<ml.im, I-Ieredia , de Sá, 
Henrique Lagden, Deoclccia.no de Souz;),~ 
M;r.rtinln Campos, Silva Castro, AureUD.no 
dos S·•.ntos, Martins Teixeira, Virin.to MascD,• 
renhl~R, Penirlo ·Filho, Bueno do Paiva, Al
fredo Pint(), Leonel Filho, Hem'iqtw Salles~ 
Mn.yrink. Landutpho ele Maga.J.hães, Sabirro · 
Barroso, Ma.noel Fu1goncio, Lindolpho Cae
tano. Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Díno Bueno, O li veil'i1 Bt•aga, Bueno de An
dMil<•., Adolpho Gordo, Teixeiro. Brandã.o. 
Ovidil) Ahr<mtes, Manoel Alvos, João Ca.n~ 
dido, Alencar Guimarães. Lamonha. Lins, 
C:u·los Cavnlcanti, P<ntla. R,J,mos, li'rancisco 
Tolentino, Ma.rçal Escoba.t•. Soares dos S(l.rt
tos c Cassin.no do N:\scimcnt'o. 

Abt·o-sc a se~sã.o. 
Silo lid•'·~ c som deb:•.tc app1•ovadM :.1.s 

act:~.s tio dia. 21 o a. d<'· ::;essã,o do üía 25 do 
cot•t•ente. 

O Sr .. Pl'"e8idente-Antes de entra(' 
na t>rllem do dill!, communico á Ca.ma.t•a. llUO 
se a.cha. :;obro a mesa, para receuet· omenda,r.; 
dut•a.nte o prazo uc lO dias uteis, o projccto 
do Codigo Civii Bràzileiro. ' 

Para. a, commissã.o que tem de dar pa
recer sobl'C n mesmo Codigc), na fórma do re~ 
gimento o~pocial l'efcronto :i · discussã.o 
o a.pprovação 1lo.~to eodigo, nomeio o~ 
Sllguintes St'.i. Doptttados, pola i'oi•mu. 
seguintn : Amazonas, Sá Peixoto; Parú., 
A1•thm• Lemos; Maranhão, Luiz Domingues; 
Pianltr. Anizio do Abreu; Ceará, Fredel'ico 
Borges; Rio Gt•andc do Norte, Tavm:es d~ 
Lyra; Para!trb 1, Camillo (le Hollanda; Per~ 
nambuco, Teixeira de Sá; Alagoas, At•a.ujo 
Góc~; Sergipe, Sylvio R.omero; Bahia, Seabra.; 
Espírito Santo, José Monjardim; Capital Fe
deral, Sá Freire; Rio de Janeiro, Oliveira 
Figueiredo; Minas Geraes, 'Alfredo Pinto; 
S. Paulo, Azevedo Marques; Goyaz, Hci'me
negildo de Moraes; Matto Grosso, Benedicto 
de Souza; Paraná, Alencat' Guimarães; San
ta. Catharina, Francisco Tolen tino; Rio Gt·an. 
de· do Sul, Ri vada via Corrêa. 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 
Ao meio-,.div. procede-se á chamada, a CJ.llC 

respondem os Srs. Vaz de Mello, C<lrlos de O Sr. Preslden1;e- Não havand.d 
Novacs, Angel.) Neto, Agapito dos Santos. numero leg<ü para se proceder <is votações.· 
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:· do.s ma.ter'ia.s consta.ntes- <h ordem do <lia, 
:passa-se á materia; em discussão. 

E' a.nnuncíada a continuação da 3"' ilis
. cussão do p t•o,iecto rr. 42 B, de HlO l, q_ ue fixa 
: as forças de tel'ra pal'a o ex.orc.icio do l 90.2. 

O Sr. Preaident;e-Tem a p;:tlavra o Sr. Bueno de Alldt·ada. - -

OSr. Bueno de Andrada diz 
:que procurará cingir-se ao assumpto, en-ibo

:·ra.. o.. seu espil'ito, como o de seus collegas, 
esteja atormentado com a situação~ cco
nomica c fir1ancejra. do paiz. _ 

AcoinpanlHLl'<L pari-passtt as diver·sRS re
- rspostas q_ue llle foram daclas pelos collegas 

que discutira,m o pi·ojecto de fhação de f'or-
ç.as. -

Foram tres os pontos principn,es em que 
in'anifestou sua estranheza ao procerHmento 

· do Sr. Ministro da. Guerra,, e pot• elles co
meçará. 

O prímei~·o refere-se' á extemporanea e 
indiscreta sa;udaçiloque ~.Ex. dil'ige aos 
lJoers, e com íL "qual a.bre o seu r0lat.o1'io. 
Nenhum de seus collegas contestou suíL cstm
nhez -~ e, portanto, seu silencio importa. na 

, COnfirmação de tudo quanto uiS~Cl U. l'GSpeito. 
O seu íllustee collega, o Sr. Paixão, não só 

concordou com <-LS censuras fuitcts pelo ortvJor 
ao Ministro da. Guerea, com re.1J,ção ás pro
moções, como foi até mai::: severo, con:idc-

~rand.o dissolvente o mctho:lo de S. Ex. 
E' um ponto grave p~~ra a. Repuhllca. este, 

· (lo.3 ministrai:! se :promoverem ;~ si mesmos 
A um ap~~rtc çl.o Sr. Ovidio Abri.lnLe.-;. 

responde o orador quo, )1~Lru. não di~c : rtit• 
com S!}u collcga, retira. tmlo o c1u~ rh;se; c.;tü. 
mesmo prornpto a clecl:.tJ'<U' q r te a promoç::l.o 
que so fez o St·. MinisLro da Gucl'l'a 6 o 
lllelhor n,cto de Sllll a.u 111i n i.~ traçtio. 

O q uc, porém, o m·ad o r nií.o c >Jn prehondc 
c lhe parece muito cxtraorllill<~rio (~. a pr·i'l· 
posta. do a.ugmento <le mais 10 % de ' ' enei

._m:mtos. 
Si todos estão contentes, iii. o exercito nacla 

tem reclamado contra · as promoçõci), a pt·o
:posta é um esbanj:J.mento, a não ser que 

· S. Ex:. queira por este meio con.tenta.r os 
· deggosto.-1os pelas preferencias ,das promo-

·. · ções: · · 
, A:s promoções pecnniarlas do magistel'io 

:Superior não se podem confundir . com estas 
. que propõe o Sr. Ministro da Guerra ; os 
lentes não teem outras ·promoções alem 
destas pelo seu tempo de sel'viço, o que não 

· se dá no exercito onde ás p:omoções nos 
:POStos couespondem as vantagens pe~ 

• c uni ar ias. 
_ Nestas condições, a peoposta. é um deita.r 

.::fóra, de; dtnheiro, tant-o mais censuravel 
"dia-nte da nossa ~ituação financeira. · 

Ou o Sr. Mini:>teo da Guerea -ignora es.ta 
situação, ou então não tem patriotismo 
algum ; quer cren..r popul<widade, com a 
invenç:i.o desta despeza, que, qu11ndo mesmo 
votada, não poderia, snr paga por falta de 
meios. · 

Pa.l\3ce que no a.ctual mgimeú o D3putado 
deve abster-se de fazer critica aos actos 
<Mlministrt~ti voJ. 

Por isso, havendo quem reclame· contra 
as accusaçõcs q_ue tem feito o.o Sr. Ministro 
da Guel'l'a, e,;ti prompto a retira.l-as. (Pausa.) 

N5.o ohst,~nte i1S dedicações que o .marechal 
Mallet conta. entl'e os noh•·0s DcpUhdos, 
nil1guem reclétmou. Nã•) retira, portani;o, 
quan-to ·temaffirmaüo com rela.çã.o á a.dminis~ 
tr·<Lção da. Guerra. 

Não sabe si deve entra.r 11i\ tliscussií.o do 
projecto de l'COt'ganiZél.Çâ.O elo exercito. . 

Uma. varia do .Tontal do Com.nw1·cio no-· 
ticiou que ficwn arehivado o prujccto que 
começou a S3t' claborad·) ]_)Ol' uma commis:São, 
continuado por rno•a. commissã.0, p<Ls;ado 
dllpois a um q_ua.rto rle eornmisslo . e ií)rmu· 
lado, finalmente, pelo Sr. i\ünistro da Guet'J'a, 
qttc é quem o assigna. ·· 

A um ;Lparto rcspon<lc o oradoe quo foi 
infól'nuulJ p3lO l'cla.tH'Ü) quo, ü. proporção 
cpte algum membro da célmmissão cliscol'd;wa; 
di1S idéas do Sr. Mini;tl',), Ot'<t clispcn,a.clo. 

Causa. u.'> or·adol' vrn·dn.deil'o nsrmnr,o que n 
Sl'. l\ünis·él'o da G:tet'l'a. venha tlizct• cowms 
dosh Ot•dem. 

llospontlendo <L u111 a.p:tl'to elo Si'. C:Lrlos 
cavale:wti, J.iz o ot·a.dot· que t·e;dnt<m!;e cst:.L 
c.Jm voiit ncg-r.·; ~ llliL:-:l só contt·;t os el't'OS· do 
St·. i'v[ini;;tL·o. 

V<t'·! eontinu:LJ' :~ sua :ln:tlrsc :i.-:Ol'C:L th~ 
corJunis::;ii.o oilea, t·rc~a.tl<1 dfl ostuda.t· o pr·o
joeto de rc n·gaub·;ac,:;"t,IJ elo oxet•elt'>. Como já. 
di •BC !lU. llOllt.:•J, CS::!tL ClÍllllllÍ::l1llÍ.O a. começo ül':li 
ll1111Hl:'OS;t; UCI_JOÍf> tOl'll:JU-SC nlCllOl' e por fim 
o Sr. Mi nistt•o « vendo llllO os seus conselhos 
c reflexões uit.o tenha.ttl c ;~UadO·» como S. Ex. 
d iz no seu r,'l latorio, de&t<tcou do seio da· 
commissão, jà 1;edu:.dda, tl'es otiiciacs, que 
sob :1 pr·esitlencicl. do Sr. chefe do estado~ 
maior formal'am a commissão definitiva. 
Pergunta o orador : Quo fez o Sr. Ministro 
da primcü·a c nmnissií.o? Qual a. cot~unissão 
que · elle mandou elogiar: <t que nn.o con- . 
co r dou com S . Ex.. ou aq uella que foi desta-
cada para c;mcoi.·dar com S. Ex.~ . 

Outra cousa. que tem causado estranheza; . 
a.o orador : porque ê q_ue esse pla.no d0 re6r
gruniza.ção onde trabalhavc.lim vr~rioa o.tllciaes 
do exercito-está. firmado a;peaas cõm a assig
na.tura do Sr. Ministro~ Então S.. Ex. 
as.)igm~ o trabalho dos outros~ . . , . 
· Apar"ead'o , faz notur- que· crtt1ca o Sr. Nll
nistro· d'a: Guerra como administrad:or e nruo 
com0· militar ; · combate· a.ctos.que, na StU\_ 
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opinião, foram mal inspirados, c cgiC podem 
trazer gastos de im,portancia. 

Protesta contra o facto de se chamarem os 
offici_aes do exercito de simples bachareis, 
menoscabando os seus conhecimentos milita
res. 

Vae:discutir o plano de reorg.anizn.ção do 
exercito, porque - tem duvidas sobre si 
.este projecto será ou .não da(ló para. ordem 
do dia. Leu, como .i<1 teve occasião de dizer, 
no JM·nal do Commercio, uma varia ofll.cial, 
declarando que a. roorga.nizaçã.o rlo exercito 
não seria dada á discussão este anno : no 
·ent~ctant.o, o Sr. Ovidio Ahrantes düJse que 
o referido projccto .está sendo estudado para 
e-ntrar em ordem do diQ e i~to foi contir
mado por um membro da Commissão de 
Marinha e Guerra. 

·nepnis de ouvil· .um a.pàrte -do, 81·. Alves 
Barbosa, que a.ffirm~~ quo o .projecto est<i, 
sendo estudado e que a, Commissão do Ma
rinha e Guerra não recebe imposições de 
ctncm quer que seja, o orador -diz que folga 
de ouvir semelhante declaração·, que de
monstra altivez o independencia. Esporar<í., 
portanto, o momento opportuno pura discutir 
o projecto. Noo está. longe da gener<llülade 
da3 idêas do Sr. Ministro da Guerré~ ; pensa 
que a reorganização do exercito é um as
sumpto importante e urgente. O Bmzil tem 
um tcrl'itor1o muito longo e rico para não 
excitar· '~ cobiça do imperialismo actual. 
E' preciso c1uc estejamos promptos, não para 
ata.car, mt~s pa1•a defendet·mo-nos oom etri
cacia. 

Dous são os meios Iegaes que temos p11.ra 
dcfes<~ de nossas fronteiras-o oxercito ,per· 
manontc c a guard::t nacionu.l, :ntí.o contando 
um outro que o patriotismo inventou-o l.m-
talhã.o .patviotico. . 

-Quem quer ·q\lo conheç<t ;um pouco o 
nosso exercito, não poderü 'ttfllr'111al' que ellO 
estcjn, .preparado para a no.ss:.t defesa. N:'to 
tem.armamento nem sold<.tdos preparados ; 
faltt~·lhc antes de tudo uma boa orgarti
zação. 

A guarda nacional consta apenas de um ou 
outro batalhão organiza.do ; quando muito, 
no caso;de ·necessidade, offereccrá uma resis
toncia util. 

. No · Estado de S. Paulo, ·por occasjão d<1. 
revolta, formaram-se diversos bataJhões, .eujo 
numero de soldados attiqgiu a 9.000, .mas, 
.uma 'Vez terminada, vei11 a dissolução e .com 
ella desapparecen a organtzação, \c a não se
rem .alguns ·lJataJhões ·da. 0:\pital Federal e 
das :.linhas fronteiras do ·R>io Grande .do Sul, 
não lhe consta a ·existencia de -outros lJatn.-; 
lhões organizados. · · 

.os batalhões . patrioti.cos são formados nas; 
oce<;\siõcs de,perigo naciona.J, .e ·só ,.podeill: ter: 

bravura, mas rião discipliiw.; não temos, poi~, 
elementos serio:-; de (lefe;;a. 

Dous são,a seu ver, os pl'incipaos motivos: 
1°, sep<tração profunda entr-e o militar)?eP
manentc e o tnilita;r civil; 2°, -profunda- . 
mente:> grave-é não ser a guarda nacional 
em sun, quasi totalidade um cxercito,mas uma 
ca.frta. dB íid<~lguia, uma ordem honorífica que ·. 
se poderia bem cham<~r- a. Ordem da Rostt 
Eleitoral. 

Não quer com isto dizer c1ue niio hajf1 
nella homens de patriotismo. 

Quan&o se crca uma bl'igada, não se trata . 
de saber si os homens que para. eUa se ne
meill,m teem aptidão, e do.~t'artc em cu.so de 
gno.rra, quando muito, poder(~ constituir um·. 
e.;qucloto de b<ttalhão. 

No regimen monarchico, esta organização · .. 
tinha. outras vantagens, proprias elo regi
meu. Quando se ceeav<t um cargo de com
mandante e officiacs, pertenciam ao partido , 
que estava no poder, os quacs iam buscar 
seus soldado:; nos arraiaes adversarios. 

Fazia-se alguma c ousa, i'ormêt vam-se os 
batalhões, ombôra. por odio politico. 

Hoje o que nós vemos são batalhões sem 
soldados. 

Cor·rcspondc a guarda nacional ás antigas 
condecorações. 

Em um inomento do perigo, ntto e:-ltar(r, 
ella, habilitada a prestar serviços. 

O voluntarmdo leva <ts fileiras pessoal en
thusiastrt, valoroso, pt\tl'iotico, cap:.tz de · 
gramles.f'eii;es, ma.s sem o halJit~ da 1ileira. 

Estamos, J)Qrt,mto, sem defesa regularmen~ 
te orgrtnizad;t. 

O Sl'. Minh1tro dtL Guol'!'a, propõo a mili
ci:.t cívica, o cilhdü.o armado. 

Discot·<üt da discrlm1naç~au 1lo oxot•cito do 
l"'llnha. c de 2n, otl territor-ial. Est:1 <liscri
mimtç~i,o só podcrü~ ser !~üt<t tLOl>ois de de~ 
mora.do ostutlo e larga. CX})Criencia. 

Não se oppõo ;i, proposta. uu. ffiiJ,IlUtenção 
dos q uatll'o .~ de ofliciaes para. 28.000 ltomens, 
embora. seja o ell'ectivo .dc-16.000. 

.Em caso cl_c lllt<~, .é i'tlcil preencher os ela·· 
ros com soldados que r .ecobem educaç~io mi- · 
litar erri poucos dias. . 

Si tivessemos, entretanto, de imit(tl' alguM · 
ma organização, serli~ . preferível imii;ar a .da 
.Sui::;sa, . que ,póde pôr em pé de . guon•a, em . 
poucos dias, maJs ele 400 .000 homens. 

O_Bràzil,que t !nn.o quadru})j_o da .pOl)ul~
.ção sui::;sa, pod.eria armar, em momento cri· 
tico, pelo menos, o d~plo da.quello numerp •. 

O oxm•cito ,etrectivo . slii~o te_m .menos .de 
2. 000 homens . 

. O Brttzi-, cújo tereitor.io é muit·o màiF:-. 
vasto, precisaria de 10.000 a .12.000homeni •. 

Discoeda d<.t .selecção. quo o Sl' • . Ministro da. .. 
Guerra faz, quando se. refere aos dort~ exer- · 
citos, o ,perma.nente e o territorial. 
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Era }n·eferivcl c1uc os oJJiciaes daquellc 
fossem destacados pt~ra. scrvir·em neste. 

O orador desejava parao seu paiz o typo 
(lo exC:.rcito suisso, que é, como se sabe, um 
.exercito puramente de. defesa. 

Estas são as idéas que quereria ver. ex
ecutadas e ísto não quer dizer que o orador 
desejasse a reducção de uma só rmyoneta.: 
todos os elementos actuacs seriam aprovei
tados nessa .gramle obra. 

Outro typo, que o orador ent.ende que se 
])odia. adoptar, or<\ o inglez, o qual tem pro
-vado optimamente na defe.':la, não succo
ilendo, porém, o mesmo no ataque. O Brazil 
não tem a pretençíio (le estender os seus do-

. minios, mas tem a obrigação de defender a 
4 integridade do seu ierritorio, que não é pe

queno. Mesmo na lrypothese de uma guerra 
com uma das potencias vízinhas,não precisa
riamos levar muito longe o elemento ag
_gressivo, ficando cUc circumscripr.o a um es
paç~o limitado . 

Em todo caso, t11do quanto o Sr. Ministro 
propõe é lJem melhor do que o que temos 
por emquanto c o orador, francamente, prc-
1ere o systema de reorganização do Sr. Mallet 
<ls nomeações para a guarda nacional feitas 
pelo Sr. Epitacio. O ;;ystema. de guerra do 
primeiro é muito praferivel ao sys~ema elei
toral do segundo. 

Ditas estas palavrJ.s, o oradol' vae entrar 
em outro ponto: as estradas de ferro estra
tegicas. Todos sa.bom que a condiçã.o indis
.pensavel para a defesa de um territorio é a 
ligação dos seus n ucleo; populosos. Nesse 
ponto, ·nós estamos atrazadissimos e no caso 

. de uma. guerra Cl.:penas dous cruzadores in
imigos poderiam corta1• as ligações entre o 
sul e o norte da Ropubliea.. · 

A idéa. dÓ comboio naval tornar;se-hia ir
realizavel,dadas as condições em que se acha 
a nossannarinha de guerra. 

Louva o traçado de estradas de fer1•o do 
sul da Republica, tra',çado este que, no,en
tretanto, tem contra si opiniõe.~ importantes. 
No ultimo congresso de engenharia, o Dr. 

· Frontin manifestou-se contra elle e o Con~ 
grosso resolveu manter o traçado actual. 

No norte da Repa blica nada. ha feito neste 
sentido, de fôrma que, em· caso de guerra., o 
norte e o sul terão de ftcar separados, sem 
poder um· auxiliar o outro. 
· Consulta o Sr. Presidente si poderá. conti
nuar com a palavJ'a na sessão seguinte e, re
cebendo resposta atnrmaiiva, diz que vae 
preencher os poucos minutos que faltam para. 
concluír a hora, citando o summario do seu 
discurso de amanhã.. 

-O orador começa. a desenvolver o sum· 
mario, mas, esgotando-s~ a hora, declara 

-.que começará o seu dis.curso seguinte com a 

ei tação do mesmo summario,que cor responde 
;i 2"" pal'te do seu discurso. 

Fica a dis!!ussão <tdiada pela. hora. 
Passa-se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA -

O Sr. Angelo Net.o (2° Scc1·etario) 
-Peço a pa.hwra :pa.m uma explicação pes
soal. 

O Sr. Presidente-Tem a pa.l<.wra 
o nobre Deputado.. • 

O Sr. Angelo N ct.o (2° 8ecreta1'io, 
para uma e;,:plicaçiío pessoal. .Movimento de 
attenção)- Sr. Presií1ente, com estranheza e 
justa admiração, li, ao chegar n. esta Casa, 
'uma local do Jornal do Brazit de hoje, em 
que de um modo calumnioso são narrados 
factos que ,j(una~s se pas.~aram com a nomea
ção do meu digno irmão José Angelo Mareio 
da. Silva para o logar de official da Secretaria 
da Camara. 

Muito tem dado o que fazer aos meus ini
migos politícos, Sr. Presidente, a considera· 
ção de que gozo entre os meus pares ..• 

0 SR.. JOYINIANO DE CARV ALUO- Conside
rà.ção muito merecida e justa. (Apoiados.) 

0 SR. ANGELO NETO (2°Secre~a?·iof-Muito 
obrigado. . . . 

E é só com o fito unico. de ver abalada 
esta consideração, c1ue oa meus adversarios 
procuram ferir-me, ainda que indirect!l-
mcnie írisínuanrlo que eu seja capltZ de Il
ludir à boa fé dos meus illustrcs e bonrlosos · 
collegas. · . . 

E' sempre muito .grave, Sr. Pre.:nde!lte, a 
falta de escrupnlos com que se emittem pro-
posições calumniosas .·. . · 

0 SR. · ARROXELLAS GALVÃo.:....Principal
mente partidas do Jornal do BraziZ, que se 
tem constituído, não s~i :porque, inimigo dos 
re}lresentantes de Alagoas. Ora sou eu o 
ferido, ora é v. Ex., ora é qualquér Depu· 
tado alagoano. . 

0 SR. ANGELO NETo-Perfeitamente. 
Dizia eu._ Sr. Presidente, quando fui inter

rompido pelo meu distincto companheiro de 
bancada, que é sempre muito grave a falta de 
oscrupulos com que se emfttem proposições 
calumniosas, taes como as que refere . o 
Jornal do B1·a.zil na sua edição matutina, sob 
a apparatosa epigt•aphe. Um cumulo-Onde 
iremos pm·ar-Na Oamara dos Deputados-No 
Ministe1·io da Fazent.la-Erx:ame de um pro
cesso. 

0 SR. ARROXELJ • .\S GALVÃo-Parece <[Ue O 
Jornal do- Brazit tem · a preoccupa.ção de 
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fer·ir a deputação ~l!tgoana. Faz-se preciso 1 Deixam de compa.ree:::r com causa partici-
apurar a responsab1hdade destes factos. pada os Srs. José Boitcux, Pedro Cltcrmont 

0 SR. ANGELO NETO (Lê.) Per~ira Reii;, Soares Noiva, Trindade, S!l·,r 1 
Nego, Sr. Presidente, c nego em absoluto ~hr:t~, G?mes. de Mattos,_ E~tacio Coimbra, 

o qu13 se contém nesta local. · blp1d10 Ftgu_eu'cdo, Ft•<mctsco Sodré, Ym•gne 
q nomeado para o Jogar vago na Sec1·e- <lo ~breu,. Ma1:colino Mouru., Dionysio Cer

ta.rw, da Camara, pela di::;pensa dos serviços q_uem:t; Sampaw ~erraz, Raul Barrozo, Mar· 
do Sr. Jacques Ou1·iq_ue jamais pertenceu tmho Campos, Julio Santos, R<.tngel Pestana, 
á Alfandega de Penedo. ' · . Estevã.o Lobo, Francisco Vci~:t, Illlcfonso 

o s A G ~ E' •1 d · Alvim, Espcritiião, Necesio Tavares, Silveira 
R. RROXELLAS AI~vAo-' veH a 0 • D1·ummond, Cm·los Ottoni, Arthur Torres, 

O SR. RAYli>Il..lNDO DI~ MIRANDA-Nunca foi Miranda Azevedo, Gustavo Gorloy, Domin-
ao Pen :~do. guea de Castro, Vai ois de Castro, Cajado, 

ú S a. ANGELo NETO - Nomeado pela pri- Paulino Carlos, .Alfredo Elliil, Araujo Cintra, 
meira vez, para o quadro da fazenda, ~o es· Xa.vler de Almeida, Francisco Moura, Angelo 
cripturario do Thesouro Nacional, sahiu dahi Pinheiro, Victorino Monteiro, Pinto da 
remoyido com accesso para a Alfa.ndega de ~ocha, Ve:::pasiano do Albuquerque e Alfredo 
Maceió, em 1894, onde exerce até hoje o \i a.rella. . 
cargo de 2o escriptm·ario. · ~ xem caus::t os St•s , Aotonw Bast.os, Ro~ 

· . j drtgues Fernandes, Eloy de Souza, Celso de 
• O ~R. RAniUNilO nB MIRANDA-Sem 1ntm·- Souza, Ma.laquj.as Gonçalves, Celso dos Reis, 

1upçao. .\Barros Franco .Junior, Antonino I?Ialho. Lou-
0 SR. ANGELO NETO - Elle nunca foi sus- renço Baptista, Pereira dos Santos, Oliveira 

}Jenso de suas~ funcções, nem· está resprm- Figueiredo, Theoplül1) Ottoni, João Luiz, · 
.dendo a processo. (Apoiados da bancada ala- MonteJro de Barros, Montei.l'o da. Silveira; ;; 
!JOana.) Ca.1·ncn·o de Rezende, F1·anc1sco Sal! e:::, La.~ ; 

o SR. ARROXELI,AS GALVÃO-Tambem foi mot~nicr G?dofredo, Antoni~ _?:acharias, ~o~~; 
outra calumma. · ~ue1r~ Jumor •. Itodolplto Pauta~, Lamartu~.e, 

~ Moren·a. da Silva., Ma.lta Jumor, Joaqmm 
O SR. ANGJ~r.~ NETO-_Yeem os me~s no- Alvaro, Luiz Pisa, Cineina.to Braga, Herme· · 

bres collegas quao é ass1m por demats ca- nc•rildo de Moraes Aureliano Barbosa e Cam· 
lumniosa a n?ticia .9-ue p~blicoti o jornal que po~ Cartier. ' · ·:• 
obedece á or1entaçao ~o 1llustre .sr. D1•. Fe1•- Comparecem mais os Srs. Urba.no Santos, 'i 
nando MendesdeAlme1dat que ?Clente da ~er- Gastão da Cunha, Carlos Marcellino, Albu_..: 
dade, estou certo, far!l o d_ev1do correctlVO, qllerque Serajo, Gabriel Salgado, Arthur 
d_ando ao ~eu calumn wso mformante o ea~· Lemos, In di o do Brazil, Serzedello Corrêa, 
ttgo merectdo. Luiz Domingues, Anizio de Abreu, João · 

O Sn.. RAYJ\1\JNDO DE MIRANDA- o cor· Gayoso, Joaquim Pires, J~aymundo Arthur;; 
rcctivo está. na explicacão do v Ex Thomaz Accioly, João Lopes, Set•gio Saboya, 
(Apoiados j ~ • · .Augusto Severo, Lima. Filho, :ca.millo rle · 

• . • , . • 7 Hollanda, Joã.o Vieira., Pereir::t de Lyra, Mo~ 
O SR. Jos1~ ~UARTE-Que .é a.·exposlçao da reira Alves, Esmoraldino Bandeira, Cor-· 

VeJ;"dade. (Apotados.) ' nelio da Fonseca, Pedro Pernambuco, José-
O Sn.. ANGELO NETo-Sei, Sr. Presidente, Duarte, Arau_jo Góes, Arroxella.s Galvão, 

que o meu:venerando:amigo, o illus~rado Sylvio Romero, Fausto· Cardozo, Castro Re
representante do . 3° districto de Minas bello, Neiva, Milton, Eugenio Tourinho, . 
Geraes, . o Sr. Vaz · de Mello,. que com' Paula Guimarães, Ada.lberto Guimarães, Au· 
tanto criterio, competencia. e dedicação gusto de Freitas, Rodl'igues Lima, Tolentino 
occupa a primeira cadeira desta Casa, já dos Santqs, Eduardo Ramos, Para.nhos Mon· 
mandou para o Jornal . do Commercio uma teneg1•o, Gà.ldino Loreto, Pinheiro Junio1', 

·declaração escripta, refutando a ultima José Marcellino, Ifineu · 'Machado, Nelson do: 
parte da injustissima local a que tenho me Vasconcellos, Oscar Godoy, Augusto de V aS· 
referido.. - . . ·. .. concellos, Sá Freire, AlTes de Brito, Custo~io 

Nada. mais, pois, ine resta conte;;tar. Coelho, Pereira Liina, Joaquim Breves, 
. A Camara não foi illudida ·com a no- José Bonifacio, Adalberto Ferraz, Padua Re· 
meação do Sr. José Angelo para o logar de zende, Fernando Prestes, Costa .Junior~ Ed· 
official da secretaria., cargo que elle desem· mundo da Fonseca, Azevedo Marques, Bene~ 
:Penhará. a. contento dl) seus chefes, manten- <licto de Souza, Lindolpho Serra, Xavier do 
do sempre illoso o respeitado o nome hon· Valle, Ba1•bosa Lima, Germano Hasslocher, 
l'ado de que é porta.dor. Francisco Aloncastro e Rivadavia. Corrêa. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O ora· E' annunciada a continuação da discussão 
'dor é cumprimentado.) unica da. emenda ti() Senado ao projecto n. 15 
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.A·e 15 B deste a,nno, que ftxn a força, naval dos couraçados, , atnrmando ·que os cruza.do~ 
para o exercíCio de 1902. res couraçados serão os unieos navios de com-

bate do futmo. -um :dos esceiptortls dessa 
•O rSr. Presidente__:_ Tem a pa.lana e.>cola 1\L Croneau .foi•mulon o . seguinte, 

o :Sr. ~ffonsoCosta. principio-que um .navio mpido o blindado a· 
15 çentimentros sobr.e tod<L·sua altura!e.pro-· 

,,o Sr. Afro:oso Co~l',a começa de- tegido por ·u1na coberta·de espessura conve
clarando qu.e vae .concluir na presente ,sessão niente. corre.~ponde ;perfeitamente a todos :as., 
O'seu · discm•so~ sobre:negocios da;mat•inha, sua necessidades da guerr,a. · 
reorganização e ·necessario desenvolvimento. Contra essa escola, diz o orador, .levan-:-· 

J;.e:rribra que na ultima ses8ão em que se tou-se M. de Lanessan e e:=;tabelecendo os 
· _àcctipou do assmnpto detnonstrou a necessi- seguintes consideração. · · 
_ dáde dessa. reorganização, o papel saliente Me ;:;mo suppontlo-se, diz elle, que um cru: 
· · gue. ·pela marinlla o Bra.zil l'epresenton m~ za.d.n• . coura.çado, aproveite r1 -su<1 . gi:,ande 

!A:meric_a do Sul, ·chegando a ser o fiel da ba- velcrcidade para. não acceitar combate com 
lança entre asRApublicas ·uo Prata., e -o in- um comaça(lo .senão á ._grn.nde di ;tancia, afi.l;n. 
teresse que ·na Bnropa tsdos os .paize3 de di- de to r na. r menos :P.rejudicial a .grossa ,ar.ti-· 
cam á organização, manutenção e progresso lh~ria do couraçado, este terá, ainda. assim,. 
de suas esquadras . as p l'O ba bilidades da :victoria . fina I, pouque 

·-A nece5sid:aue da reorganização é procla.·~ conservaeá intacta toda a sua · superioridade. 
_ ·. mad L pelos competentes, não ha .pat.riota. que A a rtilheria dos grandes -couraçados é .em 

não esteja disso convencido. geral mais forte do que a dos cruzadores cou-
!Em 1897, diz o orador, o Sr. •almirante raçados, não h::wendo assim motivo po.ra. 

.-'.A-lv;es- Bm~bosa, então Minisko da ~iviarinha, suppor,se-que:o ·crusador ·possa fazer ·ao cou
.. :· prapuri.ha e.;sal!eorganização em seu relato- raçado uni mal maior •.do que:o que ·eiltclhe 
-.-: r.io, e :nas me.'lmas · comüdet~ações a;bundou poderá proporcionar. 

tambem .umillustre marinheü•o, o Sr. de Ja- ·Uma outra: questão que diz respeito áreor-· 
ceg.uay;em:umlivro interessante,cuja. 'Jeitura ganização dos serviços da M~rhha é a reo.r- . 

:. ·é :muitoproveitosa a ,quem Jlrocura estudar ,ganização dos arsena.es da Republica. 
-á, tmateritt. - . ' O orn;dor critica a extincÇão ·dos arsênaes 

~Essa reorgu.nização .deve obedecer a um da. Bahia :e PernambuCO" que tan~o serviço· 
:' plano intelligentc, dispondo-a armada ·de ·.prestaram ao Governo ·na ·contingencia pe~
, :no;vio::: capazes de empenltarem-se :em alto no&a. em que ·se encontrou o ·paiz durante a. 

.ma1• na dofoza;. :do nossa nacionalida,de, e na- re_volta ·e ·faz voto.;; para o restabelecimento 
. v.ios capaze~ de auxiliarem o exercito :em delles. 

oper"açõcs nas t'eontoiras fluviaes, etc., O quo •pt•esentemeritese·ob3rva é contris-
. mesmo porqüo, como diz V. Duptüs ;em seu tador pois, o Governo, dispensados os · ope

li:vro ·« L' Kvolution 1vfililat.,-e >) « 'para :toda ·rarío~dos antigos ar.senaes, tem de procurar-
na.çüo a :melhor organiza.ção militar · ~ os estaleiros tpa1~tic:u:lares ·.para a recon
aquella que roalisa a adaptação do estado strucção e concertos dos navios ,.da 3il'-
soci<~l as cxigonaias technicas derivadas :da miada. . . · 
fór.ma. da guorl'a que a politica desta na- O orador lembra que a .F1•ança:mantem ac--
.ção póde tornu.r .necessu.ria ». tuatmente 29 . mtl operal'ios em seus . esta~· 

·' - I:l<w.ia antrgamente, diz .o orador a, ·preoc- leiros ·e a Inglaterra ·25mil; ·pessoal ·compe-
>,. c~pação ,de que o :Brazil .~só carecia de na- tente ·para. a ttender ·as necessidades de suas -
, .,~,vjos ·catpazes de se empenharem •em com- grandes •esqundt·as. _ 
:_;··bates •nas costas ·e pr.indpa1mente no es- -Refere-se r~ necessidade: da remoÇão·do ·A:r-
: tuarioJdo Praia ; hoje, ·porém, na :reorgani- .semü ·de Marinlm desta Capital ·para ponto ·· 

'::- zação do rmateria:Lfiuctuan:te jâ . não se obe- • conveniente. conforme estudos realizados, 
. ~ :decera .esaa.mitentação .- llerribra.ndo ·a ·polemica, ·neste 'sentido le van
. _'J\.n.a:l.ysa o ·pla;no .do :Sr. J l\ceg:uay a na-tu- tada ·por competentes officiaes ·da ·ai•mada. 
:' r~a. _:das :tlll!l.idades bellic~s . propostas· ; . •a 

1

condemna. .'a .idéa. de ·romovel-~ pi~l'I.L C~l~c:tl- · 
: -_drv,isao em esquadra· de :111. tmha·e .de 2a .ou que.r localidade dentro da balna, como .Ju. HO 
,_ de;Peserva; uompar::a essa -"pl'oposta com .o J pensou, juigando preferível a bu.hia r~o h· 
:; pla.no :do :Sr. almirante Al:v:es Barbosa em cuacanga, lemlJrada pelo ·st•. ·n.lmtt•u.nto 
: ... ,1897 e ap.plaude-os . em -suas J:inhas ·geraes, Barbosa. 
; ·. pois ió bedece:m ·aos ;princi pios 'que ;.regem 'a "Pensa, ;entretanto, crue e.sssa remoção pódo 
; · &rgamização das -esquadra~ .mais adeanta.das ~er ,adiada, .' attentaa as difficuldades frnan· 
· ·: domrundo. . ceiras ·e 'POr -outras consideraÇões que ·dc-

~!Lembra :á -Camama que Jll'Íncipélllmente •em senvolve. . . 
:· EJpa;nça :uma es-cola:a•cuja :feente •se 'enaon- 'Discutida ··a •rêforriia sob·o -ponto ·de ·v1stn. 
· tr.a~ no~Qj§_ offi.ciaes, :suijten:ttl. ;a. :snppre~>éã.o do ma, teria! íllwtuante, ·o ·orador })assa á o r--
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ganizaçã.o do pessoal, comparando o quadro 
proposto pelo Sr. de J aceguay com o actual, 
julgando, o primeiro dispendioso, · attentas 
as nossas condições financeiras. 

«On na ·peut; sans la mer, ni profiter d~ 
la paix: ni souj;enir de la guerre.» (Mttito bem; 
muito b€'m. o .oradm· e cumprimentado por 
seus· collegas presentes.) · 

Fica a discussão adiada pela hora. Encarece as vantagens das· viagens de in!.. 
strucc;ão, censura a. concentração dos. navio:;; 
da armada no porto desta capital, de onde 
raramente sahem, quando nada explica nem
justifica essa pratica altamente p1·ejudicial 
aos nossos officiaes. 

Passa-se á hora destinada ao expedienie. 

O Sr. Carlo8 de l'Wovae& (1° Se· 
cretario). procede á leitura do seguinte 

Refere-se ao corp3_ de marinheirôt, onde 
os claros a preencher são enorme:; e lembra. 
,~ conveniencia de não procrastinar por mais 
tempo-a determinação cortstitucicmal relativa 
;\o sorteio. 

Actualmente,sóo voluntariado som premio 
e as escolas de aprendiz_es fornecem pess:>al 
para a armada, ·porém·, os engajâment s 
realizados não dão para. completar os gran
rles claros existente!, e_· o resultado é muito 

•dos noSSOS navios terem a. SUá tripolação in
completa com projaizo do serviço. 

Não póde negar a necessidade de a.ttender 
á.s constantes reclamações do Governo nesse 
sentido,· porém revolta-se contra a idéa do 
sorteio para a. marinha sobre o pe:>soal ma
triculado nas capitanias dos E~tados, 

Repu-ta_· semelhante medida inconstitúcio
nal, vexatorüt e altamente prejudicial ao 
commercio e ás artes de ditferénte.~ Estados. 
Con~dera inconstitucional a mcdid~t por 

a.brariger ella sômente o ·pessoal matri
culado nas capitanias dos Estadosmaritimos, 
pois, si .a Constituição sujeitou a. ma1•inha 
mercante ao sorteio para a armada, não pcr
mitte tambem quo ninguem se. exinm da 
obrigação do serviço militar no exercito ou 
na esquadra e, pela medida proposttL, mui to~ 
Ettados ficam isento~._ · 
Ju~ga preferinl,_emquanto n~o s~ põe em 

pratica a determmaçao colstrtuc·IOnal, au
gmentar as escolas de aprendizes marinhei
ros, melhorando as a.ctuaes. e dotando-as 
dos recursos de que càrecem, conforme. se ve
rifica da.s palavras do Sr. Ministro da Ma· 
rinha em seu ultimo relatol'io. 

Sente estar,. neste ponto, em desaccordo 
~com o honrado Deputado pela Bahia:, -o 
Sr. Alves Barbosa, quo em seu relatorio ,de 
1897 manifestou-se indifferente á sorte das 
escolas de aprendizes, julg<mdo algumas 
dollas íbntes de despezas não compensa-
dol'as. ' 

'l'raz ainda varias considerações sobre a. 
.. 11ecessidado da reorganização do material 

Jluotuanto da at•mada, obedecendo a um 
J)la.no consoionoloso o pratico,Jendo algumas 
pu.ssagens do intel'BIBante livro do Sr. Ar
thul' Dias O Problema Naval e conclue lem
brando 11. Camara dos Deputados as memo
l'avois palavras de ltlcholittu: 

çam,,, y, J!L_~ 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr.· 1• Secretario do Senado, de 24 do 

corrente, communicando que o Sena.do ado
ptou, e nessa data envioú á. sancção do Sr •. 
Presidente da Republica, a proposição desta 
Camarà autorizando a abertura do credito 
qúe fôr· preciso para a desapropriação da 
casa em que funcciona uma das estações do 
corpo de bombeiros, sita á rua Humaytá, 
nesta ci1ado.-Inteirada.. · 

Do mesmo senha., de igual data, communi
cando que o Senado adoptou, e nessa data 
enviou á sancção do. Sr. Presidente da Re
publica, a resolução do Co.1gresso Nacional 
autorizando a abertu'ra ao Ministerio da. 
Industria, Viacão ·_43 Obras Publicas do cre
dito de 20:750$ :parar-indem.nizar o Estado do 
Ceará da somma que recolheu aos cofres da. 
União para conservação das linhas telegra
phicas que transferiu a esta.-Inteirada. _ 

Do mesmo senhor, de igual data, com
municando que nessa data o Senado enviou 
á sancção presidencial a Resolução do Con
gresso Nacional concedendo seis mezes de 
licença. com ordenado, a Antonio Francisco 
de Oliveira Furtado, conrluctor de t1•em de 
1., ·classe da }i;stra.da de Ferro Centt•al do 
Brazq.- Inteirada.. · , 

Do Ministet•io da Justiça e l'{ogocios ·In· 
teriores, de 22 do co1•rente, devolvendo de
vidamente sanccionados dous autographos 
cm;J.Cernentes á 1·esolução do Congresso Na- · 
cional autorizando o Governo a.concedar ao· 
Dr. Manoel Victol'ino Pereü•a, lente da ' 
2a. .cadeira de clinica· cLrurgica da Faculdade 
de Medicina da Bahia, um anno de licenç& 
com o respectivo ordenado . ...:. tntGirada, en
viando-se o outro autographo ao Senado. · 

Do Ministe1•io da. Fazenda, de 23 do cor
rente,. satisfazendo a re tuisição destaCa
m-ara no officio n .. 76, . de 21 do. mez pro
xi-mo find_9.- A quem íez a ·requisiçã.o. (O 
Sr. Deputado . Rodolpho Paixão.) . . 

Do mesmo Ministerio, de !-4: do corr.entt~, 
enTiando a seguJnte -

MENSÁGEU 

St•s. Membros jlo Oongl'esso Nacional
Tendo divorsos ·opm•arios da Ct~io. da Moeda. ,. 
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Si!:SSÃO EM 2$ DE JULHO DE i90i 2i5 

que se refet·e o <J,rt. 7• da lei n. 8.5 cte 20 de § 2. 0 Dentro de vinte dias improrogaveis, 
setembro de 189.2. c.:mta,dos d<t data do recebimento do recurso1 

A~t. 2." Cada um dos districto~ eleitoraes,' de q_~te lavr~rá termo o sec~etario da Côrte 
em que pelo rJecpeto n. 153 de 3 Q.e agosto r!e App.ellaçao; tomará o Conselho Sup~emo 
de 189,3 está, dt vidLQ.o 0 Districto Federal · .conhecimento do recurso, dando-lhe ou no
eleger;), sete mmnbros do Conselho. MuÍli~ gando-lhe provimento. 

· c~p~l,. ~Iteradas, . as>im, nesta . parté, as §_ 3. • Devolvidos. os autos. e mais papeis 
dwposu;oes do ad. 2• do c).ecr.eto n. 1. 9L0

1
. elmtorae> ao prestde~te d.a Junt;J: de pr~to

tl~ 18 de demm)Jro d.e 1894 e do w~·t. 2• .Q..a . r~s, este a convocar<~ para de~tro de crnco 
let n. 248, de 15 de de~embro do ·mesmo· .dtas contados da data do recebunonto, cnjo 
a.nno . · · · · termo será. lavraclo pelo di.rector geral da 
. Art. 8.: A eleição d.c intetJden tes inuni- secre~al'ia do Conselh~ _ Municipa~. e, na. con~ 

ctpaes tera. ~ogar no ultuno domingo do mez. formtdade dessa dectsao, e~pe~Ir os orplo
de dezemQro, que preceder (L extincç:ão Q.o mas sobre os f]_naes se lla.Ja Interpmlto o 
mand.at.o, · recurso. 

Art. 4. o O mandato lecrislativo muni- § 4. o Si, em provime.ntG a um rccu t•ao, de
cip<J,l (lurarit.. doas . anno~, mputanc~o-se cret:11' o Commlho a n~tlidade da~ eleições a. 
extwcto no dm d:t 11osse do co!lselho sue- que se houvet• procedtdo par•a Intendentes 
cessor. . ou para o cargo de Preftlito, o Ministro do 

Art. 5 .. • O Conselho rcunit·-se-lta em · Interior, tendo conhecimen-l;o dessa sentença, 
sessões .ordinariafl duas vezes no :umo pJr offieio que llte será immerliatamente di
leiJQ.O um:1 de I ele março a :w rle maio ~ rígido pelo presidente da Côt'ie de Appella
a segunda de l de setetlliJl'o (), 3.0 de fiO· çito, marcaPá. O dia p.:n•a ftOVa eleição, C!UO 
Yembro, peorog<J,veis uma c outra por cleli- se realizar<L dentt·o tle 15 dias contado!> .da 
boraç)Io rio Conselho. · · chtta da scntenç?> de nnllidade, 

Art. 6.• Poder(t o Conselho ser convoc<J,.do Art. ·]3. JJogo que ihe seja ~!!:pedido o .di-
extr.a.ordinariamente pelo Pr.efeito munici~ ploma, o Pt•0feite eleito offici<Wá ao pre~i
pal ou pelo ·presidente do Conselho, me.diant.e dente do Con~elho Municipal, que oppo.p
requerimento ,escripto e f ,ndamenta.do da tunamentc conwJcará o Conselho para a. 
nv,tior.ia. üe seus membt•os. · · pos>e em sessão sffi.flmne, llUe teFá lo~r a 15 

(Paragraplto uni e() J.o a~·t. ll da lei Jl, 85 a c março. . ~ ' 
de 189g.) Art: 14. As dehberaçoes tio Con!>elllo {lel'iB 

J\.rt. 1·.o Os intendentes municipaes pet·ce~ conv.ettid;,~.s em lei, mediante sanc~o do 
lJerao .durante as s.essõe~ ordinarias e as con- Prefetto. 
vo~ad<J,s pelo Pr.efeito o subsidio ru.ensal de § l. • ~pprovaQ.o o projecto pelD .Conselho, 
1:000$000. . · serà ~avtado í10 Pt>efeito, qu.e ·o 13aneoioN.ará 

Art. 8.0 ~ão serão StJbsidiad<~g · as sessões tlentro de cinco di<j.s ou lho opporá o veto, 
d_e pr.oroga~.ão n~m as de .convocaç~o do pre- · devol ':_endo· o_ autogr~pl~o nesM pl'azo com 
Stdente, a requeri)IIen:to do Conselho. · as razoes de mte s1neçao. 

Art. 9." O Prefeito, que .c.onser-vará ~s mes- § 2. • Devo~vido o pt•ojec ;o ao CouselhB {)Olll 
mas ;1ttribuições, é cargó de eléição popular. as r'!:zões do 'VM!, ser;j,. sujeito · a uma. d~
que se fM'4 por escrutínio uniilonünál em CI:/S~o e votq.<;ao nmmna;l, eonsideramlo-se 

· todo Districto Federal, 11a ql~ma: domiriga HW2-'ovado ~ ?.onvertl4.o .em. lei per prcirmd
de dezeJ.?bt•o do anne anteriOr <HjueHe em gayao do p~~htden);e, SI ohti.vet• tious t~·çes 
que exptrar o mandato, revogado, assim, 0 dos :su1Iragws presentes, r<Jvega.d:a, a.s&im, a 
arL 18 do decmto r.t. 8;;i de 1892. · segunda p.arte do at•t. 2° <lo {{a!)reto citado. 

Art. lO. ,Q mandato do Pr.efeito ütu·ará § 8. o Neste caso se observáf!i a formula : 
tms aano~. . «0 Conseih<? Mun;ic~pa.fiffi~n-et~ e eH Pk'O· 

Art . 11. A eleição de intendentes SB fa.rá mttlgo a segutnte ~resóitiçã?•. . 
p.ela fór,ma estabele.ci.Q.a no aFt. ?", :vpt~do . A.rt .• 15 · Na ultt~a do~r.tmga çle. de~e~lwe 
c.~cla eleito.r .em uma li3ta. de cinco poJnes, do. corrente a;'!-no ),H()<?B~er·se-1}11: a elei~o de 
r.es~eitad<J., assim, <J. rept·esentação d.~ mi- P.t efe:~to B d~ 10~ndentes ~umet,paes para o 
nonc,ts. · btennwe trtenJ!to ~ cop1eçarern e_m lf/02. 

A ·t p A . • - ~ . - . Art. -16, As seseoes pre}_)a.ra.torras .do Coo-
r ; - · .ap~raçao .~as ?leiçoes ~e mten- selho assirn eleito, comeÇarão a ·21 de feve

d~a:t;e~ ~da Pref~t·to seta fei~a pela JUnta de re iro c a abBrtul'a soi.eriliie terá. torar a l de 
pwtore~, pela forma em. VlgOl' ;pat'a aque~, março . · · -
las, com-r~carso volunta~·w pat·~ ·o Con:;elho Art. 17. o mandato do actua1 conselho se 
Su~remo, da .Corte de A~pe.llaçao. extiEguü·ll. no dia em que êomei;árem as 

§ _Lo E:>~e recurso scra Interposto dentro ses ·:oe~ prepa.ra.torias do que lhe suc~ei.· . 
de e1nco d~ao:; , co~ \iad.os da v.ublicação da acta Ad. ·u:L Com .a poJsé do Fi•efeito eléito, 
da :\puraç:1o no .Jornal offic1al. na fôrma do art. D", ce>sarão a~ t\meções d~ 
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que ontão as e:o(crcer por nomeação do Poder orçamento vigente; Cttte, si não fôr sutHeiente, 
Exectttivo Ferler·al. tem o dir·eito de obter do Senado, cuja. maio

. Art. 19. Continuam . em vigor todas . as ri<1,, como o orador·, é francamente gover
: leis c ·1·egulamentos que não forem contrarios ni.~~a, a approvação do projecto · n ~ 184 B, 

.· âa·disposições desta. lei. do _anuo passado (pL'ojecto Elias Fausto),quo 

. _ Art. 20. Revogam"se as disposiç,õ~s em ainda é mais lato do (lUe o dispositivoorça-
cmltt·ariu. mentario da Receita.:; accrescendo que deT"à 

S. S. 25 de julho do 1901 • .,-Hpedia de ter a certeza de que tambem a C:unara nã.ó 
~à. - lhe negará qualquer medida. de confiança·, 

como não lhe ha regateado apoio, applausos 
· O Sr. Neiva jalga o assumpto Je e até unanimes congratulações. · · · . 

que vae occupa.r-se tão momentoso, que pe- Sendo _ ;:~ossim, o ol•;:~odor não perguntar<t 
1lil'ia. uegenciâ pa.ra delle tratar, logo depois .:si o Governo poderá assi~tir impassível a;o 
de aberta a xessão, si não fôl'a 'J.•eputar-;:;e o de;calabro que nos poderá levar ao desco
mcnos- competente (ntTo apoiados), embora nhccido, sempre .de temer». · · ·. 
l'ocon heçti. que o a.ssumpto deve merecer a - J úlga um a c to seu tle cohet•encia l'efcrir-~e 
attençlio da. Camara-e do paiz, como a tem a.o projecto EUiJ.s -Fausto, a que deu pleno 

•. :merecido de toda :l. i mprens:l. dest;~. Capit<tl. apoio, c sobre ó qual se cxtemou longamonW; 
· · Hontem, logo ao am:~nhecer, notou que o accórdo sempre com a. su3. antiga opinião de 
. importante orga~. de publicidade, que, pelo que Ul'ge attendor a o,;sa multiplicidade de 

:~ seu criterio e qua.si um seculo de serviço3 companhias e l1ancos estrangeiros,quo distx•i-
. ~-prastados á Patria, tanto pesa, sobre o espi- buem juros _pasmo.ios, guardam fundo~ de re
rito publico, o Jornal do Commercio, que serv:~ extraordinarios,emquanto nossos esta-

.- presta franco apoio ao .GoTerno, ~ratou da belecímentos banca.rios f!uasi desapparecem,e 
situação da praça, do. que tambem Si oc- enviam sommas estupendas para <\Europa. 
cuparam os demais representantes da_ opi· Aparteado por alguns Deputados; entre. o~ · 
nião publica, como á tarde o fez ainda a qua.o~ os SrR. Bueno e Moreira. Alves, lem
sympatltica folha l'osea, tamhcm sempre bra-Jhes o direito que teem de discutirem: o 
a:grada.vel ao Governo, concluindo seu in· as;;umpto e de pôr os pontos . nos i i , sendo 
teressante artigo accentuando os vexame.~ o seu unico intuito chamar a attenção dos 
que sotfre o commeJ•cio com a baixa do competentes, do~ seus chefes, do Governo, 
cambio. para tão momentoso assumpto. 

Accentuou-<'!e hoje, diz o orador, a · mani- Ouviu dizer quo directores do Rive1'Plate 
(estação da imprensa, ilesde ql!e o velho e Hank e doum ·outrobanco,o Allemão, crê,en
Matado jornal, em-longo artigo sob a. . ex- tendera.m·lc com o Governo ; nada importa 

_prcs;;iva. cpigra.pbe-SitUl~ção da pr·aça-com o~Sil intelligencia, eUez:~ fora.rn muito prova- · 
miuucia e discernimento, qne lhe é peculiar, velmente cogitar do.;; seu~ intel'eHses; 4 bom 
estudou oR acontecimentos que tanto atnigem que cuidemos dos nossos: ;~.cautelemos nossas 
o comme1•cio, · .e . lemlmtndó alvitres que praças contraas tentativas tla .especulação 
devem sei' executados. · cambial, que tem sido tão desastrosa. ao 

Cita o orador . o .primeh·o trecho do Jornal, commercio, ao povo. _ . · ...• _ 
. . tornando salientes a tluctuacão em alta.s ou o que urge é que se cogite do meíó de 
· .' baixas nas vagas da especulação, e as ditfe- obstar 0 mat e, certo, 0 encontJ•ará a compe

· · ~roilças extremas, que attingem a l/2 dinbeiro .tencia elevada do illustre Min'istro qua pre-
:: esterlino, e júlga que dahise óriginam essas sido os negocios das :flna~as. _ · · _ 

quebras de importantes casa;s commerciaes; · · · ·n - mb' 1 · t d Declaraque~uando subiuátribuna;jása.bia · 
que ~ssa .oscl, açaoca Ia apon ° e · em que .ocambiohaviasubidoa 101/Bb,;n·cai'I·o, .. ·um dia haver 12 taxas, dt causa se desgraças .. 

. que, vão . reflectir em outros Estados, sobre ftrmando~se a 10 3/8. Nã.ó :-Jerá uma nova osci-
todo 0 paiz, ' atina!. lação?- pergunta·o orador. · 
Refere~se á opinião do Jornal do Com- Continuará essa firmeza 1 Como não éselt ia-

mercio de que o Governo não teem meios de tuito nem levantar tempestades, nem fazer 
. · directamente_ agir no mercado ; .. porém increpações, para evitar questões, deixa d~ 
-. :il_ão julga. podei' o Ministerio dà. Fa.zen<la refol:'ir-se ás razões que tenham quiçá coneor
. ma.nter em absoluto o p1•eceito do laisse1· l'ido para esi>a subita .e inesperada alta. 
jàire, - láíue1'passe1•; ·mas ~ntande tambem Praza, a Deu:s. que ~Ua continue, e quf:l princi

·. que a. ·praça nã.o pôde ficar entregue aos des- pa.lmente estabílíse-se. E' o que ma~s convém. 
varios da especltláçiio cambial. · ··. Occupa-se des.~e delicado assumptojá que 

O ·Jornal inquiro a .· qaem cumpre ré- outl•os dclle no seio da-Camara, não ~:~ogitam, 
-freai-o;. poi'Clue en iende _ser esse seu (leTer; julga. 

O orador responde qlié ao Goyerno, que fallaL' QJU nome do:; interesse::~ do commer
~stá ármado C<Hn .o art. 29, ns. 30 e 33 do cio e principalmente do povo, ao qual tudo · 

r:.· , , .· 
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~=~·~e_~~~"':tdiJ-·~·~-=~l~~~--....- ·== 
is,;o alf'ecta muito de pcl'to e mui to doloeosa-~. Vão a. imprimir· os Sl3guinte~ 
mente. · 

. rn.o.mcros 
Pouco se unpot•ta que depois desça al-

g11ma nota a lapis-Je que assim pl'oceder N. 113 A- l!lOL 
· é mandar da tl'ibuna, cartas ao eleitorado. 

.' Felize.~- os que nutrem aind.a á cape~ 
rança de que é bom enviar-se de.~sas cartas 
ao oleitorallo-é signal de que confia.m em 
que o eleitorado nã.o tta. de perdel' o direito de 
oscolhà; ha de ter occ:tsião de fazer justiça 
(Apoiados.) 

Quando, em dezembro dÓ anno passado 
finalisou seu discurso sobre o projecto que 
providenciava sobre essa especulação, con

. cluiu com as' seguintes pahw.r·as, em que 
ora terminará. : 

' ' 
, «Os especuládot•es continuam a agir; urge, 

pois, que os hrazileiros, os patriotas, os. que 
são dotados de erUdicção ·o competencia, 
!Oj tm .. do Govel'IlO ou não, realizem, em 
nom3 dos interessas (lo Bt•a.zil, uma.medida 
quà obste. a que· a especulação impere, 
i:túando o proprio Imperio tombou. (JI.o.fuito 

. bem; muito bern.) . . . . · · 

O Sr. Teixeira· de Sá-Sr. Pre-

Autm·izr.i o Govm·no· a abrü· o c1·edito d• .. · . 
de. 16:060$, parà lJago.r ao bachm·el Umbe-_. · 

... lino de Souza ~ltuinho os seus ordenados, 
como juü de dú·eito em düponibiUdade, . 
decorridos de 22 de abril de 1.894 a. 31 de 
dezembro de 1900 

Presente· á Commissão de Orçamento o 
projecto n. 113, de 1901, a.utoi'izando a aber:
tura do crcdi to de 16:060$000, })ara paga- , 
mento ao bacharel Umlelino · de Souza. Ma- · 
rinho de ordenados de juiz de direito e_m: ~ 
disponibilidade desde 22 de abril de 1894 . a. :. 
31 de dezembro de 1900, e considerando que' 
o mesmo pt•ojecto está ca.lcalio no accorôão ;: 
do SupremoTt•ibunal Fede1•al datado de 22de:·.~ 
setembro de 1900, e .tambem que o referid.o. 
jaiz já está percebendo, no corrente exer-' 
cicio, os ordenados que llle competem, co~o 
certificou o Thesouro Fouera.l, é.. a dita • 
Commissão, 1lo parecet' que seja adOptado o ; . 
alludido pro,iecto n. 113, de HlOl.. · :~:; 

. Sala-das Commissões;·24 de julho de 1901·;·· 
-Paula· Guimarc!es, pt•esidente .- Mayrink,'~ 
relator.- Cornelio da Fonseco. . .,.- S. Barroso : 
Junio1·. :--- Oassiano do Nascimento. - Fràn- :· 
cisco sri • 

. sidente, o meu illustr-e companheiro de ·ban~ 
cada expandeu ha pouco justíssimas coriside
'~ações a 1'13Speito'da extincção dos arsenaeil 
Jle ma1•inha da Bahia e Porqambuco, o. que 
. porventura. se fez, para que os serviçoa rea-
lizados por esses. ar.;enae~ subsidiariamente N. 113 - 1900 
fo.i:lem aqui contracta.dos coni empraza:{ pal'-
ticulares. · o Congresso Nacional resolvo : 

Yenho'agora endereçar ·á Mosa uma peti- Art. 1. ° Fic11 o Governo autorizado a 
ção dos ope1•a.rio~ ap.)sentlido.> do Ar~ena1 de abrir pelo Ministorio da, Justiça. o credito de. 
Ma.r.inha de Pernambuco, pedindo o paga- 16:060$, para pagar a.o bacharel Umbelino ; 

. lllento de su~s pen~ie.~. - de Souza Marinho o.~ seus· ordenados, CÇ~mo · 
juiz de direito em disponibilidade, decorrul,os 

•· Para es3e pa.ga;msnt0, a lei do orça,mento de 22 de a.brit de 1894 a 31 de dezembro .de· 
vigente ·des~gnou verba ; mas o· Governo 1900, a que torn direito, como foi decidiªo : 
tem-se obstinado a abrir o necessario cre- pelo Supremo· Tribunal Federal em accordao .. ' 
dito. de 22 de setembro de 1900. · 
·•· E' uma crueldade, Sr. Prcsillente, estar-se Art. 2:o Revogam·se ·as d.isvosições em 
a oppl'imir clas:Ses · trab11lhad.oras, estar-se a contrario. 

·negar-lhes ou demorar. aquillo sobre que S:.~.la ,ias sessões, 18 de julho do 1901._::_ 
ellas teem incontastaveldireito. . . Paranhos M1ntenegro.-: Manoel Oaetano.-

Envio es~<\ petição á Mesa, afim de· que lhe Trindade.- .J. Tosta. - Alves Barbosa.-··. 
seja dada o destinei estu.b31ecido ·pelo Regi· Teixeü·a de Sá. 
monto. N. 117-1901 

O Sn .. Ngrv.A..- E' uma gramle c:tusa a que 
V. KlL advoga. Estarei a:J lt\do do il1bra 
Deputado com tod.t tL e:1ergb... . 

Vem á Mes;\~ é,lida. eenvia~a. :L Commissão 
lle Orçamento, um t petiç:Iw ·dos . opet"al"ios 
a.posentitdo3 do cxtincto AL'.33'HÜ ria Marinh<L 
de ·.Pernambuco, . pedindo · J.l:J.gameot'J das 
pensõe l que· téem deix tdo do receber. . . 

Estabelece 1't:rp·a.~ para ex;ecuçtÍO do art. 34;· 
n. 28 e uts.·6.'J e 65, § 2° rla Consti~uição · 
com u~t· em separado do S,·. Teixeü·a de Sá~ 

A Constit.uição confet'ilt a.o Congresso N'i:í.-
ciona.L <L a~tl'ibuição privativa de legislar. 
sob1·e o dteeito civil, comm&rcia.l c criminal· 
<la Repu~JHca e o pt'O(}e.:;sual d;l, .ills'>iç:.t fe-· 
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. /W:~t/~;fJ'<f.:~~:gp;z):;~ \~:~ 
. . .. .· ·· -:<.:·.~~ }:_:;_;-: " ... 

i~~~~~i?;;g~~y~~j~ti~l~\~p~;·;;~~º'~%~t~?'J.:~~;~t~J?~:~;:{J.j0:~::,~;·~:.1\ét9;?\;:: 
- ~ . ~-.:.-~··, . :, -... .. ' . ' . . .. . .. 

ois a P~l?i.eger i~~tifui,ões . qu~ esteio 'entregÜes à CONTRARIAR -alJsurdamerile estas~ .. V{Yi'clades 
i~fesa, . e · viif~lancia dc{Uriiüo . . Separar o {itnd() scientiticas '? ·.· Injuria seria afilrmal~o •.. : : 
ia formaJ'a.'rt!~_ent?~egar aquelle á União e esta ·. ~enhuma razão, consegúintemente,: para 
2os Est.ados ê demolir a instituição. pois tão . enxergar . llos · textos; talvez . excessiva_; 
mb'elafadas se, acham · as disposições legaes 4e irrente . nús, da'léi fundamental um · absolu- . · 
Ltm e da.o.utra· que reciprocam~nte . se comp1~- .tismo incompt;eb.:ensivele in.cahveniente. (~ 
tam, pro.d1t#ndrj u.?n ·· so .todo con,ípacto e ,har- ·· . ~as condições, ·digamol-o, defeituús&s em 
mpnic.o~. , : , Ti~ae _da "lei de fctllenâ.as : o· ritó qü.e estãO cÓS .textos, cumpre fUterpi,>.e'ta·l··os, 
proceSSt!a·l, e~ciev~ Thallm· ,···.e tereis um -edifi-:- . ·não tan~o ~~o antigo:'f!let~odo tradicional (S)' ·.· 
ciolJL11Ç!'il:~f!.ç1o .~ no tr-1·. e s~nn alicerc:es.»~·(C. :DE Dlas prlil.Cipa.lmente. lllbpuados pelos« BEM ·. · 
ME1'{~~9A• Dasfallenciàs, part~ ·~a, §3°.) •c~MMUl\l E -UT-I•tiDl\:DB . GERAI,;.» (R.EGELSBERG, 

O n:i!:lsmo n~ _se -deverá. dizer €m·-i•cla;Ção; · J>anâekten; § 12. Tmn, · to~·1893 ). . _ • : .. 
por exemplo;~os prõce~so.s do casamento_, do · Cumpre d_eduzir· · daquelles te)!:tos a sua · 
divorcip, aas l'éttras de cambio,-das hyj>othe-- essencia: « ou 'lltoyen cl'u-ne interp1·etdtion pl>ús" 
cas ~- Si ui,. por.o'J;nr:ios ·mo:tivps. < . . . _· . o.umoins lihre», collocando e~a essene.i<j;. «(01·t 

Como a das fi!llen~iàs, a lei do casamento e · ~.u desstts des soiwce$ [ornielles, qui ·ti'e,\; ~óttt 
dó .diV:()rciQ viv:e no prpces~o. Como deixa.t-a., q-ue de revelation6. empiriq1J,es, destinee$· .se'liiJi. .. 
aos Estad.os etn assumpto que deve ser e3sen~ ;lenient d ·diriger les jugemenkhtmíains de . 
cialmefit~ unifo'Ymé~ 'l'i:ra.dodella·o proceSSO~ (açO'fl-. · plus precise; 9ltais., l!n soi~ ·~ou)our~ ·ifl. .~ · ·. 
que r~st~r!l!JW "~,mico pode.r soberarw~o:con~ , complétes.et imparfait.es-, (6

); . ' .. •. . •. · 

gr~ssp ~:acion.alJ Q1}tjJucrariàm com isso .. os ' . 'Obêd'eçarrios; :poi.s, a. · ÜIÍl method.úr não 
Estados r - . >- ..•.. . - . '· : ~ ·.: . .. • .' pur.amefite .• syUogistícó, :porém' Ri\.'ClONAii ; 

A lettr'á 4e.: c&,tu,bio, · verd(tdeiro titulo rte': ·descobrindo as soluções de harmon~;t CO'$. á~ 
credi(p; ,: .q)lal~: l)l.Q~a, COI:t!Q '4ji , x~~~NTE~ . nec~SSi~ad~s da. .n!lSSa vida. so.ciaJ .. ~ ft~iS. 'ií~ . 
p_resta.nqo rele:vf).ntes serVIÇO~ ~· c~N:tdaçao dcducçoeslmperwsas dos . pt'IUClplõS ·su.pe~ 
eco.nom ___ ,,iç_ .. a. ,·o_ ~P_ (l_ r.~_ n'n_. o_.· e_:w __ ·. _·_loga._re_ s ~ 4_t_ "V __ :a_ .. r3_os_, d. oe_·. r•_or_ -e_· .s_. -~ ill!.ma.n_ e~t. es-_· __ a_o d~. r(3i. to, q:u. e __ a cq;n-_· Estadô. a Est~do, ··podla ·ficar subordmada ãs stitmÇa0 nao podta contrartar. · 
incert~zJ§!·:é · vi~tss~#id~s _de .I>ró~qs 'Vliriosl. . >V~r.Hicar qoe i :~tQ ,.:ou àquillo é ma~e~üt ~~ ·• 
em ~JI~ l3;e~J.1C.\t~ ~· -ço!}.$L~~t9ã,.u ~ SI qua.n~~:f dtrmtQ processual ~ao ba.st~\ pa.:ra dêcldir qu..e 
a ~ll;t~; p)q.é_u~ t~g~s. actu~·:-"pód.e ..set• ap}lh- SéJ3.-. da comp.e~encla dos Esta.d~s. Esse crt~ . 
ca y~l; .~.m 4n•ett~ wterna:crp]la.l; ~ão podei-o- ter to .. c~nduzma. a ·. ~ont~truostdades . qu~ a 
ha, .df3$.d!3 q~~ .Se 'fa~ata de CUilUtnS~l"ipÇões de COnstltUtQã.O. nã.o · pod.Ll\ querer. Exempllfi-
um. 1nesmo pa.iz. · l'M4RNoco ; . Das lettras. ca.ndo ~; . · 
C'oim~r.a; f897.r Separado .da.9lottras o raspe- -si um E~tado, regulando o. processo da pa. 
çtivo pr()çesso, 9 que resta 1 • · . . nhora. se lcmbt•asse de cstatmr que em todos 

A· h. Y_ po_ t._·.h· e~ .• Jl._tre~tan_do_ o_ c1·edito p. ublíco , . os casos. SEM EXCEPÇÕES, :tl_ossêm }lenh_.· Qf. ___ a_ · 
1la na~o inteh·~; vive .~ntrel~çada indissolu- dos primeh•o.monte os m?veis e ll:êm~vsnt~B,i . 
Telroent9 ·a ·formalid_ ad~sproces.;uaes que in· e._ só na fu.lta !lestes, 0.i .lmmove_ IS, ~Mlu8tv4 
f1uem, «.não só no mod-a de ·ope1'a1·, como no os hypothecados; teria esse Estado.le~Wàdo 
modo d.e. s_er. do ere(lito real». Basta a.ttender sob'I'e ma.t.eria de procef!SO, qual é a. o:rueín na 
ás · iils!)ripção, especialização. averbação, · · 
~te.~ , _. . . . .· . . . . _ .· ., _ ,., (4) Com ~uita razão ~~~-ve~ o Dr .• Carlos de 

SI os· .Estados estaheleces$em a ~ÇUO or- Cal·valho.: 4( Empregando a ei:p\"e'Ssão DIREITO 

dín_a_r_i.<l,,_ho_je_ ·_;.pa,ra_. . sol.tJçã·. o jud_i.cia_t_·. _a_.a_· _J_}Y __ P_·o_ ~- PRO~E-~su._AL. a.·,c ___ ons.tituic;.·ã-'o .~u. toriz. _a •.q·u· ·i·_."o_ .. co_·~- - _em __ · ._ : __ 
thec~, ;•ao ê. c,~;~rto qu~ fi<'Ar~::t esta quMt:nul- ·detr1m~nto da fiudez das: regras do dtrelto.». 
lific,ada:? t~ J%9 da,r.se.-')liil,l.rre:p.ara vel. offe)isá. (~'?_v a 7.ons •, . l)ag~ X .LIII.) · . ·; .' : : . :: : : 
aof:l fins ·desSC'lOstdutQ ~ ,· · .. > ;· • .· ·• :· . (t>l· Seg1.mdo. R. :SALElLLÊS, o erudtto professol' , 

E~\iiri.á. na ril~n.~ d.<> leg~sl~dor . GOilSttiutn t.e da U~l~~),'Si~àrl~~ de 'PaEiZ~?. }ll(:ltho~o . t;~rlfcion~l ... ' 
deixar_ -tu_· do. ·. iss_o e_ s_·_capà_r ,. ·á comH· _et_ e_ néia d_o .. cl_a_. ~_s•c_ o, _.«_ .... ~ •_ n_ ~rp_ ir __ e_tª--c;a_ o_ . ___ t!nha ~ _6.um __ __ d_ e_ fl_e•ta~ m_aa· 

· :· ·. , ~ -... · •· ·· . ·. • , ··· - · · .:· ; ·- . ··c . . · . eapttal ·, : ~gt~at-!l'e~(~wmerdqmsunres~au(l"(kbs• 
poder .N.t\'CI.QtfAL, ,. qq~: ê.a .qua.h .. ad(l f~nd~~ •tractioris,·n'.eà:istant ·quedans ·la, .P~nséepure; .?j,ile . 
m13nt~td9 sy~tem~ ~ Nao;_ E' p~ecia,o ~ . « ~a:-. scf~nce.:q~{_:.es(av~nt.'tP2~h(né- ~c~eticeosôcfal~par 
la~ç~>~ ~ ._cle _q ll~. J10.$ f~ll~ W.W~.LSf,>N, :(~~ QoY;-: ~fl?cêllen·c_e ; Ç'ett_-~;.:_f:lu·e _que · dot~ -s'Q,da)'~~r ~ . Ja. 
'VerMment . Ç'o~gress~onnel, Parts .1900) «essen" me de:la · -côl/llCtzvzte pou;•laquelle elle'est {aMe, 
cial; natheotia da .Constiti,~iç,ã.o_; ' entre ó go- ct:don;rzer. 'iat(sfaotion,. à·tou.~es les exigen,ces .~es, 
verno NA:CIONAL'(iloti3,SB o· tel'IDQ) e 0 governo necemtés JWattquts l!t .a ~o~ts les-DE!ltnBRATA q~' 
clps Es.t~~();s» .l ~curiíJ~r~ · & ttende1; á ca.ract~ris~ ~·a;:~::~e;t~~t~i,i1•s . · tem;~: les 'm~itres 1~:8 piu,· 
tLCa ·prmmpa~ q_ue é Ull'Hl..caract,eristica. (~- .éooutü ·de l'enseignemént d1r, droit 1e sonfils,. 
deral • .1\ ~AÇI\O a;ttes do~ Es~~d~s.: -Dr_o.~t (e- pe1.i \àjiett, ec.a,·té$. d~ ces pi"océdé~ .~h:'óif~ ft s~t:!é,tr, 
de1•al .. brzse :c-drmt pa1·ttct!lte1·3 .. dJZ . LoUIS. ·· ~~u~· les :qüe!s, · 'VI"tttçment, lu,, _ sc.t.~née )lt?;ldJqUI 
LE. FuR; . . ... ··· . . . . -< . < ,. . < ·' : .· étMffa'it ét s'étíolait ;., . . .-.... . ' . . . ·• . . . . . . 

E a .Constituinte teve. acaso, o . int.Úito de ro> FnANÇot's Oiú.::N.Y-: Mith; ·ri'lnath•pr.etá:tíon 
1\E~'O~)(A-R esté.s princípios irrevogayeis, f de Pa1'is ,' 1 S9.9., ·pa!J: 58().> . - . ·. . . . . 
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. ANNAEs nÂ.>cAMAR~"' 

1 . 
penhora do3 bans; m:\'3, iilconte~tav'elment'3, aos Estados t:tmanha amplitude. Tanto·.mais 
teria offendido O direito m11terial que ga,- que insub.3istente e ineffi.caz será O~JJtiecei.to 
rante ao credor hypotb.eca1·io a imme<liata de processo estadual que, proxima. .ou'1•erno
penhora da cousa hypothecad t, ante> de ou- tamente,se contrapuzet•ásub3tanciajuridica. 
tro3 bens; · De que s3rve ao3 Est::td•JS poderem repetir, 

-si abolisse em ab;olulo a:'{ <.wremat-:~.ções, pelas fôrmas decisorias, aquillo que é ex
inventando outra combina.ci'io engenho3:t, presso oli implicito no direBo geral? 
anniquiladora do diraito do exequente <i. Outro tan'to não diremos quanto ás fórmas 
venda do.~ bem penhorados, ou sacrificando ordinato1·ias. Conveniencia pó~e haver para 
os ju;;tos intere>Jes do executa.do; os Es~ados em as regular, poii que. dizem 

-si e;tn.baleceJsé regras pa.ra o.;; protes- respeito ao movimento local, v:af,fãvél' de 
· bs das lettra~ de cambio, ou outeo3 títulos, um para outro. As d-ilações,· os. prâzDs, as 
dispeiHando formalidade~ esDnciae,; ao . .,; ..;eus audiencias, o.~ lançamentos, ·as í'órmas de no
atreitos; - · tificações, o proceder do~ juizes e partes, a 

-si cada E.,;&ado pudeJse estabelec:~r um fóema; dás acções.(respeita.'las as restricções
41 modo e . .,;pacial de contar Oi prazo~ pa.r.t ven- _de alguns processos especialissimos que já; 

cimento.-> dn.slettr,t--1; . . vimos), etc., tudo isso obedece a condições 
-si o.~ Est:l.dos pude.JJBm dispe.1sar a ci- .pec.Jliares a cada Estado,' com proveit<> pa.ra 

bção inicial nas execuçõe.~ de sentença, c )Jl· elles e sem gravame á Jmtiça. e ao Direito 
sidel'ando ba:'ltante- a dJ. acção; uno. . . . 

-si nas acçõc> . .; de divisão, .accumulada·á. Com estas pl'emissas inconcussas não po-
. demarcação de tel'ras, exigi l~e sómente.a. ci. demos recusar para' o casó a Jlcção do nota.

t·l.ção dos condominos, ma..,; dispen . .,;a-:~se a· vel professor de direito .ejv:H d~ Universidad(\ 
do; confrontante3, dando comtudo etreitos de Dijoli: . ' · ·:.:>:.- :. ·. · 
jul'idicos á dema1•cação concomiG:1nte; «Muitàs vez(}s o pen~:t.nYé11to Q.o legislaclot· 

. -si dispsnsaHe a citação e inteeve:lçh não é e:<actamente traduzido pela f'ot•rnttla 
âoil tutare.i no; procesilo.~ em qué os n:íenoras empl'eg,tda. Esta peemanoce obscura, mas 
pubere.') são pJ.rte;; nega.ndo as~im a incap:J.- manifestamente i nsufficiente por si só }lM'a. 
cidn.de-a.fiirmada pela lei civii material. · revelar ·a solução demandada. Então intet·· 

Sã.3 hypothese; gratuitai, ou de diffi.cil Tem para suppi'ir a. impotencia da interpro-
realização? . · tação gra.mmatical, a interpretação imJH'O· 

Talvez; mas pos.'liveis. Sel'iam, em todo priamente cham:~.d<t logica, cuja essoncia, 
o caso, objecto de processo. Provam que ser como te1n. demonstt·ado IlllmiNO, consisto em 
d~ rnatel'ia processual um in~tituto qualquer p1•ocurar, acima da.~ palavras, o ponsu.monto 
nao determina a sua sttbmissã.o ao poder da. lei, atê mJsmo ua ltlmtt 1lo seu autol'. 1·:· 
creador dos Es~ados. · · pL•eci.{n penett•at•, pot• outr·ns tmminho~, u;t 

Assim, não ha.'negar, cons ;i&twm objecto vonta1le que a tem insph•.1do, llosti11JIJ.L' o 
. de pm•o pt•ucessua.lismo, o numel'o, a'; es- espit'ito 1la lei. ptLra verificat•, t•octifical', co:o.t· 

pecies, os fol'mn,to:; dos livL'os do Regis\l'o PJ,g'l'Ait, Iti:1STlUNGilt ou AMPI,IAit sua lett1·a.» 
Gel'al e suae.scripturação. Equivalo à ro3c't'<t (F. GI~NY, cit. pg. 26. n.J!J.) 
m::ttet•ial de la.v'rat• um. t:wmo do amlien~ia., -~ãJ se diga ta.mbem que é da-competon
o que,. incontestavelmente, compete a0s Es- cia dos l~-:~tados tudo quant.o se encontt•a. nos 
tados regtilal'. codigos de proces:o;o das dive.t'S:l.':l nações. Em 

.Enteata.nto, ê impossivel a1mittiL' que om primeiL•o ll)g.w, esse critel'io, além ue me
r<3l&ção áquelles ltvro.~ tenba.m os E~tâ.do.-; c.t.nh!o, não convem ao nosso systema con-. 
competencia para· reger o~ seus detalhes. stitucional, dlffdrente, nes&e pont:>, de todos 
A razã.o é que aquellas foemalidades são, I os outros. . • 
por assim dizer, o pr.>prio direito material, Em ségundo logar, n'ío tem servido de 
porque constituem a alma da publicidade que, rigoroso critel'io, nos codigos de processo, a 
por su:1 vez, é a essencia da garantia_ em t- discl'iminação en~re o pl'ocesso e o direito 
nada dos direitos reaes. .. . material. Nelles vemo3 consignada ( e á!l 

'Sendo possiveis sem•Jlhantas conflictos, de vezes l'epetida) muita cousa do direito civil, 
modo perigoso ao mm . COM!ILUM e ao I:-ITI~- não· só pela ditficuldade da completa separa
R ESSE sociAL ; e sendo missão vi f;a.l ·do Di- ção como ainda. pJr amor do m3thodo ou do 
rei to ordenar,prover e vigiat•, tenlo em vista systema do· codificàção. (7) · 
aquolle ngi\:r e a.quello ·INTI.au~ssrJ ..:... nã> In .Nas diversagoutl'as·nações não ha,como})ara 
fugir á conclusão segllinte:' a cons;ituin\e, nós,intel'essecapital e ne!essidade l'igo1•osade 
ct·eu.ndo aUNIDADEdo dil'eito, NXo PODIA con-

. ~ciente ou incondentomento, deixar tthe~·ctt 
a porta a ta.es contlictos; seja. qual· fô!· a syll
ta~e dos seu3 texéos. Nenhutn interease pu
bltco, nenhuma conveniencia para. deixar 

(7) Como, pot· exemplo, o iu•t.. 518 do Cod. do 
Proc,.- Ci-v. Portuguez, repl'oduzmdo o art, 90l 
do Cod. úiv.O art. 835 daquelle"mesmo CoJigo es
t:.tbelecendo norma de puro direito materi.•l. Etc. 
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distinguir nitidamente o direito do processo. 
Nellas, quasi sem excepções, o processo é do· 
c:et~do p3lo mesmo podtw ttue decretou o 
dtrelto. N<~ pt·opria Republica Argantiua ha 
dilferenças c::mstitucionae:> do nosio sys
tema. (8) 

Por outro lado,cumpre não esquecer tiue a 
Constituição mesma consagrou csrtos · prin
cípios a.ttinentes ao direito judiciario.Assim, 
a PRONUNCIA; a FORMAÇÃO DA CULPA ; a 
FIANÇA ; (9) OS RECURSOS, Í!O CÍVel e no 
Cl'itne; a NOTA DE CULPA; O HABEAS-CORPUS; 
O ,JURY, são garantias gerae ;, cuja. regula
mentação não póde ficar int~;iramente á dis-
crição dos Estados. ,. 

Contra o jury, por exemplo, quantas inves
tidas por-parte de algun~ E~tados (embora bem 
in1encionados) com intuitos confessado '? de 
snpprimil-o, ou qw~si ·supprimil-o (10). 

• (8) « O nosso systema, esc1'eve o DR. PlinRO 
LEssA_, posto que mão, não é originaL . 

Coptou-se da Constitui~ào Argentina, que no 
art. 67 § il· dispõ~ que ao Congresso Nacional 
compete organipr o codigo civil, o commerciHl, 
o pena l;· as lets sobre minas, naturalisação, di
reitos de cidadão, fallencias, falsificações c!t 
moeda, qocumentos publicos do Estado e jury. 
A Constituição de Venezuela,de 187-1, reproduz a 
da Constituição Argentina, excluindo, o que pa
rece incnvel, o direito commercial, que ficou en· 
tregue aos Es tados. O syRtema da nossa Consti· 
tuição é, poiq, o. da Republicft A1•gentina. » 

- A isLo, porém, rliÍipondeu o SR. Da. JoÃo 
__ j'yl~>~_nEs JUNIOR: - .: As disposiçÕe!! da Consti

tu~<,;ao Argentina e da VenP,zuela não são fonte• 
do art 34 , n. 23 da nossa Constituição; tamo 
assim, que a ••edaeção é muito e muito differente: 
basta compara•· os t extos . O argumento de fonie 
como ~e diz em hermeneutiCa, só procede quand~ 
o legislador reproduz o ' exto comparado ; si 
houve alteração, o a rgumento é até contrapro
duceen~e, porqud indi?a ou que o le,-l'isladol' não 
co~heCJa o iexto alludido, ou que propositalmente 
qutz afastar-se delle. A verdatle é que, .nos 
pontos principaes, maxime no tocante á extensão 
dos poderes e direitos · conferidos aos Estados -
nenà.uma das Constituições- das Republicas Ame
ricanas póde ser in,.ocada éomo fonte da nossa . 
( Publicação citada, pags. 38 e 6~. ) . 

(9) Continuamos a sustentar o que escrevemos 
na REVISTA DB JuRISPRUilENCIA : - ~ A fiança é 
um insti~uto de direi to criminal ; não é de pro
cesso . D1ze1' que alguem tem direito ou não a 
pt·est.á.r fiança é crear um direito Estabel<'cer os 
casos ~m que pôde ser concedida a fiança, é 
materJa de direito substantivo sobre . o qu:ll os 
E.st~~:dos não podem legislar, porque é c t·ear um 
dtrouto . Regulamentai', porém, a fiança, isto é, 
estabelect~r o seu modo de actividade é materia 
simplesmen.te regulamentar da competencia dos 
Esta~os. » ( Vol 4•, pag. 357 ) · 

(IO)Na mesma REVISTA DE JUR!SPRUD.NC!A citad a 
dissemos· ~obre. ojury: - «A questão da c~mpe
tencLa do JUrJ e capital. Desde que os Estados pu
des.s~m re~tringir em a lg umacousa a competencia 
d~ JUrJ, nao vejo o q ue odmpediria de extingui 1-o. 
D1zer-se que o jut·y ficaria mantido, e assim r()s·a 

C amara T, Ill 

Quem desconhece o Íl' l;e.spondivel e magi::!· 
tl'al t.r<t.b:tlho a este re;;peit'J, do nobvel · ju
rista o Senador RuY BARDOS." ? 

Não no : p<1.rece t ~miJem :tcceitavel como 
pharol a celebt•e analogia de BENTHAlli -
di1·eito subctantívo e cli?·âto adjectioo-tão em 
moda hoje. 
- Quando. acceita.vel, não removeria a.s dif· 

ficuldades pra~ica~; ·não dispensaria a decre
tação taxativ<t, e por isso impos.~ivel, de 
quae; as leis sulMtantiva:>,quaes ag adjectivas. 
Seria uma petitio p1'ÚJ.cipii. ( ll) 

Preferimos ~im a antiga di~tincção entre 
fórmas ordinatorias e fórmas decisoriãs; sem 
contestarmos. entretanto,como diz Asse r, que: 
«Il n'est tou:fott1'S (acile de 1·econnaít1'e si tell~ 
fo;·malité donnlie est decisoire ou ordinatoi1·e. 
(D1·oit Inter .. privé, pag. 161).:. 

E.' o criterio mai~ plausível deante do nos.~o 
direito constitucional e das no;;s1s convenien· 
cias, a:lém de mais garantidor da unifvrmi· 
da.de do direito. 

Fd1·mas ordiriat01·ias são, resume Asser, ele 
reglément d'ord1·e que le tribunal doit suivre 
m traitant le p1·océs. Etles_ sont insepa1·ables 
d~ la nature du 11·ibunal, de sa competence, 
de la (açon dont il doit remplir sa tâche. Tout 
lt monde est d'.accord sw· c~ point."» . 

Como ss vê, não são em verdade o pro
ces:>o em sua es~eocia.; não são o direito ju
diciario; >Jão antes o re'l!estimen!o, pal'a a~sim 
dizer, que imprime a.o proce~so o movi
mento no tempo e a fôrma no e~pa.ço pat'<\ 
etfectividade da a.cção. 

ei~a 1do o principio constitucional, si deixassem 
p1 ra." a sua competencia só mente um ou poucos 
ct•imes é sophismar. Penso que os J<:stados 
pod11m modificar o jury em algumas modalidades 
como, por·exemplo, melbora•· o systema e pro· 
cesso da qualificação dos j urados. Mas, a com
petencia- como não ser da esaencia do jury, si 
ella a.lfecta a propria ·existencia 1 

(H) O SR. DR. JoÃo MENDES ,JuNIOR escre'l'e, obra 
citada: -"Quanto a Bentham, já em seu tempo 
era elle apontado como dominado da mania de 
ataca1• a technica do dir!'ilo romano e de crear 
uma tdchnica para o direito inglez. Elle, fazendo 
as Clas,ificaçõei novas, diz: -" ga. divisão. LEIS 
sU!ISTANT!VAS e LEIS AD~IlCTIVAs. Este ultimo é o 
nome que EU DARIA ás leis de processo, afim de · 
podei' designar por uma pllavra correlatiu as leis 
principaes, das qus.es h a MUITAS vEzEs necessida<!e 
de distinguir aquellas. As leis de processo nao 
podem existir, nem mesmo s ·•r concebirlas, sem 
estas outras. que ellas tendem a fazer observar. ,. 
.: A simples leitura deste topico, diz o Dr. Mendes 
Jun~or, indica o pensamento de Bentham. Elle 
chama leis SU bstanti1'aS OU principaeS aq uellas 
que podem existi\', ou ao menos podem ser con
cebidas, sem outras leis que tendam a fazel-as 
"obseuar, Afinal, essa nova technica de Bentham 
não adianta esclarecimento algum; ao contrar io, 
como já. tem sido notado, a confusão augmentl., 
1.carre~ando diiD.culdades na pratiea. » 

:16 
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:;::=-.'' -· _.......__~-----------------------------..... --~--. ... 
~·~t~? S:ob1•e ellag teem o.:; Estados privativa e 
~'2Çornpleta. competencia. · · · 
r~; : ; Fórmas decisoria$ são: «tout ce qui est pris 
?~J- erf,considerat-ion en vuu de determiner la 1·e

... lation juridique qui existe ent?·e les pal·ties, 
:tout ce qui peut, pw· consequent, influer dú•e

. · . _ stw la dt!cision du procJs. Ces(o1·mes 
fJ',, ctecísoí1•es ne sont clone pas tles (o1·malités pJ·o

dites; elles . apparliennent au (ond 
la cause.» 

""",,.,._ .. ~v,,n::; estas póde e deve o Congres;;o Na
. ti van1ente legislar. 

f:i;;, <~··aç~LmcJS applieações de;Jtes prin~ipios. 
a((i'!Actic.aç(7o,• por exemplo, nã,o ha negar, 

e !ltlltm solução judicial d;1. obrlgaçã.p. 
ur1Jces~o da execução é tomad~ em con

t;;~::~id.er:lçã~o para solye-p a I'ela.ção Jurídica ex
i:'.::::~l!tlí«[lnt;e enti'e as part(}s. Influe directamente 

«la dccision cltt prQçes.» Nj'í,o é urn.a sim
fot'm~lida.tle; produz direitos e ob1•iga-

,,,_o,,~~~rm COJlBeqUC])Cia, 1!, em ~Í ]UUS]U&, Uffill. 
deciso)·ia; não póde ser rmpprhnida. ou 

E:~tados. E~tatuir, port11nto· 
icação Reja filCtütativa. ou obri

colrnpote ao Congress:> Nacion~l. 
~~·\ l~iitrrA;;;u. to, compete aos Estados ostr~tqir: 

o p1•azo ou o momento pa,t•a a apre
~J:íentta~~ão do requei•hnonto de adjudicação; 

qual o prazo o o modo do· deposito tlo 
1 da. adjutlieação; · 

. como c om que ópoca será. intimado o 
11 t tdo pal':~ offol'ocor lança.tlol' ou p1•opor 

r.m1iii~ão polo valoJ• d L adjudicaç;í.o; 
d) como o JlOl' quen1 set•(t. Iavr·ado o auto 

1.~ Cl\l' ta tia atljiirJlc!\çà;Q, e te., o te. 
, · _ Tudo isto s'ã.o fot·malldades ordinatorias. 
· (EscnSild.o é .contest:\r o absurl!o que j:1 temos 
·ouvido elo serem toa os os n.ctos de · e:tecução 
·torcada ml!i'JtS formalidades processua,es, da 

~?'~Inp1llteneiu. dos l~stados, podendo elles te
sobre a ponhora, 

as prot'eren-

« Nós somos, escreve o provecto p'l'ofessol' : 
da Universidade de-Gand, do parecer daquel
les que pensam-e é uma. opini~ que tendo; 
cada vez mais, a prevalecer-que a questão 
·dtL prova se liga, em geral, ao direito mate
rial e nã.9 ao processo. E' o que· reconhece 
formalmente B~OCIIElL •• Como nota As'sER, 
os ·me~ os de proyas devem ser determinados ·· 
a pl·iori . .. A faculda.d.e _de t•ecorrer a tàl ou 
tat meio de prov~ está. intimamente ligada 
3._0 pl'oprio direito.» (ALBER.IC ROLIN, Dtqit 
I11terne Pri,é; Pm•is, 1897, pg. 2;'1Jol. '3.• 

Devemos terminar. Basta para demonstrar 
que no poder . expresso de fazer ·o di-reito 
ficou ünplicito pa.ra. o Congresso Nacional o 
poder de faz9r tambem o processo, q~ndo 
insepara.vel do dirai,o, ou necesserio á vida 
desto. Portanto, ero-vi do art. 65, § 2°, nesses 
casos, foi tal podet' ~mplicitamente n~gado . 
aos E:'itado~. ~Toqo pode1· .que ser'!Je de:·tneio 
para execuçcto de .out'J'o podm· outorgado ;sub
entende-se por sua propria natw·eza, incluido 
na outorga original.» (STORY, § 434.) ·_ 

Nem es~e modesto pare~er, just~fi!3a.tivo 
do~ intuito~;J dp projecto iQfra, corupprta. 
ma.ior de.senvolV:hl!-~Qtg e . m:uito me"Q9S · ~ma. 
dissertação sciel)tiíj.c~, pàrá ~ qual faltaria de 
todo competencia ao humilde r:elator. : 

Do exposto, e do que melhor cpnh~c~ a 
Camara, resalta a necessidade, a utilidade e 
a constitucionaUdade da lei organica, ou,: de 
in~~rpretação, qu..e a. Co!llqlissã.p de I..egi~la.
qã.o, Constituição o Justiça tem .a. honra . de 
propor. . 

Nã.o é, não .podia sa1· obt•a perfeita. Pro
pot•cionará, ao menos, a. vantagem de iniciar 
grandiosa obra e <Je fixar, desde já., nos pon
tos mais import;Lntes, aquillo qJ].e por em
quanto tem s_irlo .c9nstant~ motivo __ .<ie ~UVi
das, duvidas e düvidas. A sabe4oria e opa
triotismo do congrei3SSO Na~ional, que afinal 
é composto pelos Estados, · corri6firão as la
·cuna.s á os defeitos. 

Faciant meJiora pot~nte$. 

PROJECTO 

E~tabelece 1•égras.para ea:ecuç~o do art. 34, 
n. 23, art . . 68 e art. 65 § 2• da Comti-
tutçt.!o. · ~ 

. O Congt•esso Nacional decret::t :· 

propoRito, ler:nos h a pouco no recentíssimo 
l!i[~ ~oi-;-(J,l.dla TnEOl\IA no Pn.oc.Cnu. R CoMMIIRClAL do 
~<(;}Uustrac;l:oDtt. JoXo MoNTEIRO A ,•eintegração flnal 

· de direito otíoladas niio ·ae consumma 

-At•t. ·J • .o Em conforrniJade com o artigo 
34, n, 34, c parJ. execução do a~·t. 3J, n. 23, 
o.rt. 63 e a.l't. 05 § 2" da. Consti tuiQfio, se11ão 
observadas as disposições· tla. presente 
~i. . 

§ 1.° Compete aos Estados legislar sobre 
a sua OL'ganiza.çã.o judicia.ria o sobre as for
m.alidades ordii1llttorias do,s processos, com
tantó c1ue, .directa ou indh•ectamente, não 
eml)ara.cem o-u nullifiq_uem os princípios do 

a sentença. . • A immedic!,ta àomi
d'o tlireito, este MEU, SÓ'«- exeouçã:o 

,;, ,, ... .,.."'"'"''•"-•» pafJ. ~8[), 
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direito _civil, conirriorcial e criminal da 
R.epublica. 

§ 2 •..? Pru•a o e:treito deste artigo con::~ide
l'am-::~eformalidades ordinatorias: o~: 'termos 
dilatorios,·commilu~toríos e peremp'tories do 
processo ; a formà das ucçues; o· qua de
pender de circumsbncias p'eculiarcs ás dis~ 
tanQias e ao.;; meio.'J (te comm~tiicaçã.o ; o 
modo de· sot•em em juizo recebida,:; as pro
Tas ; bem éomo o regi~ento das custas, as 
-taxa;; ,judicia.I•ia;s ; a.s íeria.s forenses, o moclo 
de proceder .ll:osjuizese das pá.rte.~- e tudo 
quanto ~o ;tffecte o fund.o da1s cau$as e a.s 
relações jmidicâs enteo ~S-pJ.rtes, 

§ 3." Não poderão as leis <los Estados: 
a) regular d.e modo. algum o3 processos 

relativos á faue·ncia., ao casamento, ao . di~· 
vorcio, á hy:potheca.e à. lettra de é'ambio ; 

sa, PI'Onunciação publica da ~enteri.ça, do 
juiz de direito· 

§ 2. o São fórmas assistentei constttucio
naes da instituição mantida : 

· Iai o_numero de quar.:mta o oito jul.lados 
no mínimo pai·a a lista da sessão ; 

2a, o numet•o de trinta e se\s jura_dos no 
minhno pa.ra a lista do sm•teio ; 

3.o., o numel'ó de doze jurados no mm1mo 
para o c€}nselh.o de julgamento. . 

§ 3,• São- fol'mas assistentes, sirnpl~smente 
regulá.men tares, todas as outras ; t~. sóm~n ta . 
Sobre _estas porlem leg.i~lar os Estados, com-. 
· ta.ntó que não diminuam ou tornem illusor.ias 
as garantias· resultantes das formas essen
<liaes e assistentes. 

Art. 3. o R{l(Ol{ogam-se a! disposições âm · 
contra1•io. $ 

Sala das Commissões, 20 de. julho de 1901. 
"--f. J: Seabra, presidente;- Aze-vedo _Ma.J- · 
rz~~es·, ·. I'Altdor• .:- I;f-!i.z . Dominrn.tes.--- Al(teclo 
f'tn_~ó _ {com l'estrtct.JÕM quanto ~o art. 20) .
F. To~e11tino · ( com' I'esti•icções). _. Freder-ico 
l1q1·ges ( córn. restricções ). 

d YOTO El\i SEP.t\RADO 

i?) impedir actos essenciáas, taes co.mo: a 
primeira citaçiJ,o pessoal- n.a aeção Q na ex
eouç~o, a contes.tação, a dllacãó proba.to.ri.i1, 
as allegações finaes, llJ aentençru, a exhibição. 
iniciãl do.~· documentossubªtaneiaes; ·a dtàQªo 
da mulher quando a acçãp ou ·a éxecuç~o 
versar sobre bens do raiz, ~ panfiora, aili
.quidação:, .. a & valia9~1. os éditaqs _ parâ a 
a.rre)na"taçãq cO.m ·. qasigri~Qão ·do dia; desta; 
a adjudicação,a. remissão, as preferengias, 
os recursos; bem comó a reconvenção, a Teixei1·a de Sil-,-vencido: Po1•que si o Con-
autoi•ia, á . opposição e a· assis~encf~ ; gresso ã.. conta. lle Leis organica,s para ex· 

c}. est.at~ir sobre. a força proha.toria, doR ecuçã.o da. Constituicãq ~s.;entat• a mão em 
instrumentos :publicQs ou privados e aotoli additar, interpretar o rogulamontat• artigos · 
udicia.es ou eidra·judicia.es ; . . · . · constitucionaes, acaba filzond(.l em cada le- . 

d) dispot• sobre a admissibilid~de em juizo gi:ilat.ttra por igu~.tl processo, sem a olJSOl'· 
~os meios de prova, os seus effeitos o quaes vu.ncia dos tramites que ~levoriam preceder a. 
JaS pessoas que dovem mlnistral·o~ ; esse~ a.ddita.mentos, constit.uiç:ao mrti.~ çor-

e) supprimir a forma.ção da culpa, a pro 1·aata e aug1nentada. 
nuncia, a nota. do cuipa, os recursos crimi• Quer mo pareeet• que as lols o1•ga.nicas a 
naes, ohaheas-corpus, o jury e outras garan· que se refere o art. 34 n. :14 dn. Constituição 
.ti~s oonstttucionaos j não podem absolutamente ter por ob,jccto o. 

f) estatüir sobre éil.SOS ·.e. fórma da_prisão proprio ot•ganismo della. São em goral a.s 
preventiva. ()Ü .do livram~~ to' •. Errí _:j:'elácão 11 quo tonhn.m pot• ftm pt•over a. serviços novos, · 
fl.iuiça criminal S6 111es ~ fa.culta.Ua ·a. fttação e outl'aS que deixararil de ser especificadas 
do! extt•erriós da tabella da fianÇa provisoria, no referido artigo, verbi·gratia a lei elei· 
sem corntudo tornat' irnpossivel ou Ulusoria. to1•al. . . 
. a respectiva ga:r~ntia. . Como a.s entende o illustre relator Q.o pro· 

Art. 2. 0 Os Esta,dos não pode.lll n,ltérar a ject().,-e é este o ponto de nossa. rnagri& epro· 
. competencia. . e as fqemas co,ns'iiitú-cionaes do funda dívergencia~dando-lh.es a amplitude . · 
jury, quer as esseJlciaes, quer as assist~ntes. d.é poderem te1• por objeeto _corr,igir/modi~ · 

§ -1. o São fôrma~ e~senciae_s do jury: ' ficar ouinterpret,ar artigos ·constitucionaes, 
1 a, plur{l.lidade dt;~juize.~ ; o meslll{) é., que dar-lh_e~ o car~to~ que Cjtes 
2a,- JuizeJ t!rados á só1•te da· massa.· gÓ1;al teem, por isso ·que não solfre contestaçao o·' 

dos cidadãos capazes; . . . . . . pt'incipio....,.que a lei interpretada e a inter- : 
3a. recusa.Qões não motiva<la.s no motnentQ I>retativa ficam natuealmente unidas e oomo · 

do sorteio; _ . · que formando um só cot•po de disposiçôes. 
43 , juizós sómented;e fa.cto ; _, . . , , De onde se vê qu~ as leis orga:n.ioo..s _de 
5•, processJ plonar1o do accusaQa.-o i, de· .quofqlla o· art. 34, n. 34, da, Const1t~wao, 

fosa; , a.ssw1. . entendidas, não são, não podem sér 
6o.., pronunciação. publica dos quesitos for· Jâmai~ leis ordinarias, si com a Constituição 

mula.dos pelo juiz de direito; . . . ;~e~,t~l~mtiftcam. . .. _ · .... 
7o., doltberaQão socí>eta, e sómente do[l ju .. , 1~9 ,.a.ntig~ -~egip1an, qu~n_do nao_ se c!l~Sl· 

rados, sohl'O os quesitos propostos; . . .d~r;.t;v.am const1tuewn~es smao as dtspus1çoes 
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._. ... .. 
que se relel'lam a.os limite:'l e attribuiçõ1s dos I tendo elies esse direito, dHilcil sinão im 
poderes politicos e, aos direitos politicos e possivel será (lue o C::>ng1•esso organise-lhes 
individuaes dos cidadãos, pal'a que o Poder o paradigma: da legislação processual-~al é a. 
Legislativo ord.ioal'io pudesse inteepr.:tar o intima e insepa.ravel conne:.ão dos dous allu-
Acto Addiccional, foi praciso que este (al't. 25) didos misteres. · 
o autorizasse. .- Ma.s enca.t'O o projecto principalmente sob 

«No ca<>o do duvida, sobre a intelligencia o ponto de vista. constit.ucional. · . 
de algum artigo dostn; rofot•ma., ao Poder O Cong1'csso Só póde legislar soln>e Pl'oces8o 
I.egislativo get•al compete interpretai-o,,. judiciat•io a respeito -do Districto FederaL •. 

Hoje, republicanos, nã.J podemos set• con· Interpretar iL Consti~uição é r~formar ou 
s'.HucíDnalistas menos austeros, afim de que reconstt•uir• o seu context.o ,·é addítar-ltie no
não_ se diga com r.azã.o que trasladâmos para vas ilisposiçõGs que teem de incorporar-se il. 
o nosso pa.iz as instituições norte-americana;, ella. para tet•em a. mesma: autoridade e obe-

- In~s sem que no~ asiista aq_uolle espírito de diencia, n.liás não pódem pre~ncher o · seu 
continuidade, de raspeitoá lei e á tradicçã,o flm: falta-lhes a. authenticidade. . 

.proprio do povo americano do norte, cir- li:rnquanto ao a.t•gumento f'l.rlterym·em sobre 
·Cumstancia que, segundo a opiniáo de um n. unidade do direito, pelo syt,ema de sepa: 
esclarecido· p11blicista, é nm do.~ mJtivo.,; l'a.r-sc o poder de legidlar acerca do direito 
~elos quaes, apezar do cara.cter ex:pre~Jo e substantivo e o processual, e lla só :podia. . re
m~clnico da. ~on ltituição da. _grand a Repu- levar-se pa,ra. a refo1•ma da Constituição 
bllCa, terq alll o pacto da. Umao o conceito nest'1 p.artg. Mas o facto é que esse systema. 
de immuta.vel e sagrado, infundindo em ~tá na ConsLiiuíçã.o; quo exist'3 em outras 
todos o~ cidadãos um r<!speito e veil3ração Republica~ de Estados federados, e que é 
qae_nunca lograrã() out11as Con~tituiçõe: de ali L execu~ado sem attrito.;; oil colUsões e isto 
üi..-el'l!JS povos, e ~ó cJmparaveis á vene- mo~tra qu3 a unidade do direito não IJ por 
l'a.ção e a.ó · respeito que teem os 1nglezes elle ameaçada. · · 
pela delles, apezar de nit'o escripta. O que se deye presumir é que.o legisladot• 

. Formúla, entretanto, o project0 uma lei estadual e o federal exercitam as suas atb•i
iaterpretal.iva do> al'ts. 62 e 65 § 2° da Con-

1 

bu.ições na OI'blta que lht~s. foi kaçada. pela 
stitui\'.ã(), em que foeam definidos os poderes eon,tituição, porque ambos teem poderes li· 
. dos Estados afim de que ~ejam fixados limites mita.dos. Só a. Constituição é qu~ lhes póde 
· ou modetacões a essa<~ poderes, relativa- Sín•vir• de cadigo de ensino : lei que a isto se 

mente a uma das faculdades dos Estados, proponha (e peior com o regu1amenl:o que 
-visto que elles teem pela Constituiçã.o, em se expediryara. a sua execução) unindo-se â. 
termos explicitas e irrefragaveis, não só o ConstituiQao e votada. em funcção ordinaria 
direito de organizarem a sua justiça inde- do Congresso, é uma. flagranto inconstitucio-
pendente da da. Uniã.o,como o lie legislat•em na.lidade. · 
8obre o processo judiciario, art~. 34 n. 23, 55 N. 118 _ 1. 901 
59, 60, 62 e 65 § :2". , 

Prcoccupando-se o gtustre relator do pro- A.utori~a 0 ao.,crno a a~rit· ao Ministerio do . 
.iecto mais do direito íio~ EsGado~. reterente Justiça c Negocias In terio1·es o credito d e 
ao assumpto das Leis do procBsso que do da · 3:000$ pa1·a pagamen~o dos ~Jencimentor do 
ot•ga.nizaçl.o judiciaria, foi n, respeito da.- e$cril>ii'o junto ao j uü d e secçào do Estado 
quell~ que julgou de bom aviso dar as mo- de s. Paulo Antero Jose BariJosa 
delaçoes. . ' 

Não podia L~Glal-o do col'relativo e cabe Tendo sido nomeado Antero ,losé Barbosa 
a.q~i a obJervaçio feita <L este respeito pelo escrivão junto ao juiz de secção do Esta.do do 
emtnente e laureado professor da Faculdade· S. Paulo, de accordo eom o art. 93 do de
de Direit:) de S. Paulo Sr. Dr. Pedro L'.lB~a. Cl'eto n. 3.084, de 5 de novembro de l8g8, 
uo recente o l.Jt·Hhante debate em que se segundo consta da exposição do Ministm·io da 
empen~ou Slbre ·O assumpto com o seu não ,Justiça e Negocias Interiores. qu_e acom
meno~ zllustre confrade Sr. Dr-. Mendes de pa.nhou a. mensagem do Sr." Presidente dit 
Almerda: Republica, de 13 do andante, torna-se pra· 

Que ou os Estados org<mizam a. sua judi- ciso o credito rle 3:000$ pa1·a. o pagamento 
ea.tura, devendo cingir-se l'igot•osamente ao dos vencimentos nos e,;e rcicios de 1900 e 
modo por que tenham de legislar sobre o pr<l· l90l, visto os ·respectivos tir ça.mentos só 
{lesso, segnnO.o o; moldc3 estabelecido.; p;;lo consignarem vel·ba para um escrivão, q ua.ndo 
Cor:~:gresstJ, e nP.s~P. calO portem . ser tolhidos pela supra dita nomeação o nume•·o foi 
.mau~. ou rnenos do resolvet• sobt•e a compe· elevado a do11s. · 
tenc.1a. dos seus trilmnaes, singula.re;; ou col• Assim; a Comrriissã.o de Orç;,mento, consi
l~ct-!_vos, sobre instancja.'l ou grâos. de juris- derando legal a de~peza, é de parecer que 
dlcoao; volunta.t•ia ou <.~,dministra.tiva. ; ou , SP.ja, a.rloptatf.o (} ;:;eguinte _projec~o de lej : 
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" O· Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Ex:ecuUvo 

autorizado a abrir ao Ministeeio da Justiça e 
Negociós Interiores o credito· abaixo deta
lhado, ]?ara pagamento dos vencimentos do 
escdvão junto ao juiz de secção do Estado de 
S. Paulo Antero José Barbosa., visto não 
haverem ~!'lido consignadas verbas nos 1•espe
ctivos orçamentos ; fazendo as necessarias 
operações e revogadas as disposições em 
contrario: 
Credito extraordinario correspon

dente ao exercicio de HlOO ...... I :500$000 

Supremo Tribunal Federal, condemnando a 
Fazenda Nacional a pagar-lhe .a quantia de 
2:401$800, sendo 2:200$ pelo desconto que 
soffreu na etapa-no ajuste de contar,; -entre os 
vencimentos recebidos quando considerado 
em inactividade e aquc>lles a que teria direito 
como ofllcial general, membro do Conselho -
Supremo Militar, e 201$800 de custas· do 
processo, e considerando que ·se. trata de 
uma sentença passada. em julgado, sobre o 
que a Camara já tem jurísprudencia assen
tada, é a Commissão de Orçamento de pare
cerque seja. adopta.do o seguinte projecto: · 

Credito supplementar ao n. ll do O Congresso Nacional resolve: 
. arr. 2° da lei n. 746, de 29 de t 
d b ,] 9 500~~oooo Ar igo unico. Fica o Podei' Executivo 

.·<.- ezem ro ue l 00. • · · · · · · •• • · · • ~ "'-·- autorizado a abrir ao Ministerio da. Guerra 

3:000$000 o credito extraordinario de 2:401$800 para 
, pagamento ao marech.a.l José de Almeida. 

Sala das Commissões, 2:i do julho de l90l. Barreto, em cumprimento de uma carta
-Pattla Gttimartles, presidente.- lrfayrink, s~~tença passada em seu favor pelo Supremo 
relator.- Fmncisco Sd.-- Cornelio da Fon- Tribunal Federal, fazendo as necessarias 
seca.-S Ba1-roso Junior.-Cassiano do Nasci- operações; e revogadas . as disposições em 
menlo. - contrario. - · 

N, 119-1901 Salà das Commissõcs, 2:l de julho de 1901. 
-Paula Guima~ães, presidente.- .frlayrinh, · 
relator,- Cornelto da Fonseca.-Saóino Bcw-
1·oso. - Cassiano do Nascimento.- Jlran
ciJco Sâ. 

·.Autori.;a o Gove1·no a ab1'i1· ao Minister-io · dv 
Fa-ienda o c1·edito de 100:000$, $Upple
mentar d verba n. 20, do art. 28 da lei 
n. 7 46,de 29 de de~embro de 1900, (a!lendo 
as necessm·ias ope1·ações 

A Commissão de Orçamento,conformando
~e com as allega.ções adduzidas na men
~agem do Sr. Presidente da, Republica em 
data de 9 do corrente, é do parecer que seja 
adoptado o seguinte llrojecto de lei : 

O Congt•osso Nacional !~asolve: 
Artigo unioo. Fica o Poder Executivo au · 

torizado a abrir <W. Ministerio da FP.zenda o 
credito de 100:000$, suppleinentai' á vorba 
n. 20 do art. 28 da lei n; 746, de 29 de de
zembro de 1900, fazendo as necessarias ope
rações ; revogadas as disposições em con-
trario. -

Sala das Commissões,23 de julho de 1901.
Paula Guimarães, presidenGe.-May1·ink, re
lator. -Corn~lio da Fonseca. -Saóino Bar
roso.-Cassiano do Nasciri1ento.- Francisco 

O Sr. Preeldente- Tendo dado 
a hora., designo part\ amanhã a ieguint.e 
ordem do dia : 

Primeira parte. até 2 I/2 horas ou antes: 
Votação do projecto n. 110:3 A, de 1900 

(2~~. de 1901), julgando que não devem ser 
a.ccoitas as emendas offerecidas na ga. dis· 
cussão do projecto n. l03. de 1900, que 
e{lUipara, para os efloitos d<t percepçãodo 
montepio militar, o pae dccrepito ou inva.
lido, que não tiver outro amparo, á mãe, 
viuva ou ~olteira, de ofllcial fallecido 
(3a. discussão); 

Votação do projecto n. ·150, de 1900, man
dando consid~rar, ~orno approvaçõ13s plenas, 
as approvaçoes simples com o gr<to seis 
obtidas pelos· alumnos que estudaram: na 
extincta Escola Militar doRio Grande do 
Sul, pelo regulamento de 1884 (2"' discussão); 

Votação do projecto n. 104, de 1901, auto
rizando o Governo a abrir ao Ministerio dâs 
Relações Exteriores o credito da quantia. -

Autoriza o Govm·no a abrir ao Mittisterio .necessa.ria., até 150:000$, em ouro, para 
da Guer1·a 0 c1·edito ' extmordinario de occorrer ás despezas com a representaÇão 

Sd. - . 

N. 120-1901 

· 2:401$800 para pagam.ento do marechal brazileira na segunda conferencia inter
José ne Almeida Bm·1·eto, em vi?·hAde de sen· nacional americana, que se l'eunirá no Mexico 
tença do Supremo T1·iúunal ]?edeml (2a. lliscUS!ãO); 

Continuãção da 3a. discussão do p1•o,iocto 
Tendo -o marechal José de Almeida. Bar- n. 42 B, de 190 I, quo tlxa a.s forças de \erra. 

reto obtido carta-sentença passada pelo para o exerciclo de 1902 ; 
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3" discussão Qll :pr<>jecto n. 217, de. 1900, 2a. discussão do projecto n. 43 A, de 1901• 
.autoriz<~ondo o·Poder·Exectltivo a abrir ~o autoriz:mdoo.Podee Executivo a abrir ao· 
Minist~rlo'da Mq,~·inha ·ó credito especial de ~inisterio da Ju.:;tiça e Negocios Interiores 
11:760$, par;t págamento do· soldo ao vice- o credito ó~traordinario de 2:827$800, para 
a!n1i~an,t.e Aí·tpti~· ,Jàoeg1Jay, i·evertido ao p[!.gil.mento a P, Eligcnia Torrcã~ ·Cori•êa do 
q\Iadro etfectivp dq. armada ; Até\.Ujo, vi uva do juiz d.e dtreito, em dispo~ 

3'._ ,d_jsci.I~~o do projectô. n. 77, cie l9~H, nibilidade, lJâcltaUH Lindolpt.ro HisiJelto. Cor
relativo. <í emenda offerecida na 2~ di~cussã.o rêa de Araujo; 
do proj_ecto ·n.. ~~ 1; de l90ô;· autorizan4p o Nova discnssão da omenda do Sr. Heredia 
Poder Executivo a a.'1rir ao Ministerio da de Sá ao projepto p.. 38 4, (le HJOl, q_ue áu
.GÍlen·a· o credito especial de· S:4Üí$600, toriza. o uovemo a confirmar, attendondo ás 

· PJ~l~ª' pagamento qos vencimeq.tos do ten~n.- necessarias va.ga.s, no primcil•o postó de of- · 
te-corqp.el Innocencio SerzeqqUo Co~Têa., re" ficial do oxeJ:cito, oa alferes gra.dttà;dog que 
vertidp ·ao serviço do exercito e de lente tivercin obtido as aj:rprovaçãeg p~en~s de qu() 
da Escola MilHa1•, por acto legislativo; teata oa,rt. 95 do regnla.mento Ue lS'do abi'il 
, ~u. <li~c~ssão·do projecto n~ 8~,- de 1901, d~ 1~98; · 

rest;,tlJelep!3ndo:pa.,r:t tu(_}.os os effeitos o 4~~ . 
cretqll)gi~lativo n. 657, de ~ de noven;tbro Discussão unica do projocto n, 102, de 
de 1$99- ; . 1001, 'l,utorizando· o Gov(\rno a. conceder um 
· c_ontinut.tção. d<!o s~ di::~cussão doproje.ctu anno de UceQ.Qtt, com toclos os vencimentos, 

:Q. 46, de. l9::Jl, a.t1torizan.!Jo o Pod6~ ~xe- ab Pr. M<lnoer.Jos~ doQue.i~·oz Fer!-'éiL'~, pre-
. c_qtivQ i\ abri.!;' ao Minis:torio da Gtrert·a. 0 parador de physica. d(\. Esc~la Polyto·cb.nica, 

c.r~(l.i~q. e~-~a.91'din(!,ri9 de. i:22q$800~ p~r<t, ptrQ. trata~· de sua. sa;u~_e; · 
pagamento do ordenado a que tem 4iN.tto Discussão unica do proj}cto n. 24~, de. 
o almoxarife do.extinct'J Arsenal de Gue·r.rã 1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
de· Pernambi.uio João Climaco dos Súttos ·percebe· D. Cybele de Mendonça Souza Mon
Bél•nar.tfes · · - t~iro, viu v:uio tenente honorario do exercito 

ContinuaÇão da. d.iscus~ã.o unica do pril'ecer fi'eleodoro AvcliQo de Souza :Mônteiro·; . 
n. }4, de 1901, op-pinando i10 senwto de 3 d·. - d . t 26. d' ·g· o 
serem acceitas as ememlas offorecidas na ·"' lS(}y.ssao. 0 · PfOJe; o n. 9 4~ e 1 . ), 
3"' discus.~ão do projecto n. 99 B, de 1900, aJI'tP~·i~.<tn_tl.~ 0 Gqve;riW a. pr~rogar & prazo 
que reorganiza a Justi-ça do Districto Fe- ·concedido á Sociedad~ Q~~·a.f de H:.c~Q.OI)1ia. 
deFal ; . dos Servidores do Estado, para indemnizar 

continuação tla 2a discussão do projecto ao 'Phescmro l<'edei•al da quantia. de que lhe é 
11 • 27 A, do l9Qt, e . .;'tu.beleceq.do regra~ P,J.Pa devedora, até c1ua.essa instituiQão regulai'ÍZe 
a adjudicação lle. brms nas execúçõos em :mt\. situaqãod, podondto ~esmo I'eleval-a .do 
geral, com votoein !epai•ado do Sr. Azevedo pagamento. a llllpor asnCl.a em que lil.eou ttl-
Ma1•ques ; . cançada no u.nno de l8Q~, 

Uonthluação daJ 3a. . discussão· do projeeto· • 1"· discu8sã.õ (lo projeç:to Tl· 11 A,p_e 1901, 
n,268 A,de lOOO,u.utoriz<~ndo o Poder Executi•vo •:autortzt~ndo o Pode1• Exém~tiuo ~ <1h1•ü• 'um 
a ga1!a..ntir es jttt•os e amO'l'tizaQãio, dm•a;nte ~credito d1t quantia; de 2':638$<)45 ào· Minis-
1-5 aAnos,na iml)'Ol'ilancia a1~nuat de 7l:500$, jterio da Faz-enda; _pa1•a; pa:gaÍile~~o qe í{)rl·a· 
?:.>).tl!espemàentes ao em:pres~uao de 65@:000$-, ;~~ms, agua e. ()bJ~$}~os cfe expeoo~~te • forn~~ 

-. JUl'El'.:l de 7 °10 , e ~m<!_l'tiza.çaa fle 4 Q/Q~ qn'~r 1c_1dos :p2la: Compa.nl}Hli d~~. A~~a.~ d~ Macew· 
effectuar a A)SOCLaçao do 4° CentenaPlO' de. ;e outros, por conta- do· MIIHfltet'lO da.· Gu.e-rra\ 
BPazil, parÇt o fiin· de con.struh·· o ed:i1ieio jduranté os ex:érqicíes· de 1804, 189&, 189-7 é · 
d-estinado á; Escolw d-e Beltas-AI•te&. ;1898; ·· - · 
Segund~ parte, 11s 2 lf2 hQras.oll- ant~.: .l ?'"' discuS!)ão·d'O P,roject? li. 7t~l',A;,:_de-t900,· 

.• · _ .. • . . _ ~· . . .. · · . felevand'o t,t·l'S o nume:ro· d~ eng~nl.\e!i'OS' clre- · 
€ontmu-a-.çao·m d~seuasa,& ua1ca. da .. ~tmen!ia. ;rés- d-e diS:trictó. na' m:rectoria ~era}Ji dus' 'Fe-. 

do· Senade, aop110jecta· n. 15• .A ê 15 B; d~te: \le()'ràpllos no ex~rcfeio' ·do 190P· 
d!nf9~~~fixa,a !oxç~na.valparaío e;tet:~~cio .: ; .. discdssão doproject_o n. ~03, ~e_l901, 
. 3~ disGtr~são ~Q yl'(}jecto,n. 67,. ~190~1! al!-:,. :marcando ~s caso.s: e a :l!o1•11la; da rev1sao das 

tp,mmanqo. 0 , ]?ode-f _E;~ec:g:trvo ~ ~bJ.?~l· . ~> MJ~ \co~demnaçoes. . . . .. · .· . .. . . . . 
$ii!'il.~i.Q,.Q.-a,,G.ullrra o- credi~Q ~tr-a,_fW!l-i!lar<i-o :j:..evanta·s~ a se;ssão ú:s 5 ho1•a:s'da; ~arde·, 

_de- 4;i:S0ô$&3Q,, pa.r·~- cu)np:ptr: a sentB.uça do ' · 
$q:_y.p~m,o, T:v.itll\ll~L it~d~J.'N q~ ~n~o,u ~ . 
gar ao major Democrito Ferreira;: da Silv'ª' 
o,s: '\le,o.c.il.llEU3;tlos qJ.W.; d?txou.: dp, .'!?s~ebª:r GQ.r.no 
l~Jit~. ew.. dif:!pPlliAi1irlad.e~ da Eseol~ MiUta.r 
do Estado do Rio Gl'<&nd:e,do .Sul- ; .·: 
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ACTA D.t:: 27 DE .J\3::-1110 DB 1901 

P r esidenáa elo Sr, Va.~ ele :llello 

Tavat•es de Ly t•a, Eemirio Coutinho, Celso do 
Souz<t, Teixeira. de Sá., João VieÍl\1, Poreira 
de Lyt•a, Malaquias Gonçalves, Pedro Per~ 
na:mbuco, Alfonso Costa., .José Dtmrte , Epa-

Ao meio-t.lia peoc;;de-s~ á chamada, a m.mondas Gracindu, Araujo Góe.~ , At'roxellas 
que r espondem os Srs . Vaz de · MellO'; Galvão, RodrigLtes Dol'ia, Sylvio Rnmero, 
Julio de Mello, Agapit.o dos Santos, Luiz Fausto Cardoso, Eugenio Toneinlw, Ad<~,l
Gua,lberto, Gabriel SéJ,lgado, Rodrigues berto Guima.rãe.,, Rodrigues Lima, Toleut ino 
Fernandes, Chris~ino c1·uz, Guedelha MI)U· dos Santos, Eduardo Ramos, Galdino Loretu, 
rã.o, Nogueira Accioly, .Joã1 Lopes, Fre- Pi·nheiro Junior , José Mat'ceHino, Heredia de 
de rico Borges, Gonçalo S::mto, Camillo de S<i, Il'ineu Maclmdo, Hen eique Lagden, Nul
!lollanda , Bricio Filho, Rayniundo de Mi- 8on de· Vasconcellos, Oscu Godoy, Augusto 
randa, Joviniano de Carvalho, Syl vi.D Ro- de \'asconcellos, S<i Freire, Bal'ro~ Franco 
mero, Seabra, Folix G().spae, Manoel Caeta.no, .Jutlior, Antonino Fialho, Lrn11·enço Ba.pti~t<L , 
Sa.tyto l>.ia~. Alves Barbo: a, Par<\nhos Mon- Silra Castt•o, Pel'eit·a Lim<L, .Joaquim Bt·eves, 
tenegro, Deocleciano de Souz(l., Nilo Peçanha, Theophilo Ottoni, José Bunifa,ciq, .João Luiz, 
Alnls tle Bl'ito, Julio S<.tntos, Aueeliano dos Mouteiro de Baeros, Monteiro da. t:iilveira., 
Sanios, l'vlartins Teixeit•a., Oliveira figuei- Carneiro de Rezende, Fmncisco Salles, Ada.l
redo, Vil'iato Mascarenhas, Penido Filho,Es- b:3rto Ferraz, Lamounier Godofredo, Antonio 
peridião, Bueno de Paiva, Leonel Filho,Hen- Zacltarias, Lti.ndulpho de !vfagalhfi.es, Sabino 
rique Salles, l\fayrink, Manoel Fulgencio, Lin- Bart'Olo, Nogueira .Junior , Rodolpho Paixão, 
dolpho Caetano, Edu;wdo Pimentel, Olega.rio La.mart ino, Padua Rezende, Moeeira da Sil m, 
Maciel, r'ernando Preste3, Adolpho Gordo, Malta Junior, Oliveira Braga., Costa "Juniot·, 
Et.lmundo da Fonseca, Teixeit·a Brandã.o, Bueno de Andrada , Joaqu im Alvaro, Luiz 
0Tidio Abrantes, Carlos Cavalcanti , Fran- Pisa, Cincinato l3rag.l, Azevedo Marqnes, 
cisco Tolentino, Francisco Aleucastro, Victo- Hermerwgildo de Moraes, Benedicto de Souza , 
rino Monteit·o, Vespasià no de Albuquerque e Lindolpho S.eera, Manoel Alves, João Ca.n 
Diogo Fortuna (52) . dido, Alenear Guimarães, Lamenlm Lins, 

Mm·çal Escobat· , Soaees doe; S<tntos, Germano 
Deixam de comparecer com causa parti· . Hasslocher, Ri vn.d a v ia Conêa, A UI' e li <~no I3ar

cipada os Srs: Urbano Santos, Carlos de bosa e Campos car tier. 
Novaes, Angelo Neto, G().Stão (ia, Cunha, José 
Boitenx , Sá. Peixoto, Pedro Cheemont, _Inclio "o Sr. l•re•~dent.e- Responderam 
qq _!3r.azil, Luiz Domingues, Pereira Reis, á chamada apen(l.s 52 Srs . IJeputados . 
Soares Neiva, Lima Filho, Trindade, Silva 
M;n·iz, Gomes de Mattos, Morait•a Alves, Es· Hoje não !ta ~essã.o . 
meraldino Bandeira , Cornelio da Fonseca, A ordem do d.ia pa t·a. segund<t-i'eil'<L, zg do 
Estacio Coimbra, Elpidio Figueir.odo, Castt·o eorfente, é a me8ma de hoje, is to é : . 
Rebello, Neiva, Milton , Tost:L, Ft•ancisco So- Pl'imeira !)arte, at~ 2 1,,2 hol(l.s ou. antes: 
dré, Vorgne de Abreu, Paula Guimarães, 
Augusto de FJ'eitas, :tvhtrcoliuo l\loura, Dio- Votação do projecto n. l0:3 A, de 1900 (23iit 
nysio Cerqueira, Jose Monja.rdim, Celso dos de 1901), j ulgando que não devem ser accei
Reis, Sampr1io Ferraz, Raul Barrozo, I\Iarti~ tas as Gmf'lndas oJiere.cidas na 3~ discu.~são do 
uho Campos, Custodio Coelho, Pereit·a dos projeet.o n. 103, de 19~0 , que equipaea, para 
Santos, Ru.ngel Po~üna, Estevão Lobo, Fran- os elfe ttos da percepçao do montepio militar, 
cisco Veiga, Ildefonso Alvim, Alfredo Pinto, o p().C decrepito ou invalid.J, que não t iver 
Necesio Tav<Lres, Silveira Dl'ummond, Cal'los outro amparo, á mãe, vi uva ou s:>lteira de 
Ottoni, Arthur Tones, Miranda Azeve(lo, official fallecido (3'~- disc_ussão) ; ' · 
Gustavo Godoy, Domingues de Castl'o, Dino Votação do projecto n . !50, de 1900, man· 
l~ueno, Valois de Castro, Cajado, Paulino dando consi<:!_et·ar. como approvações plenas, 
Car los, Alft•.edo Ellis, Araujo Cintl'a, Xavier as appeovaçoes stmples, com o gráo 6, obti
do Almeida, Xavier do Valle, Paula Ramos, das pelos alnmnos que e;;tudamm na extincta 
Barbosa. Lima, FJ'am:isco Moura, Angelo Escwla Militar do Rio Gr ande ([o Sul, p elo 
Pinheiro, Pinto da Rocha , Alfredo Varella e l'cguhtmento de 1884 (2" discussão) ; 
Cassia.no do Nascimento . Votação do projccto n. 104, de 1901, auto-

E sem causa os St'.l. Caelos i\Iarcellino, Al- rizando o Governo a .aht'Íl' ao· Ministel'io das 
buquerque Screjo, Aethut• Lemos, Antonio Relações. Exteriores o credito da. quant ia 
Bastos, Sel'Zedello Corrêa, José Eu;;ebio, neces;;an a., até 150:0JO$, ouro, para occorrer 
Cunha Martins,Anizio do Abreu, João Ga.yoso, ás despezas com a repl'esrntação bt'ttzilelra 
Jo(l.quim Pires, Ra.ymundo Artlmr, Tl.wmaz na segunda conferencia internacional ame
Accioli, Virgílio Brigido, Francisco Sà, Ser- rica~<t, que se reunirá no Mcxico (2" dis· 
gio Saboya , Augu~to Severo, Eloy de Souza, cu~ao) ; · 
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AÍITN AÉS DA. CAl'tlÁRA 

.. Continuação da aa. discus1ão do projecto da Escola Militar do Estado do Rio Grande 
~n. 42 B, de 1901, que fl.xa as forças de terra do Sul; 
; para o exerciyio de 1902 ; 
;~ · 3• discussão do projecto n. 217, de 1900, 
:·autorizando o Poder Executivo · •~ abrir iiO 
~:Ministerio da Mal'inha o credito e.;pecial de 
:'lll:760$, para pLl,gàmento do soldo ao vice
::·~~ll:hirante Arthur JacegLtay, revertido <lo 
,,~.qúadro effectivo da armada ; 
~;, 3 .. discussão do projecto n. 77, de 1901, 
~:i•elativo .á emenda otferecida na 2a. discussão 
~do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
f"JPoder ExecutiTo a abrir ao Ministerio da 
)~Guerra o credito especial de 8:415$600, para 
::pagamento dos vencimentos do tenente coro
~;;Jlel Innocencio Serzedello Corrêa, reverti<lo 
:-:_ao serviço do exercito e de lente da Escola. 
:'Militar, por acto legislativo ; 
S:~- 2a. discussão do projocto n. 81, de 1!101, 
~i.estabelecendo para todos o:;; effeito.{ o de
\tct>eto legislativo n ~ 657, de 25 de noyembro 
~'i.HHB99 · · 
~~· Continuação da 3• discussão do projecto 
);: 11; .(6, de 1901, aut.orizando o Poder Ex
"::ecutivo a abrir ao Ministerio da. Guerra o 
;\credito extraordina.rio <lo 4:225$800, para IJU.
~>gamento <lo ordenado a que tem direito o 
~almoxarife do extincto Arsenal d.e Guerra do 
!ífPernambuco João Climaco dos Santos Ber
f/·,nal'des ; · 
~-.. Continuaçãç. da discus~ão uniea do parecer 
2 n. 14, de 1901, opinando no seni,ido qe serem 
"-'.acceitaK ali emendas offerecidl~S na 3" dis
r:·cussão do Pl'O,jccto n. 9!1 B, lle 1900, que l'C· 
t7-;(irganiza a .lustica d.o Districto Fe<leral ; 
11~~, Continuação da 2" discus.-;ão do pro,ject.o 
f</D. 27 A, 1lc 1901, ostabeloeondo regras para 
~:'·a adjudicação <lc bons nas exe!ll.lQÕilS em ge· 
;; ral, com voto em sepai•ado do Sr. Azevedo 

~-··· Ma.rq ues ; . . (.. Cont.inuaç!o da 3"' discussão do projectõ 
,;._n. 268 A, de l nou. autorizando o Poder Exe
~~cutivo a garantir 1 s juros c amortização, 
:;,~;durante 15 annos, na importancia. annual 
;~/71 :500$, correspondente ao emprestimo de 
~-,-650:000$,juros de 7 o I 0 ,e amortisa.ção de 4 %, 
~:"!que. eft'ectuar a. Associação do 4° Centenario 
~J;d9 Brazil, para. p fim de construir o· editlci.o 
!<'),destinado á Escola de Bollas Artes. 
F:· Segunda parte, ás · 2 1/2 horas ou antes : 
~: Continuação-da discussão unica da emanda 
:~:~o Senado ao Jlrojecto n. 15 A o 15 B, deste 
~~anno, que fixa. a força naval· para. o exerci-
i''>cio de 1902 ; . · 
~j.', 3a. discussão do pt•ojecto n. 67, de 1901; 
?!autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
rdt:Ministerio da. Guerra o credito extraordi
f;'knario de 4:806$630, p~ra cumprir ·a sen-
rr:tença do Supt em o . Tl'lbunal Federal, que 
~\Jnandou pagar ao majo1• Democrito Fer-

2a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio di~ Just.iç:a e Negocios Inter_iores o 
credito extraordinario de 2:827$800, par<~ 
pagamento i~ D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Araujo, viuv<t do juiz de direitó, em rliiipo-. 
nibilidade, bacharel Lindolpho HislJollo Cor-
rêa. de Araujo ; · 

Nova discussão da eme1~da (lo Sr. Hcre1lia 
de ~á ao pro,jecto n. 38 A, de u:o1, que au
toriZa o Governo <~ cmJfirrnar, attendcndo ás 
necessarias va.ga.s, no primeiro posto <le of-: 
:fi.ch~l do exercito, os nlferes graduados que 
tiverem obtido as <~pprovações plenas de quo 
trata o art. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898; 

Discussão unica tlo pt•ojecto n. 102, de 
1901, autorizando o Governo <~conceder um 
anno de licença com to<tos os vencimentos, 
a.o Dr. Manoel José de Queiroz Ferreira, pre
parador de physica 1la Escola Polyteclmica, 
para tt·atar de sua saude ; · 

Discussão unica do projecto ll. 242, de 
1895_, elevanclo a 100$ mensaes a pensão que 
percebe D. Cybele de Mend-onça Souza Mon
teiro, viuv<~ do tenente honorario do exerci
to Heleodoro A velino tle Souza Monteiro; 

3,.. discuKsã.o do p:·ojocto n. 264, de 1900, 
antorizando o Govm'IIO a prorogar o prazo 
concedido à Sociedade Montepio Gm·t~l de 
Economia dos Servidores do Estado, par:~ 
indemnizm· ao Thesouro Fedem! da. qwmtia . 
do que lhe é devedora, até que essa institui
ção regularize sua situação, podendo mesmú 
releval-<L do pagamento da imp01•t:~ncia om 
que ficou alcançada no anno de 1899 ; 

1" diseussã.o do pr~jecto n. 11 A, de lúO.l, 
autorizando o Poder Executivo a l'.b!'Ír um 
credito da q ua.n ti<~ de 2: 638$045, ao M in isto
rio da. Fazenda para pagamento de fo~·ragens, 
n.gua e objectos de expediente fornecidos pela 
Companhia das Aguas de Maceió e outrcs, 
por conta do Ministm·io da Guerra, dura.nte 
os exerciciús de 1804, 1896, 1897 o'1898 ; 

3" discussão do pr~jec:to n.' 2.11 A, de 1900, 
~levando a .16 o numero de engenheiros 
chefes de districto, na Directoria Geral dos 
Telegh~phos, no exercício, (le 1901 ; 

3& discussão "do proJecto, n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a fórma da revisão das 
condemnações. 

tt;róira da Silva os vencimentos que 1leixou 
lf.Ode receber como lente, em disponibilidade . 
....... 
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62" SESSÃO EM 29 DE .JTJ LHO DE 1901 

.P1·esidencía do 81·. Vaz de Mello 

tana, Estevão Lobo, Francisco Veiga, Ilde
fonso Alvim, Necesio Tavares, Silveira. 
Drummond, Arthur Torre.~, Rodolpho Pai
xão, f.H!landa Azevedo, Gustavo Godoy, Do-

Ao meto·dia procede-sB (1, chamada <'t que mingues de CastJ'O, Va.lois <le Castro, Pau-. 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de lino Carlos,Alfredo Ellis,Xr.wier de Almeida, 

-Novacs, Angelo Neto, Agapito dos Santos, Ovidio Abrantes, Paula Ra:mos1 - B;~rbosa 
Luiz Gualherto, Urbano Sanf;ns. Gabriel Sal- Lima, Francisco Moura, Angelo Pinheiro, 

. gado, Arthur Lemos, Serzedcllo Corrêa., Luiz Victorino Monteiro e Pinto da. Rocha. 
Domingues, Rodrigues Fernandes, Jo~é gu- E sem ca,nsa o.:; Srs. Carlos Marcellino { 
zebio, Chrii'ltino Cruz, Guedclln Momtí.o, Albuquer<1ue Serejo, Antonio Bastos, Cunha. 
Anizio d.c Abreu, Raymundo Arthur, No- Martins, João Gayoso, .Joaquim Pires, ThO
gucira Accioly, Fru.ncL~co S<t., Frederico l:lor- maz Accioly, Virgílio BL'igido, Sergio Saboya, 
ges, Gonc;.:tlo Souto, Augusto Severo, Ta.va1•e.- Eloy de Souza., L~ma Filho, Celso de Souza, 
de Lyra, Soares Neiva, Brrnirü1 Coutinho, Teixeirv. de Sã, .Toilo Yieir<1, Pereira de Lyra., 

. B!'icio Filho, Cornclio da Fonsee<."'., Pcdr·o M<tlaquias Gonçalvos,Sylvio Romero,Eduar do 
P•n·na.mbuco, Alfonso Costa, José Duarte,Epa- Ramos, Pinheiro .Junior, José Marccllino,._ 
minondtts Gracintlo, Araujo Gücs, Areoxellas HCt·edia de Sá, Irineu- 1Iachado, Nelson de · 
Galvão, R~tymundo de Miram!<.., Joviniano Vasconcellos, Oscar Godoy, Sá Freire, An
de Cam.t.lho, Rodrigues Dorüt, Fausto Cal'· tonino Fialho, Dcocleciano· de Souza, Lou· 
doso, flcabl'tt, Neiva, Milf;on, Felix G.;spar, rcllço Baptistn,, Alvo> de BI"ito, .Joaquim 
Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Sa1;yro Breves, Viria to Mascarenhas, .Jorío Luiz, 
Dias, Alves Barbosa., Adalberto Gnimarãed,· Monteiro de Barros, Monteiro da Silveira 
Rodr·igncs Lim<J,, Totentin? dosSani;o.;, Para- Carneiro de Rezende, ·Francisco S<~lles, La~ 
nltos Monten(\gro, Galdmo Lorcto, Celso ·mounierGodofredo Antonio Zacharias Sabi-:
nos H.ois, IIe .·.ique- Lagdcn, Augusto do I no Barroso, Lam~rtine Moreira da 'Silvà 
V:tsr!onccllos_. BarJ•os Franco .Tu1~ior, Nilo Joaquim Alvaro, Luiz Pi~a, Cincinato Braga: 
-Poç:tnh:L, Sllva Crtstro, · Custodw Coelho, Hermoneo·i!do de Moraes Benedicto de - ·. 
Pc••cil'a Lima, Julio Santos, Aul'oliano (to:> Souza, Germano J-Iasslocher', Francisco Alen- . 
Santos, Mn.rtins Teixeira., Olivoil'a. Fig11ei- eastro, Rivadàvia Corrêa, 1\.ureliano Bar-· 
Todo, Thoophilo Ottoni, José Boniüteio, Pc- hosa c Campos CtHtim>. 
:nido F'illw, E.;peridi<'io, Hucno <lc Paiví.L, Al- Al _,_ . , -,., 
ft•edo Pinto. Ad:dherto Ferr:tz, Leonel Filho, JI'O ::;C a sessav, 
Henrique Sallcs, Mayrink, Landulplw de Ma- E' lida e l)osta em di:>cussã.o a acta -da. 
g;•,lhí'i.es, Carlos· Ottoni, Manoel Fulgoncio, sessão de 26 do · corrente. 
Linrlolpho Caetano, Nogueira .T.unior, E<ltmr
llo Pimeutcl, Olegario Maciel~ Pa•lua Re
zende, l~ernan<lo Prestes, Dipo Buono, Oli~ 
voim . Bt•:tga, C:1sta. ,Junio•·, Buono fl.e An
drnda, Adolplw Gol'do, Edmundo rla Fon:loca, 
Ca.jad n, Azcve1lo M:m:fue:::, A t•;•.ujo CirÜL'U., 
'TeixeiJ· ;•,~BL·andã.o, LindolJ1ho Serra., M:~nool 
Alves Xavict· do Valle, .João CanLlído, Alen
·ca•· Guimarães, Lamcnhti. L:ns, Carlns Caval-

.. ca.nti, J?ra.ncisco Tolentino, MaJ,:çal Escobar, 
· Soares dos S<~tntos, Vespasiano de Albuquer

que, Alfl'edo- VaroU<~, C:1.ssiano do Nasci-
mento c Diogo Fortuna. · 

Deixam de compu.eecor com causa partici
J)ada os Srs. · Julio_ de · Mello, Gn.stão da
Cunha, Jo5:;é Boiteux, - Sá Peixoto, Pedro 
·Chet'mont, Indio do Brnzil, João Lopes, Pe
reira Rei:'!, Trindade, Silva Mariz, Camillo 
de 1-IollandLt, Gomés <l.e Mattos, Moreira At
cves.- Esmm·aldino Bandeira, Estacio Coir:nbra, 
E~pjdio. Figueü·edo, castro '. Rob ... ello; Tosta, 
:Francisco Sodré, Pu.ula Gmmaraes, Vergne 
de Abreu, Augusto de Freitas, Marcolino 
Moura, J)ionysio Cerqueil•a, ~osé Mimjàr~im, 
Sampato Ferra:z,. Rau~ Barrozo, . Mart11!ll0 
Campos, Pereirà. d0.3 S·antos, Rangel Pe;-

- .Camara V: Jll 

O Sr. Luiz Domingues (pela or-:
dem)-Doixei de comparecer á última se-ssã.o 
poe motivo por demais imperioso, tão Jm:· 
perioso quo sô assitn me privaria. da honra e 
prazer de votar nos nossos emincntés colle
gas Sr. Sen.bra pa,m peesidentc da Comniíssão . . 
do Codigo Civil e Sylvio Roméro para seu Re~ 
lator geral. 

Em seguida slio succc:sivamente a.pprova
dn.s a.s netas das sessões de 2<5 e do di:1 27 do 
corrente. ~ 

o Sr. Oliveira Dragà-Peço u. 
palavra. 

o Sr. President;e-Tem a,palavra 
o nobre Deputa(lo. 

O Sr. Oliveirâ Braga___.:_Sr. Pre• 
sidente, o partido republicano do Estado que 
tenho · ·a -hdnra de representar .nesta Casa _ 
inscrevo na sua historia uma· pagina não 
curta de merecidos encomios, de rcconheci
mimto, de luto c do sa.uda<lcs. Como V. Ex. 
e a Can provavelmente sabem, acaba d~ 

37 
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fa.llecer, na cidade de Taubaté, localidade de 
sua residencia, onde tanto se distinguiu. e 
que para elle, na pbrase de notaYeL homem 
de lettras, constituía uma miniatura do 
Universo, o illustrado membt·o da l;ancada 
paulista, Sr. Dr. João Francisco Maita Ju
nior, que tão dignamente representava ne.3ta 
Casa o 3° dístricto daquelle Estado, district~ 

·esse que tenho a subida honra de representar. 
(Muito bem.) 

Dao-me uma virtude pl'ivada,disse D.l.gures 
alguem, que eu della deduzirei muitas c 
muitas virtudes cívicas ; e estv. verdade a 
ningu.em melhormonte se applica v a. do que 
ao illustre paulista que acabamos de perder. 

· Moço de reaes merecimentos, tendo foito 
uma bella carreira. aca.domica, com a felici
dade de ter sabido ovita.r impvudenci::ts do 
mocidade, perdoaveis quasí s~m}>re, uttcnto 

. á quadra em que são praticadas, mas que ú.s 
vezes tornam-se pt•e,judiciv.os att~ no decurso 

. da vid~ publica; formando-se muito moço. 
· · em 1882, si nã.o me engano, e contando no 
.- 3° districto do Estã.do de S. Paulo c na im-

.. portante cidade do seu nascirnonto muitas 
· ·.·· rslações de amizade, de parentes.:o c verda.

. deira. estima. mormente entre membro.> de 
g1•ande prestigio e influencia nos partidos 

.. monarchicos, que altel'nada.mente domina va.m 
' naquelle districto, a. ninguem mais do que 

.•... .. ao Dr. Malta Junior seria fa.cil, desdé que se 
~- filiasse a um dos partidos militantes do re-

gimen passado, fazer uma· ca.x•t•eira prospera 
c brilhante na vida publica e conquistar a<; 
mais elevadas posições. (Muito bem.) 

Talento e competencia para is~o não lhe 
faltavam ; entretanto, vemol-o, desde que 

:· iniciou setls passos na vida pra.tic~. a tralJa
. lhar a a luctar com inexcedível entltusiasmo 
e louva,~el dedicação, revelando-se capaz 
dos maiores sacl'ificios, pelos mais bellos e 
elevados ideaes da democracia, do progresso 

. e da civilização. (.Muito vem!) 
Assim ê que vcmol-o em periodo de diffi

culdafles e de provanç::~.s constituindo com os 
. seus co-religionarios, amigos e conterrane:>s 
•um grupo de republicanos valorosos, cheios 
.d.e corag~m. de talento · c . energia, hata-

: lhando pelos seus principios, em lima. qua
. dra em que só poderiam esperar contrél.rie

: >dades e desgosto:;:, abrindo mão de toda, as 
· ; va,ntagens e commodida.des pessoacs e sut'

_focando as aspirações que· porventura lhes 
· · tives~em perpassado pelos espíritos. · 

Além de sua extrema · dedicação aos pl'in-
. -cipios I'epuhlicano·~. q1te então. pela im

. prensa, pela tribuna e ém todas as opp~rtu
;; :nida,des que . se lhe deparavâm propagava 
~ com o maior ardor,· o illmtre paulista Dr. 

cMalta Junior advogou, trà.balhando e deba
. . tendo~.se com verdadeira abnegaÇão,· a santa 

causa da <Ugnidade dos brancos e da rehahi-

litação da patPia pela · emancipação dos -
negros, infelizes escravos. · 

E, em dado momento de desa;lento, quando 
se convenceu de que pelos meios r egulares. 
pelas medidas legisla~iva.s ia se retardando 
demais para o nosso paiz o. ambicionado 
momento da effectividad.e dessa conquista:. 
liberal, dessa victoria dos sentimentos huma
nitarios e civilizadores, elle, incansavcl e 
corajoso, foi com seus companheiros até {t& 
ultimas consequencias da.s suas nobilíssimas 
convicções. lutando nos pontos mais aeris
cados e perigosos dessa. sublime arena a 
gloriosa campanha. 

Vendo, com pezar, que, como um remedi(} 
enm•gico, ~ffi.caz, inevitavel na, occasião, era.: 
preciso desorganizat• o trabalho agricola. e 
auxiliar por t~dos os meios a fuga dos mar
tyr·es dos eitos e dos tl'oncos de tot•mentos~ 
art·o,jou-se tambem abnegadamente a essa.. 
pm•igosa em preza, incorrendo em odiosidades,_ 
sacrificando-se e emp1•egando a maior som ma,. 
de esforços em beneficio dos infelizeS' escra-
vos. Vemos, por estes factos ctue ligeiramente, 
narro.o são do domínio publico, que não se 
trata de um homem vulgar e sim de -um. . 
paulista de reaes merecimentos ..• 

O SR, BuENo m~ ANDRADA-Todos o consi-
deravam, e muito. · · · 

0 SR.. OLIVEIRA. BRAGA.-•.. séndo, _por
tanto, perfeitamente explicavel e legitima ~ 
grande magoa e o profundo sentimento com 
que o Estado, em que elle tanto se distin
guiu, recebeu · a fatal noticf:~. do seu inopi-
dado e prematuro passamento. · _ · 

Cavallleiro dé fino tt•ato e de esmerada 
educação~ soube desenvolver e manter no 
dist1•icto por onde fomos eleitos as mais sin· 
ceras e cordiaes relações. · 

Tão col'recto· era que p3ço permissão parrt, 
recordar um outro facto qric se deu com re
lação á. sua. pessoa e á·minlla obscura indi-
vidualidade. · 

Disputá.mos pot• meio de uma eleição 
prévia um logar na chapa que devia ser 
organizada pelo nosso partido ; •e, não porque 
fosse eu o mais digno, nio absolutamente 
porque tivesse .mais serviços e competencia. 
mas unicamente porque aprouve aos dire
_ctorios locaes e ao eleitorado que elles con..-' 
sultavam e representavam mostrarem-s@· 
mais generosos commigo, . obtive . maioria.. 
nessa referid<~ eleição prévia ; e quando era 
de presumir a quem o não conhecesse que o 
Sr. M.alta conservasse algum resentimento por 
aq uelle ·l'esultado,q uando algucm . tal vez cogi.
tasse. de levar algum .despt•estigio á .victoria 
de seu competidor,· · na. eleição definitiva, 
aconselhando a abstenção de · uma parte do 
eleitot•a.do, vimol-o, em acto immediato, di rir 
gir-se a seus amigos, pela imprensa, . rcferin-~ 
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tlo.:se com fmnq_ ucza o lca. ldade ao l'<l3uHado da 
prévia eleição, aconselhando aos seus amigos 
que respeihssem escrupulosamente a delilw
.l'ação dos directoeios loca.es, e psdimlo-lhes 
insistentemente que concorressem ás Ul'nas 
e suff1;agassem o nome de seu comp~tidoe, 
com quem sempre manteve as. mais estrei
tas relações de amizade e collegttismo. 

peoximo pass1do, no 4° districto do Es
tado de S. Paulo, p:tra preanchimento da 
vaga. de D~putado Federal, aberta pelo 
fallecimento do· Dr. Elias Fausto Pacheco.· 
Jordão. 

Era um c<~.valheiro na extensã.o fla pala
vra, um homem de intangível probidade, de 
firme:; cmvicçõ~s, d~ excellentes quali-
dades. . 

Na Cam::~rJ. dos Deputado3 do Estado de 
S. Paulo, onde varias voze3 occupou um:t 
cadeira e bateu-se c:>m galha1•dh pelos in
teresses do me:nno Estn.d.o, sempt•e com bri
lho (apoiados), distinguiu se como m!3mbro 
da me.~a. daqttella. a<Jsembléa, revelando-se 
~empro assiduo á-; se'!sões, oxacto no cumpri
mento de lieus deve1•as·, peompto continua
mente para trabalhar no que irnporta\lS3 no 
progresso e bem estar de seus commit-
tentes. · 

0 SR. BUE:NO DE ANORA.D.\. dá um aparte. 
0 SR. ÜLIVEIRA BRA.GA-E' verdade que 

pelo seu tempeeamen·~o ou por sm. moieltia 
nã.o occupa.va ft•equentemante a. teihuna.: 

· mas, toda a vez que o f<3z, deixou alli traço.> 
luminosos da sua p:J.'3Sagem, porque c:>mpro
vou sempre o seu elevadis~imo_ct•iterio, elo
quencia, -correcção e outros dotes de e3pi· 
rito. (Muito bem.) . 

Nestas condições, interpretando os senti· 
mentos da l,a.ncada do Estado que tenho a 
.honra .de representar nest1 Casa, (apoiados), 
e certo de que interpeeto os sentimentos de 
toda a Camara (apoiados), que teve a ventura 
de con'hecel-o e apreciar a.s hrilhantes q ua.· 
!idades de fl u~. dispunha. ess3 estima1issimo 
collega, venho pedit· a V. E:<. que se digne de 
consultar ú. Casl. si co1nente em que se lance 
_na. acta um. voto de profundo p·ezar por e~te 
doloroso acontecimento e se suspenda ases
sã.o, como u·ma, homenagem -de re,peito . c 
veneração . ào fin<i.do. (Muito lJem, mutto 
bem.) 

Ex:aminados clevidamente esses documen
tos, a commissão passa a expor o que dos 
m9smos verificou. " 

A junta apuradora do referido districto 
eleitol'al so:nmou os votos constantes de 77 
authenticas, que lha foram remettidas, e 
apresentou, sem impugnação de quem quer 
que fosse, o seguinte re3ultado: 
· Dr. Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda, 
6.640 votos. , 

Das 89 authenticas enviadas á Sect•etaria 
da 'C:tmara, 45 não se podem considerar va" 
lidas, pelí1 falta das respectivas cópias das · 
a'Ssignaturas dos eleitores no livro de pre"' 
sença (art. 43, § 22, na lei n. 35, de 26 de 
janeiro de 1892). Isso, porém, em nada altera ' '' 
o :r:e.mlta1o da votfl.ção, pois que o unico 
«Jandidato sutfra.gado, em toio o districto, 
foi o Dr. R'Jiolpho Miranda, cujo diplomv. · ···, 
não S'lffrau contestação. ·· <:: 

Parante a Uommissão, que, na fórma do .. ,, 
regimento, se reuniu pa.ra ouvir os interes· 
sados, não app:treceu1•aclamaçã'J de qualquer· .., 
natureza contra a validade da eleição. ·. . ... 

Em vista do exp:>sto, é a Commi.isão de· ': 
p::t1•ec3r : · · ·' 

1°, seja approva.da a eleição ·realizada a 
13 de junho deste anno, no 4° districto de 
S Paulo· -· 

·2°, qua' seja raconhecido Deputado r pelo .;: 
mesmo districto,o Dr. Rodolpho Nogueira da ·' 
Ro:lha Miranda. · 

Sa.la das C;)mmi:BÕe3, 29 de julho de 1901 •. \' 
-E~peridi{ío, presidente.-José Euzebio, re• o 
lator.- ArroxeUas Galvcro. - Tallares ·· âe~c 
~~. . ·~ 

O Sr. Presidente -Não havendõ ,: 
nada m1is a tt•atae, designo para à.manhã., :; 
a masrn'J or.lem do dia de hoje, isto é:, . :., 

Posto a vvt')S, é unanim3m3nte approvado · Primeira parte, até 2 1/.2 horas ou antes :; 
Votação do proj~cto n. 103 A, de 1900. 

(23, de 1901), julgando que não devem ser ac· : 
ceitas M emendas offerecidas na 3a. discussão<' 
do prvjecton. 103, de 19:10, queequipa.ra;'para) 
os e!feitos da percepção do montepio,· mWc::.< 
tar, o p:1e decrepito ou invalido,. que não:;. 
tiver outro amparo, á, mãe, viuva ou soltei-~ 
ra, ·de ófficial fallecido (3" discussão) : ":; 

o requerimento do Sr.. O li v eira Braga. 
Vae a. irnprimir o s3guinte 

PARECBR 

N. 33- 1901 

Reconhec~ De11utado pelo io disti·icto do 
Estado de S. P(!Ulo, o SI', Rodolpho No· 
guei1·a dei Rocha Miranda 

. A' Comm.issíh .de Petiçõ;n e· Pod:ere3 
foram presentes a. cú_pia da ~cta .g0r~l_da 
a.pura.ção e 89 authentlcl.s r':lat.tvas a. el~wao, 

· que se procedeu,. no 1lta 13 de JU:nho a . . ..· . . . 

Votação do projecto n. 15'J, de 19JO, man.:: 
dando considerar, como . appróvaçõe.i plenas,<:; 
as appri>vaçõe3 -simples, com o grão seis, . 
obtidas paios alumnos que astudaram na ex~ • 
tió.cta Escola. Milit,.l.r do Rio Grande do Sul,'' 
p3lo regülamonto do 1884 (2a discuss~o) ; 
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Votação do projccto n. 104, de l!JOI, au- anno, qtfe fixa a força naval para o ex.ercicio 
torizanuo o Governo a abrir n.o :.\Iinisterio de HJ02 ; 
das Relações Exteriorcfi o credito da. qn:.mtia 3 a. discussã-o do :projccto n. 67, de 1901, au
nece.ssaria, até 130:000$, em om•o, para oc- torizanun o Poder Executivo a abl'ir <\o Mi
correr ús dcspezas com a representação hra- nistcrio da Guerra o credito extra.ordinv.rio 
zileira n'~ segunda. conferencm internacional de 4:806$630, par<J, cumprir <~ -senterÍç<L do 
amoricq,na, que se rennirá no :c\Iexico (2a Supremo ·Tribunal Federal, quo mrwdoU--pa
tliscussão) ; · • gar ao 11)ajor Democrito Ferreira du. Silva os 

Continuação da 3a. discussão (lo projccto vencimentos, ·quo deixou de raceber como 
n. 42 B, de 1901, quefixa as forças de terra lente, em disponibilidade, da Escola 1-Iilitar 

. paN o oxercicio de 1902 ; do Estado do Rio Grande do Sul; 
· 3~ discu~sã.o do projccto 11 • 2 17, rle 1900• 2" dígcu.:são _do projccto n. 43 A, do l9J1, . 
autorizando .o Poder Executivo a abrir a.o rmtorizand o o' Poder Executivo a abrir ao 

. Minis r.erio da Marinha 0 credito e ;pecial rle · rdinistcl'io da. J n-;tiça o X ego cios Interiores o 
· li: 760$, para pagamento do soldo 110 vice- credito cx:traordinarío do 2:827$800, para 
·. almirante Arthur J aceguay, revertido ao 
. quadro eifectivo da armada ; p:'.gamento a D. Eugenia Torrelio Corri}a do 
· 3" discussão do projecto n. 77, de 1901, re- Araujo, vi uva do juiz de dir0ito, em dispo-

latiYo ú emenda oill .. crccidü. i1a 2• discussão nibjJida.de, bt),charel Lindolpho Hisbello CO'r-. 
rêa de Ar~~uJ·o; · 

. do projecto n. 217, de 1000, an torizal'ldo o · 
Poder Executivo a abrir ao il'linístel'io da Nova discussão da emend<'· do Sr. Heredia 

. Guerra o credito espe::ial de 8:415$000, pat'a de Sá <to project'J n. 38 A, de 1901, c1ue au
.pagamento dos Yencimontos do tenente-co- toriz<1• o Governo n. confirmar, attendendo ás 

:· ronel Innocencio Serzedelio Corrêa, revel'- necess:1rías vn.g,!,S, no primeiro posto de otri· 
.:"tido ao serviço do exercito c de leu te da. Es- cia.l do exercito, os ü.lfcres gru.duados que 

cola :Militar, pot' acto legislativo; tiverom obtido as appro,·ações plenas de que 
2a di::icussão do projecto n. 81, de 1901, Ü'<tGao t~rt. 93 do regula.mento ~de 18 de 

restabelecendo para todos os effeitos o decretô abril de 1898 ; 
legislativo• n. 657, de 25 de novembro de Dlscus:;ão ·uuica do projecto n. lú2, do 

. 1899 ; · · 1901, autorizando o Governo a conceder uri1 
. Continuação da 3a. discus3P,o ,do projecto anno de licenç<),, com todos os vencimentos, 

Ii. 46, de 1901, autorizat"tdo o Pod_er Exe~u- ao Dr. :M;~.noel José de Queiroz Feereira, prc-
·.· tivo a abrü• ao Ministerio da Guerra o cre- parador de phyi:iic:1, d<.1. E:-;c()l<'· Polytechnica, 

dito ext'r<wrdinario de 4:225;~800, para paga- pa.ra tratar de sna saudc; · 
me-nto- do ordc•.nado a que tem direito o alrpo- Discussão unica do pro,jecto n. 242, de 
xarife do cxtincto Arsene.l de Guerra de · 1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
.Pe-rnambuco Joio Climaco do:'l Sa.ntos Bel'- percelJe D. Cybele de Mendonça Souza Mon· 
nardes; - teiro, viuva. do tenente honorario do exer-

Ci:mtinnaçã.o-da discussão unica do rmrecer cHo Hcleodoro Avel.ino de Souza Monteiro; 
n. 14,. de 190-l', opinando no sentido de serem sa· discussão do pr.oJ·ecto n: 264, de 1000, 
acceita.s as emendas o!ferecidas na 3a dis-

' cnssão do }Jl'.OJ·ecto n. 99 B, de 1900, que autorizando o Governo a p1•orogar o prazo 
concedido à Sociedade Montepio Geral de 

·reorg::t-lÜZlL a Justiça do Districto Federal; · Economica dos Servidores da Esüado, .para 
·continuação da 2a di'.lcussão do projecto indemnizar ao 1fhesourv Federal da quantra 

"ll. 27 A, de 190 l, estabelecendo 1'egras para de que lhe é devedora., até que essa institui: 
·.a a.djudica~:ão de bens nas exequções em geral, ção regularize sua situação, po(lendo· mesmo 
::çom voto· em separado do Sr. Azevedo MU.r- releval-a do pagamento da imr)ortancia. em 
qües; · -

. . . Continul).çlio da .3a discussão do projecto que ticou alcançada no anno de 1899; 
~, -:n, .268 A, de 1900, ê).utorizando o Poder Ex- la discussã.o do projecto n: ll A, de -1901, 
·:ecutivo a garantir ' os jur<;Js e amortização, autorizando o Poder Executivo a abrir um 
durante 15 annos, na importancia annüal credito da quantia de 2:638$045 · ao :Míniste
de" il:500~. correspondente" a.o emprestimo- l'iÇI da Fazenda .. pà.ra pagam~nto de forr~, 

' de. 650:000$, · juros de 7.%, e amortização:: gens, ~gua e obJec.tos de exp3dtente foen_e_cl
, .de 4. o ,1 ~. q üe o1fectuar a Associação · do Quarto ·dos pGla Companhta das. ~gua.~ de · Macew e 
. . Centena:eio do Brazil, para o fim de c~m- outros, por cont~ ~o M1mster10 .da Guerr~, 
Stl~uü'· o eiificio 'destinado :.í Escola de Beilas- durante os exerc1ciOs .de 1894, 1896, 1897 e 

. Ar-tes~ • · · · · · 1898; 
. ·. s·· d: ,t .- 9 j·2 · h , . · · ·· t . . 3" discussão do projeéto n. 231 A, de 1900. 

egun "' par e, as ~ 1 · oras . ou an es · elevando a 16 o nume~o de engel}heiros che-
Côntinuaç~o da discusslio unica; da emenda fes de districto. na Directol'ia · Garal dos 

·_d(}-Senado ao pi'ojecto ns. 15 A c I-5 B, deste . Telegmphos, no êxcrcicio de HlOl; 
: •·· . : 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:06 - Página 1 de 45 

SESSÃO EM 30 DE JULHO DE l~Ul ~U3 ___ _ 

s11spcndeu sua :publicação. Eis :porque recorre _ 
iL tribuna. 

Lê alguns trechos do n.rtigo, lê o que diz 
Levanta-se a. sessão ás 12 hor~ts e 45 minu- do Congre::>so um do::; membros mais :proemi- \ 

to~ da tarde. nen tes_ da dyno.stia dominante. . 

sa discussão do :projecto n. 103, do 190 l' 
m::tt•cando os casos e a forma da. revisão das 
condemnações. 

63a. SESSÃ.O EM 30 DE JwLHO DE 190 l 

Mas este homem nã.o tem a envergadura 
para uma obr<t de tão grande imporhncia; 
como ·a -do balanço :politico _da Re:publica. 
Sua incapacidade se revela nas contradicções, 
nos erros, nt~s id~as falsas de que e.,;tà cheio o 
seu artigo, so1Jretudo quando, referindo-se ii. 
q_uestão da fqrma de governo, acha-a uma. _ 

. . . cousa sem vn.Ior. 
Preszdencza dos Srs. Va:;

0
cleMello (Preszdente),. Entra 0 orador em h'.rgas considerações, no 

Ca1·los de Novaes (1. 8ec1·etw·io), Angelo intuito de mostrar que <t fórmu. (le governo 
Neto (2° Seo·etm·io) e Ca1'losde Novaes (1° Se- niio é um c:•.pricho, nã.o ê uma inutJ!idade. -· 
cretco·io) Ella sernpt'O existiu desde os temvos pre· -

historicos ; é ·,J rcsult<l.do da evolução intima. 
Ao meio-di<\ procedo-se á chamada, n. que das sociedades. 

respondem os Srs. Vü.z de Mello, C<~rlos úe \Em seguicl<~, mostra como a fórmil. J.'epubli-:: 
Nov<•es, Angelo Neto, Aga.pito dos Santos, Cll.I'Ht na Amel'ica ú o resulbdo desta mesmn, 
Luiz Gualberto, Carlos Iv!arcellin.o .. Roddgue.'i evolução intima. 

1 Fernandes, José Euzelno, Chr1stmo _Cruz, Dü·io, porém, que tudo isto é um modo de. 
Anizio de Abreu, NogueiraAcciol.y, Francisco ver; quo é uma opinião. Mas a historia das 
Sá, Frederico Borges, Gonçalo Souto, Augusto opiniões é n · historía -do pensamento hu-

- Severo, Tavares de Lyra, Ermirio Coutinho, mano. 
Cor1,1elio JaFonseca,PcdroP<lrnambnco.Aifon- o erro do jormlísta ele s. Paulo não é só 
so Costa,, José Dua1·te,Epaminondas Gracindo, este. 
Araujo Góes, ArroxeUas Galvão, .Joviniano Erro tambem ha quanuo assign:1la com dor 
de Carvn.lho, Fausto Cardoso, Sca.bra, Manoel a dive1·gencia entre o que so :pregou na pro
Caetano, S11tyro Dias, Alves Bat·b ~;sa, Rodri- paganüa e o que está eil'cc&uad.o, entre o 
gues Lima, Ptwanhos l\'1on tencgro, Pinheiro sonho e n. l'ealidade . 
. Junior, Cobo dos Reis, Nilo Peçanha, Alves Est;a,.questã.o :precisa ser discutida com. 
de Brito, Silva CD.stro, Custodio Coelho .. Julio cuidado, :pot•quanto é uma modalidade da -
Santos, Am·elia.no dqs Smtos, Martins Tei- muito repetida e ridicula exclarnação: «Esta 
xeira, OUvcrea. Figueiredo, .Joarglim Bt•ovos, .não é a Republica dos meus sonhos !» 
Thoophilo Ottoni, Penido Filho, llucno U.c Esta exclmnação enfraquece a fé dos repu~ .. 
Paiva, Alfredo Pinto, Leonel Filho, Henrique l1licanos sincoros, fa.z com que os dubios 
Salle~. Mn,yri n_k, Ca.rl?s Ott.oni, Manoel Ful- :fuja.m, alenta os restam·~clores. . . 
gen~IO. No::mmra. JuniOI', Lmdolpho C<tetano, Vac estudar a questao (~ luz da sClencw. ·· 
Eduardo Pimentel, Olcgal'io Maciel, Dino ]Jsycbologica., ele que tanto C<~beútü faz o 
Bneno, Bueno lle Andrt1da, Adolpho Gordo, jornalista, paulista. 
Edmundo da Fonse~a.- On.rlos C;J.valca.nti, o que ha n. admirai' nesse f;_unoso caso po-
Paulu. Rl~mos, F1•ancisco Toloni;ino, Marçat ·Htico ~ 
Escob:.!.I', Soares dos Stl,ntos, Vcspasiano do Divergencin. entre idéas e factos. 
Allmquerquc e Diogo Fortuna. Eis o caso da monstruosidade politica que 

Abro-se ll. sessão. · le-vou o jornalista de S. Paulo <L esct·ever o
seu artigo. 

E' lida. c sem delnl.te a.pprovada u. actu._ dt1. Mas e:sse publicista, que tant<l. ituport~ncia -. 
sessão antecedente. dá â psychologia., mostra nos seus escr1ptos 

O Sa". Fau&Jto Cai"doso (pa1·a 
uma explicaç{ío JJessoal).(liZ que, :pedindo a 
pahwra ]Jn.ra uma explicação :pessoal, não 
transgrido o Regimento. · 

Solicitou-a para discutir o :wtigo em que 
um dilettante de S. Paulo, sob o :pretexto de 
f<-l.Zer o bu.lanço :politico da Republici1, atir<1 
sobre os homens o os pode1·es publicos ·as 
mai-ores insultos e os maiores ultrages. 

Pr:etendia responder pela imprensa, 1uas o 
o r nal a r1ue destimwa sua respos~a, O Dia, 

desconhecer a alma. human~. :_ 
Diz S. S. qne confrontar c:~s idéas prega.~as ~ , 

na pro:pagandn. com os lO annos da Republica. _ 
é reconhecer qué a estructura levantada, 
sol)re o,; destroços das -antigas instituições 
não passa de umu. trist(3 desillusão. 

Não :;e :pódc revelar maior ignorancia 
philosophica, nã.o . se :póde reveh~r. menor 
somma de conhecimentos sociologicos e 
psychologicos. · 

Na sociologia., :q_ão _ se registra o pheno- . 
meno de um principio transfundii.'-se no 
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organismo social, sem se modificar na fórrna 
e na essencia. . -

Tambem perante a psychologia rião se 
comprehende que uma. idéa se transforme 
em realidade, sem ser modificada ou desfi

- -- gurada. 
Seria um acon ~ecimento contrario ao feitio 

_ . da alma humanJ.. 
O que causa. surpresa ao jornalista de 

S. Paulo é um facto commum. 
_, _ A alma humana não é uniforme ; nossas 
· idéas e nossos actos não nascem de um só 
manancial. 

Diversos são os aspectos da alma humana 
e o publicista paulista mostra. não os conhe-_ 
cer. 

· Eis porque o sceptico discute a existencia. 
de Deus, não acredita na immortalidade da 
alma, mas curva-se humilde -deante da ma
gestade de um templo, tirando, submisso, o 
seu chapéu. 

Passa o orador a definir, pot• meio de ex
emplos e citações historicas, o que é o sopho 

o que é a realidade e pergunta: porque 
esse pasmo e essa dor deante da Republiica 
que sonhou e essa que ahi está ~ 

Refere-se ,em seguida ao período de dez 
_ _:- annos em torno do qual o articulist:\ fez 
~ i;.~, :- gyrar a sua argumentação, achando que 
' nesse ponto o Sr. Alberto Saltes d~nnncia 

:flagrantemente a sua ignorancia das ma.is 
rudimentares noçõos de psychologia, sciencia 
essa que S. Ex. aliás cita innumeras vezes 
no seu artigo. 

Já de ha muito tempo eram conhecidos do 
orador o np;me e o espírito do Sr. Alberto 
Salles: de rim e de outro elle teve noticias, 
por intermedio da avolumada, obra. Politica 
Republicana. 

O orador leu-a no periodo roseo de sua 
ex.istencia, em que o espírito facilmente 
a.:ppreheüde noções o emoções, ra:ciocinios e 

" .. sentimentos, e apezar disso o Sr. Alberto 
Salles não o convenceu nem o impressionou 
e, ao lel-o, o orador teve a. impressão de uma 
luz que não -descia de um astro, mas que 
su bià de uma caldeira.. . 
· E' o mesmo o homem que escreveu o livr-o 
cheio de sonhos e o que escreveu o m~tigo 

· clieio de dissabores. 
. Voltará ao assumpto, pbrque tem de tratar 
de materia importante, actualmente em de
bate, a revisão constitucional. Portanto, 

~:: . termina hoje as suas palavras, dizendo que é 
:·, preciso que os brazileiros tenham fé no braço 
r-;:c e na intelligencia, no pensamento e no traba
-'. lho, e, sobretudo, na Republica, que está 

destinada. a. levar t\ America. -á grandeza. 
,- , (Muito bem. O on,dm· e felicitado. Palinas no 
:: recinto.) 
, · . Compn.recem mais os Srs: Urbano San
, . tos, Albuquerque Serejo, Ga.lJriel Salgauo1 

Arthur Lemos, !nulo do Brazil, Luiz Domin- . 
gues, Guedelhn. Mourão, João Gayoso, Joa
quim Pires, Raymundo Artbm•, Thomaz Ac
cioly, Virgílio Brigido, João Lopes; Sergio 
Saboya, Lima FUho, Camillo de Hollanda., -
Teixeira de Sá, Bricio Filho, João Vieira, 'Pe· 
reira de Ly1•a, Moreira Alves, Esmeraldino 
Bandeira, Raymundo de Miranda, Rod1•igues 
Dol'ia, Cn,stro Rebello. Neiva, Milton, Tosta, 
Felíx Gsspar, Eugenio Tourinbo, Páula Gui
marães, Adalberto Guimarães, Augusto de 
Freitas, Tolentino dos Santos, Eduardo Ra
mos, Galdino Loreto, José Monjardim, José 
Marcellino, Heredia de S{t, lrineu Machado, 
Henrique Lagden, Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sâ 
Freire, Barros F1~anco Junior, Pereira. Lima, 
José Bonifacio, Monteiro de Bar1•os, Landul
pho de Magalhães~ Pa(\tn. Rezemle, Fer
nando Prestes, Oliveira Braga, Costa Junior, 
Cajado, Cincinato Braga, Ar<1ujo Cintra., Tei
xeira Brandão, Ovidio Abrantes, Lindolpho 
Serra, Manoel Alves, Xa'ttiel' do-Valle, João 
Candido, Alencar Guimm•ães, Lamenha. Lins, 
Ba.rbosa. Lima, F1•ancisco Moura,·· Germano 
Hasslocher, Francisco Alencastro, Victorino 
Mont~iro, Alfredo Varella, Campos Ca1•tier e 
Cassiano do Nascimento. 

Deixa.m de comparecer com causa partici
pada os Srs. José Boiteux, Sá Peixoto, Pedro 
Chermont, Pereir<L Reis, Soares Neiva, Trin
dade, Silva Mariz, Gomes de Mattos, Estacio 
Coimbra, Elpidió Figu()il'edo, F1•ancisco So
dré, Vergne de Abt•eu, 1\Iarcolino Moura, 
Dionysio Ccl'qucirtl, Sampaio :B'erraz, Raul 
Bar1·oso, Martinho Campos, Pereira dos 
Sau~.os, Rangel Pestana, Estevão Lobo, Gas
tão da Cunha, Francisco Veign., Ildefonso AI
vim, Necesio Tavat•es, Silveira Drummond, 
A1•&hur Torres, Rodolpho Paixão, Miranda 
Azevedo, Gustavo Godoy, Domingues de C<Ls
tro; Valois de Castt·o, Paulino Carlos_, Al
fredo Ellis, Xaviet• de Almeida, Angelo Pi..; 
nheiro e Pinto da Rocha. 

E sem causa, os Srs. Antonio Bastos, Sel'
zedello Corr.êa, Cunha Martins, Eloy de 
Souza, Celso de Souza., Malaquias Gonçalves, 
Sylvio Romero, Antonino Fialho, Deocleciano 
de Souza, Lourenço Baptista, Viriato Masca
renhas, João Luiz, Monteiro da Silveira, 
Esperidião, Carneiro de Rezende, Francisco 
Salles, b-dalberto Fm•raz, Lamounier Godo
fredo, Antonio Zacluirias, Sabino Barroso, 
Lamartine, Moreit•a da Silva, Joaquim Al
varo, Luiz Piza, Aze-vedo Marques, Hermene
gildo de Moraes; Benedicto de Souza, Riva-
davia Corrêa e Aureliano Barbosa. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. P~u·anhos l\J:ont.enegro 
(pela ordem)- Sr. Presidente, achando-se 



n~ ante-sala o Sr. Dr. Augusto FranÇa, Depu
tado eleito e reconhecido pelo 1 o districto 
·flo Estado da Bahia, peço a V. Ex:. que o 
faça introduzir no ·recinto afim de prestar o 
<ilompromisso regimental. 

(O S1·. Ptesidente convid(_1, os S1·s. 3o e 4o 
Secretm·ios a i1·em .~·ecebm· o mesmo senlJ,or, 
o qual, sendo inh·odu:::ído no recinto, presta 
junto á frfesa, o comp1·omisso regim,ental.) 
·Em seguida são successiva.mente sem de

bate approvadas as redacQões finaes dos pro.
jectos ns. 12 B e 88 A, de 1901, para serem 
enviados ao Senado. · 

·São lidos, julgados objecto de deliberação e 
enviados á Commissão de Orçame!)to, os se
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2. o A limitn.r a importancia, dos empres
timos e adeantamentos sobre safras futuras 
ao mínimo de 6:000$ e ao ma:dmo de 24:000$, 
e o prazo dos mesmos a 18 mezes, no ma
ximo. 

3. o Não effectua.r novos contractos com os .. 
mutuarios antes de cumpridos e saldados -os 
anteriores. _ . 

Art 3. o O banco crearâ um fundo especial 
de integralização de 3.000:000$, do qual se
rão subscriptores os lavra.doNlS do Estado e o 
proprio Estado do Sergipe; este, si se manti.,. 
ver a lei n. 386, de 18 de outubro de 190Ó, 
que o manda subscrever 300:000.$ do capital 
do banco que a.hi se fundm•. . · 

PROJECTOS • § l. o Os mntual'ios subscreverão para este·' 
fundo um valor CCJ.Uivalente a. 10 °/0 - da i;m- · 

.guintes . 

N. 122- 1901 portancia de seus contractos. . · 
.At~tm·í~a 0 Go~erno a,- concede~· ao cídadci:o § 2. o O banco emtttirá cautella.s das en

Joao Pe>·eim Ban·eto ott á sociedade qtte tradas que os subscriptores realizarem, e,· 
.clle organi;;a-t, a ga>·antia de jtwos de. 6 G I 

0 
sobre esses títulos, emprestará dous terços, ~ 

e de amo~·tização em 20 an.nos, da qttantia levando os lucros CJ.Ue, porventura, resülta• 
de 2 .000:000.~ pa~·a fundai· em Al:acojú rem dessa operação, ao credito do fundo es
.(Sei·gipe), -·mn banco de credito ag1·icola mo· :pecial de integ1•aliz<J.ção. . 
vcl ; e dá out1·as p1·ouidencias § 3. o Essas ca,utellas se1'ão titulos de de· -

posito e representarão acções a integralizar, 
O Congresso Nacional decreta.: mas sô serão transmissíveis por herança, 
AI't. }.o Fie~ o Governo autoriz:1.do a con· cabando aos herdeiros, lavradores ou não, o 

··ceder ao cidadão João Pereii·a Barreto ou á .direito de as integralizai' e se tornarem 
sociedade que elle organizai' a gm'<tntia de accionistas do banco. 
:juro de 6 o 1 o e de amortização em 20 annos, § 4: o A integralização do fundo especiaL · 
da quantia de 2. 000:000$, para fnndtl.r em far-se-ha po1' chamadas annuaes de 10 o 1 o. 

Ar<tcajil, Estado de Sergipe, um banco de Para ella concorrerão ainda, além doslucros 
credito agt•icola. movei, sob 6 titulo-Banco resultantes dos emprestimos sobt•e cautellas, 
Agrícola. do So1•gipe, tendo por fim: as quotas de 10 °/o de seus lucros líquidos, 

§ 1,0 Auxilia.1• oslavradoi•es, de prefcrencia que o banco para isto abonará .. 
os de canna e algodão, fazendo-lhes empres- § 5.o Os vàlores entrados e destinados ú. 
timos mediante penhor de P1'oductos arma- integralização do fundo especial serão ro- . 
zenados, o adeantameutos mediante penhor duzidos pelo banco a apolices e outros titu:-: 
de safras futuras, . ao juro maximo de 9 o I o ; los de cl'edito publico; cujos 'juros perten~ 

§ 2." Ab1•ir mn<~ seçção comrnissa.ria que cerão ao fundo. . · 
e$tabeleça relações ilirectas com as praças do 
n01•te, até Manáos, e do sul, a.té Rio Grande, § 6. o Si. antes de passado o prazo do. ga~ 
:po.l'a nellas vendei' os prodnctos dos mutua- rantia de amortização o fundo especial es- · 
rios e consignantes, que o quizerem, de tiver integralizado, o banco liquidará a ope· 
conta delles, mediante connnissão que se não ração a que ella der origem, e logo que o 
'eleve a 3 %. fundo estiver integralizado, convocará os · 

c) promover a navegação a vapor do porto subscriptores delle para organizar um novo 
de Ara.cajú ao do Rio Grande,pelo d~ Santos, banco com o capital de 5. 000:000$, o quat , 
caso o governo do · Estado mantenha. a . lei succoderâ ao primeiro com o mesmo titulo; · . 
n. 392, de 23 de outubro de 1900, que a snb- fins e c?m os mesmos direitos e obrigaQões . . : 
v.enciona com 60:000$ annuaes. Art. 4. o O Gov-erno nomeará um fiscal de~: .'· 

·Art. 2. 0 O· concessionario fica obrigado : sua cenfiança, e lhe fiiarâ, com as attri.;; ·_ 
1. 0 A depositai' com antecedencia na Dele- buições que entender,honorarios; que o banco.\ 

gacía Fiscal do Thesouro, em Sergipe,- letras pagará.. - · · . .· 
a.ssignadas pelos mutuarios, na importancla Art. 5.o Revogam. -se as . disposições ·ero. · 
de 163:000$, valor da g().rantia de juros c 

· amortização dada pelo Governo, e a resgatar contrario. . :>. 
essas lettras ao passo que se liquidare1n · as Sala das sessões, 23 de julho de 1!101. ""-: . 

. operações que as tiver originado. Fausto Ca~·doso. 
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N. 123- 1901 Art. 2.o Revogam-se as disposições em' 
contrario. -

c~·IJcZ ·uma ca:leÍJ"Ct de .arte decorativa aP_pli- Sala das sessões, 22 de julho de 1901.-
cada na E~cola Nacwrwl .ele Bellas .rb tes, Heredia de Sà.-Henrique Lagden. 
para estudo do desenvolmmento ela estru- . , . . . . . . . -:-
ctm·a decorativa, sua. estylüaçJo e oujecto de I E. hrlo,..., JUlgaclo . ~~Jecto de ~~li b_m;n,çao .~ · 
sua appliwçc1o immediata; c âá outms pro- o~v1aªo ct Co~m1s:sao d~ ConstlttUÇcLO, Lo-
videncias g1slaçao e Ju~t1ça, o segumte 

O Congresso Leg-islativo dcc1·eta. : 
Art. 1. 0 O plano da organização do ensino 

na Escola Nacional de Bella;; A.etes ser(L au
·gmentado de um curso especial de compo
sição decorativa applicada â.s artes inclus
triaes. 

§ l. 0 Para esse :fim fica. Cl'en.da uma ca
.deira de arte decorativa. applicada. em que 
se far<t· o estudo do desenvolvimento da cs
tructura decol'ativa, sua est.ylização e ob
jecto de sua applicaçã.o immeuia.ta. 

§ 2.0 A ma.6eicula. nesse Ctlrso e!fcctual'
se-ha meliante as condíçõc'> ex.igid.as p<1l\~ o 
dos demais cursos especiaes. 

Art. 2.0 Revogu.m-sc as disposições em 
contra do. 

Sain. da'> sossõe-:, 23 de jLllho tle 1901. -
Jose Dual'te. 

N. 125- lDOl 

Concede as ranlagens da gmti(icaçl7o addiáo
?Wl d c 20 °/ o sovnJ sctts w:nâmcnlos a lo
dos os mcsii'Cs c cont1·a-mestl·cs dos m·senaes 
de Man:nha da RcpHlilica, qvc contm·cm 
1itais de 20 m1nos ele sc,"v:·ço 

O Congt•e::;~o Nn.cionalrc;:;nlrc: 
Al'L 1. 0 Uo.,ar·ão das vanhgnn.s (!-\ gt'a.Gi

tlca.c;ã.o addiciona.l do ~o "/o sobre seus vonci
men tos brios os mestres o contr•;.L-mostros 
tlos :wscn:ws do 1'1-Iarinha (h Rcpubllca., qne 

. contarem m<Lis 1lc 20 annos de ::>erviço. 
Art. 2. 0 Rm·og:.m1-SC as uispo::;içõcs om 

contrario. 
Sala. da-; sessões, ~2 de julho de 1901.

He1·edia de Séi.-Hem·1:que Lagr1en_. 

N. 126 - 1901 

Reduz de 15 a 10 annos o tempo ele serviço 
exigido pelo art. 335 do regttlamento dos 
CorreiOs da Republica, afim de que os 1'e
specti1Jos cm·tei1·os . domecem o. percebc1· a 

. gtatijicaçlíO addiciona.l 

O Congresso Nacional resolve: 
, Art. 1. c Fica, rerluzido de 15 a 10 annos 

·o tempo de ser· viço exigido pelo art. 335 do 
regulamento dos Correios da nepublic;t, afim 
de qua os respectivos carteil'os comecem a 
perceber a gratificação addicionttl relativa 
ao tempo de serviço, post<:ti. · 

PROJECTO n, 124 

Mocli(tca a lei que deu oJ·ganizaçl7o ao Districto 
Pecleral augmcntanclo o nume1·o de inten
del~tes ' tonumdo o cm·go de P1·e{eito de 
eleiça:d popular e dando outras prot,idencias •. 

O Congresso N<wional decreta: 
ArL 1.° Fica elevado a 21 o numero de 

membros do Pode1• Legislativo Municipa.l, a 
que se ref<.~re o art. 7~ da lei n. 85, de 20 
de setembro nD l8.J2. . 

Art. 2. o Calli~ um ·dos distelc:tos elei&oraes 
em que; pelo decreto n. 153, de 3 de ago.:lto 
dc 1803, e;-)tá dividido o Districto Fede1·al, 
olea-erá. 7 meli1bros do Conselho Municipal, · 
alt.ct\tdas, assim, nesta parte as disposições 
do at•G. 2° do decreto n. 1.910, de 18 de de
zembro de 1894 e do a1•t. 2° tla Lei n. 2J8, de 
15 de dezembro do mesmo anuo. 

Art. 3. 0 A eleição de intendentes muni
cipaes ter<"" loga1· na ultima clomíng<L do mez 
de dezembro (lllC preced!Jt' a extincçã.o do 
mand<tto. · 

Art. 4. o O mandato legishüivo municipal 
dura.rá dous annos,I·cputanc\o-se'oxtincto no 
<lia da 11osso do conselho succcssor. 

Art . .5. o O conselho rcunll·-se-ha em sessões 
ot·dimwi:ts duas ve:ws no anno, sendo um;;. <le 
1 rlo llllt.J'co a 311 de m:üo e a soguntléL de l de 
setembro, a 3U de novcmbeo. })t'ot•ogn. v eis 
nma o o11tea po1· clolibi'H'açito do Conscllw. 

Art. 6 .o Pod(}l'á o conselho set' Ct>nvoc:~do 
extl'aOl'dinal'iamcntc pelo Prefeito M11nici· 
pa1 ou pelo presidente do Conselho, mediante 
reqnel'imento e:>cl'ipto e fundamentado, d~ 
ma.iorLL de seus membros.(P::wagrn.ph~ unico 
o ad. 11, da lei n. 85, de 1802.) 

Art. 7°. Os intenclentes municipaes per-
ceberão dul'~tnte as sessões oedinari:~s e as 
convoca.das pelo Prefeito o subsídio mensal ll 

de l :000.~000. 
Art. 8°. Nã.o serã.o sulJsidiadas a.s sessões 

tle prorogaçã.o nem as de convocaç~ã.o clo
pre:>idcnte, a. requel'imento {lo Conselho • 

Art. ~o. O Prefeito. que consm•vará as. 
mesmas a.ttribuições, é cargo de eleição po
pula.r, q_ ue se fará por escrutínio uninonimal 
em todo o Distrwto Federal, na. ulttma do, 
ming<~ de dezembro do anno anterior áquelle 
em que expiear o mandato, revogado, assim, 
o art. 18, do decreto n: 85, de 1892. 

Art. 10. O mand~~to do Prefeito durará. 
tres o.nnos. 
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Art. ll. A eleição de intendentes se fv.r(~ Art. 15. Na ultima dominga. de dezembro 
peh fôrma ostétbclecida no art. 2°, votando do corrente anno :proccclor-se-ha á eleição 
cada. eleüol' em uma lista (le cinco nomes, de Prefeito e do intendentes munici:pae~ para,. 
respei~ada as::;im, a representação das mino- o biennio o triennio a começarem em 1902. 
rias. 
• Art. 12. A apuração dc'.S eleições. de in- Art. lô. As sessões preparatorias do Con-
. selho assim eleito, começarão a 20 de feve-
tendentes e de Prefoit:o será feita ~ela Junta rciro e a a,ber.tura solemne terá. lorra,r a 1 
de Pr·etores, l)Ch\ forma em YJgor para Llo março o 

aquellas, com recurso voluntario para o · · _ 
Conselho Supremo da Côrto. de Appella.ção.l Art.: 17_ •. ? man~lato do actn:ü Conselho 

§ 1 o E···· . " ·á · t t d t se extmgl1lra no dv1 em cgw começa,rem as 
. · '~:se 1 ecm::;o se

1
1 m e~'P.0~;0 e~ r? ílossõ_cs prepara to rias Llo q_ ue lhe succeder. 

de cwc~ d~1.s co~t~~os ua p~l.Jhc,~çao da c.ctJ. Art. 18. Com a posse do Prefeito eleito 
da ~p~raça~ ,no JOtna~ O~Clal. , cr _ . ·• na fórma do arG. ()o, cessm·ão as funcçõcs do 
. § 2 .. Dc~l ·~ 0 de 70 ch~s 1mproro"'rrv Cis,con- que então as exercer por nomeação do Poder 

ta.dos d,t d,~~a. do rccebun~nto do ;recm·so~ de Executivo Federal. 
f!UG lavt·<~r~L_ termo.~}· Sect·.eta.tT\ ela. co.~,l;~ Art. 19. continuam em vigo1• toda,s as leis 
de App~lla •. ao, to;nM~. o Conselho Supeuor e regulamentos que não fl)l'Olll contearlas á::l 
~~~hecm:en_to do recm::;o, dando-lhe ou ne- disposições desta lei. 
"' ~ provmle~lto; , " , .. _, . . . Art. 20. Revogam-se as d.isposiçües em 

§. u. ~evolv1do~ o::; •• utos o ma.1::; p,q)Cl:s contr<wio. 
olertoracs <w pt·estdente da Juntrt de Pr·Gto-
res, este a convoc,n·(~ P'U'<I, dentl'o de cinco · Saln das sessões, 25 de julho do 1001--:lie· 
dias, contêtdos ela. dMct do recebimento, cnjo 1'edi(l, de Sâ. 
termo sol'(~ l<I,Vl'<tdo pelo dircctor gor;Ll Ü<~ 
Secrotarb do Conselho MLlnlcipêü, e na con
formidade <lessa decisão, oxpeJil.' o.~ dipl()nus 
sobt•e os qn<tos se lM.i<t intet·po.-:;to o recnt·.-;o. 

§ 4. 0 Si, OllllJl'OVimcnl;o <1 um J•ecm·so, 
Ll.ocrctar o Conselho <t. nullitl;l,rlc tb.s cloiçürJ:> 
;1, que se houver peoccdülo p:1,m int.ondento:-: 
ou para o ca.rgo do PrDfeito, o .\U:ti::;l;t•o do 
Interior, i;ontlo conhceimnn to doss: 1, :-:on l;urw:~ 
poe otricio quo llto sot·:.'~ immmli<l1i:Hnontu di
t·~giüo pelo pt•c:;illoni;o ti<~ Côl'i;o de Appull<~
çao, m<'.t'C''.J.'(~ o di;1, p·~r·:•, nov<~ oloi~~ilu,qtto :-:o 
r·o;•liz;w<i. tlcntt·o· tlo l:-i di.•,:-: t~rmt:~rlo.:> tln. ü:d;:;, 
(b suntonç •, ou Imllida<lo. 

Al'li. 13. Lo~g-o 11110 llw :-:oj;;, oxpo;Jidn o di
viomil,, o Pl'Olilii;o o lo i Íjl) olllcí ',L'<i ao Jll'fl.'Í
d.onto do Con::;,IJiw ~Itutieip:l.l, IJI!o OJJ!Hll'lilt
llamontc convuc<~l'(L o Com:ollto p:!.!'''· :1, po:-:"o 
em sn.:;~ãr) ~olemne, que · torü logat· a 15 do 

O SJ.". 1-'-.ugu.sto de Vascon.cel- · 
los (pela o1·rlcm)-S1'. Pl'csldcn tQ, lw,vendo 
na. l';l,ma.ra dos Deputados un1 projecto com 
o n. 1.28, ap1·oseniin.rl> em 18\18, sobt·e <~ Ot'ga
nil.<tç::-i,o <lo Uistl'icto Fodmal,matoria que t'<~Z 
o lJjecto do pt•o.i :c to do Se. Deputado IIef'eJ.ia 
deS:i,qnoacalJa. de sol' jnlg<ulo objectodc 
deli!H•t·açfto, ou pcdirin. a V. Ex. qne remet
tt·s~o :unlJOs esse:! projoctos tL Commis.:~ão 
;·esrH~ctin~. afim do (l'lfl oll:1. se manil'o::;te 
soht•o ollo~ o p ,::;s:1 11 C<1tmrn, tlo accoruo 
eom u u.t·l;, HO !lo nogimonto 1 julgar qual 
dellu:rdovo sct·vlt· de lm:1o l)[U'a ,., tli.;eu::~::;ão 
ll U :tiJSLllll p t:). ' 

O SJt. Pru·:smEN'l'J·:-A 1\!n:::i~ tom<tr<~ na. 
dovitht cun~itltm.L~~ào o que Y. E:t. t~ca.lm de 
dizer. 

março. o Sr. Pre!!!.hlente declara que vae 
Art. 14. As deliberações tlo Conselho serão lJÔr a yotos o roquol'imento a,presentado na 

eonvoriiitl<~s om lei, ll10(li<mtc s<mcç~ão do sef:!são de 17 pelo Sr. Bueno de Paiva 
Profeifio. ' e outros, pedindo que a Ca,mara se con-

§ l. o Approv<tdo o projecto pelo Conselho, geatule com .o Sr.: Santos Dnmont pela des· · 
sm.·â. env.i:tclo ao Prefeito, que o sn.ncciona.r:.'~ I cob.erta da dtrecçao dos aerosta.tos .. J:?ecl~wa 
tlentro de cinco din,s ou lhe opporá o veto ma1s que a es:sa proposta ha um sub.strtutrvo 
üevolvench o autogl'apho nes::~e prazo, con~ clo.s Srs. Caelos Cavalcanti. e August~ Se·· 
as razões da" não sanc~:ão. . vero e que, a menos que haJa, l'eelamaçao da 

§ 2° Devolvido o projecto ao Conselho com I O<~maea,submotter·á a votos a peoposta, salvo 
as razões de véto, ser(~ sujeito a uma dis-1 a emenda .. 
cussão e votação nominal, considerando-se 
approvado e c0nvertido em lei por prumul- O Sr. Dricio Filho (pela ordem) 
gação do presidente, si obtiver dous terços -Sr. Presidente, peço a V. E-x. que me in
dos sufft•agios pl'esentes, revogada assim, a forme se vae submettcr á consideração ala 
segunda parto do art. 2° du decreto citado. Casn, o requçrirnento apre.-mnta.do pelo Sr. 

§ 3. 0 Neste caso se observará a formula : Bueno de Paiva. ou a propo:::ta. 'llo illustre re
«0 Conselho Municipal decreta c cu pro- presentante do Rio Grande do Norte, o Sr. 

mulgo a seguin-te resolução:» 1 Augusto Severo. 
Camara Y, III 
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O Sa.. PrtESIDE:-.<TE -E' .o requer imento do 
Sr. Bueno de Paiva. 

0 SR. BRICIO FILHO- Neste caso apro
-veito a opportunida.de tle esta.l' na tribuna 
para encaminhar a, vohtç.1.o, para. esclarecer 
a Camara sobre um ponto importantissimo, 
que é o seguinte: existe differenc;a palpavel 
'Cntre os dous requerimentos. 

O reque-rimento apresentado- pelo digno 
:representante de Minas é um requerimento 
de homenagens ao nosso genial pa tricio 

Santos Dumont, requerimento em qué se 
pede, nosjustos limites, uma singela mani
festaçã.o da Cama r a pela. descobe1:ta. que 
acaba de fazer, a da direcc;ão do .~ aerosta.tos; 
e o req_uerim.ento do illustre l'epresentante 
~do Rio Grande do Norte é simple;;mente 
congt•a.tulatorio, sem frisar este ponto - a 
·descoberta da direcção (los balões. 

Como se vê, ho. uma gl'ande differenç:a en
~tre as duas propostas. Em um caso o illustre 
representante de Minas entende que a (lil'e

, cção está descobert:J. c no outro ha simples
;;meJlte a congratula.ção. 

O Sr. Bueno de -~ndrada (:p(J.J·a 
encaminha~· a votação)-V. Ex. sabe que t<?m 
em mim um subdito em ma.toria regimental, 
porque sou obediente ás deliberações d<:t 
Mesa, no entanto, pa1•ece-me que podem ser 
votados o projecto e a indicação, porque não_ 
ha. antagonismo entre elles. No campo scien~ • 
tifico, é possivel que haja,· póde-se inferir 
do projecto do Sr. Severo que não está des
coberta a dil•ecção dos balões e da indicação 
póde-se inferir que está. descoberta esta di
recção. Mas não é isto o que vamos -votar. 

O nob1'e Deputado por Minas pro::põe um 
voto de congratulação com o nosso illustra 
patrício e o Sr. Augusto Severo pro]_)õe que · 
se mande auxiliar este patrício, ou outro 
qualquel' no trabalho da de.~coberta da di
recção dos balões. 

O S:a. Barcro FiLuo-0 S1•. Augusto Se
vero além de apresentar o pt•ojecto, apre
sentou um premio. 

0 SR. PRESIDEXTE-0 que e5tâ em vota.
ção é.o requerimento apresentado na sessão 
de 17 pelo Sr. Bueno de Paiva e outros, pe
dindo a inserção na acta de um voto de !ou

O SR. AUGUSTO SE:VERO Mt um ap::n•te · vor ao Sr. Santos Dumont, felicitando-o pela, 
O SR. BRICIO FILHO- Conforme disse por sua descoberta valiosa na resolução do :pro

.-occasião da discussão deste re111erimento, blema de navegação aerca, não é o projecto. 
·· quando tive a qonra de occupar a il'il>una e de o SR. Bm~No DI~ A~·DR,\DA-As explicações 
·chamara attenção dos meus honrados collegas, de v. Ex. voem prova1• mais uma vez que 
.a Camara pócle não ter competencia. para. ou devo sm• sempt•e obediente a V. Ex. e por 
tlecla.rar si a solução estt'~ ·ou nã.o l'ea.li- i~:~so vou sontat·-me. 
zada ; rnaH não é no momento em que os 
:a,pplausos par 10m de to(la. parte, enthn~ias- Em seguida ó appt•ovada a proposta do 
ticos, fL·a.neticos, delil'íintes ao nosso illustre Sr. Bueno de Paiva e outros apresentada na 
patt•icio · Santos Dumont, não ó nesse mo- sessfi.o de 17 do corrente e considerada pre
mento que laivos de duvid;t 0 de in~ ~;1· ~eza ju<licada a emenda do Sr. Augusto Severo o 
devem pat•tit· do nosso parla.monli'J (apoia- outro • 
• tJos) ; c 1'oi por isim qno declarei vo1,a1' a fiL- g• annunciad-a a votação do . :projecto 
vot• do requm•imcnto apre .~entarlo pelo Sr. n. lOJA, de 1900 (2.'3, de 1901), julgando que 
.Bueno do Paiva. não devem set• acceitas as emendas offere-

Desejaria tambem ouvh· uma explicação cidas na 3a discussão do projecto n. l03, 
. de V. Ex., desejaria que me decLarasse si, de 1900, que. equipara., para os effeitos da 
.app:rovado o requerimento do illustre r e- percepção do montepio militar, o pae decre
presentante de Minas, fica prajudicado 0 .Qito ou invalido, que não tiver outro amparo, 
{JUtro. ~ mãe; viuva ou solteira, tle offi.ein.l falle-

cido (3a discussão). 
0 SR. PRESIDENTE -Depois de votado. si 

for a.pprovado, a Mesa considerará o outro 
prejudicado. 

O SR. BuENO DE A:\DRADA- Peço a pa
.lavra. 

0 SR. BRICIO FILHO- V. Ex. declara que 
·Mnsiderará prejudicado o 1:equerimento ·do 
:Sr. Augusto Severo. 

Voto então mais convencido a p1·o:posta do 
:Sr. Bueno de Paiva, certo de que ella inter
:preta mais de perto os sentimentos da nação 
;b.razileira. ( Apoiados. ::Jfuito bem; muito 
. bem). 

O Sr. Lindolpbo Serra (peÍ<~ 
ordem).,......;Sr. Presidente, lamento que não se 
ache presente o nobre De:putado :por M;inas, 
que tão bt•ilhantemente deu parecer sobre a 
emenda do ·Sr. Hercdia de Sá, conde-. 
mnando-a. 

Na ausencia de tã.o dístincto companheiro, 
vou proferir algumas palavras, no intuito rle 
encaminhar a votação. 

A emenda em questão, Si'. Pt•esidente, vem 
onerar o montepio militar. (Apoiaãos.) 

Essa instituição e~Jta belece que sómente a~ 
filhas casadas oa viuvas e os fihos menores 
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Jegitimos ou legitimados succedem á viuva 
no goso da pensão. Mortos estes herdeiros, 
extingue-se a pensão. Mas o que pretende a 
,emenda do nobre Deputado pelo Distrieto Fe
deral ?-Pretende que, fallecendo esses her
deiros, a pensão reverh em favor da irmã 
;solteira, prolongando-se dest'arte indefinida
mente o ben3ficio, prejudicando-se o The
~ouro e, portanto, o monte pio. (Apoiados.) 

Sim, porque é preciso não esquecer• que 
'\lSsa instituição tem receit·1 e despez·1 e, 
desde que lhes augmentemos os onus, sem 
augmenta1•mos-lhe os recursos, ella terá fa
·Lalmente de desapparecer (apoiados) e então 

. quantas viuvas, quantos filhos menores não 
terão de amargat• na miseria, :pela impre
videncia ou excessiva generosi.dade do legis
lador?. ! (Apoiados). 

não tem mais ra.zão de ser depois do proce
dimento da, Camara com relaç~ão á emenda 
n. l. 

Consultada .a Camara, e _co:q.cedida a reti
rada· :pedida. 

Em seguida é posto a votos e ap!wovado 
em 3a. discussão e enviado á Commissão de 
Rella.cção, o seguinte 

rROJECTO 

N. 103 A - 1900. 

O Congrei'Jso Nacional decreta: 

Demais, a emenda é injusta. Sinão, 
jamos < 

Art .. 1. 0 Para o e.ffeito da percepção do 
montepio militar, fica equipa1wlo á mãe 
viuva ou solteira, de offi.cial fallecido, o 
:pae decrepito ou invalido que não tiver 

ve-, outro amparo. 
Art. 2.° Ficam comprehendidos na pra

sente lei, resalvados, porém, os direitos ad
quiridos, os p1es decrepitos ou invalidas 
que se não tiverem habilitado, de accordo 
com as disposições vigentes, para a perce
pção do montepio militar, a contar de 
28 de agosto de 1890, data da sua creação. 

O art. 19, depois de enumerar quaes os 
herdeiros, diz que ha preferencia na pri:.... 
oriedade em que elles vão mencionados. 
Portanto, para que recebam pensões os 
contemplados em um paragrapho, é neces
sario que não existam membros dos contem· 
piados no ··IJ::l.ragra:pho anterior. 

Ora, a emenda em questão altera a. ordem 
tla collocação, passando a irmã do 5° para 
o 3° logar, com manifesto prejuízo das filhas 
[1asadas, dos netos orphãoa e prejudica as 
mães quer viuvas, quet• solteiras. 

São estas as considerações, que eu dese
java fazet•. (11Iuito bem). 

Posta a votos, é rejeitada a referida 
omenda do Sr. Heredü\ de Sá e outros, sob 
n. 1, cujo teor é o seguinte: 
~Ao art. 1.-o Accrascente-se: 
Paragrapho unico. Com o fallecimento 

llos. successores logaes do contribuinte, para 
os effeitos do montepio, P,ste revel'tet•á em 
favor da irmã ou irmãs soltéira.s, a contar 
da presente (hta.» 

O Sr. Heredia de Sá (pela 01·dem) 
:i'eq uer. verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado contra. 80 Srs. Deputados e a 
f~vor 27-total, 107. 

E' annunciada v. votação da seguinte 
emenda, sob n. 2, do Sr. Paula Ramos e 
outros: 

~Accrescente-se in-fine: tornando-se ex
tenssivo aos funccionarios civis os favores 
<{!Onstantes deste projecto.» 

o.sr. Paula R.aiD.OS (pela 01"dmn) 
-Peço a V. Ex. que consulte â C<tsa sobre 
si concede a ~·etirada da eme:q.da n. 2, que 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em , 
contrario. 

E' annuncin.da a votação do projecto 
n. l5::l, de 190:), manda. mio c::m;;iderar, como 
approvações :plenas, as appt•ovações simplog, 
com o grão sei-:1, obtidas p0los alumnos que 
estudaram na extincta E-:lc:>ht i1Ulitat1 do 
Rio Grande do St1l, -pato rJgula.mcnto de 188,! 
(2" discussão) . 

O Sr. Ovidio Abro.ntes (pel(t 
ol'clem)- l~ntondo, Sr. Presidente, quo este 
p1•ojecto deve ~er U.llprova.do em .?,a. discu~são. 
~<~ :3n, porém, pt•otondo a.preiJentar uma. 
emendJ, pa.ra tormü-o viave1, porque 
como está. organizado o pt•ojec to não sa
tisfaz. 

Posto a votos, é rejeitado em 2o. discussão 
o art. 1° do pro.iccto n. 150, de 1900, man
dando considerar, como approvações plena~, 
as approvações simples, com o grão seis, 
obtidas pelos alumnos que estudaram.n11 ex
tincta Escola Milit11r do Rio Grande do Sul, 
pelo regulamento de 1884. 

O Sr. Edmundo da Fonseca 
(11ela ordem) requer vel'ificaçã~. da vo
tação. 

P1•ocedendo-se á verificação, reconhece-S3 
terem votado contt•a ôL Srs. de:putados e a 
favor 48, total, 108. 

o Sr. Presidente - O art. 1° do 
projecto n. 150 de 1900, foi rejeih?-o. Con
sidero preJudicado o art. 2° do proJecto. 
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Posto a votos,ê approvad.o om 2~ tli~~cus :ão 
o artigo unico do 

PJlOJECTO 

N. <104-1901 : 

O Congees.->o Nacional rlecreta : 
Artigo unico. Fica o Governo a.ntorizn.do 

a alJrir ao Ministorio das Relações Exte
riores o credito da quantia necess~tria até 
150:000$, em ouro, para occorre.r ús do:;
pezas com a representação bra.zíleir<.t na se
gunda. conferencia. internacional americana 
que se renni!'á em o m e z elo outubro dc:3tc 
a.nno na capital d<1 Rcpublica do~ Estados 
Unidos Me-xicanos ; reyoga(la.s r~.s disposições 
om contr<1rio. 

O Sr. Paula~Gu.imarães (pela 
ordem)-rec1uer dispensa, ele intersticio pa.ra. 
r1ue o projecto n. 103, de 1901, vota.do, entro 
mt ordem do dia do amanhã. 

Consultn,dn. n. Cusí1, 'é co nccdida a dispensi1 
).Jedüla.. 

O St~. Dino Bueno (pela oJ·clem}
Peço a. V. Ex., Sr. Peesidenta, que consulte 
ü Casa sobre si concede dispell~a. ele inteesti
cio })ara SBl' votado hoje mesmo o p<troeor 
:publica.rlo no Diario elo Congl-esso, reconhe
cendo Doputa.do por S. P a.ulo o Sr. Rodolllho 
de Miranda. 

Consulta<la. a Camara, é concedida a dis
}mns~~ pedicla . 

Em ~éguida são succesívamonto postas a 
votos e approva.da.s as seguintes conclu.-;~~s, 
llo parecer n. 3:~. tlc 19~11 : 

1 o, quo s~jn. i1})provada a eleiçi:í.o ronlizarb. 
:t 13 de ,jllnho deste anno, no 4° districto tle 
S. Paulo; 

2o, que seja reconhecülo Deputn,üo pelo 
. mesmo di:>tricto o Dr. Roclolpllo Nog-neÍl'<t tia 

.Rocha Miranda. 

O St". Presidente- Peocln.mo Depu
tn.do pelo 4° districto do l~stado de S. Paulo, 
o Sr. Rodolpho Nogueil'a. de\ Rocha, Mi
randa. 

E' a.nnunciadn. a. continuttção da. 3a dis
cussã.o do projecto n. 4'2 B, de 190 l, que fixa 
ns foron.s de tol·ra. pm·a o exercício (lo 
1902. 

O Sr. Bueno de A.nd'ràda 
abre um l):l.renthe.~is ~t ma.rchn. das sna.s ob
servações s~bt·c n, lei uc fo rçíl.~, p:tt•;•. lln .. r 
ligeit·n respost;~ ao coronel V an Ovi, signa.ta
rio de 1uu ;wtigo pulJlict~.do 110 Co1·reio r]g 
},fanlu7, 

Diz o articulht;>. que o ori1doe, discutin(lo a,. 
lei do fixaçã.o de forç :1.s, não se occupou dQ 
um só assum:pto rJlativo á dele~ ~~ n~.ciona.l, 
limitn.ndo-sc <~ <'l.l)reci<n' c critic:w o cstylo d\} 
rch1.torio do Sr. Ministro (h ÜLlerrtL 

Não pódc h éwer m11is ch\moros~·. injustiça. 
Discutiu os ::J.'>~umptos milit;wes de que o 

rel<\torio cogitn. ; :tna.lyzou o pln.no ele viação 
est1·~>,tegict\ em gor~ü o em p:n·ticul<t.r, a. es
tr ~1.ch quo o Niinistro mp,ndou ostud::u: e 
construir; trc.1.tou _do pltmo rle aproveita
mento da.s fot·çn.s civicn.s, p :w.>., juntamente 
com o exercito, org~mizm·cm n. dofesl.l. nn.
cion:tl. 

E (l,Cl'vclHll. quo não u.ndou muito err:tdO, 
porquanto mtwocou appl;wso.;; _tlo.'l di~ersos 
collcg:ts quo ou ~ü·n.m n.s stus obsorvaço_e~, e 
especi;J.lmcnto <los nobres Dopuhdos milita
res. ( Apoiculo elos S1·s. Cc~l'l?s Ct( valwnti , c 
Oviclio .tlbr(mtes.) 

Assim, nã.o tem l'D.zão o m•ticnlista que foi 
e:ÜNOl'llinariamente injusto. 

Verll~tdo é qnc n.nalyzon um trecho do 
reltttorio, escripto em ostylo gongorico e 
muito pouco comp;1,tivel com ·~ geavidade. 
que deve rovistir unn peç,1, o1l1cüd. 

Mn.s limitou-se (!, um simples l'ül)tl.l'o. 
Si ctnizosse fa,rii\ nossa primeil'a, lH\l'te do· 

tr;•,b:tlllo llo S 1'. m·:wecluü M<ület fecund<)& 
colheih, pol'quo a, intl'Ollncção do rolLI.tol•io 
l~ um vasto campo, não de IJa.talhn,, mas de 
I1ores de rhotoric~. ! ... 

Diz o articullsf;n, qne o es~ylo ameno e so
noro em que cst(t oscl'ipt.o o rela.tol'lo do Sr. 
Ministro de~ GuBrra foi oscollrido proposital
m ente p:u·a ~mwisar de algnma. l'ól'llla a 
a.!'lporoza com qne o S1'. l\linistl'o da Guerra 
cost.u ma ti' a ta. r os ofllcia.es. 

Di,coràa ilo <t!·ticulista. .J;t teve occasiâo· 
de katar com o Sr. marechal Mallet e en-· 
con t!'on nelle um cavalhcit·o distinctissimo c 
am:ncl. 

O artigo não cs~<.'t ta.mbem com a vel'dade 
q_uan!lo diz qne o orador foi pouco generoso~ 
Nos seus diwm·sos tem sem1n•e tratado o S1·~ 
Ministt-o .da Gnerrn. com toda a delicadeza, 
nacla. dizendo q ne o -pudesse mcllndrar. 

Terminando, o orador resume a sua argu·· 
mentação, declal'n.ndo que-nã.o procln'Oll re-
dicularizar o Sr. Ministro da Gue1·ra; tam
pouco, si destacou algum trecho-sem com
mcntll.l-o, f'oi apenas p<u'a acocntuar que se
poLlo set• bom bacharel o JJom militar. 

Ainda mais; o1lt1'a cousa não 1iem•feito se· 
não discuti e a questão milita. r ligada á dofe- · 
sa nacional, quer na. parte q I\ e S. Ex. pro
})ÕO, quee n ;•, p :l.l'te de vil'l.ç[o estrategica, 
qne, ainda não tel'minada, dell~ se occupar~. 
minnci9samente na proxima ses,;'ão. 

Fica a discus.são adiada pela hora.. 



301 

. . .. . ,.-... ~ ·--·: . .,. .. -
.- :: ·. ·: - ~~-- . 

Passa-se <1 -, ·'·' _. :,C~l~~l;~c~f{~~· dii~' '~~~i~§:ici l~e~·tds; ·.:66;{1:0 -l~i"''·''·-~~ 
com a do Senado, por conhecer da alta. com
pctcncia do relator da nossa. comníissã.o, o 
Sr. almirante Alves Barbosa, que no Go
vm·no :pa,ssado occupou com tanto brilho tt 
pasta da marinha. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a contin nação da discussão 
unica da emenda do Senado ao pro.iccto 
n. 15 A e 15 B, deste anno, . que fixa a força 
naval para o C:.'\ercicio de_ 1902. 

O Sr. Pereira Lima não pretendia 
occupar-sc de assumpto por sua natureza es
tranho ás cogit.ações do seu pensamento e 
sobre o qual. confessa, não tem competencia. 

Doproposito em queestavade neste recinto 
ouvir os competentes e dar o seu voto con: 
sciencio~amen:;e, foi demovido pelo discurso 
pro;ferido pelo honrado relator da Commissão 
de Marinha e Guerra, relativo á emenda ao 
§ 2° do art. 1° do projectq de fixação , de 
forças, approvnda pelo Senado. 

S. Ex., ex-ministro e alta patente da Ma
rinha, levantou uma questão de competencia 
-constituciona.l, e para ella invocou a. escla
recida attenção da CG.ina.ra. 

E' sobre e~te assumpto, principatmente, 
que o orador dcscjn pronunciar-se. Da a:rgú
mentação de S. Ex. se deprchendc, <1 vista 
elo art. 29 da Constituição, que a proposta. 
da fixação de forçns é da exclusiva compe
tencia da Ca.mara. Parece que S. Ex. Iabora 
em confusão. 

No antigo regimen competia ao Poder Le
gislativo a fix<.1,ç[o das forçn.s de mar e terra, 
ordinaria c extra.ordinaria., como preci'tuava. 
o a-çt. 15, § ll, da Cons~ituição do lmpsrio, 
sob proposta rlo Góveeno. No a.ctmtlrcgimen, 
porém, o Poder Legisla. ti v o nã;o está. na dc
pendencia do Exeeutivo. Este rcmettc a 
proposta como meio de c -:clarccimcnto, q ner 
em relação á. dcf'csa nacional,(luerem rela.çüo 
ús necessidades intm•nas do paiz. 

O Governo pr-atica um acto leg<d man
dando a peoposta de fixação tlc forças à 
Camara dos Deputados. Esta é que não é 
obrigada - a esperae a, proposta, podendo 
'tomar a iniciativa da lei. 

E' isto que a Cons;ituiÇií.o determina. 
E' exaeto que se tem esperado sempre pela 

·proposta, mas isto, em vez de ser prejudi-
·cial, é. de grande utilidade. · 

O nobre Deputado pela Bahia citou a 
Constitúição Argentina ; mais ampla àinda 

-é a dos Estados Unidos da AmerJéa do Norte, 
onde o Congrt?sso tem extraorUinariós po-
<leres s.obre forças. · 

-Isto, porém, tem provado muito mal; 
como, por exemplo, na guerra de Secessão e 
.mesmo na lucta com a Hespanha. . 

·.E' perfeftamente constitucional, poet~nto, 
·o acto do Governo enviando a proposta. ·· 

Acredita que o nobre Miqistro nãQ compa
:l'óceu á Commi<;~;ã.o de Marinha c Guerra da 

A. :proposito deste caso, assignala o orado,).' 
as divergencias que sempre surgem entre o 
official · gon.eral que occupa a pasta da ma
rinha e o antecessor. Ha sempre um pruri':lo 
de reformas, ~Lpezar das reforrm.s successivas 
proclamadas c praticadas por todos os Mi
nistros. Pelo relatorio do actual Sl'. Ministro 
da i\farinl'la. todas ou q na~i todas as rel)ar
tições cat•ecem ainda do reformas. 

F<tz I'cfcrencias à viagem que emprehen
deLt o Aquidaban, obrigado, dias depois, a 
regress:.tr P, este porto, rccahindo a respon
s~.bilicladc unicamente na prop1•ia rnal'inha 
de guerra., de.~de o Ministro que ordenou a 
viagem até aos sul)alternos que tiveram de 
lhe o lJedecer. 

Isto vem mais umlt vez provar que as 
plSit<,,s militares não devem sm• occupadas 
pelos homens da pr-oprh classe. · 

Cita a Inglaterra, on4e o chefe do almi
l'<mtado é um civil, a França, qM deve a 
reorganizaçã.o de sua marinha e do seu 
exercito a ministros civis, e mesmo pat·a 
não sa.hlr do paiz ha o eJ!',emplo de Ministros 
como JLmqueim, Affonso Celso e Thomaz 
Coelhó, que deixn.ram honws11. tradicão llõ 
sua passagem no poder. · · 

B' contrario aos especialistas, que, de Ol'
dinario, se aifciçoam e se habituam ás minu
cias, aos deta.lhes, ao particularismo, e si 
p ·eciso fosse recorre1' v. uma autoridade, 
ha.star·ia citar a respeito Ives Guyot, que 
desta fórma. igualmente se pronunci:• .. 

0: orador pa!"sa a trati1l' da. situuçã'J me
lilHll'OSn. et11 que se encontra o BrJ.zil, com 
umtt marinlw, imp1·estavel, anto as duas 
repu blicas, Chile e Argentina, militln·
mente apparelhadas para qualquer even
tualidade. 

Estamos em paz, mas quem pôde preve1· 
ofutiuo? A guer1•a póde _ explodir de um 
momento :para outro, com a maior facili
dade • . 
, E ninguem cogita. disto. 

O Brazil, .que deve exm·cer uma certa pre
ponde•·ancia sobre às nações sul americ[l.na.s, 
não dispõe de exercito, nem de marinha. 

A Argentina e o Chile estão se armando 
extraordinariamente. / 

Qua.es os meios com que conta _o BrazU 
pa.ra defender 1.200 legoas de costa e ui11 
te1•ritorio ênoeme ~- · 

O Brazil é um pa.iz pacifico, mas; para· 
que não haja. guerra,· é necessario · que dous 
queiram. 
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O Brazil não pôde; porventura, see ata- Do Ministerio da da . Industria, Viação e 
cado ~ · Obras Publicas, de 27 do co1,rente, satisfa.-

A HespanlHt tambem era um pa,iz pacifico zendo a. requisição desta Cama.ra. no offi.cio 
o estava disposto a fazer concessões, no em- n. l03 de 8 do corrente.-A quem fez a i'e
tanto teve que Iuctar com os .Estado.3 Unidos, quisição. (A' Commissão de Fazenda e Indus
que arrancou da corôa hespanhola a, perola trias .) 
de Cu~a, de que ella tanto se orgulhava. Do Ministerio da Marlnila, de 2i do cor· 

Allud.e c.ís visitas constantes de navios de rente, enviando õ requerimento em que os 
guerra das marinhas allemã c ~mericana serventes de la. e 2a. classe do Arsenal de Ma· 
nas nossas costas e mesmo no interior do rinha desta Capital pedem augmento de seus 
paiz, como no caso do navio de guerra ame- vcncimentos.-A' Commissão de Orçamento. 
ricano no rio Amazonas. Não pbantasia Dos invernista.s, criado1.•es e commercian.~ 
como prova com as palavras de um official tes de gado vaccum, solicitando a creação de 
allemão, justificando a necessidade de uma impostos sobre os impoetadores de gado 
poderosa marinha imperial, o qual cogita de vaccum de procedencia platina e adopção de 
possíveis partilhas, entre as potencias, . dos medidas que amparem a industeia .pastoril 
imperios chinez e ottomano e de paizes sul- nacionaL-A' Commissão de Orçamento. 
americanos. 
· O mo\imento de expan~ão imperial, de in- Requei'imentos: , 
teresses commerciaes, que dominam a Eu- De Jovelina Ribas de Albuquerque Bello e 
ropa e os Estados Unidos fizeram dt'"lappare· outros, pedindo que cessem os eil'eitos do 
cer os movimentos generosos das nações decr•eto. n, 3.607, de 10 de fevereiro de 1866. 
fortes que outr'ora se batiam por princípios. para. que possam os suppl.icantes receber ~ 
Só podemos contar, po~tanto, com o nosso importancia. do meio soldo que não lhes fo1 
proprio esforço e patriotismo. (j'rfv.íto b~m. pago pelos motivos que a.Uegam.-A' Com· 
O orador é felicitado.) misSão de Fazenda.. 

Fica a discussão adiada peta hora. De Joaquim Ca.ndido da Costa, soldado re·. 
Passa-se â hol'a destinada. ao expediente. formado do exercito, pedindo ct'edito para 

pagamento de soldo e pensão q_ue deixou de 
receber e cahira.m em exercicios findos.-A' 
Commissão do Orçamento. 

O i!h:. Angelo Neto (2° Sec1·eta,·io, 
ser,indo de to) p ;,•ocede á. leHurJ. do se
guint? 

EXPEDIENTE 
O ·Sr. Preslden1:.e -Para substi· 

tuir o fallecido Deputado José A velino, ~a 
Commissão do Diplomacia e Tra~a.dos nome1o 

omcios ; o Sr. Antonio Bastos. (Pausa.) 
Do.Sr. 1° Secretario do Senado, de li do A Mesa acred.itando interpretar os sen-

eori'ente. transmittindo a esta Camara um timentos da. camara dos Deputados, ac· 
(los í.l:utographos da resolução do Congeesso cede ao convite que á. mesma camara fo-i 
Nacional devidamente sanccionado, conce-: dirigido pela imprensa fluminense para se 
dendo um anno de licença, com ordenado, fazer· répresentar na. manifestacão por_ ella. 
para tratar de stw. saude onde lhe convier; a promo-vidll. em honra da. Confederaçãp Hol· 
Augusto Mo1·cno de Alagão-rnteü•.:tda. vetica e~que tem de realizar-se no dia 1 de 

Do.mesmo senhor, de 29 do col'rente, 1•e- agosto proximo futuro, anniversa.I•io da pro
mettendo um dos autogra:phos da. resolução mulgação de sua Constituição politica. · 
do Congl'esso Nacional devidamente sanccio- Para a commissio que tem de repra$entat~ 
nado, autorizando o Poder .l<Jxecutivo a man- a Camara na.quella solemnidade, ···nomeio 
dar pagar a Carlos Galdino Leal e outros, os seguintes · Depu~ados : Lamenha Lins. 
auxiliares e serventes nos tt•abalhos de Eduardo Raml)s, Bricio Filho, Nilo Peç~nha, 
exames preparato1~ios, no Externato do Gym- Costa. Junior, Varella, Thomaz Accioly. Car-

, nasio ~acionar; a quantia a que tiverem los Cavalcanti c Heredia. de Sá. 
direito pelos serviços prestados durante os 

1 
mezes de janeiro, fe-\•ercii•o e mat•ço (lo anno o 81.•.Bueno de Andrada diz que: 
find ),- Inteirada. pediu a palavra unicamente para enviar á. 

Do mesmo senhor,. de igua-l da ii{t, . tra.'n~ - -Mesa um volume quo alguns italianos traha~ 
·smittindo · com emenda a proposição de.~ta lhadores em sua terrrt, gratos. palas manifes

.. Camal'a, reintegrando no serviçoetractiY,o, da tações que o Brasil fozpot• occusfão d~ morto 
, Armada o capitão de frágata grallu.ado 'Fra.n- tle Humberto I rei da. ltalia, otrortam tt Ou.· 
cisco de Paiva Bueno Brandão.-A' Coromis- mara dos Deputados, volume om Q.\\O veorg 
.são de Marinha e Gucrrn. , · reunidas atgnmas pnhlicaçõos. 
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Tra.nsmitte nost3 momento a gratidão da
quelles amigos italianos pelas sinceras mani
festações de pezar havidas no Brazil pela 
p.erda que soffPõu o paiz amigo, a Italia. 

O Sr. Presidente-A Mesa acceita 
com especial agrallo a offerta dos italianos de 
s. Paulo e mandarü. collocal-a na bibliotheca; 
da Gamara. 

( Vem d Mesa o Ut:;·o a qlle se refere o 
81·. Dept!!ado Bueno de Andrada pcwa ter o 
destino conveniente.) 

reito do Estado, que é o da commun'bão. Sobt•e 
o assumpto, assim se pronuncia Weiss (l) : 

« O E~tado modeeno tem diversos fins, 
cuja realização conside1'a necessaria e util ao 
conjuncto de cidadãos: fin'> economicos, in
tellectua.es, moraes, sanitarios, de seguranç:t 
publica interna e externtl,. De outro lado, o 
Esbdo g~.1·u.nte a inviolabilidade da proprie-:
dacle que constitue sempre o fundamento d:.\. 
p1•ospm•idade e riquezC!, sociaes. Tôda.vio .. , 
qu::mdo a rell.lização dos diver.;;os fins de in-· · 
teresse puhlico, cuj<~ necessidade ou utilidade 
publicn. foi offi.cialmente constatn.da. pelos. 

O Sr.- José BoniCaeio começa o1•gãm (lo Estado, entra em 'ftmn. colli~ão
dizendó que só á extrema. gentileza e bone- com os direitos privados garantidos aos ci
volencin. dos . seus illustres eollegas poderá dn.dãos, em. outeos tm·mos, ~qun.ndo os in-· 
dever a attenção com que o distinguirem. tm·esses priv<.tdos não são ml!.ü; compa.tivei:) 

Vem justificar um projecto que regula um com as exigencil'.s legitimas do inte1'esse so~ 
a.ssumpto jmidico. chl.l, o Esta.do póde exigir o sacrifi.cio (b 

O art. 72, § l7 da ·constituição da Repu- propl'iedade p:wticuhtr, com uma. justa in-
blica estltbelece : (lemnização. . 

«o direito de propriedade ma.ntem-se em A sobeeania do E~bdo não póde admittir 
toda sua plenitude, sD,lva a desapropriação que a execução da.s mais importantes em-, 
por necessidade ou utilidade :publica, me- prezas deixe de se l'ealizal' po1• causa. da lll<t· 
diante indemnizaç.ão prévia». · vont<tde ou do egoísmo de um imlivhluo. 

E' a pt•opriedade individuc\l que deve, neste. 
Consagrando esse principio, o pacto funda- conflícto, ceder o p;1,sso ás exigencias do in-· 

mental não fez sinão declarar o que actual- teresse gm·al.» 
- mente todo estado civilizado acceita. Procla- Laur;ent, acceitanJo o qlte a respeito diz a. 
· mando e garantindo o direito de proprieda- sabio a,utor do.«Esp,·it des lois», entende que 

de, pleno e ab3oluto, as constituições firmam «justífica~se mal esse instituto, dizen~lo-se que 
a excepçãp relatit"a <:i. desapr:opriação · por 0 interessa particular deve cadar ao :publicor 
'utilidade publica. . _ pois o :proprietario tem mais que um inte-

0 direito ,de propriedade, em su:l. accepçao resse, tem um direito. Si elle deve fazer o, 
lata, abrangendo todos os dh~eitos que con- sacrificio dess.3 direito, é que a sociedade 
stituem o patrimonio do" individuo, é, por tambam tem uma missão a cumprir». _ 
sua natueeza, irre.vogavel, ~sto é, perpetuo, Diz que não é necessario insistir S()bre este. 
o que reJUlta do poder absoluto que tem.o ponto, demonstrando o fundamento da desa· 
propt•ietario de dispô r ... do ?bj~cto, como e propriaç:ão, poid a existencia desse direito· 
quando lhe aprouver. Esse dtrOLto so S(} dcs nunca pode ser contestadas sé1·ia1nente« L'exis· 
liga. da pessoa-que o tem~ o exerce, C?m o tence de ce droit n'a jamais pft êtte sm·ieu-· 
seu con~entim.ento e na mtus completa hber- sement contestee .».Todos os povos cultos o ac-
d.ade. ceitam e as constituiçõe~ o consagram. · 

I-l;l, porém, a exc~pc!ão _que resulta do in· o no-3so naiz não podia deixar de escrever· .. 
stituto da desa,propt>w.çao, qu~ regulado em sua.s leis fundamentaes itlen~ico principio. 
constitucionalmentep~la ~evoluçao Franceza e, ao lado da garantia á propriedade, esta
está acceito pe~os povo~ ~i!iliza,rlos ·· ~ es- belecer o instituto da desapropl'iação. · 
cripto em todas as· constttmçoes posterwres A cons"titl,liçã.o do Imperio, al't. 179, § 22 •. 
a 1799.. , _ . . . : o Açto Addicional,- art. JO, § 3, a. Consti, 
. O art. 17 da De<:laraçao dos Drrmt_os do. tuição de • 24 de fevei'airo, artigo citado, ex~ 
Hom~m, de 3 de ~etembr? M 179_1, ~ss~m ~e pressamente o firm~rri, e div~rsas ·l':is vo~ 
exprtme: a p1·op~·~?dade ce ~~n dwe~to mvt~ tallas :pelo parlamento do anttgo reg1men o. 
lavel e sag1·ado rnnguem. pod.e. àella sei· _pn· . reO'ulítram. Assim~ a lei de 9 "de setembro de 
va~lo; si~ao qum~clo a ?~e~esstdad_e ;...publ~ca fJ 18~6,· a:· pdmeira q:ue .regu~ou .o- .assuinpto, 
ex~ge evulentemente, e sob· a condr.çao de uma .desclobra.n<lo o pr-eceito constitucional, marca 
Jttsta e p1·évia. i;tclemni~ação."» os ·casos em que terá logar_ a desapt'úpriação 

As constituições. fl•ancezas que . a ess~ · ·act_o da. J?l'Oln'iedade _particular por nec.essidade, ·.e 
se seguiram, reprodtlziram a mes~a d1spost· uttltdade publlca, e, as formallda~es_· qu~ 
çã.o, substituindo o termo:...;...necesstdade-por de_vem proced~l' a me>:íma desa~ropr1açao,, '.~ 
uh' f. idade. · . . · · · . ·. lez , de 12 de ,JUlho de 1845, .des1g~a. <!_8 casos 

o fundamento clesso instituto está·em que o em qlla- t'3ra. .logar · a desaproprl.!i~o ~r 
diroito do individuo d.evé. ce<~cr doã.nte do di-. utilida(~e pnhhca. gm•al, ou mllmcJpal da. .. 
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Côrte · 0 Ro()"ula.mcnto n. l.6(i4 de :?7 de ou- As instituições vigentes determinaram 
tubro 'ae 185'5, expedido em virtude da l~i profunchs refonnas,uão só na ordem politica, 
n. SIG de lO tlc julho do mesmo anno, prov1- como ainda na espher.1 juridica, s(3ncio de 
llencia sobre desapropriações para. con;-;truc- lembrar que muitos institutos a esta perten
ção dc .ohras c serviços nas Estr;ulas llc Fc~.:ro centes tiveram de ser modiftcados e outros 
do Brazil. ainda o devem ser, de accordo cJm o espí-

Inauguratlo o r ogimen rcpul1licano, o de- rito do nosso estatuto constitucional. 
cre~o n. 602 de 24 de julho de 1890, estttbe- P l'etcnJ.c~do remover os inconvenientes 
lecendo o processo para as clesapropriJ,ções da lei em vigor, qu<1nto ás dcsapropria.ções, 
llor uÜlidc.tdc ?;wnicipO;l na. Ça.pit.all•'ederal, dispoz-sc a apresentar o peojecto q_ue a Ca
mandou <J,pplicar as ~llSl?OSiçoes do _!legula- mar<t vae c.mhecar e no qual, ao lado da. 
mento de 185"1, <?om ligmra~ aJteraçoes; e a pal'tc substantiva, fica estabelecido o pro
lei n. 2.21, de 24 de novembro de 1894 an~- cesso a seguir nos casos de interesse d;t 
pliou essas <Tis posições, com~ mesma: modt- União e do Districto I:ederal. 
licaçã.o rcfereptc ao 5~. arln~ro: _cL~.Ja no- · ·Em 18\J:J, no rdatorio apresentado ao Vice
meação !!as~<tva a ~cr _1mta pc1 o . .Jl~tz (!0 pro- Presidente da RepublictL, o Ministt·o do lute
cesso, ás desapt'OlH'Htçues por utdulaile pu- rior, o D1·. Fernando Lobo, dando conta dos 
lJ!ica (Jero.l. ados q11e declararam de utilidade Pt1blica. 

Em ~1889, poi:> 0 regiam o assumpt? n. lei m11 nicipal v<u·ias des<1propriações, refere-se 
11. 353 dc"i2 <le ,julho de 1~45, contmu_an~o ü.s duvidas q_l!e se dCL·am, a.~ quaes S. Ex. 
em vill'Ol' sómente quanto a desaproprmçao considera« irh3vitavoí~. semlo tempo de l'e'
].)01' noce.->~idade, a lei d~ 1826 c nos casos re- mover pOl' uina lei que regule as desapro
lativos a obl'<l,S e -serv1ços de c;trad<18 de pl'iações 1)or utilidade federal nos Estados». 
i'erw. o -rcaulamento, d.e 1855. . E continúa o eminente Minisüo: «Como sa-
. Po1· fo1·c~ do decreto n. 002 c da. lei n. ~21, bets, as desapi'O}n:iações muniéipa:o:-; no Dls-
11esappareceu compJ.etamcn~e a le~ 11: 353, JG tl'icto Fedemlsã,o regidas pelo dect·eto n. 602, 
12 de julho de 184<:>, que foi_su~sütuid.< •. _Pela de 24 de jnlho de 189J, q_ue mandou applicar 
t.le l855,quet• pal'<:t do:l<tl~'OIH'laçao mumcipal, á GS})[!cle 0 rapido processo 'constítui(lo no 
qnel' par<l de.sapropriaça' geral. dectato n. 1.664 de 17 1lo · ontubt·o tle 1855, · 

Si a lei de 1845, osLahclccendo regras pro- ao p ~sso que para <l.':i t).esaprop1·ía.ções ele utí~ 
cessuaes·mo~;osas c dcfJicient.es. devia serre- lidado federal ter-sc-•1. do recorrer á ler 
voaada., poi:; a IJr·atic ~'· cstav;1 todos os dias in. :)5:3, do l2Llojulho de 1895, morosa e con~ 
de1'llon~:trando as difficuldadcs que dclla re- fnsa. om, daua a autonomia Llos Esmdos e <.t 
~ult,~vam; é certo tambem quo 0 _H.cgnla- divi~ão elas juri~dicçõe~ entre estes_o a União, 
monto de 1855tr<~z serio~ inconvomcnte.; c em mnito~ caso::; os p!'ocessos terao U':· s~1· 
não l'cmovcu nem removei•ú os cmbal·aços embaraçados pela necessidade de fil'mar Jl:ll'LS· 
da lei antel'io'r. O q_uc p:trecc cotweniqnte 0 p.t•udeuc:a de3cl'iminanclo as eon~petencia.s. 
mesmo ncccssã.rio, para regular um a.,;surnpto como po1' exemplo, se entenderao as auto
de ia.marilta impo1·tancia, q~uü_o dP. desn.p~·o- l'ida.d~s 1edct·aes com as municipalidades 
p1·iaç~ão, perGinentc com o duetto de propr10- para que e~t:~.s rea.lizem_ as (Uligen~ias pr0: 
da.do, é Yot:tr-sc uma lei que, no seu con- ceituadas .nos art-:;. 2° e 8° d~~ c1tad<1. let 

. . iuncto , firme o instituto, ·ded~brando-o, de 11 . 353 ~ As municipalidades sã.o hoje aut9· · 
modo que possrm1 os Estttdos cmdtu• do pl'o- noma.s c aliás não lhes pode exigü· :;erviços 
ces;:;o 1 elatii'O, S3m ultrap:u; ;a e a sua, com- estranhos ao ro<.rimen q~uo á::; eonstituiçõos 
petencia. · e::;tadoacs lhes ti.~erem outo t·ga,do. E' obvi~,- . 

Legislando o Congresso S:Jb~·e a parte sub- portanto, <'• mgi:mcia ele r~~ular a n\ater1a 
stautiva do in.;tituto, detcrmmando os_ casos das desapropriações por utllulade publi?a. f~
em que deve ter· logar a d~saproprmç~?· de- dera! 1)a.ra evitar na applicação das lers Vl
cla.rando o que seja necessrdade e utrhdacle ()"ente~ embaraço·s, que t <tlvez lJão possam ser 
:publica! d0posto _co m_o se deve fazer essa. ~olvidas pela. jnf'ispruuencia. <los tl'ibunaes ». 
1n~en~msagao peéYHt de que falla .?-texto ??n- Em I SIM, conforme j <í. notou n lei n. 2..21, 
st1tuc10nal, apont~tn4o os sons ellertos, fica,m ma.ndou ob3orvar nos processos de desapro- · 
os Estados no dn·01to tl~~ regt~larem ~pro- pr~iaçã.o, por· utilidade fe,lol'al, o decreto 

. c~sso, comm~tt~n~o a ~Stil on M1~1e~I~ :mto· n. I.eG•t 0 mcHno em vigo1• pa.1·a as desapro
rtdadc u. attl'lbmçao de i_orm.<~~·o, oiJ~or' ando pl'iaçõos' l'cl:Lt.ivas :í. utilidade do uistricto. 
a3 regras que .fol'e_m tdea.çaud~~· ~ Essa: providencia porém, não era sufficientc. O p::ldet• lcO'tslatr v o a. nuw, na con1or- · _ '. . c . 

1 :mid<.ltle do art. 34, n. 2:~. da Constituição, Em l8J7, o m1mstro, pt•. Ama.ro ava-
regulando a . desapropriação pód.e ig'llill- c<1nti, 1~1ostraYa. a nccess1dade de,ser votada 
mente estabelecer o pi·occsso pm:a. Q~ . casos un~2. le1 .. " . . . . . , . 
a.ttinentes a serviço geral·c do Drstr1cto Fe- Em 189.:;, amlla. m~tstta em seu re1atqr1o 0 

. dera!. . de accordo com es3e modo de ver se tem 
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lflanífestado sempre o actual Ministro da 
Justiça, Dl' •. Epitacio Pessoa, 

Pensa .que não é facll a tarefa de regular 
a mater1a, que, pela sua importancia, re
clama a attenção dos juristas da Camara., 
cumprindo ter o maior cuidado na elabora
ç~ão da ·lei, para que não haja. . invasão na 
·esphera da. competencia dos Estados, uma 
-vez que a Constituição estabelece a diversi
dade .de processo, contra a qual tem· se pro
·nunclado sempre. 

O assumpto tem preoccupado os legislado
:r·es e os es~íptores discutem todas a! 
'}uestões que a elle se prendem. 

Da sua natureza juridícaforam os allemães 
os primeiros que trátaram, discutindo com a 
segurança e agudeza que são os seus caracte
risticos. Resumindo as opiniões, apenas re
COl'daremos · que uns a collocam na esphera 
do ditei to privado, encarando-a como uma. 
'IJenda forçada, um quasi conh·acto, ·um quasi 
vle~icto, outros consideram·na do direito 
:PUblico. 

Os primeiros,equiparando a desapropriação 
â venda forçada, pretendem ver nella os ca-: 
r·ae 'risticos essenciaes da compra e venda: 
res, :fJ''cetium, · consensus, Julgam·na um · con
tracto bilateral de direito privado, que o 
Estado torna obrigatorio eom virtude do 
qual o proprietario abandona. determinado 
objecto e o tr.ansfere ao emprezario que lhe 
-paga certa somma. 

Mas si apparentemente ha os requisitos 
·de uma venda um objecto transferido, um 
-preço, ou emprezario com a intenção de 
adquirir, impossível será ve1•iftcar a existen· 
cia de um vendedOl' com a intenção e a dis
}losição livt·e e espontanea de transferir o 
seu objecto. · , 

Os que collocam a desapropl'iação na or· 
·bita do direito publico, sustentam que a pro· 
priedade do objecto desapropriado não se. 
-transfere ao emprezariv, mas ao Estado e 
que a obrigação de indemnisa1• é um dever 
de direito publico, intervindo nisso -o empre
-zario por . delegação da. . administração,. sendo 
esta responsa.vel pela indemnisação. 

Sem os excessos desta doutrina de direito 
JlUblico, · outros como Labaud e Rohland de
fendem uma theoria intermediaria, deno

·min~da do direito publico mitigado. Aquelle 
~ustenta que o fundamento da desapropria~ 
ção e a ol:irigação de sotfrel-a repousam no 
dlreito publico, mas seus effcitos jurídicos, 
a translação d:~ p1•opriedade e a obrigação 
·Je indomnisl\r são do direito :privado, decor
·rendo este d6'1'C?' de indimmisar da · uma rela
çlro guasi contractual. Essa theoria, sanccio
nada pel) tribunal ~memão, se· adapta per· 
·'feitamente ao fim da de~aprop1•iação e ás 
necessidades praticas. Cumpre, porém, r~ 
~tifical-a com o pens~mento de Rohland, sub· 

Carnara V. UI 

stitui-ndo a I'elação por uma quasi contractiha~ 
obligatio ex lege. 

« A desapropriação deve ser considet'ad~ 
um acto de direito publico com certos effei
tos de direito priv<tdo.» 

Mas, firmado. a. mdureza juridica da desa.
proprin.ção, cumJH'&<saber quem póde exer
cei-<~. e em que casos. ·são novas e interes
santes questões qúe s~ ~\presenttun a quem 
estuda a materü\. 

Escriptores ha Cllte sustentam ser o Et\tado 
o tmico sttjeito acti'l)o da desapropriação,· do 
sorte que para esses só o Estado promove a 
desapropriação, adcpüre a propriedade o 
t esponde pela indemnisação. O dominio se 
transfe1'e do individuo para o Estado. . · 

As leis f1·anceza, belga e ita,liana cons<t· 
gra.m· esse principio. A primeir11 estabelece -
para. o Est<~do, os departamentos, as com
munas ou seus concessionarios o recurso da 
desapropriação, mas a propriedade do objecto 
passa á administr1l.ção e si o concessiomu•io 
está. insolvavel, o pagamento da. indem
nisação é reclamado da administração. . 

O projecto se filia éL opinião dos que süs
tentam que as sociedades privadas, os par
ticulares que concebem uma empreza, ta.m
bem podem requel'Ol' a desa.pl'opl•iaçã.o e 
de-vem adquirir a Pl'OJ.>l'ieda.de dos objectos, 
usal' delles pa.ra o 11m determinado e respon
der pela indemnizaçã.o~ O Estado, si é o in
tci·cssado na execução da empreza, sm•á. 
então o adquirente e o I'esponsavcl pelo pá
gamento, mas naquelle caso, não será. senão 
a entidade jurídica enca1•regada do fazer a 
desa.p1•opriação. · 

E' uma relação jUI'idica em quo se podem 
distinguir tres pessoM : o desaproprian.te, o 
emprezario e o desq.p?·opriado. O Estado é 
sempre desapropriantee, ás vezes, é tambem 
emprezario e, nesta hypothese, adquire a 
propriedade do objecto e paga <~ indemniza-
~. . . . . 

à projecto estabelecendo a. desapropriação 
em fa.vor de obras de . utilidade publica · em· 
prehendidas por simples particulares, acom
panha. mui tas legislações. 

A Gonstituição declara. que só a. necessí- ·
dade ou utilidade publica podem justificar a 
desapi•opi'iação. · 

A lei precisa estabelecer os casos de neces
sidade e quaes os que devem ser considOI'ad~s 
de utilidade publica.. ' 

Quanto aos casos de necessidade, o p1•ojecto 
acceitou o disposto ll() art. 2° da . loi de 9 de 
setembro de- 1826, com pequena a.ltm•ação 
determinada pela mudança do I'egimen poli
tico. . · · 

Quanto á utilidade publicá, vm•iam os es
criptores e as legislações no conceito que 
fo1•maiD: dessa expressão. 

·-· - .. ----·---·-·----··---
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conforme o cs't<~llo tlc civilização e de-cul- ·oir.em que e:'!criptores ha que susten.:--
tm•a do paiz. confo1·mc a êpoc::1. em que se tam cábm• essa tarefa. . ao P oàer Loais
legisln., conforme os ·ha.bitos e costnmes do lativo, que aeve autorizar a desapropriãQão . 
p-ovo, a noção da. ~tilülaile pul)lida tem maior para cada ca~o particuhw ; os bens da Ingla
ou menor· extensao . terra, 'Estados Unidos, Dinamarca, a lei te-

Uns querem c1ue sómente motivos gmves de deral da Suissa e div-ersas leis cantonaes o . 
21tilidadepyulica deem l1~~1· à desap1·op1·iaç,io , estabelecem, H<t- quem couBe a. missão á 
outros dão uma.inte1·:pretação mais extensa ~ autoridade judici<i.ria e a lei h espanhola dé 
concedem a desapropriação po1• motivos de Hl7~, o consagra . 

. a:bertU:rt\ de ruas e cstra(litS, de demolição de Outros ·querem que, para as emprezas 
- q uarteirõcs insa.lu bres c mesmo de em bellezo.- import~ntes,a ~decla.l'ação seja em virtude de 

:· ment o das cidades . uma.le1 e n~s demais casos yela. autoridade· 
. Adoptando o systema das leis que enume- adm1mstratrva. A1gnmas leTs da Suissa, .a; 

:·:.raro os diversos casos de desap1•opriação, o lei ~a~ceza de 1841, R.S leis belga e italian~ · 
projl'cto dá. uma. exto!k'lão regular á noção a.ccettam esse modo de ver. . 
da utilidade publica., e . vae até compre· Outros ainda. commcttem a · fa.cnldade · ás· 
hendOl' ~ oonstruccão de obras destinadas á autoridades administrativai\,. E' a opiniiio 
tlecoração das cidades. que aceitam:os, aliás desviando-nos de muitos· 

O orador nã.o vê nisto nenlmma o'ffensa ou escriptores de nota e das IegislaçõC'.s citadas 
~meaça a.o direito de propriàdade, porque de diversos paizes cultos . -
si.o estabelecidas garantias para a. consta- Entende que rião se enft•aquBce a -gara.nti\lo 
. tação do motivo e por qué ê exigido previa. e devida ao direito de propriedade pelo facto
. completa. inàemnização. da. autoridade administrativa., do Poder Ex
' J)iscutindo a lei de 1841, em França, M. ecmivo ser o compe tente pttra c·onhecer da· 

Renoua,rd lembrava. que os dados do pro- u.ütor.idade de umo. emprezo.. Deste -modo· 
b1ema1 ·quo uma ·lei de desapropriação J>Ol' tambem J?~nsam muitos escdptores allemãe~:~ 
utilidade publica tem de resolver sao: que conSideram p u-ws questües adn~inistra
const atação certa dâ utilidade publica, desi- ti'l)as a declaração da util.idade pUblica e a 

.. gna.ção precisa do o1lject.o a desapropriar, r e- concessão dA di'reito ele desa:propt•ração. 
-- gulamento da, indenmização que ·r epresente S\rffragmn-no as leis da AustrL.t., de-1878; : 

. exactamente a causa, pagamento prévio e da Hungria, de 1881; de alguns can1ões sui~- · 
prompto da. importancia. so8 (Zug e Scha1fonse) ; da Rnssia, d~ 1874 .: 

A constatação certa da utilidade. a oes- Acceitando este sy.stema, o cercando-o de· 
ignação clara e preciso. do objecto a desapro- muitos correctivos para. que desa.ppa.reo:om . 

. pria.r, a 'filiação imparciv.l de uma indemni- possivcis abusos, d;l. a!inal ao Supremo Tt•i
za.çã.o p·erfeita.mente equivalente, bases fun· bunal <1. co:mpetencin })ara annullm' o proce-~· 
dMnen~ 'de que faMm Renona.rd, 'fora.'m so, llesde qúc não esteja {levitlamente consta-· 
estabelecidos no pr·ojQoto do modo que pare- tada a utilích~llo publica. · 
ceu mais cfficaz p(l,r a. a sohtç,'io do problema As.~im, sem os inconvenientes dos out ros . 
jurídico . systomas, sem a dcsnmtagqm que advil•ia, 

Assim, :pã.r a. a constatação da ut ilidade pu- d<~ demora em se discutir e votar uma lei, 
l>Uca. e ·de3ignação clara do objecto, exige-se :ftca est<~beleéida uma norma que en~ nada.. 
que, i ndicada a obra, sejam levantadas O.S· prejudica O ,direito de cpropriodado • 

.-,plantas , de~cripto;s minuciosamtlnte os obje- · A designaç.:i':o dos _ objectos result.a dos .pla-
. · ~tos, expost os os ·fins da empreza e !ler-: nos e plantas que são organizaclos, desore

. feitamente esólarceidos os planos . da des- · vendo-se minuciosamente ein relatorio os 
ttpro:priação. Es~es tra)»lllOS prel'iminares ca.ra.cteristicos, 8, situação, a delimitaoão, e 

- · · e .obrigatorios são submettidos a approvação qi.H~esquer outras circuinstauciv.s refei·entes 
.~ da. autoridade a.dminist1•a.tiva para o fim de, aos bens a desa.prO:p1·1<n·. 

· . · no caw de reconhecet• a. utilidade publica, Esses tra-balhos são submettidos ao e~ame , 
btl.ixar o decreto da desa.peopriação . do Poder Executivo que, no ca.so de appro. 

A este pPoposito surge logo importante val-os, determinm•<t por decreto a ·desapro
ques,tão a ventilar, qual n, de S<\br:w tt que pria~.ão, 
aut oridade deve com~tir n. missão de co- Outt•o principio a que n;lludia Ranonard. 
nh~cer da utilidade de t~ma cmpreza, quem em a fixação da indmp.niza.ç.ão. Quem dev:e 
deverá. declarar que extste do facto um in· fixai-a.? A que _autoridade se dev e dal' essa. 

' teres se mais a.l to q 1te o in ter esse .Privado e missão '? 
que reclama. a medida.. · E!!Criptores e legislações divergem, susten-

. E ' assumptr. convertido; .mas na.o dúvida. tando aquelles e estabelecendo estas, soluções 
l'!)solvel;o; confiando ao Poder Executivo a diversas. . ·. . . -. 
eompetencia. pa.ra contrada1' a utilidade pu- Mà.s, acceito.n:do o :priil.cip1o tias. 1egisla.ções 
hlica de uma, eroproza. · · dii-Prp.ssià , da Hcspa.nhn. e . da.. Russia, (\.ão 

\ 
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et3Sa attribuição. ás autoridades a<lministr~- II. A defesa da Unitio ou de qualquer 
tivas. Outros, acompanhando as legislaçõe-s Estado. 
da Allemanha, da Austria, da Hungria, e de III. Os soccorros publicas em tempo de 
varias leis suissas, commettem-n'a. directa- fome-ou de outra calamidade. . · ·. · 
mente aos tribunaes. IV. A salubridade publica. . -

O systema do jury, adaptado pelas leis · Art. 3.° Consideram-se casos de utilidade 
franceza,e ingleza, foi estabelecida em nosso publica: · 
paiz pela lei de 1845. Parecendo-nOs bem I. A fu_ndação de po_voações e de· quaesquer< 
contestaveis as vantagens dessa instituição, estabeleci!nentos destmados a serviços fede-
já decadente entre nó's no julgamento dos raes, estaduaes e municipa.es. 
crimes, preferimos que a indemnização seja li. A abertura, alargamento e p1•olonga:-. 
:fixada por arbitras nomeados e approvados menta de estradas, ruas, pr<~.ças e canaes . 

. reciprocamente pelas partes. . III. A construcção de pontes, fontes, di---
EstalJelecendo essa. solução mais prompta ' ques, c<"tes, portos, acqueductos o reaerva-. 

e menos complicada, não deixamos de ga- t_orios. · . · 
rantir o direito do dl3sapropriado que indica. IV. A construcção de obras destinadas á. 
o seu juiz para avaliar a sua propriedade e commoditlade e servidão publica, (t decora.' · 
que póde a:gteriormente fazer a sua proposta. ção e hygiene. . · · 
Os arbitPos proferem· o seu laudo presididos V. A exploração das minas. ~ . . 
pelo juiz. . _ Art. 4. 0 Nesses mesmos casos serão exi·-

Quanto á questão de saber quaes as cau~as gidas asservüroes. . _ 
que devem set• objecto da desapropriação, o Art. 5._0 Determinada a obra ou acquisi- .· 
PI'o,jecto conclensa .. a opinião dos que a fa- ção, serão organizados os planos e as plantàs, , 
zem recalür sobre todos os direitos que po- com a. des_cl'i.pção minuciosa do objecto, sua. 
dem ser apropriados; estende-o ::::obre·· os situação, seus caracteristicoa e eldensão, e, 
immoveis; moveis, d_ireitos pessoaes e im- sen<1 o terrenos, sua delirni tação e edificios 
materiaes. Desde que a necessidade ou uti- nelle construidos. · · 
lidade publica reclame qua.lquet• delles, jus- Art. 6.o Approvados os planos e plantas a. · 
titica-se a. privação que deve soffrer o incli- que se refere o artigo a.ntecedento e decla-· 
viduo. rados os nomes dos propriet••rios e quaes-

0 chamado di1·eito ele extensão, em virtude quer titulares _de direito sobre o objecto:, · 
do qual o proprietario pódo requerer, no será _decretada a desaiJropriação, total ou , 
caso du. desa.propriu.ção parcial, que esta se parcialmente. . 
faça _sobre todo o immovel; o dil'eito da Art. 7 ,o Nos casos de pm•igo imminente, ' 
~·eacquisiça:o, no exercício <lo rpral, o dos- de guerra. ou commoçã.o intestina., serão 
apropriado póde reeluma.r a. Pestituiçã.o dos dispensadas as formalidades e podet·-se.a; · 
objectos, quando .não tiveram o <lestino assi- tomar posse do uso quando baste ou do de- · 
~nalado.; as ?Ae,tjras c~ seguir 11a al)aliaçao _elo min~o da pt•oprledade l?ara satisfa.zer a l!_O- • 
tndemmsaç1To-foram outras tantas questoes ·cess1dade urg.·nte, mediante uma dcclai·açao 
de que cogitou o pro,iecto, regulando-as de prc~isa, previamente . entreg-ue ao .proprie· · 

-accordo com as dout1•inas quo nos pareceram tarw na pt•esença de tres testemunhas. 
mais acceitaveis e procedentes. Paragrapho unico.-Sorú.encreguo ao pro- .· 

Enviando á mesa o projecto par·a. cuja prietario a indemnização que fôt• arbitrada . 
confecção oolheu disposições de leis ante- logo que seja possível, ou h<tVet•á o deposito 
riores e do proj~cto n.~ 93, de 1893, espera a do seu valor, ficando salvo áquelle o direito ._ · 
attenção'da Camara para que se faça uma . de reclamar em processo competente. · 
lei, Jia altura da competencia. dos juristas · Art. 8. o O domínio e a posse do objecto a 
que fazem parte do· Parlamanto·. (A'Iuito desapropriar só se transferem depois dQ .. 
bem, rnúito bem. O. orado1· é mttito OJi1nJn-i- pagamento da indemnização ou de deposi- ·· . 
mentado). 'tado o seu valor. ·· · . .. 

F" · b·· . ~ - té lt · •d rb , ... <t Art. 9.o Quando a 'indemnização não se· 
·. Ica __ so I e a me.-:.a, a u e~IOI 0 1 er a.....,9, puder fazer amiga velmnte, será ar lJitrada.· ~ -

o seg~unte por juizes a.rbitros, ·obedecendo-se ás seguiu-:-:' 
' PROJECTO tes re(J'ras : ' 1 

· I. As indemnizações serão distinctas,quarri-:- ;.' 
·O Congresso Nacional resol-ve do as partes a ella tiverem direito por. títulos::;; 
Art. 1. o A · desapropriação só - poderá. diíferentes. . . . · · - :~}, 

-venncar-se por neé~ssidad~ ou lltilidade pu- II. No caso de :usufructo, será arbitrada~_, : ~ 
blica.. . - uma só indemnização, attendendo-se ao va,.. · 

Art. 2.° Consideram-se casos· de necessi- lor total da propriedade ; e o usufmatuario ~· 
dad-e publicã : é o proprietario exercerão seus direitos, :, 

r. A segurança public3., sobrea quantia fixada. 
:- ,· 
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· . lll. A indemnização ·não poderá. se:• .supc- li~ Este funccionario, instruindo o seu l'ü-
l'ior á proposta da parte. qq.erimcnto com a cópia do decl'eto o os al-

!V. Na fixação da quantia, ·os arbitros de- ludiJ.os documentos, requererá. ~ citação dos. 
-vem attendel' á localidade, ao tempo, ao va- proprietarios e mais de quem de dü•eito, 
lOI', em que .ficar o resto da propriedade para. v.pprovar e nomear arbitros na. pri
quando a desapt•opriação fót• parcial, ao rneira. audiencia, sob pan't de revelin.. 
damno proveniente da desn,propriação e a III. Na. audiencia. para que se fizer a cí~ 
guaesquet' out1·as cü·cumstancias. tação, o procurador seccional, accus<tndo a. 
· Pa1•agrapho unico.-As'construcções, plan- çjt:J.ção, fará .a otferta e, si fôr acceita, os 

tações e quaesque1• bernfeitorias feitas na autos serão conclusos pi1l'i1 a homologação, e, 
p1•opriedade, depois de conhecido o plano da não o sendo, a parte f<mt sua proposh. 
em preza ou de feitos os estudos referentes á IV. Si <~té a. t~.udiencia seguinte não houvm· 
desapl'Opl'iação, não se1•ão attendidas, tlesde algum accordo sobre ~. proposta, f<n•-sü·h<\ 
-que se·verifiqueque e;;sas modiftca.çõe~_ tive- a.·louvação, a.p1•esentrt.ndo o procm•ador sec
ram o fim de elevar a indemnização. Cional dous âl.'bitros e outros tantos o citado; 

·Art. 10. Si os terl\mos ou predios que ti- dos propostos ca.d:t parte indicará um, sendo 
verem de se1• desap1•opr•iados somente em o terceiro nome:tdo pelo juiz. · 
parte 1lca1•em reduzidos a men1_ s de metade V. H a. vendo mais de um in teressa.do, a. os
de sua extensão ou ficarem privados das ser- collw. do ·arbitro respectivo será ·feita de ac.: 
ventias necessarias pa1•a uso e gozo dos ter- c01•do entre elles e, na impossibilidade disso, 
renos e p1•edios não c.:>mprehendidos na, desa- sei'á. tii'ado á. sorte dentre os a.presen-

- propriação ou ficarem pl'ofunda.mente desva- t~dos. -
1~riza.dos pela :pt•ivação_ de obras e b~mfeito- VI. Nomeados os arbitrqs e feitas as cit::~.
.~·1as 1~portantes, serao des~ppropr1~dos .e ções, reunir·se-hão elles sob a presidencia 
mdemmzados no seu todo, Sl o pt•opl'Ietm•Io do juiz, no din. e hora designados, · e depois 
o requet•er. . . . _ de p1•estado o compromisso, procederão á 
· Art. 11. S1 os O~Jectos _desaproprmdos nao avaliação da indomnização, observando o 
receberem o destmo ass1gnalado ou dentro disposto no art 10 
de dous annos não forem utilizados par·a. o • · 
fim da desapropriação, os antigos proprieta, VII. D~ sente~ça que homol_oga.r o lau~o, 
rios teem 0 dil•eito de pedir a restituição cabe recurso, sorne~te no eft'e1to devolutivo 

· depositando p1•évia.mente o preço I'ecel.Jido: par~ 0 Sup~·em.? Tl'Ibum~l, devendo .~e!_ an-. 
· Paragrapho unico. Esb direito presc1•eve nu!l•\_d? o PI?c~~o n_~ ca-so de P!ete~xçao de 
não sendo exm•cido no prazo de um anno. f~I.m,\hda.de.~ e~sencMes o~•.de nao es~a.r de-

Art. 12. o inte1·essado que receber ou le- v1damente constabda a utthdade pubhm\, 
-vanta.t• o valor da indemnização perde o di- .Art. 16. N<\S desn.p~'opriações de interesse 
reito a l'eclamar sob o fundamento de nulli- do Dist1•ícto Fetler:\1, o processo coi'rerâ pc
dados, estabelecidas na. legislação commum, ra.nte o juiz dos Feitos da. Fazenda. Municipa.l, 
sem :pr~juizo do direito á acção especial de ·havendo recurso pa.t•a. a. Côrte . de Appelln.· 
que trata. o artigo antecedente. ção, observado o disposto no artigo ante-

Art. 13. Qua.esqum• m·z·endn.mentos e lo- cedente. . 
cações e dil•eito de hab~ta~ão e de uso ro- A1·t. 17. Re_voga.m-sc as uisposiçõos em 
solvem-se pela. desapropr1açao e se conver- contrario. 
tell:l em um direito á i~demniz.ação; be_?l Sala das sessões, 30 de julho de 1901.-
a.ssim. as hypothe~s, Cl!JOS eft'e1tos ficarao Jose Boni{acio _ 

· reca.hmdona qua.ntla arb1trnda. • . 
_ Art. 14. Os emprezarios das obras decla.

, ra.da.s no art. 3() exercerão as mesmas fun
. · cções do . procurador seccional, quando ti· 

verem de recorrer ã desapropriação. 
· .Art. 15. Nas desa.p1•opria.ções ·de interesse 

da: União, será. observado o seguinte pro
cesso: 

· J. Indicada a ob1•a e approvados os planos 
e plantas a que se refere o art. 4°, e resol-

-Tida a. desapropriação' por decl'eto do Poder 
· Executivo, correrá o processo de indemni

·. ·,za.çã.o perante o juizo seccional do districto 
·. em que estive1·em situados os bens; sendo os 
· do~umentos enviados ao procurador se.: 

: .· cciona.l. 

. q SP·. ~liveira :Draga-Sl•.Prc
sidente, ped1 a palavra para. remette1• á 
Mesa, afim de seguir os tramittef:l regimen
ta.es, um projecto de lei concernente á re01.·· 
ganização do corpo de eJ;tgenbeiros navaes. 

De accordo com a~ bases do projectó e em 
vista do adiantado da ho1•a,aguardo·me para 
em occasião opportuna adduzir a'3 razões que 
tjve para apresental·o. · 

0 SR. PRESIDENTE-O projecco tica. · sobre 
.a. Mesa para. ser opportunamente julgado 
objecto de deliberação. . 

Fica sobre a Mesa, até ulteriol' delibera::. 
ção, o seguinte 
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I'ROJECTO At>t. 2. o_ Revogam-se a,s disposiçõe.) em 
con tra.rio. 

O Congresso Nacional resolve: 
. Art. 1.° Fica o Governo autori:'lado are

organizar o corpo de engenheiros navaes de 
accorclo com as seguintes bases·: 

a) O corpo de engenheiros navaes serã. 
constituído pelos officiaes tra·nsferidos do 
corpo da armada eifectivamenf.e emprega
dos nas especialidades de construcção naval, 
machinas a vapor. artilharia e pyl'otechnia, 
torpedos e electricidi1cle e hydraulica, dividi
dos em cinco secções, a saber: 

1"· secção-Construcção mtval; 
2a. secção-Machinas a vapor; 
3a secção-Artilharia e pyt•otechnia; 
4a. secção-Torpedos e electricidade; 
5a. secçã.o-Hydraulica. 
b) O quadro ordinario do corpo de enge

nheiros nayae.;; constará do seguinte IJessoal: 

Sala. das sessões, 30 de julho de WOl.
Oli·veü·a B1·aga • 

COMPAitAÇÃO DA DESPEZA A. FA.ZER C01ír ·O 
NOVO QUADRO PROPOSTO PARA O CORPO DE 
ENCmNHEIR.OS NA Y.ÚO::S COl\1 A QUE SI~ FAZ • 
ACTUALMENTE 

Q<.tml1·o p1·oposto p(wo. o Corpo cl<J 
Engenhci1·os Nauws 

E:ngenheiro in· 
spector geral . 
- Vice-a,lmi-
ra nte, soldo. . 9: GOO$ 

Engenheiro che
fe-Contra at-
mira.n te, soldo 7: 200$ 

5 Engerllteiros de 
la. classe-Ca- ' 
pitães de mar 

1 engenheiro inspector geral, vice-almi- e guerl'a,soldo 24:000$ 
l'ante; 5 Engenheiros de 

l engenheiro chefe, contra-almirante; 2a classe-Ca-
5 engenheiros de r a classe, capitães do pitães de fra: 

mar e guerra; g."J.ta, soldo ... 1Q :200$ 
5 engenheiros de 2a classe, capitães de i Engenheiros de 

:f,'ragata; ~~"' elas:'ie-ca~ 
7- engenheiro.s de sa classe, capitães to- pittí.es-tencn- ' 

nentes; . nentes, soldo. 2:::520$ 
lO engenheiros de 4a dasse, 1°5 tenentes. lO Engenheiros de 
c) Os officia.cs do corpo de engenheiros 4'' classe- Jo! •. 

nava.es servirão effectivamente att:i os limi- · tcnentes,soldo 24: 000~ 107:520$ 
tes de idade estabelecidos no art. 5° do de· · ----· 
ereto· n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889. Quadro aclual 

d) Os vencimentos dos engenheiros navaes Ewrenlwiro che-
constarão dos soldos e etn.:pas das l'espectivas fe..:....contra ai-
patentes, sendo M gratificações as fixadas mirante,soldo 7-:200$ 
nos regulamentos das repartições onde ser- 5 Engenheiro3 ele 
virem. p classe-Ca-

e) Os actuaes engenhe~;:'OS mwaes, nã.o 1ütães de mar 
procedentes da Escola Naval, poderão optar eguerra,soldo 24:000$ 
pela reforma nos postos em que se acharem 5 Engenheil'os de 
ou pela aposentadoria de accordo com o dis- 2::>. classe-Ca-
posto no al't. 336 do regulamento que baixou pitães de fra-
com o decreto n. 745, de 12 de setembro de . gata, soldo ... 19:200$ 
1890; sendo computado para. reforma ou ô Engenheiros de 
àposentadoria todo o tempo em que os cita- 3a classe-Ga-
dos engenheiros estiveram em-estmlôs das pitães tenen· _ 
suas especialidades e no desempenho. de .func- tes, soldo ... , 20: 160$ 
ções da engenharia naval. · 6 Sub-engenheiros 

f) Os antigos engenheil•os~alurúnos CJ. ue J:?Or de l ::>. clas3e-
força do decreto n. 3.197, de _19 de Janeiro 1°3

- tenentes, 
do 1899, foram revertidos ao quadro da ar- soldo.. . . . . . . . 14: 400$ 
mada.,poclerã.o ser addidos a.o quadro de engc- 6 Sub-engenheiros 
nheiros úavaes, ao qut1.l irã,o pertencer, pro- de 2a classe-
enchidas as formalidades legaes, indo occu: 2°" tenentes, 
p'ar na escala logal' t1.baixo dos engenheiros solllo ....•... .,i'O: 080$ 

· navaes mais antigos do que elles por occasião ----
dn.IJ.uella transfeiencia. 95: 040$ 
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Aggr·egados 
r Sub-en- . 

genhei
rodela 
classe 
-l 0 te
nente, 
soldo ... 2:400$ 

1 Sub- e n
genhei
ro de 2"
classe 
-2° te-

. n ente, 
soldo._·. 1:680$ · 4:080$ 99: 120$ 

Dilferença annnal para mais no 
quadro proposto ... -. •..••.....•... · 8: 400$ 
Contado riu da Marinha, 24 de julho de 

1901.- O contador, A •. , de Jiabo Junior. 

· O Sr. Al:f'.redo Varella.....;;.Sr. Pre· 
~idente ~presento á Camara o seguinte pro• 
Jecto . ( Le • ) . -

Fica. ~ob1•e a Mesa, até ulterior deliberação; 
o segumte ·· 

. PROJECTO 

ceitos regeneradores da escola republicana e 
realiz<U' os designios patrioticos, objecto até 
alü de activissiina propttganda. Qu"mdo, no 
entretanto, suppunham os brazileiros ficára 
supprimido o arbitrio em um dos mais serios 
departamentos ·da goyernaçãó publica~ o 
emprego dos dinheiros nacionaes-verifica-se . 
que é lettra morta o dispositivo·do art. 34, 
n. I, in fine, da carta de 24 de fevereiro, 
.aquelle cuja. doutrina é ca1•dealissima na. 
ingemw. pratica do systema que 1:1.doptamos: 
o exame. pelo ramo competente do .poder 
superior· da Republica;· das despez.u.s resul- · 
t.antes dos varios serviços da União. Lle modo 
que, após 21 annos de vida chamada constitu
cional e 12 de vid<~ republicana, é como voto 
do Congresso que se destinam yerbas di ver· 
sas para attender aos différentes expedientes 
administrativos, mas é â revelia dos fiscaes 
da nação que ellas se despendom c appli-
cam!... · · 

Quei· dizer que a Republica Brazileira l'e
produz, nos humlJraes do seculo 20° a mesma 
physionomia anormal, quanto a esto aspecto 
politico, da malsinadissima realeza absoluta, 
de :fins do seculo 18°: dizerrios, mantem a. 
mesma torva e · mysteriosa direcção do 
erario, c1ue na França tanto apresdou o }>a
voroso catac!isma de 1789! 
· Era de facto immenso o · abuso ali, como 

O Congresso Nu.ciona.lresolye: em toda a parte. o povo pagava impostog 
Art. 1°. O Governo apresentará na pro- que ha.viam sido decretados mais ou p1enos 

xima sessão legislativa o balanço das receitas regula. :·mente, o modo, porém, por que 
.e dospezas publicas, comprehendondo todos os tinham emprego, isto escapava em absoluto 
exercícios P,Ostel'iQres ao ultimo lmlanço pu- ao soa oxa.me, facilitando excos$OS o . mal: 
hlicado. Fica autorizado a despender até a versões que viermn a crear um esta.do de . 
quantia de 30:000$, em gratitlctCçõos ao cousas insustentavel, quanto intoleravcl. O 
pessoal incumbido deste serviço. - Parlamento de Rouen dizia ao ·Rei emjulho 

A1•t. 2°. Revogam-se as disposições em. de 1763: «Os malescll.egaram ao augee Pl'O· 
~ntrario. - ~ilf,·edo Varella. - Barbosa sagiam um espantoso porvir». . · · 
L1'ma. . O snccessor do grande Turgot ~ no minis-
. Os amigos sinceros do ~ctuaJ systema pre- terio, tentou remediar; mas debalde. Necke1• 

Clsam ~em demora sahir da critica situação apenas teve a satisfação de rasgar• os :véos 
de penoso constrangimento em que se acham, que, desde tempoimmemorial, reca;tavam. a 
consta.ntemente accusa.dos de in:fieis na appli- administração das :finanças ao:> olhos do p~iz. 
cação dos principtos que mais preconizavam. Até esse tempo a percepção e emprego d.o 
_ Clamando contra a desídia e abandono producto dos impostost semelh~ntes a Ul1l/t 
das cousas publicas, correntes no tempo do I secreta a'lclümia, rodeavam-se de uma som.
Imperio, devorado lentamente pela politica- bra. impenetravel. .Por sua natureza, a lllQ.· 
gem, pt•egaram annos e annos a-necessidade teria das finanças ora occulta e· repelli~'!t . 
de estabelecer-se um regirneri muito mais de luz. . 
accordo com as . tm·minantes reclamações Foi contra esses ·persistentes vexames.o 
nacionaes, que exigiam uma austera reform<1 communs demasias do poder (não .removida~. 
da administração. Deposta a monarchia, qual convinha, pela prompt.a retirada da-, 
poder em p <~rte irresponsavel, en~ parte de qu,elles dous niinis~ros), que a -Fr.ança se 
responsabilid.ade illusoria, fundam os revolu- ergueu indignada, sublime na sua terrível 
.cioJ?arios um outro, segundo o plano de ha colera e sustentou luta formidavel contra as 
mmto .apontado c .~mo o mu.is conveniente e resistencia.s in temas e extedms que se :op· 
efficaz para o effeito de tornar essu. respon- punham aos seus intentos 1~enovadores. 
sabilidade, de vã que :·~rll., e:trectiva em toda. Quasi todos os povos do occidente, r.eGebido 
a exten~ão da hiei•archia politiea: proclama-I o impulso da prestigiosa nação latirra, con
se a lel-m<tgna, q~e veiu codificar os pre- . sumiram lJoa parto das . energias cívicas na 
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- cp~secuç~o do meSll;lO ideal, · rompendo. no 1 da nação : e (seja ·dito de passagem) e esta a 
:rerno lusitano e Brazll e_m 1820 o movimento mísstlo especial E A MAIS IMPORTÃNTE ' DA 
reformist~. · . . REPRE6ENTAÇAO NAciONAL, que mai corre~-
· .Nesse mte~to de impot' . diques ao dcspo- sponclerá á confiança dos seus cónstituinteg; 
tismo :fina~cell'o, a humamdade, conscia de sa ella mio desempenha religiosMnente tãp .. 
q~e e1~a mt8ter :prodigalisa,r esforços, esper- sagmdo dever.» 

· d1çou Immensos cabedaes, .consumi_u-se em. Se isto assim é, nos regimens a que se 
. guerras, veeteu o~das de sa,ngue, preferindo referem css~ts autoridades, que dü·emos 

busca1: um r~medw a sett padecer, através na.quelle que sedeclaragenuinamcnte repu~. 
de. mil perigosos transes_ inenarraveis,_ <J, blica,no ~ Governo. tal é sobretuQ,o_ um. go~ 

- ~etxar-se devorar pelrt carcorna do abuso yet·no responsa.yel ; e como lia de ser · el1e ·· 
: mveterad~, qu~ a. est;1V<L reduzindo a. unia rcsponsavel, se desconhece1•mos a, gestão dos 

consumpçao certa e infallivel', t(l,l como faz dinheiros publicos, moht e cha. v e de tudo, SQ ·· 
o enfermo em {lesa:;pero, que procura l'eso- não tivermos conhecimento da maneira por ·· 

. luto um dcse~lace aos mn.les que curte, pro- que se applicam as dotttÇões correspondf3ntes 
· :v?cando a cr1s~ precursora da morte immc- aos divei.·sossei'Viços, se não soubermos s~ 
:dw;ta. ou-de r(tpida. cura-crise preferlvel ao houve perfeita :exacção ou desleixo ou crim(;l, 
'lento caminhar para a miseria physiologica no destino dado ao producto dos impostos~ · .: 
o para o, de todos modos, inev-itavel ~niqub E que isto é o-essencial,ctne h a quem o ignore, _. ··

. lame~to. . · _ no mundo politico b.razileiro ~- · ~,' j 
Povs; após aB severas lições da historia, Rcunem-sc - annualmente os reprcsen~ 

após horripihtntes dr<unas sanguinõientos, ta.ntes e votam os orcarneJl.tos, sup-pondo que · 
- <~p~s ?S arduosstl.cl'ifici.os pesadíssimos, feitos com o cumprimento deste dever o princip~l __ 
;prmCipa!monte em prol do uma melhor se obteve, que é cortai' o arbítrio dos gover- . ; 
ordem na fazenda publica,ois que nos vemos, hantes, no que respeita, a impostos e des~c 
cem ;.mnos depois, no mesmo sltio em que ])ezas. De que v_g.le, porém.; esta cautela, sq 
-começara tl, panos.~ jornada: adeantamos lhes deixam fartas en:sanchas no acto de em·· 
tanto como no dia primeiro da lH'omissora pl'Cgar as quantias votadas ~ Pois não . fiç~ 
pa.rtid~~ ?. ! a.ld uma larga margem . para as mais com· ·-

Tr.•J o nosso p1•og1'esso a este respeito, que plotas velhacarias ~ Emquanto ao voto da~ 
·vigorarn t~tú ho,jo, sob tl'anspar·cntes t.lis- despezas futuras se n~o seguir immediata- · 
fu,rces, os :proprio:-1 acquits de camptant que mente o examo das que foram antes reali~ 

_j;L Colbcrt tontara suppt>iruil' no reinado zada~-:;, o papel do Congl'es.~o corresponcl~, e~ 
·de Luiz XIV, om plono seculo 17 ? ! rigor, a uma ridiculissima. comedia, excel-

Diz Besson tlUO (( qualquer que seja a lonte apenas para occultar entre povos ato; 
org;.tni:~,ação dos poderes publicas, em uma loimados o, satisfeitos tão sómente com as 
mollltl'Chi<~ _absolutft _-como sob um regimen :tpparcncias da ' liberdade e <J,o republica.~ 
yepresentatrvo [~ gestao da fortuna do Estado nismo, os dosma.ndos de um poder a.bsoh,~-to •. ·· 
c, mais pat•ticnbrrnente, o emprego dos «A snpromacià financeir:-a do parlamento, 
recursos ann\mes do que o imposto retira da diz o auto1' de interessante obra francf;lZa. 
riqueza. nacional, devem ficar sob a guarda sobre o a~sumpto, não terüt mais qu9. il~ 
de uma vigilailte fiscalização, sob a garantia valor theorico, -se eUa não sobrevivesse a_o 
tleumn. contallilidade methodicaiD,ente Qrde- votô do orçamento,para a.ffirmar-sc de novo.,~ 
.nada. Toda gestão recJama um exame; ta.c,lo a, pós . o . encerr(\men -to do e~ercicio., . p,el~ · 
.ma,ndato termina em uma pre.-;taçãó de exame e julga.mentt. publicos das cqntas ~i: · 
~contas. . . nísteriaes. 
· E' este o JH'incipio ge1•al que govern_ª', ............ _ .. _ ._ .................... _, ............ "! - _ 

com identico rigor, as ·formnas privadas e Precisamos. accrescen-tar que,sem o . exa~~ -~,-: 
-.a administmçã.o dos dinheiros do Est<~do.» · a publicidade, maxima essencial de nossq · · 

Juizo este que coincide com o do abali- systema orçamentario, seria tão incomplet~f- . 
zado Candido Baptista ·de Oliveirª', á pag. 42 quanto illusoria ~Quo importa a publicid<.~.~e L· 
. do Systema Financiat do [1razil, é~liás dando inicial do orçamento, se _ a execução desse' ·/' 
o nosso autoe maior importancia ao ·caso : acto fica. nas sombras 1 E' pelo exame qu~ ~X~ 
-«Nos governos ~epresentativos o meio pro- publ~cidade se torna fructuosa_; é. â Stla,lu~{>: 
~rio~ ef~caz de levar a eil'eito a necessaria que a nação se pód~ .dirigir atr<~Yés ~:Aêd~~~s- ·. 
tiscallzaçao sobre as finanças do Estado, e, obscuro das contabüuladcs e dls~utn~, ,.'IAll,l, ~ ' 

. poroutra parte, o UNICo coNGENIAL DESSE um, os a.cto:f da gestão ministerial. ..· .. ~ 
S1'STEMA é a publicidade obrigatorio. do.s Em detinitiva., a. publicidade, q~e é alm~. ~ 
cóntas do Thesouro feita com . regulari!J,ade {lc nosso. organização fina.nqeira, não. exist~~ ,; 
o pela í'órm<1 prescriptas pela ler, para o fim não tem valo1· sinão pelo exame. Pód(I~SI;l, ' 
de _ serem submettidas opportuname;o.te ao concebe1; mi1a :fiscaliz~ção seni publicida~~, ,: : 
livro e competente e:x:a,me dos represemtantes mas a rccipl'oca janu~is. Isolatln. · do cxam.et:; :: 
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a publicidade é a.pcn~s vã pn.lav1'~; como quasi incolume· ahi permaneceu de pd, du.:. 
. um facho nas mão~ de lllll cego, scintilla em rante taes commoções, augmentado ainda·; 
pm•a pm•da, e sua luz, que nada dirige, é depois da Republica, com um noyo orgãa 
impotente para manter, no caminho {lireito, apparatoso. · 
a marcha de noss1"l,s finançn:Spublicas.» Isto não obstante , o nosso projecto, para. . 

E diga-se com a franqueza devida(~ Pn.tria, que se não objecte perdurarem irremovidos 
mellwr fôra não exhibil• n.nnualmente o mi- os obstaculos já ditos, faculta ao Governo o. 
se1'o entremez a que üemos acimí.l. o bem díspendio de fbrte somma, para que tenha
merecido qualificativo; prhneiro, po1•que em mos ao menos, pelo milagre das propinas, o 
muito coopera pí1rn. o ma.ior abastarclamento que o simples cumprimento do deve1; nii.o . 
dos costumes políticos, segundo, 1iorque sahe sabe produzir. 
a sua répresentação mnito cn.ro ao Br<tzil, Ponhamos um definittvo tm•mo ao arbiÚio 
quando longe está ellc ele poder pn.g:n· essa c entremo.> de vez na })hase legal. E' preciso . 
condemnavel prodig<llidade. De facto, sincc- que 88 n:ão diga figurarem as instituições na · 
ramente manifestando o que está na. con- 1. ·1 · t t 
l!:ciencia. de todos; p:n·a. que serve 0 Con- Repub wa BraZI mra como essas os en osas -

~ pyra.mides egypcias : monumentos . impres-:- . 
gl·~~l~'t· a obra das leis? -A lüstot•ia <la nossa taveis da Yaidade · humana.,. sem uma appli-;--

cação util qualquer. e de to(tas :J,s assembléas -patenteia. as::;ás que 
lião ha meio menos lH'OlH'io pa1·a instituir a Cumpre; ao contrario <.Usso, que vivam 
legislação de mn(l. naciona.lidade. Para a vida activissima, que cada qual gyre nor- · 
fiscalização do modo como se gastam os ca.- malmente na sua.esphera, e gyre sem cessar: 
beda.es confiados aos governos~- Mas, disto quando em um systeD;la de engrenagens . 
foge assustadiço... . multip1as destinadas a continuo movimento, 

Que l'Cpresonta., pois, em·· nosso quad1·o uma só das rodas vem a parar, si se lhe não· 
constitucional ?--0 ])apel de um 01·gão sem acode logo, o machinismo parte-se, arruina.
funcÇilO essenci<d, em ca,minho, portrmto, de se totalment2. E' do que está ameaçado O'· 
proxímn. at1•opJlia. c dc.~~~pp;.n•ecimento. nosso, caso não providenciemos já e já sobre 

A sã escola política dos tempos modernos o andamento desta cuja pal.·alysação tud~ 
. veio demonstrar quo.nto n. illusão democra- está compromettendo. · 

tica ~1os não (leixav<~ perceber <~ re:üjdade. Sem tal fazermos com a mais absolut14 
Antes ptu·a nó:'! a suprom••· g<u•antia estavu. seriedade, nosso credito ser<i sempre bas• 

·- m~ elciç~ão do::; allminhtt·<~d.ore:':l, pn.na.cêa tantc, precario e --duvidoso. Cl'edito suppõe
cur•ativí1 do toúos os m:tlc:O:; na cspltcra. go- confiança, e como ha de ·existir em umil:. 

- vcl'nmnontal, sognnrlo racilmonte arlmittiu Nação de cujo l'eal estado financeiro ningnem 
a nossa grande inoxporicncia. Hoje estamos sabe ao certo? Os capitaes, se abundam no 
conYcncitlos de quo_m~ l'JSl)OJ1Si~bilidi!de ef- velho mundo, mostram-se esquivos, deP.oi;~ 
1bctivn. dcs.~cs admini:;tJ•af.lol'ps é que e.~til o elos muitos prejuízos qtte tem acarretudo o· 

· ·rcmedio ao n.rbitrio, pouco imporm.nrlo que, sou cinprego na. America do Sul. 
zm Constituição nacional fiquem cites intlepen- · O n1eio de os attra.hir de novo, com a. 
dentes do voto popular, em tudo e por tudo. antiga hoa vontade, é o de que usn.m o~ . 

Ora, a respon~<tbíliclatle, q un.nto (ts :finan- simples particulares: patentear sem rebuços 
cas, é inutil dizcl-o, não se consegue sem u. a nossa casa a tod.os, bem ordenada em tudo, 
publicaç\ã.O e cx~mc dos elementos com que especialmente o erario, mostrando, a quem 
se possu. instruir, . quando seja miste1·, urn a quizer ver, a contabilidade publica em 
processo regular d<t administ1•ação, acto dia, com o .devido visto e approvação dos-

. esse em que fique, ou a coberto (le vagas ac- fiscaes que a lei designou. 
· cusações, conununs em nossos dia.s, pela rati- Por todas estas razões, é mistm· de ora: 

ticação legislativa, .ou em r1ne se declare sua em deante saiba a nação como foram gastos 
culpabilidade e se promova o rigoroso cas- os seus recursos • 

. tigo de quem o merecm·. . . O dictt~dorJuan Mo.noel de Rozas, conforme 
Não · deve continuar, pois, esse ieregula- . vimos aincla. ha. pot\co em um<i. folha do· tem-

. rissimo estado de cousa.s. . po, fazin. publtc<tr dia.riamente o bllanço da 
Allega-se que as muitas agitações que teem receita e despcza. d a Confederação Argentina.. 

combalido a Republica,·- embaraçaram até na ptl.rt e que lhe estava confiada ; e aro
hoje o cumprimento do dever constituciona:l, · cusa. desses dados â legitima · inspecção do 
mas a fraca desculpa não descobre sinão a paiz, foi por -nosso Bernardo Pereira de 

· a muita desiJia administrativa reinante Vasconcellos capitulada de CRIMINOSA VER.
·entre nós, porque em todo esse periodo as aoNnA.- Não é muito, pois, que entre nós· 
despezas teem sido escripturadas,. é de sup- se exijam e.::tas contas, que é de obl'igaç~ão 
pôr, e o apparelho cujo fim no· systema vi- nos apresentarem todos os annos: não se 
gonte é produzir aquelle desejado ofnO}ito, mostrem nisto ao ro,enos os governanteg.., 
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I'cpublicanos . _inferiores <Ítitlelle c!uuu[).do 
tlcspota. 
. Na Italia, onde rege o paiz um poder em 
cm·ta esphe1•a. ü·responsavel,cineú mezes (le
pois qo encerr<1.mento do anno financeiro,póde 
pronunci11r-se a fiscalização legislativa. Em 
r~·::\nç:a, pela lei de 14 de abril de.l896, t\)dos 
osannos a 1° de novembro o Trilnmal de 
Contas apresenta o seu l'elatorio ás Cama
i•as ; até maio os ministros fornecem to(bs as 
explicações .rebtivas Cts va~·ias despezas, c 
inici<,..-se-o estudo do balanço. Na; Inglaterra 
16 mezes depois . do encerramento do a1111o 
fina.nceit•o, procede-se a definitiva liquida
ção de sua.s oper<.tções. Na. Belgica, um mez 
:.tpôz a abertul'a do parlamento é submettido 
ao julgamento das canmras o b:!.ln.nço elo 
:mno anterio1•. Na Rus.sia, o b:tlanço defini
tivo das receitas e despeza-; é remettido ao 
Conselho do Imperio e ao. mesmo tempo que 
os projcctos de orçamento futuro, isto (•, no 
mez de outubro de cada anno. 

Flnalizamlo, . achamos de muito proveito 
recommenda.r aos 1J:w1.zileiros os seguintes 
eonceitos de MiralJeau, proferidos nada me
nos que a um seculo: c Qutl.ndo quizestes ser 
lines, não foi para deb:al'· a um só a admi
nistração <J<l. parte m<tis imllortante do voss:•. 
Constituiç.ão ; porque si só a Constituiç::\o 
póde dar ordem -ás finanças, só as finanças 
podem fazer que se firme a Constituic/'io. A 
nossa n <l.cionalülatlc não 11ódc con;;;cntü• se 
e.~tabeleça. a dictn.dura nn.s fl nanç~as,o (\X

erceria uma verdadeira <lictathn'<l. o homem 
que se subtrahisse <t ohriga~fi,o do vir dn.r ao 
11aiz o balanço de sun. situaçf(o. A mais hella 
missiio, fos~o olla assignalatla por milagl'e, 
ni'io isemptaril~ desse dever aq_uelle a. quem 
houvesse :~ido coniiada». 

Cttmpl'a.-so, port11nto, ó dever constitllcio
nat:' prestem os governos as devidas contas. 
Isto lhos ·manda a lei, a mn.is vulgar honr<~llez 
e v. sua propriv. conveniencia. Fie<~m assim 
livres de levianas denuncia~ no presente e 
fle injustas l'esponsahilidades no futuro, de
ante de cujo inflexível tribunal comparecem, 
trazendo em mão as attestações do bom dos
empenho qrre deram â geren0ia dos dinhei
ros federaes. 

· · I~stamos cePtos de que a patriotica · activi
uade do Governo aétual, até a hora de hoje 
voltada para a solução do- problema finan
ceiro, vaeoccupa1•-se deste que suggerimos, 
co1n:prehendendo quanto isto importa ao 
levanta.mento dos creditos da Republica .Bl:a-
zileira. · -

A Russia, com ser umn. monarchia alJso
luta, não desconheceu a vanhgem de viver 
o seu regimen financeiro, segundo a fórma 
que Michelet achou conveniente para todos 

, os nossos actos e relaçõe.3 da existencia so
cial ; \T\"IÜ't SEl\I SOMBRA, E:'II PLENA LUZ, 

Camara Y. IH 

«A :publicidade fi11anceira, diz o autor de · 
nota , <\ com effeito, a condição prímordüü 
do credito. A Russia não ignora. Si ellapõe 
assim às claras o estado de seus o1•çamentos; 
não é p~ra satisfazer a princípios que a Sllw 
Constituição política repeli e. A inspecção.' 
da opinião pública é alheia de certo ás pre
occupações de um governo absoluto .. Esta, 
:publicidade só tem um fim : tt>a.nquHiizal' os 
capitaes, consolidar a situação · dos tituloB.· 
russos no meren.tlo -intemaciona.l e desem
baraçar o caminho p<\l'a os empt·estimos vin
douros . 

Esta razão de ordem eco no mica vale tanta 
como outra c1ualquer. Sejam qnaes forem as 
suas causas determinantes, a publicidad<J:: 
orçamentarüt é, em si mesma, um beneficio. ·· 
E' 'a. condição fundamental pa.ra que haja;., 
fiscalização. Nella est<L a mais firme ga.~ 
rantia de estabilidade ]_)ara. as ft.l\él.nças do, 
Estado- » 

E' o quer precisatnos p1•aticar com a maxi-
mil.. plenitude, em beneficio t rtmbem desses 
altos interesses, pu.ra que assim a nação se 
r~habilite, obtendo em toda a pat'te o pres
tigio e Cl'edito que muito merece : nisto se, 
empenha o pundonor n11cional. -

O Sr. Raym undo de Miranda 
petlin :1, prüiWl'iL }HWG. aprcscnta.r um pro
jec t:o quo íiC rcfcl'e <t Inspectori ll. de Snude do·· 
Pnl'to tlP M:tcciú. 

Niio p!•ctoncJo entr,u• em <lchllles sobr•o o 
t'cwvic~n de :~mwlc d.o~ portos no~ Esta!los du.._ 
Ropnhlicm; clomom:tr<•. a faltn. de equidado · 
(llt tl'c ''· Pmnunm·<wKo do tr<'b•\lho e o movi
mento elo vapm·cs. 

8 ;dient·•. n. ncce:;sitl r~do de rcorga.niza.ção-rlo
sorviço íianitario, inclusivo na CD.pit tü Fc· 
dül'<d, fi!,Zentlo accQntuar que o Poder LogiH·· 
hl.ti v o devo corresponder ao appollo do St· .: 
Presillente tlq, RCl)llblica em suv. ultima men- · 
sugem ao Congresso Na.ciona.l, relativamente 
a esse import;mte dep <).rhmento üo serviçG 
publico. . . 

Lê e commcntn. divol'.'::OS trechos do relato-· 
l'io do MinistÍ'o cla JustiçJ., que 1•eputa. muito 
COl'rectos e r esulta.tlo cln experiencia.. 

Compa:t•v., em vista do ultimo Boletim díJ.. . 
EstJ.tistic 'l. Demogrn.pho Smlitariv. n. frequen
cia do va.porcs cntrtl.dos .no porto (lo Alagoas .. 
co111 os elos portos elo Cev.rá e Maranhão; 
mostl'<1, cpte é identico o movimento, ap~zar 
tln. differenç :~. de vencimentos elas respectivas. 
inspectoria.s. 

Não pe(le com o Jlrojecto u,n novo au-
gmcnto de dospezas; q1tor o restabelecimento 
do q_ué ·existia em 1898, q nando o movimento 
do porto de Ma.ceióm•a na.tnmlmente inferior 
ao r1ue se opel'tt . hojo, quando o Estado de 
Alagoas, apezar da Cl'ise que a-rassalla o ... 
paiz, -vae resistindo. 
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· \ Faz considerações so b1•e . o serviço ela In
. spectoria de Saude no Porto ele Alagoas; com
;pai•a o movimento com o üos poetos de 
. outt•os Estados, fazendo salientar quo, a.pezar 
-de maior, ·os vencimentos·clo inspector são 
riguaes. 

Demonstl'a v. insufficiencia de remeiros e 
·i faz po~derações sobro as condições do porto, 

que exige. outros recursos pa,ra que. o serviço 
c.sejá realizado conveniei1_~emente. · 

Entra em outras apreciações sobre o ser· 
·viço sanitario da Republica.; assignaht a re
<muneração insutficiente, as omissões regnla
·me 1tare.:;, insiste na idéa de reorg .. mização 

' do serviço sani tario e terminar demonstrando 
·.que o projecto que J.ê d.eve ser acceito, porque 
envolve materia de necessidade publica. 

'(.lfttito be'llt ; muito bem.) 

Fica SJhre a Mesa, até ulterior delibera
. ç"ã,o, -o seguinte 

PROJECTO • 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar&. I.~ Ficam equiparados· os vencimen

:tos do inspector de s:mde do porto do Es
. tado de Alagôas e os do secretar to da inspe· 
etoria respectiva aos vencimentos dos in-

-' specto1~es e sccretarios das inspectorias de 
samle dos portos dos Estarlos ào Maranhão o 
Ceará. 
- Art. 2. o Fica elevado a seis, com os ven

cimentos que consta da tabella do· orc;~'1-
mento em vigor, o numm•o de remn.dot•os da 
mesma inspcctoria do A~a,~rõas. 

Art. :3. o ReYogadn.s as disposições em con
·tl'ario. 

Sala. das sc:-:sõcs, :30 do jllil.:._; de 1901.
.Raymwulo de i1Ii1·anrla.- Angelo Ncto.
E]Jaminondas G1·nândo.- Jos'é Dtwrte. 

O SR. ANGELO NETo-P~n'll. que, si ha. tantos 
:projectos na ol'dem do dio. ? 

0 SR. }.IÚ)REIRA ALVES-EU faço questão de 
ver esse projecto figurando na ordem do dia, 
porque só assim poderei tel'- a e::1perança de 
vel-o discutido e talvez, quem sabe, conver
tido em lei. 

0 SR. RAYMU~mo- DE MIRANDA-Mas, por 
ci1utela, não f<.~rtL mal wna emendasinha ao· 
Codigo Civil. _ 

0 SR. ANGELO NETO-Estou convencido de 
que o Sr. ·Presidente, en1 tempo opportuno. 
deferirá o seu requerimento. 

0 SR. MOREIRA AIJVES-0 Regimento ga .... 
I'ante-me este deferimento, pois estabelece 
que o Deputado poderá lembrar ·a9 Presi
dente qualquer materia para ser dada para 
orclem do dia e accrescenta: que se tomal'ct 
es~e pedi elo na devida considel'aç.ão • 

() SR. NEIVA-NãO diz quando. 
--0 SR. MoREIRA ALVES-Perdoe-me V. Ex:. 

· Ped{r que se ponha um projecto em ordem 
do dia e tomar esse pt!dido na devida consi
der_açi.í.o, é, me-parece, pol-o ofl'cctivamentc 
11a ordem do dia. (Apoiados.) · 

0 Sn.. ANGEW NI~To-E clle o fará; V. Ex. 
esteja cel'to disto. 

O SR. l\·IortgmA Ar,vg~ -: E~tou con ven
cido ... 

O Srt. ANogr.o N~::To-E dovo ostar: olle ú 
muHo justo. 

O Sll. Mon.gmA ATNI·:~- Acr01lit.o qno o 
Sr. Prc:-:idon1;e soja o mais justo dns homr.ns, 
110nt estou u.frlrrna,ndo o contral'i.u. O quo 
digo, pot•6Jll, 1' que at.é bojo. como ou tive a 
ini'oliciilatlo !lo mml' 1lct oxpt•ossão·-oppm·tu
namente-pot· uma, razão de dolietuloza p[tl'a 
corn S. Ex:., porc1no tinha, verificado, como 
j(L disse, que a o1·dem do dia já estava orga" 

0 Sr. 1\loreira AI ves-Sl'. pro· nizada,- S, Ex. que, por· isto .mC:Mmo, deveria 
, sidente, ha muitos cli:ts jt~ que tive a honr<~ ter a melhor vontade em attender ao meu 
de dirlgit• desta Cêtdeir<t t~m pedido, não a :pedülo, não o fez até agoea, e por este mo
y. Ex., mas ao proprietario da cadeir<1 ora ·tivo tomo a liberdade de renoval-o. 

"occupada por V. Ex., pal'n. que SO dignassa dar o· SR. ANGELO NETO-V. Ex. deve "1om
para ordem do dia o projectoeshbetecendo o orar-se do que a.CamP.ra deixou de fnnccionar 
divorcio no- Brazil e que fora, cotl)o disso }JOr alguns dbs. 

·naquelle momento, o .. presentado em 1897 pelo 0 SR. MoREIRA. ALVEs-A Camirn. deixou 
'honí·ado Deputado de então Sr. Erico Coelho. de funccionar a]Hmas dons ou tres dias e, 

Ao fazer essepedino eu tinha, sciencin. de mesmo assim, dro.Y<\-se sempre n. ordem do 
que a ordem do dill. seguinte já estava orga-: dia. 

· nizada, e por isto, não querendo crear diffi· 
culdadeil, usc!i do <~dverbio-opportunam.ente O SR. NEIVA-M<ts a mesma• 

. -qua,ndo devcrio. tm• dito pal'tl. a sessão se· O SR. ANGELO NETO- Perfeitamente. 
gutnte, uma vez que S. Ex., ::tproveitando-se v'. Ex. teria motivo de queixa si o Presi ... 

·· d<tquelltl. expre:>são, prometteu quo attendel'· dente deix<~sse de deferir P.. inserção deste 
me-hia em occasião 011portuna_; mas são pas- projecto e. contemplasse em ordem do (jia. 

.. ;gados, talvez, dez dias e o rnojecto em ques- outros. Mas h11 muitos din,s que a ordem ào 
tão continúa a ser esquecido.. (lia é a mesma. 
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SESSÃO ·EM 30 DE JULHO DE_ 1901 
----------~-----------~----~----------~~------ -

0 SR. MoREIRA ALvEs-Sr. Presidente 
-:não estou accusa.ndo o :l.onrado Presidente da 
Gama~'P,, m<~,s estas defesas intempestivas . 

:p~det:w,m levar-J:?e a fttzet-o, si porventura 
na.o t1vesse o ma10r empenho em ser agra

·8-a-vél ::.), S. Ex. 

0 SR. ANGELO NETO- Não hn. defesJ. in
tempestiv::>,. V. Ex. é qtrc está, de um modo 
~inàirecto, censurando o Presidente. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 121 -'- 1901 

. . 0-SR. MoREIRA ALVES-Toda. a defes tt que 
·vem. quando a accus<~,çã.o não se faz,é intem- Em mensagem de 17 do proximo passado, o 
pesüvu, (apartes) e eu a. ninguem <',ccusei. Sr. Presidente da Republica solicitou o cre-

Tom<mdo a palavra, tinh[l, apenas em vista dito de 100:000$, supplementar <L V!Wba · · 
:fazer esta declaração a v. Ex.-que retiro a. -Policia do Districto Federal. . . 
ex:pres.:s~o--:-npportunameüte-que tanto me E a Com missão de Orçamento,considt:w~nqo: :: _: 

. tem pre.)udw.~do, porque o honrada Presi- que o credito em ql}estão é para · pa.gar deg- ~ :_: 
dente dn. Casa, embora não seja filho do peZ<lS de caracter reservado, comprcl!en.di(J.a:f. i-: 
.Pará, dá-lhe un\a elasticicln.de enorme. na classificaç~o ~. Diligencias policiaes _:.. da,: 
_ o SR. ANGELo NETo-~E n-·a. 

0 
é cerlSt.lra '2. :proposta tio Governo que serviu de base .á. , confecçã-o do respectivo orçamento, submette · 

O SR., MoREIRA ALvEs-Não, senhor; 0 á sabedoria da Garoara o seguinte projecto: 
·qpe_qucro é pôr os pontos nos ii; é pédir, O Congresso Nacional resolve: 
Sl nao puder ser n.m<.mhã uma vez que, pa-
rece-mo já está escripta,, a ordem do dia Artigo unico. Fica o' Poder Executivo auto-
tenha v. J~x., Sr. Presidente, a bondade d~ rizado a abrir ao Ministerio da Justiça e -NÓ- .. 
dizet· ao Hlustrc Sr. vaz de Mello que reti- gocios Interim•es o c• edito de 100:000$, sup~ · .. 
rei a. expressão opportunamente, rogando plementar ao n. 14 do art. 2° da. lei n. 7"!6, ·: 
.a s. Ex. que, .no mcnot• ·espaço de tempo de 29 de dezembro de 1900- Diligencias po- ~ - ~
po~l)ivel, desde que possa ser escl'iph uma liciaes-:- fazendo as necessarias operações e · . 
nova ot•ilem do dia, sejo,, nos ter·mos do Re- revogadas as disposições em contrario . 
. gimeuto, tomado em consHoraçã.o o IJCdido Sala das Commissõas, 30 de julho de lDOL': • 
•1ue fiz,h ; ~ dias, a S. Ex. e c1ue reite1·o agora. -Paula Guimm·iies, presülente.- 111ayrink, 

O Sr. Presidente-O nolll'e Depu
tado se1·á attcndido com a possivel brevi
·dadc. 

Vao a imprüriir o s-3guinte 

PARECER 

N. 34- 1901 

~concede Ücen'ça por te?npo 'indeterminadp ao 
Sr. Deputado At·thur Ferreira. Torres, pm·a 
trata1· de sua sattde f(ka do paiz 

A Conimissão de Petições e Poderes tomou 
·conhecimento do requerimento em que o 
Sr. Deputado Arthur Ferreira Tones pede, 
por motivo de molestia., licenç.a :para. trat11r~ 

·se no estrangeiro. 
· Attendendo ao que allega o reqnerente, 

. que efl'ectivamente se acha com a sua sàude 
bastante alterada, é a Commissão de :parecer 
.-que se lhe conceda a licença impetPada. · 

Sala das Commissões, 27 dejulho de 1901. 
--Esperfdüío, ·presidente .-Arroxellas Galvtto, 
•relator .-JoseEu:sebio.-Tavares de Ly1·a. 

relator;- Nilo Peçanha.- Ji'?-cmcisco Sd.
Cincinato Braga.~ Cassiano do Nascimento, 

N. 127.,-1901 

Dispae sob1·e lt contagem da antigtticladá do • 
posto dos officiae.s do exercito, a f)lte se rc· · 
(e,· em os m·ts. f o e 2° da f. ai n. 35 O, tlr} 9 
de rle.z-emb1·o de 1895 · .. , .. :: 

( Vide projedo n. 129, de 1896 ) · .. . 

A nossa legislaçãq militar dispoz sempre :..'; 
que a antiguidade dos officiae~ se contasse da. ·;.; 
respectiva praça, salvo o caso de commissão •. ; 
por serviço. de guerra., em que a anti-gui.- >i 
cb.de era contada da ela ta da. commissão.- ··:i 

E assim foi obSCl'Vado até á lei n. 350, de ':";; 
9 de dezembro de . 1895, que cón flagrn.nt~ :~~! 
viola.Ção desse principio de boot legislaçãq,:;.~ 
est;1,beleceu no seu art. 2° qtte os offici&ºs :~;A 
por ella. promovidos pOl' decreto de 3 de no:~/(i 
voml>ro de 1894 contassem · antiguidade· ~~ :·;; 
da.tv. de sua.s commissões. · · . ·~ 

Or11, sendo hquella a. legislação até essa ;,: 
lei de 18115, or<J. o principio . da. n.ntignid1l,de ,,-,; 
que prevalecia. na promulgação e execução .,;, 
do decreto de 3 dénovemhro, s<üvo o caso <líl .;) 
commissão por serviço do guerra e,portanto,; ····~ 
esso. lei manda.nclo cont<~.I' a antiguidn.de di\ •,~i . ' . ' .... ~.\ 
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d<.~ta da.s ccmmissões em gm•<1.l, retroagüt 
com o-1fenstJ, dos direitos ga.rantidos pela le
gisl~ção até então vigente c, porti\nto, é in
constitucional, manifestamente inconstittl
cional. 

A antiguidacle de praça é o principio-que 
de justiça deve l'egular a collocação dos 
officiaes; só Q serviço extraorJlnario de 
guerra pôde justificar a. contagem de anti
guidade da data das commissões. A antigui
_dade da data das commis3ões, é, pois, em 
legislação uma excepção. Pois bem, a lei 
de 1893 adaptou como regra essa exce
pção, mandando contar em absoluto a an
tiguidade dos o:fficiaes por ella graduados 
e promovidos pelo decreto de 1804 da data 
de suas commissõe.':;. favorecendo assim sem 
explicaçã-o officiaes · cuja,s commissões· não 
ii)ram obtidas em serviço de guerra; e o 
projecto tende a restabelecer o lll'incipio ~n
lutar da collocaç!ão dos officiaes pela antigui
dade da.s praças e só })Ol' .excepção pela anti
ugidade das commissões por actos de bra
vura, segundo a legisbçã.o vigente até <t lei 
de 1895. · 

Dahi vem a concluir a Commissão de Con· 
::;tituição, Legislaçflo e Justiça q_ ue incon· 
stitucional nã.o é o presente projecto, como 
se afigurou ao chefe do Estado-Maior do Ex· 
ercito, por supposta olfensa de dieeitos ad
quiridos pola. !oi de 1805, porGm, essa lei 

·do 1895 pm• offender rliroltos adquiridos pela 
legislação até então vigente. 

Sendo i.udo mais sccundario, ante a que
stã.o constitucionn.L deixa a. Commissão de <tt· 
'tender a quaesquer ou~ras razõo; para acon
selhar a adopçilo do pl'ojecto. 

Sala das Commiss6es, :3Q de julho de 1901. 
-J.J. Seab1·a, lJre~idente.-Luü Dom.}ngues, 
relatol'.- F1·ede1·ico Borges.- 1'ei;l;ei1·a de 

. 8á. -Artlzw· Lemos.-F. Tolentirw. 

N.l29-189ô 

O Sr. Preside:nt.e- Não havendd
Jladu. mais n. tratar, designo J.mr<t amanh3:; 
<~ seguinte ordem do dia.: 

' -
P parte, até 2 l/2 horas ou v.ntcs: 
Continunção da. 3a discussão do projecto 

n. 42 B, (le 1901, c1ue ftx<~ as forç1s de terr_v. 
parv. o exercício de 1902; ' 

Continuação da 3a discússão do projêctt> 
n. 268 A, de 1900, autoriz11ndo o Poder 
Executivo n. gm·antil' os juros e mnorti
zação, durante 15 ::mnos, nu.' importancü~ 
de 71:500$, correspondente ao . emprestimo . 
de 650:000$, juros de 7 °/o e amort!_zação
de 4 o f 0 , que effectun,r <~ Associação do Qimrto 
Centenal'io (lo Bra,zil, pn.ra o fim de construir 
o edHicio destin~~do á E::;co1a de Bella.s-
Artes; · 

~:la discuss'io do projecto n. 104, de 1901, 
autorizando o Governo a <~brir ao Ministerio 
dp.s Relações Exteriores o ct•edito. üa quan
ti<t nece.~saria, até 150:000$, em ouro, 
pv.r<~ occorrer c.ts despezn.s com a. represen
té~çã.o brn.zileira na segund<t conferencia in
terna.ciom\1 rnneric;J,na, qne se reunirá no• 
Mexico; 

3a: discussão do 11rojecto n. 77, de 1901, 
I'eln.tivo á emenda oiferecüh~ na. 2• discus
são· do projecto n. 217, de 1900, autol'i
zn .. ndo o Pode1· Executivo <~ abril• ao Mi
nisterio dtl.. Guerr[l. o credito especial de 
8:415$600, par.:~ pagamento dos vencimentos 
do tenente-coronel Innocencio Serzedello 
Corrê<t, revertido <w serviÇo do exercito e 
de lente da. Escola. Milito.r, por acto legi~-
lu.tivo ; · 

3a. discussão do projecto n. 217, de 1900, 
autorizn.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Thlinisterio da Marinha o credito especial de 
ll :7GO$, para pagamento do soldo ao. vice
almirante Arthur. Jaceguay, revertulo ao 
quadro elfectivo da armada ; 

2a. discussão do projecto Í!. 81, de l90I; 
O Congresso Nacional decreta: restabelecendo para todos os_ eífeítos o de-· 

ereto legü;la.tivo n. 657, de 25 de novembro
.. Art. I. o A antiguidade de posto dos offi: de 1899 ; 
· ciaes do exercito a que se referem o~ artigos Continuação da 3D- discussão do projecto, 

1° c 2° da ici n. 350. de 9 de dezembro de n, 46, de 1901, autorizando o Poder Executi_vo 
1895, será contada de· 3 de novembro de i894 a ahrlr ao Minísterio da Guel'l'a o-credito 

. ·com excepção dos tiverem sido commis- cxtraordimirio de 4:225$800, pa1•á pagament·o . 
, sionados por actos de bravura, mencionados do ordenado a que tem direito o almo::mrifo .. 

oro ordem do dia da guarnição a ltue perten- do cxtiilcto. Arsenal de Guerra do Pcrnam
ciam ou nas pat•ks dos respectivos comman- huco ,João Climaco do.~ Santos Bet•nai'des ; 
dantes, aos quae:1 se contn.r(~ a antiguidade d<t continuaçfí.o da 211· discussão do projecto 
data da cornmis:;iio. n. 27 A, de 1901, estabelecendo regr<ts para. a. 

Art. 2,o Revogam-se as disposiç~õcs em adjudicação do bens nas execuções em gora.!, 
contral'io · con1 voto em sepn.rad.G do Sr. Azeved.o 

Sala das Commissües, 23 de setembro de Marques ; 
1896.-Gabl'iel 8aloado, presidente.-Ovidio Continuação da discussão unica do parecer 
·Ab~·antes,re1ator.-Antoniode Siqueim .. -Car- n. 14, de 1901, opinando no s~ntido de serçm 
los Jorgc.-Thoma': Cavalcanti. .. acceita.s as emendas offerec1das na '3"' d1s-
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' 
·CUSsão do projecto n. 99. B, de 1900, que pa.tadol' ue physictl. du. Escola. Polytochnici.\, 
reorganiza. a Justíç.:t. do Districto Fédera.l; para trata1' de sua su.ude ; . 

Discussão unic<\ do p<l.l'ecer n. 22, de 1901, Discussão unica do pt•ojecto n. 242, de 1895, 
ju!O'anuo que não devem. se1'' a.cceitas a.s elevando a 100$ mensaes a pensão que ·:per
emendas o1fere~idas níl 2"' discu~sã.o do pro• cebc D. Cybele de Mendonça. SOUZ1 Moni;eiJ·o, 
jeeto n .. 232 A, de 1900, que autoriza o Po- viuva do tenente hono1•ario do exet•cito He
dnt• Exectitivo a tl'il.nsformar as 1", 2" e 3a Jeodoro A velino de Souza. :\Ionteiro; . 
im'mas da Sub-Direc1oria dos Correios em ga discussã'l do projecto n. 264, de 1900, 
1\ 2~ e 3a secções da Dlrectol'ia Ge1•al, · pls~ autol'izando o Governo r~ Pl'Jl'Ogn.I' o prazo 

•f' mdo os .'chofes de tut•mJ.s a. choies de se- conce(lído á Socied<Ldo Montepio Geral de 
cçã.o, desde CfUÓ IH'eoncham as condições l'C- Economi'l. dos Sorvüloi•es do Estado p~l'a in
gulf\meritn.res, e dando out1·as pl'ovidencias ; üemnizat• o Thesoul'O Fcdm·al da quanti<~ de 

2"' disêuseão do projecto n. 94, de 1901, au- que lhe é deved<u·a, até que esso.. instituição 
torizn.ndo o Pode1• Executivo· a contar ao regub.r•íze sqa situacão, podendo mesmo l'e-
2~ escrlptura.rio. do Thesour~.' Fedm·al Cyriaco 1eva.l-(l. do pagamento da irnpo1•tancia em que 
Antonio dos Santos, como t~mpo de serviço ~eou aJcançada no anno de 1899 ; 
o decort•ido de 10 de fevét'eil'o de 1879 a 2ti 3" discussão do pt~ojecto n. 231 A, de 1900, 
11e fevereiro de 1883, de 1;;> de. novembro de elevando a l6 o numero dG engenheiros
J884 a 4 de setembt•o de 1889 e da 22 de fe- chefes de districto,. na Directoria Geral 'dos 
vet•eil'o de 189,1; _a 31 de outubro do 1895 ; Telegraphos, no exercicio de 1901; 

1o. discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 3a discussão do projeetO n. 103, de 1901, 
·concedendo G p1•a.zo do mais um anno de ma.rcando os casos e a fôrma da. revisão da.o; 
ma.triGulá aos ex-n.lumnos do cm•so superiol' condemnações ; 
.d:\ Escola Millt!\'1.' do Brazll, desligado3 :po~· 1"· di8cussão do projecto n. 11 A, de 1901, 

. motivo de reprovação em uma mesma ma.- autorizando o Poder Executivo a. abrir um 
tel'ia durante dous annos consecuiivos, éom credito d=.\ qua.ntia. do 2:738$045, ao Ministe
emen~a. da. Com~issão de Mtw~nha e Guerra; terio dl\ F<\Zenda, p:~.ra paga. monto do forra· 

· 1 · t j'l 1 t gen~,a.gua, e objectos de expediente fornecidos 
; Sagum a par c-ás 2 1 :.. wra.s ou an es : pela Companhia das Aguas de Maceió e ou-

Continuaçã..o da discussão uniea. da emenda tros, por conta do Mini;;terio da. Guerrílo 
d osenado ao pt•ojecton~ 15 A e 15 B, deste durante os exercícios de 1804, 1896, 1897 c 
ann<l, que 1lxa a forca naval pa.ra o exercício 1898. 

' de 1902; · .· ' · Levanta-se i\ sessão âs 4 horas e 40 minu-
3a discussão do projecto n<67~ de 1901, au- tos ·da. tarde. 

toriza.ndo o POder Executivo a abrir ao Mi
, nisterio da Guerra o credito extraordina.rio 
. de 4:806$630, pa.ra. cumprir a sentença. do 
. Supremo Tribunal Federal, que mandou 

;pagar ao major Deinocrlto Ferreira dá. Silva 
os vencimentos que deixou de reae~r como 
lente, em disponibilidade, da. Escola. Militar 
do Estado do. Rio Grande do Sul; . . • 

2"' discus~o do projecto n. 43 A, de 1901, 
;autorizandoo Poder Executivo a 'âbrir ao 

6i& SESSÃO!!:!\[ 31 DE JULHO DE 100! 

Presidenóa dos Srs. Va..; ,ze ; Mello (Presi-
dente), Julio de Mello (2° Vice·Prcsidente), 

. Lui.:: Gucdberto (4°. Secretario), Carlos- de 
· Novaes (1° Sec1·etario) e Va.r de .MeU9 
(P~·eside~tJe) • 

· Ministel'io. da Justiça e Negoetos Interiore ao 
•Credito··extra.ordinario de2:827t800, para pa.
.ga.mento a. D. · Eugenia Torreao Corrêa de 

: Aru.ujo, viu.va do juiz do direito, em dJspo· 
.nibHidã.àe, b~há.rel Lindolpho Uisbello Oor• Ao meio dia.procede-se lt chamada, a 'que 

,J•êa, de.Ara.ujo.; . · . . - . . respondem os St·s • . Vaz de Mello, Ca,dos do · 
Nova discussão da emenda do Sr. Heredia. Novae~. Angelo Neto, Agapito dos. Santos, 

·de Sá. ao projecto n. 38A, de 1001, que au· Luiz Gl]a.lberto, Gabriel Salgado, Sá Peixoto. 
toriza. o Governo a.·cóDflrma.r, attendcndo.áS Chrjstino Cruz, Nogueh•a. A~cioly, Fra.ncisco 

,_nece.ssa.rias v~as, ·no· .primeiro po~t<;) de Sá, Frederico BorgeiJ, ~onça.l~ ~ou~o, Tav~-
ó!Iicial do eterc1to os- alteres graduados que res de _ _l.yra., Soares Netva., Br1C1o Filho, Joao 
tiverem obtidoa.s a.pprova~ões.plenas de-que Vieira, Cornelio da. ~onseea., Jalio de Mello, 
trata o art .. gs. ·do l"egula.mento dé 18 de JoSé ntla.rte,.Joviniano de Carvalho,· Sylvio 
.~br·il-de 1898; · · . · · , ' · . Romerõ; Seabra, Felix Gaspar, Mánoel Cae-

Discussã.o .uni<.ia do projecto n._l02, de 1901,. ~o, Eugenio srourinho, Sa.tyro Dias, _ Alves 
auto.rizMdo o Goyern~.a ccmeed~r um . anno ~l~boSa., Para~hos ,MonteD.e~o,· Pinheiro Ju· 
.de lrcença, com todos os . :venctmentos, ao mor, Jos~ MoD,Ja.rd.Im, Heredia. de ·Sá, Hen
Dr, ~~uoelJQSé de· Qil6U:Q~: Ferreira,~ pre- rique Lagden, ~ugusto de V!:'S<lOncellos, NHo ' 

. · .. • . "· . . 
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Peçanlla, Silva Castro, Julio ·santos, Mai'tins 
Teixeira, ·oliveil'a Figueiredo, Theophilo Dt
toni; Bueno de Pa.iva, Alfredo Pinto, Adal
berto Fenaz, Leonel Filho, Mayrink, Carlos 
Ottoni., Manoel Fulgencio, Nogueira Junior, 
Lindolpho Caetano, E-iuardo Pimentel,• Ole
ga.rio Maciel, Padua Rezende, Domingues de 

·Castro, Dino Bueno,Adolpho Gordo, Edmundo 
da Fonseca~ TeixeirJ. Brandão, Lindolpho 
Serra, Xavier do Valle, Lamenha Lins, Car
los Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco To-

-- lentino, Maec;al Escobar, Soares dos . Sa.ntos, 
Yictorino Monteiro, Vespasi~.no de Albu
querque e Diogo Fortuna. 

A lwe~se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta. da 

sessão anteeedente_. 
. Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
Carlos Marcellino, ·Albuquerque Serejo, Ar
iihU:r Lemos, Sm·zedello Corrêa, Indio do Bra
zil, -Rodrigues Lima, Luiz Dorningues, José 
Eusebio, Guedelhl~ Mourão, João Gayoso, Ani
ZÍQ de Abreu, Raymundo Arthur, Thomaz 

-Accioly, Virgilio Erigido, João Lopes, Sergio 

Arthur Torres, H.odolpho' Paixão, Mir<i.nda;. 
Azevedo, Gustavo Godoy, Valois. de Castro, 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Xavier de Al~
meida, Ovidlo Abrantcs, Francisco Moura~
Angelo Pinh~il·o e Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs: AntonioBastos, Cunha.. 
Martins, Joaquim Pires, ELoy de Souza., 
Cel,;o cl~ Souza, Malaquias Gonçalves, Rodri
gues Lima, Deocleci<:mo de Souza, Lourenço 
Baptista, Alves de Brito, Aureliano dog 
Santos, Viriato Mascarenhas, ·João Luiz7 

Penido Filho, Monteü•o da· SHveil'r1, Car
neiro de Rezende; Francisco Salles: La.
mounier Godofredo, Antonio Zacllarias, 
Lamartine, Moreira da Silva, Joàquim A~
varo, Luiz Piz<t, Hermenegildo de Moraes 
e Alireliano Barbosa. . 

ta PAR'TEDA-ORD~M DO DIA 

E' annunciada a continuação· da 3a dis
cussão do projecto n. 42 B, de 1901, que fixa. 
as forç<~S de terra pu.ra O exercicio de 1!)02 .. 

Sà.boya, Augusto Severo, Pereira Reis, Lima O S1~. Presidente- Tero a pala_. 
Filho, -Camillo de Hollanda, Ermirio Couti- :vra o Sr. Cq..rlos Cavalcanti. 
n.ho, Teixeira de Sct, Pereira de Lyra, Esme-

', 

raldino Bandeir<~, Moreira Alves, Pedro Per- o Sr. Carlos Cavalcanti vem 
n~mbuco; Aff.onso Çosta, Epaminondas Gr._a-· começar a série de considerações que se pro
mudo, ArauJo . Goes, Arroxellas Gal'vao, poz fazer sobre o projecto em discussão, la.
Ra;-y..munclo ~e M1ra.nda, Fausto Car~oso, Ro- mentando que não se ache presente o seu· 
dr1gues Dor1a, Castro Rebello, Nmva, Au- illustre colle()'a de S. Paulo, o Sr. Btteno de 
gE-sto_ França, Milt?n, Iosta, Paula Guim~- Andrada. qtfe da.via., hoje concluil' seu dis
raes, Ada.lb~rto Gmmaraes, Augusto de Fre1- · curso, começado ha tres dias. 
tas, Tolent.mo dos Santos, Edua.rdo R<tmos, Como m~mbro da Commissão, discutiu o 
Galdino Loreto, José Marcallino, Irineu Ma- projecto para. justificar a sua. ·dissidencia. · 
chado, Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, com os seus companheiros. Nestn. occu.síão· 
Sc'L F1·eire, Antonino Fin,lho, B~~rros Franco deu as 1•azões de sua divergencia o mostrou 
JUJ!iOr, Custodio Coelho,_ Pe~eira, Lim~, Joa- que as duas emendas que o:l!ereceu tinham 
qmm Breves, JJsê ·Bomfamo, Monte1ro de toda razão de ser. . 
Bar1~s, Hen_rique Salles, Landulpho do Ma- U~a dellas, a que visava a eguiparaçã.o 
ga~ha~s, Sabmu Barroso, ~ornando Prestes, das gratificações dt>s engajados as d:osque, 
Ollve1ra B~aga, C~st~ Jumor, Bueno de An- depois· de completar~m o se1:1 temp_o, volta
arada, Cn.J<~do, Cmcmato Braga, Azevedo rem de novo ás fileiras, fot accerta _ pela.. 
Marques, Araujo Cintra., Benedicto de Souza, ·Cominiss~. A outra., aliás de muito -maior 
Manoel Alves, João Candido, Alencar Gui- iínportancia, não logrou a felicidade de ser 
ma,rã~s, Barbosa Lima, germa:J?O Hass!ocher, approvada. _ _ .. _ _ 
Francisco Alencastl'Q, R1vad.av1a Corr.ea, Al- Póde parecer est1•anho que :o orador nao 
fredo Varella, Campos Cart1er e Cass1ano do tenha querido _reviver esta. emenda, mas 
Nascimento. para que fazel~o, si,· em regra, a Camara 

Deixam fte comparecer com-- ca~sa pad;i- julga pelo que informam as Commissões, sem 
cipada os Srs. Gastão da .Cunha,_ -José Boi- mais exame~ - · 
teux, ·Pedro Chermont, Trindade, Silva Ma- Passa o orador a an:1lyzar os motivos por

- riz Gomes de Mattos, Estacio Coimbra, El- que a Commissão recusou· esta -sua. emenda,, 
;_pidlo Figueiredo, Francisco Sodré, Vergi).e motivos que, além de importarem em :U~a, 

- deAbrou, MarcoHno Moura, Dionysio Ger-· .censura á Mesa,~revelam que a Comm1ssao 
· :queira, Celso dos Reis, Sampaio Ferraz; está em contradicção comsigo m~sm.a. _-

Raul Barrozo, Martinho Campos, Pereirà. · As3im é g_ue, si a emenda ferisse o Regl
_dos Santos, Ran{)"el Pestana, Estevão Lobo, raento, por conter disposição de cara.ct~1· p~r
.F~_ancisco yeiga, Ildefo~so f\l~iDJ .. _'' Espei'i- ma~ente,. a_Me~a. ~ão dev~ria. tel-a accmto
à.la.o, Necesw Tava.ras, Sllvetra Drummond, e, sr o fez, mfrmgm o Reg1mento. 
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Além dis-to, si a materia da emenda · é de gra;~i~simosinco_nvenientes, succedendo que· 
earac.te1' per·maliente, á -Coi11missão não o Mmtstro é obrigado <~ fazer uina no-va fi
ai'lsistia o direito de I'ecusal-a sób este funda- xação de forç:.s. 
m:ento, quando ellâ no .. projecto manda ap- Não é de hojr" esse pessimo costume· desde -o. 
plicar ~ lei de 1874, ·cujas dispoaições são tempo damona1•chiD. se prJcuravaembair 0 os
permanentes. ..· · .. · · .. _piritopublico e o do exercito. Já em 1851 diziv •.. 
· . Estã.o, pois, em manifesta contradicção o .o Sr. Mano~! Felizardo, Ministro da Guerra. ... 
parecer sobre a emenda e a proposta-~- de então: · · . 

·. Passá a l~r-; o discur~o do · relatm· da Com-:- «O nobre Deputado pela Província . de· 
missão, }Jara. mosti•ar que S. Ex. pensa ~o Ma~to ()rosso. depois _de afi~nçar que vo-
mesmo n~odo que o Ol'ador, sobre a matena tartapala ·forp pedtd.a, nao poude dei-
em questao. . - · . .. - xar de fazer algumas reflexões, das 

O nobre Deputado que por· essa for-ma se . quaes se deve concluir forçosamente quê 
manifestou, trattl.ndo-.se . de unia. lei perma• a força pedída. é maior do que aquella. · 
hente, mostrou-se, entretanto, contra.rio (L que é necessaria, e anteriormente decre-
ememUt elo oro.dor. ·.·· . iiada, ou· maior do que aquella que ~. 

Si S. Ex., quando se tratou do. lei perma- tem pedido -constantemente ha. muitos- · ' 
11ente, condémnou as.tsenções de pv.clres e annos a -esta }larte. (Apoiados.) . 
estuda.ntes, deve consetva.r a mesma opinião, O ~xercito. em _tempo de paz, segundo· : · 
agora que se -votél. n.le1 annua üe forçtts de as le1s (le fi:xaçao de força, consta ha · · 
terra. · muito tempo de 15.000 praças; é .. isto- <_ 

Diz o nobre relator, cuj:1, ausencia deplora, ainda que eu peço: mas como a éama.ra-. 
que ~. emeíl~<t fere _a_ léi d~ 26 de sete!llbro não. só yota. força para · circumstancias.: 
de 1874 que 1senta do serv1ço do exercito e ordu_1arras, mas tambe.m p'ara circum-
da armada os graduados, os ecclesiasticos e stancia.s extl•aordinarias, entendi desde-o 
os estud<mt~s e que, 'COr.o.o medida de cn.t•octer . anno passado que era preciso que a Câ~ · 
pnrm<men-te, não tem cnbimento numa lei _ mara não fizesse transcrever ém papelo. " 
annua. . · seu pe•samento, mas tambem que desst7- · · 

A C.ommissão, porém, incidiu no 1nosmo meios ao Governo para poder passar de· 
erro, lH'a.ticou o mesmo crime, qun.ndo deu circumstancia.s ordinarias para circums-· 
mais um anno de exií{tencül. ;t lei de 1874. tancias extraordinarias. Foi por este . 

O digno rehitor nmnifestotHC contral'io á. motivo quo se decretou o anno pa-ssado,. 
inserção, em lei v.nnuP., de disposições per- e este anno Jl3ÇO de povo ao Corpo Le~ · 
lna.ne·ntês. gislativo que decrete quo, mesmo em 

Elltt•êtanto, S; Ex. acceitou n. p~·o:posta. do cil•cumstancills ordinarias, o exercito se, 
Go-verno; que contém . nos <~rts, 6°, 7°, c 8° componl~a de 20.000 homens, mas que 
:medidas de c ::~.rn.cter permanente. o e1fccttvo so raduza. a 15.000, sendo· 

No art. 8° eshbelece-se um til•o no.cionp,l . licenceado~ os 5.000 restantes, que con-
e legishi-se pi1ra o o~·ç~mento .fLrtm•o, dete1•- stituirão a,rcsci•va e servirão para, om 
mimmdo-se que q Go-ve1'rro animal'é:'L o tü·o cü·cumstancias extraordímwias, aleval-o 
na.ciona.l, instituindo premios e medalhas <~ força doct•otada.» . . 
para os melhores atira.d(f·es. Respondendo a t~m aparte do Sr. Bueno 

, ·Pénsn. que salvou· ·a sua. r?.sponsabilidade de Andrada, o orador diz que o remedio para 
no yo~o que a Cami1rll. vae dar á; lei de fixa- o mal é a verdade. 

, ção ·de 'forps de tel'l'<t para. o ox:ercicio vin- Só .acha, pois, uma solução pa;ra est:l. in--
t~ouro. · . congruencia do Congresso, e vem a ser v. . . 

Passa 'em seguida o ora.do'r a trat:tr d·e uniformidade -nas leis. Si as oondigões do 
oütro assumpto. . - . · paiz _comportam ou exigem o effecti:vo de-· 
· Não tinha o intuit!) ·de voltat' á ma teria 28.000 homens para o exercito, assim o fixem . 
que; âlüts, j~fot-bri'lhantemente discu•tichl. e a lei defot•çase o orçamento. Ma-s, sí apenas 
esclnre~ida pelos iHustres representa~ltes do ba_stam 15.000, que tambem apenas 1,5.-000 
Dist1~ioto Fedei•a1 e·de S. 'Paulo. .. seJam fixados pelas duas leis~ ·. - . , 

o oradoi• peootsa jlistfftca'l'OS · aipartes que ·Çontes5a q1:1ebaja: red~ndancia na simulta- ~· 
ileu aos discut·sos da:quélles coHegas. ·- · ·- 'Q.mdad~ ~as duas_lms, ~ao só porque o _orça~. 

No seu priin.eirodiscurso, teve occaslao de mento nao poderta cog:1tar de to_dos os _a.ssum.--- '· 
:tpontar a incongr'Uehcia que se nota entre ptos-de que trata a le1 de t.ixaçao de forças, : 
a. lei de fixaçã·o 'das forças de terra e a lei como porque a. dispensada lei de ,for-ças serià. ' 
orçamental•ia. AM'i~eira. fi:m sempre um inconsti~ucional, parque ~? ,com a approvaçã_o ·· 
:kmnel'O ·rn:uito supe1'1or ao daq_uelle para o desta 1& que o C?ngre~so dá o se~ -conse11t1" .. 
qRal é consignacla -verb:~. no. o1•Qam:ento. mento parl!- a .e~tstenma ·do ex.er~r~ perma.-:- · 
Dess:~. nntinomia entre ·duas lets sahidas de ncnte, attnbtuçao que a ConstltU!çao lhe de---
um~ mesmé\ corporação legisltltiva l'C6ultr~m termina. · 
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ANNAES DàCAMARA 

Esia . a.ttriouição não precisou ser tirt.tda. Que fa.zeiu os Ministros da Marinha e da. 
pelos lcgisladore.:; constituintes de nenhuma Guerra, quando envüun as propostas de fi
das tres constituições que inspiraram a xação de torças ? . 
nos.;a- a. a.1•gentina (que consign;\ medida Entendem-se com o Congresso, pol' inte1·
semelhante), a. americana e a suissa. E' a medio (le mensagens, que · são enviadas ás 
:reproducção llo art. 15, § 11, da Constituiç·ão Commissões respectivas. . _ 
do Imperio. . A um apa1•te qo Sr. Alves Barbosa, re~ 

Concorda, salva mua ligeira restricção, sponde o orador ~ue não ha intervenção, 
com a opinião do nobre Deputado Sr. Pereira porque a Camara póde acceitar ou' i•ejeitâr 
J_,ima, do que não é inconstitucional ó acto as idéa.s propostasp:üo Ministro. . . 
do Governo enviando ao Congresso propostas Os Pl'Ojectos de leis de forças, como as pro-
para a fixação das forças· armadas. postas lle orçament9, não podem deixar de 
, Estudando isoladamente a disposição do ser enviadas pelo Governo. · . 
§ l7.do art. 34 da Constituição, que declara , A disposição da Constituição do Imperio, 
·da competencia. exclusiva do Congresso : dando expressamente ao Govem:o a attribui-
«fixal' as forç,ts de t-erra e mar» parece que ção de propoi' a lei de forças, está implicita.
ê uma. attribuição privativa do Congresso e mente contida em mais de um dispositivo da 

· que não àdmitte a collaboração de outro Constituição Repul)licana. 
pode1•. Ha p1•ojectos qtte devem ser iniciados em 

· Um e.~tudo comparativo, porém, de outros qualquel' das Casa.s do Congt•esso, })em como 
textos · da nossa lei fundamental mostrará hn. outros que pódem ter a súa. origem em 
·que a questão resolve-se por outro modo. mensagem dQ Poder Executivo, dirigida ;.(. 

Assim, o art. 29, declarando quaes os pro- Caml\1'<1 . 
. ~ectos que são de iniciativa da Camara, Eis as ra.zõês que leva1•am o orador a. con
inclue neste numero os projectos ·offerecldos testar o que disse o seu illu.sti•c collega pel<~ 
pelo Governo, ao lado do de fixação de Bahit\, quando afih'mou que a .iniciativa •las 
preços. . · leis devia se_· unicamente do Congt•esso. 

Dentre estes projectos offerecidos pelo ·ao- Vac agora responder ao Sr. Deputado pelo 
f\Terno, a que se refere o art, 29, pode-se Rio (le Janeiro, que attribuiu as Yictol'ias tio 
-incluil• o de f!.xação de forças? · exercito allemão sob1•e o exercito ft·ancez, na. 

Eis a que se reduz a questão. guerra franco-prussiá.na, ao bom m•mamento 
Dentre as attribuições conferidas ao -Pre- daquollo e ao Sr. Buono de Andrada, quo 

sidente da Republica, está, inclulda no§ ü do em apa1•te declarou serem aqucllas vi<!tOl'ias 
art. 48 dílo Constituição a. de dar contas ao devidas ao pt•ofcssor. 
Congresso da situação do paiz, apontando Nesse ponto, o oru.do1• entt•a em longas ox
·-em mensagem as medidas que lhe parecerem planações sobro <~ vitla. do Napoleão, cuj<e 
·Jlecessarh~s. ftgul't\ moral so tornou tão <~.ntipathica :t 

Mais uma vez dii'á: que é hospede no llumani•lade, mas cuja :figut•a. militat• :thi, 
n.ssumpto. Soccorre-se, por isso, das luzes em verdade, extt•aot•dinal'ia.. 
··dos competentes. . Depoi~ da I'esta.uracão da realeza, as co1•- . 

Pensa que o Pl'esidente da Republica pôde porações militares da França. começal'a.m a 
enviar ao Congresso, além da me11sagem dissolver-se. E assim foi .dm•ante 40 annos, 
jnaugural, de abertura do Parlamento, ou- <le so1•te quo, e·m 1869, a França. .fi~ ·não pos
tras mensagens, acompanhando p1•opostas e suia sinão as sonibrn.s do pl'im.eiro exercito 
projectoa de lei, . . . do mundo. o ' • 

· Na attrlbuição conferida ao Governo- de . Como conseguiu a Prussia tot•nar supet•iol' 
-administl•ar o exerci~o e a at·mada, não o seu exercito? · Seguindo o contral'io do que 
·estará., porventm•a, incluída _a. de envia1• as fizera a tê 1806. _}!;levando·o pela instrucção~ 
:J>ropostas de :fixação de forças ? ·durante 40 annos, justament~ ªo passo que . 

o da França declinava. . . · · ;,:: 
Quem melho1• do C1 ue o Governo conhece1•á Para provar está assevel'_açã~lê trechos do. o 

·.C.S:necessidades da marinha e do exercito 'I · livro Mest1·es . da Guerra, tra<tucção do dis-
A conveniencia de uma .modificação ·na lei tincto militar Dr. Tasso Fragoso._ · 

do sorteio, o melhor modo de preenchi- Antes de terminar, o Ol'ador re'futà .a pró• 
mentos dos claros da força, publica são posição do nobre Deputado pelo Rio de Ja
assumptos que a administração conhecerá neiro, qúan<lo atnrmou que se devia attri'
fJempre melhor do que qualquer Deputado. buh· a victot•ia da Allemanha sobre a F1•ança 

• O art. 51 da Constituição estabelece que á superioridade do armamento. Ha lamen-
.os Ministros de Estado só se dirigirão ao tavel equivoco da. parte de S. Ex. 
Parlamento por intermedio de mensagens ou, Não ha duvida que para a technica de de
pessoalmente, em conferencia com as Com- talhes se deve ter muito em conta os apcr-:
missões do Congresso. feiçoameatos nos explosivos, mas para ·V. vi-
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étoria. pi'opriamente é um elerriénto secun·· Agora vae entrar rio assumpto em: ilis.o 
da rio.·'' ·. · · -·· · cussão. _ 

A verdade é esta: o exercito allemão ven- · Discorr1l1 da opinião do Se. Pereira Lima, 
ceu, porque manobrou,· porq}le sonhe a pro- que, basea!lo no art. 29 da Constituição; 
veitar-se de· todos os erros do. inimigo ; o sustentoü· que a Camara nã·1 tem em . abso
francez foi derrotado, porqüe- fixou-se, tra- luto a iniciativa.dos projectos de fixação de 
balhadopl)r u.ma profund<L desorganização e forças. Neste ponto, concorda com o illustre _ 
as funestas preoccupações do momento. . almirante Sr. Alves Barbosa, que pôde tarri-

Não dil-o por si o orador: soccorre-se de bem basear-se no citado art. 29. Este artigo 
uma autoridade na: materia.-Rousset......:cujas diz terminantemente que a iniciativa de .· 
opiniões a respeito lê á Camara.. . taes projectos'e de outros que enumera cal:Je 

Concluindo, o ora:dor pede lhe seja man- á Cn.mara dos Deputados. 
tida a palav:Pa ·para na proxima sessão ter- Os collegas que teem tomado parte.'no de· 
minar o seu discurso. (Muito bem, muito bem.) bate sob a fixação de forças de mar já as-

Fica a. Q,iscussão a.diadá pela hora. signalaram a necessidade -urgente da rcorga,;, 
Passa-se á nização da nossa .marinha de guerra. o ol'a:

~S$GUNDAPARTE DA ORDEM DO DIA 
E'. arinunciada a continu-ação da discussão 

única da._ emenda do Senado ao projécto n.l5 A 
/ e_ 15 B, deste anno, que fixa a torça-naval 

para o exercício de 1902. 

dor em discurso proferido na sessão do anno- ··.·-· 
passado sobre oassumpto accentuoua inosmi · 
urgente medida.. : 

Paiz de vastissi ma costa, recortada de ba- , ::· 
hias ·e portos qu~ facilitam desembarques de. 
tropas inimigas, o Brazil, que jà teve a su- . 
prernacia militai' nesta parte do continente, .. · 
não pôde nom devo adia1~ a iniciativa ·de 

-' ó Sr. President.e-Tem a palavra defesa. - · .. · 
o Sr. Henrique Lagden. Não precisamos olhar pára o_ velho mundo. ' 

Büsta. o exemplo que nos dão neste morilelito ·:,; 
() ,SJ'"·, Henrique Lagdenobsorva alguns paizcs daAmerica do Sul. Não no.s \~ 

que não é oxtranhavel ·ll. sua preNcnça n;.t il1udamos com ,os congressos de paz, que~<,;, 
tribuna para occupar-se de assumpto- alheio corp. tanta frequencia, se reune:in,; A época :: 
á s1.1a p1•oftssão. 1le paz universttl ainda está longe. Prepa;. ·. 

·Teve: ensejiJ de declarar, no discurso qne I'omo.~-nos, portanto, paí·a defesa do nosso . 
proferiu a 12.do cadente mez·, que, embora tPrritorig, .. -
exerça uma. 'protlssão libet•u,l, por completo · A prova evidente deste fácto está, no modo •· ~ 
ditferente do assumpto que se prende teclmi- por que se apl'esentam determinadas nações'< 
éan1ente á. marinha, não StY achava implici- européas, na aspiração inilludivel de sua 
tamente desobrigado de expender razões e expansão colonial e do:descnvolvimonto do 
discutit• subre .motivos ligadós a .tão mo..:. seu comme1;cio. · 
mcntosa questão. . · · . . E', pois, um motivo para que o Brazil es·.-

Ainda bem que ella tein sido brilhante· tcja apercebido para qualquer evcntm~lk '· 
mente discutida. por varios Srs. Deputados, dade... . · . ··· . ., 
enca1•ecendo a urgencia e a necessidade, aliás _ Acha plausível o quanto a.qui se disse em
constatada tantas vezes: iws rel~to~to~-- dos relação ás republicas do Chile c Arg·entina. 
Ministros da Marinha, de uma reoi~ganização_ cada qual mais empenhada no augmento d(l 
efficaz da fóroa naval·bra.zileira~ . • . .seus poderososrecursos bellicos, prevendo o 

Antes de. entrar vérd.adeirameiite no as- orador que, ~mbora se trato de uma questão 
sumpto, seja~lhe permittido tratar de uma ne fronteira.s, a pendencia resolver-se~ha. 
questão importante,· que affecta uma ... -classe pela intervenção do elemento marítimo; . 
inteira; .Refere.-se ao actQ. do Sr. Ministt•o .. _, poi~, indi~pensavel que, de par com as,·~ 
da_ Guerna.diminuindo,· a ·-·.·quo~a de· .raçãu unidadest.acticas. tenhamos um·pessoalcrn .-
úe "~~·ia praç~.de ·pref de :1$<,10() .·para l$100,~ ·condições de; em .dado, mo11wnto, -tirat·· o~·r 
jl.'lst~liente ~m uma· época (3ID que o eambiv melhor exi'to poss\vet de CJ.ualquer emer~ .: 
ba;i:::Qtl, .' _. . . , ... _· ·.· .·.·. _ ... genci~a - queodestmo nosarraste._ ·. ;.;;;-• 

O~Congresso votou_l$400' e aCama;ra_d(3VC • A emenda do Senado versa sobre o_§ ~o doi:{ 
acr~dita,I' q).1e não. yotou 'demais: Occupa,.'ªe do 'art .1 o que diz respeito á fixação de all~7~~; 
neste'.m~Ineatod..o a3sumpto; pórquenania~ mnos na Escola N~val.··l:'fa proposta -do·Gp·/''.
rinh,a .as-·quotas slo bas.eJ.das· pos ealculo.s do vet·no. vem. cons1gnado .. o numer.l d~- !_0_0:· 

· Ministerio da Guerra. . .. · -· alnmn:Js; a Camu.ra pela sua Comm1ssao; 
.Felizmente,·o Sr .. Ministro dá Guerra, j;i: rC'solvcu modifi.cal-a, pa~sando a t:~o os alti·) 

nomeou uma commiss'ào para t1•ata1• do as- mnos, medit!a lon vavcl' o s:.t.lutar, porque~· 
SUillpto; .aguardemos, portanto, . OS aconteci.:. do cuntrt\l'ÍO Viria SllCCedor que, em 1902t . 
mentõs. · · nü.o Iw.vcria um so alumno inscripto no, 

. . óamara v. IIX · .U 
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1° anc.o da Escola Naval. Assim, bem oden
tada andou a Commissão neste p·mto. 
· Reconhece que a red.ucção gnduat do nu~ 

mero de alur~mos é uma necessidade, porque 
quanto maior f'ôr o numero maiores serão 
as difficulda.dos do Governo para a éolloca
ção nos postos que compocm o quadro de 
officiaes. 

O Governo propoz a diminuição de alu
mnos da Escola Naval, límitando o numero 
a cem. Com isto não concordou a Commis
são de Marinha e GuerrL~ da Camara,, que 
fixou o numero de alumnos em 1:30. 

E' ·pelo augmonto do numero de alurnnos, 
porque os officíaes não são feitos da noite 

· }'Iara o dia, e em caso de guerra o Brazil se 
verü, scriam3nte cmoaraçado para achar 
quem dirija seus navios. 

Um dos motivos pl'incrpacs por que a Hos
pn.nha foi vencida na guel'ra com os Estados 
Uniclos foi o nã.o estarem seus officiaes com
pletamente peeparados. 

·E', pois, contr·a <l diminuição do numero 
de alumnos. 

Tem ainda alguma,s considerações a fazer 
sobre o project·), mas não o permittindo o 
adeantado da. hoea, pede e é conce-dida pelo 
Sr. Presidente, a sua iuscl'ipção para conti
nuar as suas ohscrvaçõos na, sessão do ama
nhã. (Muito bem ; muito bcrn). 

Fica a discns:;ão adiada pela hora. 
Pass:t-so ;1 hora dcsti nada ao nxpetliente. 

O @r. Dt'"it~io Filho (sc1·vimlo de Jo 
Sec1·etm·io) proccrlc ;i lo i f;n1·a •lo segui 11 te 

Oflicios: 
Do S1•. 1" Scc l'clial'io do ~·enado, .d.o 31 

do cOI'I'.:mtc, remotl.cndo, deviLlamento sanc
cionatlo, nm dos a.u tographos do llccl'eto do 
Ct'>ngrcsso Nacional. autodzn.núo o Poder 

· Executivo a, computar para os etreitos do 
aposentadoria o tempo que servi11 em varias 
commissões o engenheiro .Jos~ · do Napoles 
Tellos .Q.e Menezes, dírector geral da Conta
bilidad·c da Secrotaria da. Ind ustria, Viação e 
Obras Publicas.-lntoirada. 

Do Ministerio da Inrlustl'ia, Viação e Obras 
Publicas, de hojc;•.St.ltisCt\,ZCml o a requisiç:ão 
desta Cama.ra no officio n. 120, de 26 do cor
rcnte.-A quem fez a rec1uisição. (A' Com-
mis~ã.o dt~ O~:,unento.) · 

Do Ministorio da Guerra, de 29 do 
coerente, cnvla,ndo os papois em quo o 
2° toncnl;c flo 5" regimento do artilharia .João 
sa:inuol ~rnniliuo pede (lUO do futut•o cxer
cicio em doanto seJa, i~ento de qua.lqucr im· 
po.~to o voncimonto-ctu.pa-do:-: oíllciaos do 
exercito.-A' Commissã.o de Ot·~:am:mto. 

Do me;;mo Ministerio, de igual data, en
viando os papeis em que o 2° tenente João 
Samuel Mundino, secretario interino do 
5° regimento de artilharia, pede qüe se 
eleve a gratificação do exerci cio desse Ioga r, 
em. vista da responsabilidade e do accumulo 
de trabalho que toem os secretarias dos cor
pos.-A' mesma Commissão. · 

Requerimentos: 
De Francisco Pereira Passos e outros, 

propondo-se a estabelecer um systema de 
filtração das aguas que alimentam a cidade 
do Rio de Janeiro, medbnte as condições 
que indica. -A' Commjssão de Orçamento. 

De Constança de. Mello Baretto, vi uva do 
capitão Thcodomiro de Mello Barec ;to, pc~ 
dindo reversão para si do meio-soldo o 
monte-pio do seu fitho.-A' Coinmissão de 
Fazenda. 

RepresentaÇão de José Ricardo Carvalho 
da Silva e outros, operarios da Imprensa 
Nacional, pecUndo reforma da-Caixa de 
Pensões.-A'. Gommis::ão de Fazenda. 

O Sr. Heredla de Sá vem apre
sentar dons pt•ojecbs do lei, e o f;1Z irBpi
rando-s:~ om· um sentimento de justiçtt. 
O primeiro é relativo a um asmmpto de 
palpitante actualidado, do qu[\l se tem 
occupado a impl'cnsa, sinão ,que tamhem o 
proprio Governo. Refiwe-sc ú. qum;tão das 
etapas do:{ ofnciaes do exercito e da armada, 
as quaes toem sido diminuidas, em virtude 
das tabella.s de roenecimentoff a estas cl:J,Bscs ... 

g• noto1:'la a rcdncçã.o de vencimentos quo 
toem som·ido os oClichtes do exercito o da. 
n.t•mt~da, tanto assim quo o illustre Sr. Mi
nistro da Guerra tom procurado, na medida 
de suas forças, remediar tão anomala sit.ua
çiã.o. Paroce que a lei em vigor vlsa attendo1• 
ás circumstancias actuaes, razão. por quo 
elaborou o seu projecto. Nelle est~bolece 
que a etapa, a que se refere a lei n. 247, 
nunca possa ser inferior a l$400. - . 

E' evidente que, sendo approvado, desap- · 
parecerão motivos de just::\s e fundadas 
queixas. 

O segundo projecto procura fazer desa.p
parecer uma. anomalia que cxi:;te act•Jal-
mente na armada. 'I··" 

Lembra que as funcções do chefe do }.7:sta.do 
Maior General da :Armada são exercidas pola 
mais alta patente, por um almirante; no 
emtanto, osso official general, chcfo de toda 
a classe, occupando um càrgo de grande 
responsabilidade, }lercebo menos que outem:1 
officiaes inferiores ! 

Vae provai-o com o calculo que tem pre
sente : a gratificação do u.lmira:tte chr~fe do. 
Estado M<~ior é de 730$; a do contr~-al.mi~. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:07- Página 7 de 13 

SESSÃO "EM 31 DE JULHO J:)E 1901 

rantc ch~fe do corpo de engenheiros navaes 
é .de 777$; ha, port.anto, uma differença, 
para menos, de 47$000. 

Ainda ma.is, a. gr•atifica~ão do vice-almi
rante director da Carta Marítima é de 
1:222$; di.fierença, por consequencia, sobre 
o do chefe do Estado Maior. do 49?$000. 

Vê, pois, a Catnal'a que a mais .alta pa
tente da armada percebe gratifi.caçi3 i11ferior 
a do outros ' fficiae.:> generaes, aliás· sem o 
accumulo de sorviçJs e sem as respomabili-
dades daquelle cargo. · 

Parece que hl ir•rogularidade da lei 
vigente deve ser r:eparada. -

Assim,· espera da honrada Com missão que 
ti ver do .estuda l-os, parecer favoravel, de 
modo que os seus projectos sejam conver
tidos em lei. ( Muito bem; muito bem.) 

Ficam sobre a Mesa até ulterior delibera· 
ção, os SJguintes 

PlWJECTOS · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 - A etapa dos offi.ciaes do exerdto 

e da armada, a que se refer·~ a lei n. 247, de 
15 de dezomlJro do 1894, nunc1 -ser::l inrerior 
a. l$400, qualquer que seja a guarnição a que 
os mesmos pertençam ; salva a cxcopção 
contida no àrt. 17 da lei n 746, de 29 de (le
zombro de '1900, relativa aos Estados do 
Par<i., Amazonas e Matto·Gr•osso e outros que 
em lei posterior forem contempladas pelo 
Congresso. 

Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em 
contr·ario. 

Sala das sessões, 31 de julho de 1901.-He
,·edir.t de Sá. 

O Congresso Nacionr.tl resolvo: 
Art. l. o Ficam restabelecidos os venci

mentos do chefe do Estn.rlo Maiol' General da 
Armada de que trah a. ta.bella n. ll que 
acompn.nb.ou o decreto n. 389, de 13 de junho 
de 1891. 

Parag-rapho unico .. Ao chefe do Estado 
Maior do Exercito· fica extensiva està dispo
siçã.o. . • 

Art. 2. o Revoga.m·sc as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 31 de julho de 1\lOl. -
H e~·edia de Sa. 

O Sr .. Pre~idente- Nomeio para 
substituir o Sr. Malta J uniu r o Sl'. Domingos 
de Castro. 

O Sr-. Sá Freir . ., toma a p:llavra 
para o3posar '\una causa justa, qun.l so,ja o 
pedido dns operarias da Impre11sa Nacional e 
Di;ario O fficial. 

Embora scien~e do cruo hoje dirige cssn. rc· 
partição publica uni. cidadão 9-e ttlta compe
tencia e probitla.de, pensa que osso facto não 
excluo a solicítn.çio constante d) abaixo as
signado, cuja. pubticaçã.o pede seja na sua 
integra feita no Diario do Congresso. 

O inconveníento estti. no regulamento que 
vigora, merecetlor de reparos conformo bBm 
deduz a nprescn taçã.o dos interessados, em 
numero de quasi duzentos. 

O orador lê diversos topicos do documento 
que apríBenta á Camal'a e adduz argumentos 
no sentido de provar a justtça ela reclamação. 
. Em relação d. obrigatol'iccla.dc> da contri

buição sustenta que devo antes ser facul· 
tativa. • · 

Faz a comparação entre os dil'eitos dos 
socios e as obr'iga.çõ3s, e mostra quo os bcne~ 
freios que a caixa traz não satisfazem o seu 
objectivo. · 

A in!;ervençã.o dos socios na administração 
da caixa é util. pois a olles não póde ser ne.:. 
gada a fiscalização do que lb.es pertcncG. 

Conclue pedindo que a represantação seja 
dirigida á Com:nis.:;ã.o respectiva afim de ser 
proteridcr o con1petente pa.rcccr, e qi.le a 
mesma representaçã.o se,j<t publica(l<t no 
Dim·io do Cong1·esso 

Aprov3itn. a occ:Lsiã.o de cst:w na tribuna 
,para fa.?.Cl' ontt•cga <L Mesa de uma petição~ 
tambcm digna, tl.o attenç~ã.o d:t Cmnar:t. 

Lê essa potic;ão o mos&r<L ClllJ o Congeesso 
não eleve deixar mot·t·er na miscria. a mãe 
de dous bravos scevidores clit Pateüt. 

A sólicitação, conLinlla. o oeador, da. l~xm. 
Sr•. D. Constançn. de Mello Barreto, que jtl. foi 
lida, no expeJlcntc., não vae ser a primeira 
atl:.endida pelo Poder Legislativo, não é uma 
excepção odiosa, é antes a sa,tisfação de uma •. 
divida nacionaL (Muito bem ; muito bem.) 
Vem~~ Mesa, é lida e onvü1da á Commissã.o 

de Fa·~e da, a seguinte 

Rl~PRESENTAÇÃO 

A' egregia Cania.ra dos Deputados : 
Oi! abaixo assignados, oper:.wios da Impeensa Nacional e do Dia'i·io· Olficial, veem res· 

peitosament(}, a bem dos seus direitos, impe· · 
O St~. Neiva (pela m·dem)-Pedi a pa- trar-vos justiça, pedindo vossa esclarecida 

lavr.:t pela ordem, apenas para ~olicitar de attenção p11rtt o c1ue, com a devida venia, 
V. Ex:. a nomeação. de um membro para a passam a expor-vos : 
Commissão de Fazenda, em substituição do · Exi:ns.Srs. -A Caixa de Pensões, creada 
uosso pranteado collega Dr. Malta Junior. .Pelo regulamento a que se refere o decreto 
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n. 10.269, de 20 de julho de 1889, infeliz- para hem orientar-vos sobre o pedido de -
mente não attende ás l'igoros·Ls neces~idadcs .Justiça, que ora vos fazem os operarias da 
dos operarias; c, constituindo, além di::;so, Imprens<1 Nacional e do Dia1·io Offi.cial, re
urua obrigação onerosa p(l.ra elle::'>, deixa-os. btivamente (~ pesada contribuição mensal 
no presente. entregues á sit11ação peecaria, rl.a Caixa de Pensões, que apenas acena-lhes 
em que tolham apprehensivos o futuro seu e 1 com uma. p3nsão futura, depois de mortos, 
de suas famílias, visto o espírito poueo libe- despl'Czando-nos nas occasiões mais criticas 
ral desse regulamento, que tornou em ex- - mt::; enfermidades- assim. mesmo· em 
trema desproporção as g<w<wtbs concedidas condições pouco re:üizaveis, como se infere, . 
aos contribuintes, em f'ace das contribuições entre outras. da doutrina do art. 55,§§ 1° e 
marcadas para o mesmo. 2° e art. 56 do actual regulament9, que diz: 

O decreto n. 1.541 C, de 31 de agosto de para a. percepção da pensão : ..,- « o que fôr 
1893, dando novo regulamento ::í. Imprensa victima ele desastre do -qu~l res-.lte lesão 
Naciona.l, alterou, em parte,. a Caixa de Pen- que o in habilite de exercm· o officio ou de 
spes ; inas, não obstante os justos pedidos desempenhm· qualquer outro trabalho nas offi
que então formularam os operarias contri-, cinas .. . ~ 
buintes desta Caixa, quasi nada ficou co_!l- Nestas condições, bem poucos serão os que 
signado no sentido de melhorar as garantia,s venham a gosar desse beneficio, para o qual 
estipuladas. ·concorreram por muito tempo. 

E hoje, quando tudo se desenvolve e pros- Como se não bastasse, Exms .• Srs., os con-
pera ao impulso benefico da democratica tribuintes nenhuma interferencia.- teem na 
instituição que rege os destinos do Brazil, é gerenciada Caixa; o regub.mento vigente, 
justo que os oper'arios da Imprensa Nacioiml contra todas as previsões, julga-nos incapazes 

-e do D1aTio Official prccprem abrigar-se das de zelat• e administrar nossos interesses, 
necessidades que de continuo buscam-os., visto que a- junta a(lniinistrativa é com· 
tendo em vista a contribuição que fazem posta do director geral, corno presidente, 
mensalmente, de um dia de salario! do·thesoureiro da Imprensa Nacional e de 

Exms. Srs. - Apezar da oxistencia desta um secretario remunerado, escolhido pelos 
Caixct, que, ha doze (12) am1os somos obriga- dow~ primeiros. _ 
dos a contribuil•, e cujo cl.tpita.l a.ttringe a. Apezn.r disto, Exms. Srs., encontrareis no· 
mais de trezentos contosde réis, (300:000$), relatorio apresentado ao Ministerio da Fa
qmmtos companheiros temos visto cahir zenda, pela administração da Imprensa, em 
f'nlminn.dus peht morto, sendo o seu fune- 1898, a noticia do de:-:~falque havido na 1•efe
.ral• feito á custa. de srtUI'ificios e vexa- r ida Caixa, da imp01•tancia de 19:536$561, 
mes ! Quantos, ainda hoje, teem tido de quantia esta superior â fiança de 15:000$ 
quantias collec_tadas entfie os companheiros, que pt·está··a o thesourejro de então. _Não 
o parco auxilio para as suas enfermidades! nos é dado -saber o que se paasou dahi par<~ 

Quantas esposas, filhos e mães valctudi~ cá... _ 
nari<~s. a custo toem obtido o qttantum ne- Accresce aind~ que, sem g~rantias, de os
cessaria par(]. acquisição do luto, sem terem tabilidacle nesta repartiçãq, o operaria an
tido muitas, nessa emergencia atllictiva, uma tevê a cada. momento, perdido o esforço de 
pa•·te, ao menos, do que para essa. Càixa con- sua contribuição, e, ainda mais, em face do 
tribuh•<tm seus paes ou ma.ridos! I E outras,por art. 58 que diz : « ••• só receberá metade 
j~i. terem alcançado o prazo estatuído pela lei do que houver pago, o que fôr dispensado ; 

~. da Caixa. de Pensões, partilhado insignifi- perdendo esse direito, o que (ô1·1 dispensado a 
cantissima. quantia. em relação á quota. c<im pedido.» -. . 
que contribuíra o operario fallecido, e, aincla Os abaixo assignados, Exms. Srs., teem~ 

. mais, insuffl,ciente sempre para attender nec~ssidade de· dizer-vos que, na;s cir-
â mínima precisão ~ ! . . • . .. cumstancias expostas, peza-lhes .essa. contri-

Ainda mais se ·vê hoje aggravada a nossa buição, pois, estão inhibido_s -de applical-a de 
situação, com a recente supp1•essão da· me~ fórma a melhor correspondm• ásjfllultiplas 
tade do salario, que era, até bem pouco necessidades da ·vida de homens trabalha
tempo abonada. aos operarias quando énfer- dores, cujos encargos crescem de dia para 
:mos, mercê conc~dida. ha longos annos, e .dia. •- - ·_. 
hoje abolida, deixando-nos e as nossas fami- Certos de que a vossa rectidão" e justiça 
lias na maior penuria l Do que nos serve, não olvidarão os justos reclamos que- ·ora
legar pensão â familia depoid de n10rtos, levam ao conhecimento desta Augusta Ca
quan·do somos deshumu.namento entregues ao mara, respeitosamente pedem-vos a-refor
abandono, uo dosprcz.o qmmdo enfermos, ma radical da Caixa de Pensões_:_pondo~a 
porém vivos~ ! do accordo com os· interesses dos contri;. 

H.elevae,- Exms:·sr .. <;,, a divulgação destas buintes, muito principalmente na prestação . 
tristes minudencias ; servirão ao menos, de soccorros durante a molestia provada, 
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_ garantindome_tád.e do sala-rio; c_ons_entíndo, l o_ Sa. 'PEREIRA LIMA. - E o seu tril.hall1o 
-como é de direito, que a administração e é .muito_b::nn. 
fis_cal!zação da Caix_a_·sr.ja. f,üta p~~os co~- 0 SR.. CARLos 0TTONI _ Mnit0 ·rolgQ. 

_trrbumtes •. em elmçao an?ual fetta entte des3e júizode v .Ex.,que é um dos m'1is com
seus par~s, o o_u~ras mech~as que o ;.osso petentes: Para confecção-· do Corligo, elle 
,escl~remdo esp1r~to melho~ drvtllgarcL no fechou seu esct'iptorio _ um dos mais 
s~nt1~o de garantir esse caprtal, ~cc~u~ulado procurados. e retirandó-se á sua r~sidencia 
d1fficll e lentamente P~los ?perario::;, a'f}.m nas Bicas, dedicou-se dia e noite á elabora;~ão 

-de res_ervar para os ~ms ~ri~t,es, ~- umca do seu projecto, obra magnífica e p:tra revi
g!lrantm d~ u~n.a plrca subsi:;tenma p:1ra são do qual fui nomeada uma gr~nde com-. 

. s1 e sua~ fa~Illas •. quando _ os sorprehender -missão de jurisconsultos, composta do Rtbas, 
a, IUolestia, a Invalidez ou a morte· Ferreira Vianna, Justino do Andrade e Coe-. 
· E por sei' de justiça e.<>peram deferi- lho Rodrigues. · 
'menta. · Es3a commissão . declarou o trab:ilho de: 

Capital Féderal,_ 8 de julho de 1901. real merecimento, devendo ser revi~to para 
- o fim a que .se destinava. 

(Seguom,se <~s ~ssignatúras)_ . 

O Sr. Carlos o-tt.oni-Pedi apaJa~ 
· vra para. requerer a V; Ex., Sr. Presidente, 

que inclúa na ordem do dia o )wojecto n. 13, 
de 1898, com pa1•ecer favoravel ·da Com mis
são, concedendo . á vi uva do jurL,~onsulto e 
ex-Senador Jo:1quim J,?elicio dos Santos a 
pensão mensal de 500$. 

Faço este requeriment') por ter recebido 
uma carta de mn sacerdote respeitn.bilissi
mo, monsenhor Augusto _·Julio de Almeida, 
que me dá informações ácerca. da situação 
precaria destn. infeliz senhol!i1. · _ 

Escasseiam-lhe recursos para necessidades 
vita.es. o que é umn. lastima, tl'atanrlo-se da 

·virtuosa conso\·te do um dos melhores ser-
vidor:s ·do paiz e da Republic<t. .. -

Fallando na Camara dos Deputados. onde 
teve assento o distincto Dr. ;Joaquim Felicio-, 
pouco pL•ecisarei diz.e1· pal'l\ pôr em relevo o 
seu nome illust1·c. · · 

1~1·a jurisconsult') distinctissimo ... 
0 SR. PEREIRA. LiMA- Apoiado. 
O SR. ÚARI~os ÜTTONI - ••• e político emi-

nente. .. : ~:. :.~~ -

. Gosaya entre os seus COÍltemporaneos 
. da reputação de litterato, _historiador, . po~ 

litico -a jurisconsulto: Litterato · de < fina 
escola, elle escreveu ·a Acayaca, _mimoso 
romance de costumes; historiador, publi-

. cou a .notável ·· memoria do districto .dia
mantino, .a traducÇão viya do- noss:Y pass.~do 
colonial ; poli-ti co de crenças · puras e 

. sinceras, foi . redactor brilhante ·. do Jequi
tinhonha, a vedeta avü.riçada da .democeacia, 
grande jurisconsulto, sendo orgão de consulta 
de toda ;a. ex-provenc ia . de "Minas, era ouvido 
. com 'respeito pelos'pleitea_ntes q ueesgrimiam 

: seus .d~reitos nas ,pugnas' judicia(:ls> Tal era 
_ a rcputaçãodo Dr-. Joaquim Felicio; o · filho 

illustre da; · Diamantina,· que · o .. preclrtro :Sr.· 
. conselheiro Lafayette o incumbiu de escrever 
-.o projecto do Codigo Civil·, . promettendo-Ihe 

remuner(l.çãO_Mndig_na de~se; trí\,l;>alho. ·- · 

O Gov.el'no, acceitando o seu parecer, nian~ -
dOu que della. fizesse pat•te o .Dr. Joaquim 
Fe' icio: A commissão deixou em meio o seu 
trabalho e disper_sou-se, retirando-se o Dr. 
Felicio desgostoso pa1•a sua terra· natal, onde . 
foi escrever os brilhantes commentarios so- · 
brc o seu mesmo projecto, que .correm lm~ 
pressas em cinco grandes volume~. . , . 

Sendo amigo intimo de Joaquim Felieio,- ' 
deue·ouvi que tinha inedito ~m 6ó vglume, •. . 
·mas o não podb publicar, porque estava< 
esgotado, exhausto de recursos. No. seu re- · · 
tiro foi sorprehendet-o a Republica, o illeal. 
de seus sonhos de homem politico, e as novas -· 
insWuições não podiam deixar de aprovei-· .·_ 
tal-o para a. organização do novo regimen; · · 
sendo clle oloito por quasi unanimidade de 
sutrragios paru faze L' pat•te da Constituinte e · 
tendo pL'osidido o Senado Brazilelro po1~ hon~ 
rusa:cscullHt de seus pares. Alli estü. viva à. · 
impressão do seu nome. . _. 

Terminado o seu mandato, voltou á vida . ' 
qlie elle tanto acariciava, mas j<í. extenuado 
e sem forças. vindo a fallecor rle minü.~ mo~ . 
Lestia.,deixando sua família om circumstanciaê .. : 
pt•ecarias. A bancada. min~il·a,scionto _dgs~es ::: 
facto$, apresentou um pro.Jecto rla ma~ ~Ita: · , . 
justiça, dando à v~tiva, uma vir&uostsSl[Ua;:; 
senhora, uma pensao de _500$. L;to deu-~-~ ,·: 
em 1898. .. . .. : , , 

ACommissão de Pensões deu p:1r~cer ~---< 
voravel ao projecto, .o qaal infelizmente nao'{,~ 
veiu á tela da discussão. · · . __ . • .·.. ~' 

Senhoi.·es, nós qll.e cuLtivamos o estudo dã.;',·~ 
sciencia do dh--eito e labutamos ·na vidaf9':i'r~ 
rense, temos ·acompanhado com . max.iwó.:: 
H1téesse todas as ·. tent:J.tivas para dotaçã.;'Q;§ 
de umcodigo â N~ção Brazile}ra. .' '~: 

Vimos que- "Teixeira . de 1 Frei~a§ rec.ebel.l.:~ 
remuneraçã() pelo seu trabalho , msuffiCiente;: 
embora em fa·ce de seu alto · valor, tendo:~. 
nos 'deb:ado a n'otavel ConsolidaçU,o das Leis_;:; 
c o esb9ço do Codigo Civil. . . · _· .. · . . :1 

Vimos que _Nabuco:---' o Pericles brazileirq:J;: 
-recobeu à remun_eeação de 100:000$ pelq:~l 
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trabalho que apresentou. Coelho Rodrigues, 
tambem notavel.]urisconsulto recebeu cerca. 
de 100:000$ pi1ra a redacç.ão de seu proj:.~cto. 

O SR.. NEIVA - Projecto notavel. 
0 SR. CARLOS 0TTONI-Sem duvida. e pelo 

qual ,.Pediu o premio de mais l00:000$.já ten
do sentença em seu favor. 

o Sr. Clovis Bevilaqua tamb3m tem rece
bido remuneração. O uni co que não recebeu 

·um só real dos cofres puhlicos foi o s:mhor 
Dr. Joaquim I<,elicio dos Santos que, no em· 
tanto, matou-se estudando e formulando o 
Codigo e fazendo os seus b!ilhantes com
menta.rios, ficando a viuva em cir0umstan
cia.s peniveis. 

Faço um app3llo á dignidade da Camara. 
dos Deputados, que representa o Brazil, 
para que nunca se diga que uma Camara 
brazileira deixou morrer na miseria a se· 
nbora de um grande servidor. 

Pe•;o a V . .Ex'., Sr. Pr.3sidente, que inclua 
-na ordem do dia esse projecto, afim de que 
possamos quanto ante.) \remediar a E>it.uação 
affiictiva da viuva do grande jurisconsulto 
Dr. Joaquim Felicio dos Santos. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente-A Mesn. toma 
na devida consideração o pedido do nobre 

-Deputado. 

1850, hoje estão consumindo de oito_a nove 
milhões. 

S. Ex. s·dientou perfeitamente que a diffe
rença para mais hoje não quer dizer que o 
consumo tenha augmo:1t·1.do alli e sim que a 
popalação foi que augmentou, e que o c·t[e 
é 1~0l<~tivamcnte a,lli pouco consumido. 

S. E 'L declarou ainda que muito temos 
que fazer, e com real proveit~), segundl) os 
planos que S. Ex. aprese tou para a propa
ganda do café na. grande I'epublica ame-
ricana. -

A Camara dos Deputados e principalmente 
o Sr. Ministro da Viação não podem ficar 
indifferentes ne . .;te assumpto, pois o .produ
ctor e o consumidor são os unicos que estão 
perdendo no negocio que bJneficia exclusiva
mente aos baixist '.S. 

O Sr. Dr. Assis BrazU, par,\ termin:w, 
propoz um remedio que me parece se1• o 
unico possivel neste momento. S .. Ex. sugge
riu a idéa do uma conferencia, em que tom<~
rão parte todos os paizes caf.;eiros e fez 
ver que este-,. conferencia. deverá rE\àliza.r-se 
no Brazil, visto set· o maior productol' . de 
café do mundo. 

Esta conferencie~ terá por fim fazer com que. 
os governos dos paizes productores se com~ 
promettu.m a não deixtw s<thil• de seus pol'tos 
uma doto•·mina1a quantida.do de c:1.fé rah\
tivé•. á peotlucção de cc~dt~ paiz, medida ten
dente a evittn• a supm·.~bundt~1cia, do cate 

O Sr. Silva Casti•o- S1•. Pre- nos mercados. 
sidente, venho desta tribuna fazer um o SR. PBREIRA LrliiA- E liberta. o com-
appello ao eminente homem publico, que mercio da especulaçã.o. · 
neste momento dirige a p<:~.st.a da Viação e 0 SR. SILVA CASTRo-]~' um plano perfei-
Obras Publicas. · · · f 

Lavrador no 2o districto do Estado do Rio tamente realizavel o venho, pots, azer um 
appello ao Sr. Ministro da VIação para que 

do Janeiro e represent::tnte des::;e m3smo dis· eUe trate de fazm· esta conferencia pat•a li-
tricto, hn~o posso.dcalahr otenthusiasm~ de que bertar a lavoura da. agonia mi1 que ella. se 
me ac e1 possm o on em ao ouv1r uma acha 
conferencia sobre café, e fallar-se em cam é .. , · . 
fallar no sangue e na. vida· do nosso pa.iz. E_ra o que tmba a dizer. (illttilo bem; 

A Sociedade Naciona,l de Agricultura, com- rntato bem.) 
posta de um pugillo de bomens dedicados á Vae a imprimir o seguinte 

-- causa publíca o verdadeil•os pltriotas, que 
vão até ao sacrificio empról da lavoura, em 
uma hora de verdadeira inspiração convidou 

'-- o nosso eminente patrício, nosso represen
~-~ .-tanée diplomatico .no.3 Estados Unldos, o 
.. ~- Sr. Dr. Assis Brazil, para fazer uma con· 
i ferencia na Associação dos Empregados do 

Commercio do Rio de Janeiro. · 
Assisti a ess:~. conferencia. e de lá sahi, 

;f como disse, enthusiasmado. 
.. Nosso eminente patrício mostl•ou que fez 
~-- grandes e profundo~ est;udos sobre a momcn
Ç~-·-tosa questão do café. 
:2." -Com dados preciosos, S. Ex. most1•ou-nos 
b~, , o consumo do cafcj n:.tquelle paiz desde lt150 
;; ·.~- .até hoje, e fez ver que, de cinco mihõos do 
~-:-:- saccas que os Estados Unidos consumiam em 
:·,~' ' 

PROJECTO 

N. 128- 1901 
.' 

Concede aos engenheiros Paulo Ferrei1·a 
Alves e Manoel Ca1·nei1·o de Souza Bandeim, 
ou à companhia que organiza1·em autm·iza
ção para captar e aproveitar a força da cá
clweira de Paulo Af!'on~o, no 1·io S. Fnr,n
cisco, e dà outras providencias 

Os engenheiPos b1•azileh•os Paulo Ferreira 
Alvos e Manoel Carneiro do Souza Bandoira 
re:tueeem ao Congresso Nacional: 

a) concessão para,, por si ou companhia 
que Ol'ga.nizarem, dontro ou f'óra do pa.iz, _ 
capttar o aprovoiat• a força da. cachoeira de 
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Paulo Affonso, no rio S. Francisco, estabe- Souza Bandeira, ou companhia que orga
lecendo usinas para produzir energia ele· nizari3m, autorização para captar e apro
ctríc:t, transportal-a cl distancia e appli3al-a veita.r a ful'Ça de toda a cachoeira de'Paulo " 
ás industrias; Affonso, no rio S. Fra.ncisco, estabelecendo 

b) direito de desapropriaçãJ por utilidade usinas para producção da energia electrica, 
publica dos terrenos necessarios ás installa· tra.nsport:J.l-a á di3tlncia e distrlbuil-a ás ín
ções de barragens, represa'!, usinas, linhas dustrias o outros mistera; a que fàt• appli
etc., t:mdentes aos fins requeridos; · eavel nos Estados de Ala.gôas, Sergipe, Bahia. 

c) isenção de direitos de importação para e Pernambuco; durando. esta concessão o 
as machinas o material destinâdos á índustrla prazo de 90 annos. 
da producção. transpJrte, venda da força Art. 2. 0 Dentro do praz1 de um anno da 
electrica e _á.s fabricas qua fundarem par.1 o assignatum do contra.cto, os concessionà.1•ios 
seu aproveit.tmento. apresentarão ao Governo as plantas detalha-

A Commissão de Fazenda e Industria, bJm das de todas as obras, respectiv·os orçainen
consídera.ndo· as vantagens que advirão para tos para a fundação da primeira usina, .. quo 
o paiz do aproveitamen;o daquella collossal tará a capacidade mínima para desenvolver 
oner:gia em indu::;trias que hão de fazer a uma força O:J.uivalente a lO .000 ca.vallos· 
riqueza e a prosperidade daqueUa~ regiões, vapor.' · - , 
ora desertas; que a. natureza não nos dota.nde; § 1. 0 Estas obrM serão iniciadas no prazo 

· de jazida~ càrboniferas, nem por i5to foi de dons annos da a.ppr•ovaçã.o das ditas _plan-_ 
_ menos goner·osa, pJrquo nos compensou com tas e orçamentos e d,overão estar concluídas -
inaxgotav0id fontes de carvão branco, que no prazo de· quatro annos, contados da ini
são es::1as .cachoeil'a.s in numeras espalhadas ciaçã~ dos trabalhos. 
em todo o t.:rritorio da Republica; § 2. 0 Estas plu.ntas e opçamentos sejulga-' 

Considerando que e.3sas paragens, ora dJ- r.io approvadas, si dentro de um anrio de sua 
sobdas, se cobrirã0 om bi·eve de cidades ap1•esentação, o Govarno não o houver feito 
ftoresc~nte3, do populaçõe.3 laboriosas, at- por um acto expresso. ' 
trahidas de todos os pontos por aquellas in- Art. 3. o Um:t vez applicada toda a força 
calculaveis riquezas; _ '· da primeira usina, os concessionarios serão 

Consi·iet:>ando a.inüa que hoje naçõe3, como obrigados á instaUaçlo de novas, á medida·· 
a Suissa, a França, a Hespanha, a Allema- da~ necessidade3 da zona que peet3nderem 
nha, a America do Norte, toem viva praoc· sJrvir; até o limite da capacidade total da 
cupu.çã.o tfa utilizaçlo de suas quedas de,agu::1., cachoeira.. 
como meio, não só dJ obter mais barat:\ a Art. 4.° Fica entendido que a obrigato• 
força motriz, cJffi) c principalmente do li· ried:l.'le ao augmento de captaçã.o, de que 
boL'tar M suas industrlas das neced3idad3S de tr.lta o artigo antecedente,só se d:wá quando, 
carvão importado; além de p1•ovada a su \ necessid:'\de, se veri-

Considcrando quo exactarnsnto o Br.lzil ficar· a. justa remunel'ação. das despezas .a 
está. no ca::~o da Suiss ·,, c1ue tem cachoeiras, f<~zer, a juizo do Governo. · · 
mas não tem cal'vã.o~ Al't. 5. 0 Os concessionarios, ou comp:mhia. 

ConRiderando quo é incalcula;vul a somma qu3 organizarem, cobrarão taxas es abeleci· 
do beneficios que hã >de decot'rclr dalli,tando· da.s em bbellas approvadas pelo Governo, 
se em vista os avultadissimos ca.pihe3 :,'qli.e ba.s~adas em unidades de sel'Viço taes como:. 
hãó de immigrar para. o Br.tzil e clim elle3 tonelad:.~.-kilometro, cavallo-vapor, vela., pa.
os m1lh.a.re3 de colonos, dJ operarios, h~- lavra, caloria., etc., referente.~ á natureza de 
mens de seiencia que hão de :vir explorar cada. um dos S3rvíços. presta-dos. ,._ 
essas variadas industria'.l; § 1. o Os cJncessionai•ios poderão, entre- . 

Considerando _sobremdo que os poder..Js pu- bnto, contractar os · se1•viços mediante 
blicos team o dever de ir ao encontro de.;::as accordos especiae3, ·desde . qu'J S3 trate de 
iniciativas prenhes de I'emlhdos fecuo.do3; emprezas ou comp:1nhias. ·· 

Considerando, finalmente, qua o BrazHnão Art .. 7. o Te1•ão o3 concessiona.rio3·, ou 
faz mais· do. que segnir o exemplo que se companhia que organizarem; direito .de dos
está d.,ndo em tod:t a parte do. mundo civíli- apropriação por utilidade publica,. na fórma 
zado, desde oRheinfelden até .. o Niagara:• '_ das leis em ··vigor, .de .todos• ·os terrenos. 

E' a Commissão de Fa.zenda ·e Industria; de necessari.os á instJ.llação de blu•ragens,_r.epré-, 
parecer que seja defdrida a petição daqueUes zas, usinas, fa.bl•icad, linhas, não. só nas. 
engenheiros, e offerece á consideração . dJ visinha.nças da cachoeit·n., ·como também em 
Congresso o seguiniie··projecto: · quaesquer outras ponto3, desde que sejam 

· · necess:~.rios a instlllações e serviços tendentes 
O Congresso Nacionlli-esolve: aos fins' desta-lei. ' . . 
Ar~ .. 1. 0 E'· concedido aos . engenheiros Art. 8. 0 Serã.o isentos de direitos de.: 

Paul<? Ferreira Álv~s e Manoel Carpeiro de importação e. capt~.ttv.zta.s as inachinas neces, · 
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sarias á exploração dt1. industria ·d:1 produ
cção, tr.msporte e venda. d~1• força electrica, 
bem assim cht industria. de productos elee~ro
lyticos, int1·odnzidas pelos conces;:;iom~rios ou 
companhias que organizarem. 

Art. 9. o Deconidos 20 an nos da da ta da 
inauguração de. prímeün. usina, os conces
sionarios, ou companhia que ·organiz:.wem, 
começarão a entrar para os cofres da União 
a.nnualmente com 50 °/o da renda li(luid~t 
que exceder ao juro de 7 o f o sobre o capital 
emprQgad._o nas ob1·as. , -
· Parag1·apho unico. Para o calculo desta 
quota será tomado sempre o capital empre
gado desd·e o inicio das obras até o anno do 
balanço respccti v o. 

Art. 10. O Governo poderá, em qualquer 
tempo, decorrido os .primeiros 20 annos de 
inauguração d<-1. pi'imeira nsina, resgatar a 
presente concessão, pagando em dinheiro o 

. calÜGal empregado, ou em titulas da divida 
_public:~ um capibl que ao juro de 6 o /o ao 
· a.nno corresponda á renda liquida média do 
ultimo quinquennio, feitas as deducções do 
artigo antecedente. 

Art. 11. Os concessionarios, ou companhia 
que organizarem, se:·âo obrigados a. ·fazer 
voltar para o leiGo do 1•io as aguas desviadas 
parJ. os Iins desta lei, de fórma a não pel;
turbar a nnvegação do l'io. 

Art. 12. O Gover·no _exercerá a necessn.ria. 
· fiscalização, devendo os concessionarios, par·a 
esse fim, entrm· para os cofres da União com 
a quantia de 12:000$ annualmente. 

Art. 13. No contracto, que se terá de 
:firmar, o Governo estttbelecerá as medidas -e 
multas que entender convenientes para a 
boa execução da presente lei. -

Art. 14: Revoga1n-se as dispmliçõcs em 
contrario. · 

s,~la das Commissõos, 22 dé julho de l~Oh 
--:-1. J. Neiva, p1•esidcnto.-Vi1·gilio Brigido, 
relator.- Bueno de Pai'Va.-Pinheiro Junior. 
~Jocw Candido. 

p<.1.gamento dos vencimentos do tenente-coro
nel Innoc2ncio Serzedello Corrêa, I'evertido 
ao seL·viço do exercito e de lente du. Escola 
Militar., por a.cto legisla~ivo ; 

3a. diseus::;ã.o do p rojecto n. 67, de 190 l. 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio d:1 Guerm o credito extraordina
riÓ de 4:803$030, pm·<~ cumprir a sentença 
do-Supremo Tribnn·ü Federal, que· mandou 
pagar ao major Democrito Fer1·eira. da Silv&. 
os vencimentos que deixou. de receber como 
lente, em disponillilülade, da Escola Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; 

sa dis~ussão do pro,jccto n. 217,· de 1900, 
autorizando o Poder-Executivo a abril• ao 
Ministerio da Marinha o credito especii:J.l de 
11 :760$, para pu.ga.mento . do soldo ao vice
almirante· Artlmr Jaceguay, revertido ao 
qmtdro effectivo da armada; 

·2" discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo tL abrir ao 
Ministerio ch1 Justiçm e Negocias Interiores o 
credito extraordimn•io de 2:827$800, para 
p ~gamento a D. Eugenia Torrcão Corrêa de 
Araujo, viuva do juiz de direito, em dispo
nibilidade, b·.~chare1 Lindolpho Hisbello Cor-
rê<t d·e Araujo; -

la discussã.o do projecto n. 11 A, lle 190 l, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
cre9-ito d<~ qu~mtia de 2:638$045 ao Ministe
rio da Fazend<.t, pi~ra pagamento . de forra.
gens, aguu. e objectos de expediente forne
.cidos pela Companhia d<tS Aguas de Maceió v 

e outros; por conh do Ministerio da Guerra,· 
dura.nte os exercícios de 1894, 1896~ 1897 · 
e 1898; 

· 3a discussão do projecto n. 264, de 1900, ~ . 
autorizando o Governo . a prorogar o prazo 
concedido á. Socied<vJe . Montepio .Geral de 
Economia dos Servidores do Estado para in• 
de:rnnizar o Thesouro Federal da quantia de 
que lhe é devedora, ató que essa instituição 
regularize sua situação, podendo mesm.o re
leval-a do pn.gamento da importancia em · 
que ficou alcançada. no anno de ·1899 ; 

O Sr. Presidente_:_ Não havendo 3a discussão do projecto n. 231 A, ·de 1900, 
nada mais a tratar, designo para amanhã. a elevando a 16 o numero de erigenheit·os che~ 
S3guinte ordem do dia : tes de districto; na Directoria . Geral dos Te-
.. la parte, n.té 2 1/2 horas, ou antes: legraphos, no exel'cicio de 1901 ; 
. sa discussão do projecto n. 104, de 1901, sa discus~ão do projecto n .. 103, de 1901, 

autorizando o Governo a abrir ao Ministerio marcando os casos e a fórma da ·revisão das 
das'Relações Exteriores o credito da quantia. condemnações. 
necessaria. até 150:000$, em ouro,- para. óc
corl'er ás despez~ts com a representação bra· 
zileira na segunda conferencia internacional 
americana, que se reunir4 no Mexico ; 

:-3u discussão do proje~to n. 77, de 1901, 
relativo á enientl:1. offerecida na. 2a. discussão 
de projecto n. 217, de 1900, <.mtorizando o 
Poder Executivo ·a abrir' ao Ministm;io da 

·. Guerra o credito especial de 8~415$600, para 

Segunda parte ás 21/2 horas, ou antes : 

Continuação da 3a. discussã.o do projecto 
n. 42 B, de 1901, que fixa as forças üeterra 
para o exercício de 1902 ; · 

Contlnuaçã.o da discussão m~ica da emenda 
do Senado ao pro.jocto ns. 15 A e 15B, deste 
anno, que fixa a, fol'ça naval para o exercicio 
de 1902; 
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Continuação da· 3a. discussão do projccto tiverem obtido as approvações plenas de que 
n. 46, de 1901, auto1•izando o Poder Exe- trata o art. 95 do regulamento de 18 de abril 
cutivo a abrir ao Ministol'io di~ Guerra o de 1898 ; . . 
credito ext1·aorütnario de 4:225$800, para pa- Discussão unica do projecto n. 102, de 1901, 
gamento do ordenado a que tom direito . o \autorizando o Governo"a conceder um anuo 
almoxarife do e~.tinctq Arsena.l de Guerr.a de licença, com t. odos os vencimentos, ao. 
de Pernambuco João Climaco do~ Santos Dr. Manoel .José de Queiroz Ferreira, prepa- · 
Bernardes ; · . radar de physica da Escola Polytechnica, · 

Continuação da 2a. discussão. do projecto para tratar de sua saude ; . . . 
n. 27 A, de 190 l, estabelecei:l.do regras . para Discussão unica do projecto n. 242, de 1895, 
.a adjudicttção de bens nas execuções em ge- elevando a 100$ mensaes a pensão que ' per
ral, com voto em separado do Sr. Azevedo ce!Je D. Cybele de Mendonça Souza Monteiro, 
Marques;· . ' viuv<t do tenente honorario dó exercito He-

Continuação da discussão unica do parecer leodoro A velino ,Çle Souza Monteiro ; · 
n. 11, de 1901, opinando no.sentidode s!3rem Di::;cussão unica do parecer n. 22, de 1901, 
a_?cmtas a~ emeddas offeroc1das na 3a. dtscus- julgando que não devem ser acceitas as ' 

-sa;o do proJ~cto n. ~9 r~. 'do 1900, que rcorga- emendas o!t'erecidas na 2a discussão do pro-
mza a .Justtç_a do Dtstrw.t.o Fo~lcral; . -jecto n. 232 A, de 1900, que autoriza o Po~ 

Contmuaçao no 30. dtscussao do prqJCCto der Executivo a transformai· as it" '2a e sa. 
n. 268 A, de 1900, autôt•iza.ndo o Poder Ex- turmas da Sub-Directoria dos Corr~ios -em: 
ecuti voa garantir os j.uros o a.m~t·tização, du- 1 a., 2a e 3a secções da mrectoria Geral. pas- · 
rante 15 annos, na tmpot•titrtcm a.nnual d.e- sando os c1Hlfes de turmas a chefes de sec-
71:500$, ~orrespondcntes ao c!llpr_ostimo de ção, desde que preencham asdisposições re-
650:060$, Juros de 7 %! e ~moetrzaçao do 4 'Y?. gu1amentares, e dando outras providencias; 
que ~ife?tuar a Assocw.çao do ~o .centc~a~~o 2a. discussão do projecto .n. 94, de 19Ól, · 
do ~razll,para o fim de constrUir 0 edtficiO tmtoriza.ndo o Poder Executivo a contar ao 
~estm~do. á _Escola d~ Belas-Artes ; .. i2o escripturario do Thesouro Federal Cy, 

la ~ts.cussao do proJecto. n.,ll3 A. de.l90l, riaco Antonio dos Santos, como, tempo de 
au:ori~ando o G~verno ~ abu; 0 cred~to ~e serviço o decorrido de 10 de fevereiro de 
16.000$ pa~a pa,ar ao b~chal el Umbelmo ~e 1879 e 26 de fevereiro de 1883, de· 15 de no
Souz~ ~armho ?3 se1.~s .o.rdenados, co~o Jutz vembro de 1884 a 4 de setembro de 1889 e de 
de Dtrelto.em dtspomblltdade, decorrtdcs d~ 22 de fevereü;o de 1894 a 31 d'e outubro de 
22 de abrll de 181:14 a 31· de dezembro de 1895 . · · · 
1900. ' . - . . · 2a 'd' · - d · t 81 d 1901 , ta dtscussao do proJecto n. 74 A, de 1901, 

1scussao o pro,)ec o n~ . • e ' concedendo o prazo de mi~is um anno de ma-
res~abe~ecendo para todos oseffeltos 0 decreto tricuh~ aos ex-alumnos do curso superior da 
legts~atrvo n. 657, de 2~ de novembro de Escola Militar do Brazil, desligados por mo-o · 
1899 ; . _ d. • . tivo de reprovação em uma~mesma. · materia 
N~v~ d1sc~ssao da emend~ 9 Sr · Heredta durante dous·annos consecutivos, com emenda 

de ~a ao proJecto n. 38 A, ue 1901, que au- da Commissão deMa.rinha e Guerra 
tor1za o Governo a confirmar, attendendo ás • 
necessarias vagas, no primeiro posto de offi- Lev::mta-se a ·sessão ás 4 horas e 30 mi-:-

. cia1 do exercito, os alferes graduados q~e nutos da. tarde. 
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I)os :· .DEPU·TADQS > . 

APPE.NDlCE DOS ANNAES . . . . . ' ' . . . ' ' . -

. ' 

Di.so-ur.sos · pronu·nciados ·em ·divsr.sa.s se.saõe.s 

SESSÃO DE JS ·DE JUNHO DE 1001 

(Vide. png-. 188 d ,). 2.0 \'olume} . . . 

. / . . . 
e3te povo so.ffre, porque os seus immediato!:l 
repres"ent<m t.es, .. o.:\ que teem assento no-Con~ 
selho Municipal, não ~ouberflm corre~pondm· 
á=> ~mas e·1peranças, ·proporcionando-ih s : 
a•1uelle bem e;tar de que tanto car·ece para ~ 
suavi~:ar o.s agruras da vida ne::~ta qúad1•a 
tão calamitosa . . (Apoiádos.) -
. O povo deatn. Ca.pit~1.l, docii e ordeiro, ·tem 
dado prova~. . • · . · 

o f!!h~. Nelson. de V~sconcel
Ios-::._ E' sob a rriail:l doloto~a impre.->.~ão, 
sr·. Presidente, que subo a esta tribun·a, da 
qual ·me tenho afi'astado, por sentimentos e 
espil'ito conservadores, que me são, pecn
liares, para occupal.:a,hoje, ta.e,; Bão os-facsos 
desag1•adaveis que, de!lde tl'es dias pa')Sctdo·{, O SR. FAusTo CARDoso-Do que não sabe 
vêm de desenrolar:.se . nesta Capital. Não escolher intendentes. . 
podia por mai.'l tempo d'emorar a min.ha pre-. O Sn. NELSON n.E VASCONCELLos- ••• de sua. 
sença ne:>ta tribuna: repl'e :entante·do povo coniplacencia. . . . 
e ('leito pelo segundo di·ltricto eleitoral, nrr o O meu nolwe -·-collega, a quem tenho. a 
me ó .licito recus::tr ao dever de vü· .ex-ter-· h ·nra. de respondeP, hem está vondo que 
na.r as queixJ.ld delle. dizer a~ suas ·angus~ias cheg<wei ao _ponto pl'incipal da questão. 
e ~oli,citar as providen~i.as que julgo nec~s- o. SR.. F,\.USTO CARnoso- Então resmmt 
r~~ldS pa"bi· o rest,abelecunento da tran~ml- ·:s:lb na Int.endencia, malsiné~tL, porquo olla. é 
1 Xs~l~upr~c:e.dendo_, não·venho, cntretltnto, . _a .. cauS<l. ct:tudo iss?. ~Apoiados.) 

concorrer c6ma•minha palavra e com meu O SR. NEr.soN DE VASCONCELLos- Vou 
voto para aniinar ós exce's~o~. si por ventura f'U.zer o historico ligeiro desta malsinada 
()S ha, nem justificar quaesquel' Jlaixões po.3- qties :,ão da S. Christovão, que tambem . se 
ta,s ao serviço de uma cau:1a. Venho, Sr. Pre- Mhn. ampara,da por potentados ..• 
siãente·, trazer aestaCarnn.ra o:3 sub.;idiqs da VozEs-VtL p01• ahi. · 
verdade historica desta que·:tão, ·que tanto -
tem affligido os espiritos ordeiros, ma'l que . O SR. NELSON _DE VAscoNCELLos- .•• e que 
envergonha aquelle~ qu~ se de.ixaram ar· fere o bolso do operario, do pobre jornaleiro 
rastar na defraudaçao fmta ao boll'lo do con- e dos. que 11ão podem supportar a extorsão do 
tribuinte. · · mais um vint.em siquer: ·· .. 

Si é cte~airo1o para um povo educa~do em- Não desejo ser clus::;ificado na grande serie 
pregár meios violentos, · quaes os que ~mo3 de monar_chistas, porque .usodesta.linguagem 
pres~ncia.do, na_ defesa dos seus 'Qil'eitos, ou fr•anca· e 1ndepondento, como é vezo chamar• 
ollresguardando, não o é menos verdade que . se âq~teUe~ que assim procedem. 

. .... . 
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O SR. FA.usTo CARDoso-Não ; não é a devem cuidat' to~los aquelles que recebem a. 
· unica cousa que diz3m ; dizem t:nnhem qtHl grave ra:Jpon.1abiliilade do mandato popular, 

se vendem. do:l intercs;:;s da patria. . · . 
O SR. NELSON DE VAsco~cELLOs-Não de- ~ ·O Sa.'SA Fn.ErrtE-E que elfectiva111ente · 

sejando qu:l me chamem de monarchista, sou ·protest<wam contra a passagem do . projacto. · 
-força.do, todavia, a lembrar um facto his-
~orico, occorrido no regímen monarchico, e OSR. NELSON DE VASGONCJ~LLOS-:--Chegarei 
que tanto ou igttalmente abalou profunda- lá, c peço á Camara a bondade de me ouvir; 
-damente o espírito publico desta Capital_;a de modo a poder tambem encaminhar e dis~ 
celebre questão do vintem, oriunda de uma cutit' a questão ma,is domoradamente.. · · 
lei, cuja execução encon-trou a maior resis- Depois dos factos · hontem · occorridos, sou 
tencia popular, pois. como a actu~tl, os s::ms obrign.do a vir . immediatn.mente trazer á 
effeitos attingiam a, b0l.:l<1 intlividual. som Camara alguniL·esclarecíment9s que, • sup-

-u1p benefido real que compensasse o sa~ ponho, l'ef'lectem àlgum::duz. -. - .. · . 
cri fiei o exigido. · A Intendencià. Vlunicipal, no anno passado, 

Nem por se trataL' de uma, lei o povo tevé autorizou o Prefeito a rever o contracto 
meri.os raz~o; e o Governo de então, embora da Companhia S. Christovão, introcluzindo 
ferido em seus melindres, não deixou de clausulas onerosàs, sob o fntidamento justi~ 
escutar as queixa'3 que unanirl:!-emente so le- ·fica.tivo de f<tvot· publico, tc:i.es cómo a ele~ 
vantaram e attendeu ás reclamações, fa.- vação. ou prorogação por tnais 20 an:J03 do · 
zendo sushr a. cobrançJ. daquelle vintem, prazo da sua concessão, isto é, até 1950, 
que era; a caus1 das agitaçõss e conflictos qüandó findaria em 1930; em troca, da pro~ 
que nessa ép.Jca tiveram logar. messa de estabelecer a . tracção electrica, 

Su;;ta11do essa cobranÇa, . -0 Governo, .por exigirido ainda., como remuneração desse ser· 
isso,. não desmereee.u do · seu alto pt•estigi6, viço, a contei buição immediata, desd11 já, ô.e 
nem curvou-se ás exigencbs: comprehendeu, um augmento da 100, e até 20). por c(m to 
sim, que muitas vezespela execução é que nv preço_daspassagens.... ·- . . 
su reconhece o beneficio ou maleficio de uma o 
lei. -Ha, muitas vezes, Sr. Presidente,· boa S~.c FAUSTO CARDoso -E mais alguns fa-vores. ·-. 
intençã.o n~l elaboração de uma li; mas nãv · -
raro 6 o falseamento das idóas, não rara ê O Sa. NELSON DE VASCONCELLOS-.. • e 

__ uma opposta corrente que-se contrapõe tí mais outl'03 favores. 
verdade sobre o facto que tl•aduz ess~t lei, c Felizmente o povu teve alguns rep:resen: 
quasi sempre um desejo jntensr> de reformar tantes, que no Conselho Municipal protesta· 
e alterar as ânteriores, 'no presupposto de ra1p contl'a esta medida. 
bem S3t'vir á. ·causa publica. . . o s F c t 

Os con;elhos municipacs, por exemplo, de ltt. 'R. •AUSTO ARnoso- Is o.,. é_ raro por 
alguns annos para cá toem tido a preoccupa~ 
ção constaMo de, no t;~ltímo anno da sua O Sa. NELSON m~ V AOOONCI~LLOS- E' pre
legislatura, l'ever , os contractos de quasi c1so confossar quo lá. ha homens de real valor 
todas <t:-> companhias de bond.1 ou outras,' sem mor<Ll . 
que dessas revüões provenham va.ntagcn:i ao 9ontinuo •. Sr. P1•csidente: esse projccto 
povo. · fo1 submcttulo á sancçii.o do Prefeito Mnni-

Es::la norma é tão sysi.emil.tica, que nós, cipal; o S. Ex. que tinha assumido, si não 
representantes desla Capital, c o proprid me engano, havia. poucos dias;· o seu CLtl'll'O 
povo jtt esperamos que os noSS:)S dignos ' edi::~ oavind~ interessa,dos c atnigos. ebtrc ~o~ 
no ultimo anno tratem dJ a ,sim pr0ceder. quaes tive a honra de ser inctuido, resolveu 

Fel'izment-..l, no seio de3te conseU10 existem estudar detidamente a questão, e desse es· 
__ alguns cidadãos que fu.zem t1onra á. reprc- tudo l'esul_tou votar o projecto, pJl' julll'al-o 

sentétção do ·1Jovo e q né hem_mereccram deste lesivo aos in tcresses do povo; · ~ · 
povu; mas e1tes são mal vistos e contra olles Esse veto foi ao Senado, c alli o nosso .re· 
ee levan ta a. voz da propria imprensa, prosentante, o illustro Sr. Barata Ribeiro 
calando os seus no:nes. om luminoso 'discursei, escla.receu o Senad~ 

O Srt. BuENO Dt·; ANDRADA-Até o Jornal tanto quanto ln.stou para qúe o veto fosso 
do Commetcio ! ·~ontlrmado. . 

Parecia morta assim a questão, e salvos 
. 0 SR. NET}lO~ DE VASCOI.'iCELLOS-E CU , Sr. OS intet'OSses do pOV?. Qual não f'oi, porém, 

President(.l-, venho dnli:mdet> aqui nsses cida- a sm·pt•oza que sont1mos qu tndo novamente 
· dãos, qu8 c•Jn·nt!Jstftnciam a, rGpmsc:mtação sut'gíu no Con;-;elllO Municipal. ·um outro 

do l)istl'ieGo naquelle conselho, cidadãos·que P·t·ojectu, 1nutatis 11wta.ndis,ig,,<!l ao a,nterior
sabem tão ·bem corresponder á. confiança po~ mente votado ! Dir-se-hia que esforços inau
pular que lhes é dispensada, cuidango, como ditos vinham. c.Jnvm·gir para a1•rancar-se ás/ 
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algibeiras do povo mais um ceitH dos ~eus 1 praçê1 Tiradentes, e o largo do Matadouro, 
minguados recursos. . . ·. . . - _.·. ·percorrido -pelas linhas da_-villa·lsabel. Pois 
. co __ mo da v_ ez ant-erior, este novo. projecto en~ I be_ m, ess_ a distancia custa ·, ao passágei·I.'O _da._ 
controu f9rte opposição, e não me furto ao Villa-IsabeUOO réis o ao da S. Ol;lristovão 
dever . de mencionar aqui os mais esforçados 200 réis. . . . · - _ · .. . -·· 
batalhadores, os illustres repres~ntante.J do . E, como antigamente o passageiro da· 
Districto Federal, Srs. Ataliba . Reis, Sá S. Christovão pagava na secção até á muda. 
Freire, Aze'vedo Lima, Figueiredo Rocha, da Tijuca_ 200 réis, hoje . elevado a 400 l'éis, 
Magalhães e Pedro Reis, qua votaram contra segue~se que o custo da passagem teve o ._ 
esgà. extorsão, porque ~empre é grato ao povo augmento de 100 °10 , ""'como a principio 
conhecer quaes -os seus mais_ intransigentes , affirmei. · . • ' . · . ·-. 
delegadas, principalmen'te quando, por tresl ·Ainda vou referir· outra incohereilcià do 
vezes s fL reqúerip1ento do Sr. Ataliba Reis, Co salho. · · · . . 
a maioria do Con~elho Jfegou votação nomi- o .Conselho,solicitado pela Villa Isabel :para . 
nal ao projecto ! . · . rever o seu contracto em .clausulas, que á . 

· Entre paropthes1s: Que receio tinha amai-' dita Companhia parecia attenderem aos l'e· 
oria do Conselho que essa votação se fizesse clamQs dos passageiros, como no referente ao . 
nominalm_ente, tr~t.ando-se de assumpto d~ preço· rlas passagens na linha de S. Luiz Du--_ 

·tamanha lmportanCia ~ . · rão, não attendeu, e o Sr. Müller, gerente 
o SR. BuENo DE ANDRADA- Queria votar da ·Companhia, que havia requ~rido :per-

no escuro. missão para diminuil' de 100 réis o preço de 
200 rúis de um extremo ao oqtro da linha, 

O SR. FAusTo OARno·so:_Esse Conselho não pois até ao largo do Matadouro- o'preço.era 
· é positivista, não gosta de viver ás claras. de 100 réis e dahi ao ;fim ou ponto era mais 

o SR. CosTA JUNIOR- No escuro está 0 100 réis, cansado de esperar uma solução, 
. contribuinte. . depois de uma demora de mais de quatro: 

mezes á , espera, de mottf proprio, diminuiu a 
. O SR. NELgoN DE VAscoNCELLOS -:-Vivendo passagem rio sentido da sua sollicitaçãó e 
ás escurâs está essa maioria, pois, dos qnil)ze hoje os' moradores daquellá -zoqa gosam.dessa 
membros de que elie se compõe, .nóve vota- vantagem, >que o Conselho Municipal nem 
ram contra os interesses do povo, não vendo se dignou de amparar. · · · 
que o brilho das suas posiçõeg vem desse Nesse requerimento, a Companhia Villa, 
mesmo povo, do quem se procurava arrancar Isabel, em troca da diminuição de passagem~ 
á força o queelle nã.o :póde dar. - · · : . ·nas suas linhas, pedia concessão para aber~ 

Sr. Presidentr, ao passo que o -oo.nse1ho tura de ruas, melhoramentos .nas zonas.atra- · 
assim procedia com relação á S. Christovào, vossadas por efla' e mais alguns serviços ' que· 
de modo diverso praticava com.a vma I:o>abel. vii1ham s :ttisf,~zer aos interesses dos l:no~a.· 
Esta companhia seguiu norma. diverst\ á suá do1•e:; de uma; grande parte desta CapitaL 
co-irmã: estabeleceu um systema muito ra- Que succedeu ~ . · · .. . 
zoavel, a meu ver, de cob11ar porsccçõc~ o Poz-s~ uma pedra em cima, fez-se abSO· 
:preço das suas pa.s~:agens, contentando, pela luto silencio e se procurou dar andamento. 
i~ualãade, a.os moradore.~ das diversas zonas aos pedidos da S. Chriséovão,que traziam só
atr<Lvossada.s por su ~~ :-; linhas, ao lJonto d_e mente onus á :população. Tal foi a indignação 
não ter-so levnntado até hoje mna só rt:\clt\- do Sr. Muller,. vendo n. inorcia do Conselho 
ml\çã.o. porque o pas3agciro :-;a.be . qlú~ - p ~tga, co :pouco aaso com que olle procura set•vire 
sómento .o preço kilometrico da dista.ncía attonder o povo. que lhe dirigiu uma carta, 
percorrida. . , na quuJdeixou clara uma lição de adminis-

Pois bem ; uma ei11enda prorondo identica traç·ão, carta, . Sr. Presidente, que peço li
medida em relu.ção <l S. Christovão , emenda cença. pa.ra ler, e que já· deve t·er sido lida 
que faria minonr os rigores do tal contracto por alguns·collegas noJo1·nal do Oomm{lrcit? 
c .equipàrada ~ntrc si: _as duas cori1paJihias de 2 de maio,>se não me engano: · 
nos onus ü vantagens. cahiu Jio Conselho MJt- «Em data de .2 do .corrente mez está 
nicipal, guel!reada pela maiot<ia que votou o companhia submetteu ao Corisetho Municipal 
pro,jecto. tlit S .. Christovão! - umlt pl'oposta vi;;ando a modificação de ai-

Tendo alludido aos vexames e onus :que gum<\S clausulas do actnal contracto exis
pesam sobre o povo, a Oaml\ra vae vor em ten_te entl·e a Pref0itura o . a Oorilpanhia 
que elles consistem. · · Forro-Oa:Vr_il deVilla Isabel. , . . . 

E' sabido que a distanci \ ·entre o lm'go cl.e Confol'me consfa do respectivo · requeri-
S. Fmncisco de Pauta e o largo do Es·~d.cio mento,propunhU.-se a companhia, satisfazendo 
de S(L é de pouco mais do tres ki,lometros, a.ssim desejos a. ella 91anifes'ta.dos, a reduzir o 
_sendo t:~mbem de igu:al dist~ncia o trecho· 1weço das passagcnsr assim co;rno n.brir. novas 

. comprch.endido entt•a o largo do Rocio, hoje run.s, etc.; · emfim; · em . p2uca~ p<üa.vras, 
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exeçutar por sua conta melhora.mentos rle taçfto e arreganhas : partidarios. Pat•a que 
que tiraria.m vantagens o publico em ge.l'al o r cpetü• a defesJ. d :ts victimas, quando !3st.á. 
o teansito publico em particulat•. na cJmcie.nci.a publica, q uc o povo indignado 

Não tendo.o Consell10 até hoje se occupado contra a extor.são empr~gou esse meio <te 
com o no.'>::lo tprojecto, . mas pelo contea.eio, reac\.ão ~ · 
<lado proferencia na discus~ão de um reque- Entretanto, ha um facto c1ue não poderei 
rimento da CompJ.nhia. S. Cht•istovão, que caJar ·e qúe dá a ,justa modida do criterio du. . 
ahi foi entregu13 a. 13 do corrente e quo 'Dísava autoridade policial, tentanrlo á fina força 
augrnento dé ta)·i[a, cumpre-no3 retirar• o transfo1•mar em· movimento p~~rtidario o que 
nosso projecto da rfi >cnssão. · . · é exclusivamente popula.r, · ... 

Sa;ude e fl'aternidade.-- C. Mtdle1·. . Nlio ha quem dé:;êonheça nesta. Casa, e 
. De um lado é o dieector de uma om1Jreza.., nesta propria.Capit-al, o·sr. col·onel Feli'ppe 
infelizmente os !;pangeira .. que n-)S vem dizer Nery Pinheiro, rcspeitav~l cidadão é chefe 
como-é que s~ trata dos i.ntere.s:~es do povo; influente no 2° di.-;tL'icto · eleitoral. Todos fa
do outro é a Companhüt S. Christovão, zem justiça ú.s suas tlistinctas qualidades .e 
amparada,, como dizern ser, que vem fln•çar virtudes cívicas 9 pt'ivadas. 
as porta.s do · Conselho Municipal- com, vexa- Incapaz de promover. e açular -desordens, a • 
me.-; pat•a o povo.. . sua-palav1·a e os seus esforços estão sempre 

Sr. Pre3idente; eu não justifico excessos. prompto.? á paz, embora procure proteger do 
Daqui só poderei pedir ao povo que tenha ordinarío o ft•aco contra o forte. E como na 
calma e prutlenCia., porque só desse moclo se hypothese, o fraco é o povo, clle nâtural

. chegará a l'esultado satisl'a.ctorlo; ma<J não mente se acha ao lado de.:lta povo contra 08 
yejo razão, nem justificação nos atropJlos lla, poderJsos B potentados. 
policia. . - . · Pois bem, e3te honrado cavalheiro, cujo 

Deproposito, St>. P1·esillent9, me contive procedimento so pauta por muita dignidáde 
hontem,mas taes são os factos dese~rolados no civica., foi clLamado <~ polícia,"o alli, além do 
coril,ção da cidacle-la.rgo de S. Fr.mcisco de o insinua.rom como üesordejro, o ameaÇaram 
Pauh~ e rua do Ouvidor-, taes sü,o as d<mun- de prendd-o como r.espon.Javol polos <;lis-
cias, cartas e dcpoiment.os de proprias .auto· turbios occorrido;! · · 
ridade~ policiaes, como o delegado da ga. cir- · En dõixaria · pa·:klal' de::>peroehido o fac~Q_ . 
cumsc1·ipção urbana, que me <inimo a · vir si- cllo não encerraue uma grande insídia. 
<lizer aqui....:..que realmente houve exag~ero, Sabois, senhore.:J, po1~quo o CJroncl, Felippe 
lwuve excessos e até violcncias por par·to da Ncl'y ::;oflhu e;_;se vexame? .· -- . 
policia, encarregad<t de manter. a ordem e ,Porque ~-S. p ,~trocina com o s'm 'pr?stigio 
as:3egurat• 11· ü•anquillidade public 'L. · a ln'Otenção de an1igos que· tentam obter do 

Eu sei que uma das obl'igaçõns do Poder PcH~cr Judiciu.rio <t annullação do contracto 
Publico é garan~ie a p:roprieda.de alllcaçn..la da. S. Christovão; porque S. S . . c.oino grand~ 
de depredação; mas, êntre garantir a pro· ;wcionista comprohende que .os interesse~ da 
:priedu.de e pet·mittlr que seus agentes; coinpanhia podem se lnrmonizar perfeita
que devem esta.r attentos para intervir nas mente com oJ do povo, E tanto olle com
occasiões oppo!.'tunas,' commettam·excessos, prchcnclc assim, c1ue, ouvido pelo Dr. P.rc
ha muita di!rcrença.. · loHo, porocca~l~o do vélo ao pl'imeiro pr0· 

Agol'<L quo o Gover·no Federal pensa om jacto, a sua opinião foi em conteario aos · 
propor modificações ao osta.tuto ínunicip:tl, -inteeosses_da companhia. . . 
eu peço sua attonçãr:> c seuscuidados para Alcunhado de tlesordeieo pela policia, o 
esta cidade que tambum é !:!éde da União, coronel Fl:!lippe prery encontrou da p<trte do 
intervindo do modo benefico, dcmúTlstrando. povo a raparaçã.o devid:1: este povo, que 
ao povo que a sua a.cçii.o t<tmbem se estendo trabalha de·sol tL sol, que sente o 1 Ltegó ila 
ao elemento populal·, persuadindo-o de que; fome, quenão póde süpporõar os rigores de 
sem queb1·a de autonomia do districto, o uma lei que arf'ancn. · aos set~s filhos um pc
Governo póde realizw provcibsos bcnctl- daço dó seu duro pão, repelliu <t ·extorsão, 
cios. , reagiu contra essa medida • a~ ta. mente veu· 

Não .c:ueço de um valo1• da~ opiniõo' o tot·ia á sua minguada bolsa, e, osULconven- -
, testemun!ws transcrlptos m. imprensadiaria, c ido de que os seus melhores amigos são os 

o da propria imprensa, para affit>mar a nc- ·que lhe aoons3lham prudenGia e calma, i:nas . 
cessidade des.sa intervenção, pondo-se termo se açha.m pl'ompto.-:1 a. propug,mtl' pelos .s(}us 
a - conflietos nos qq<~es sómente \o povos}ie dil'e.itos c intel'es.5es. . · - . . 
perdendo. · · . Considerar t ão digno cidadão corno inséi· 

_ · Po.deria ta.m1~em amrmar qne, como justi- gador o responsa.vel moral pelos stwées~os 
ficaLlva dos . excessos prttticatlos. procu1•a-sc que estamos pPesencianrlo ... 
desvirtuar o yer·dadcieo movei dessa agi-ta· O SR. FAus·ro CARDOso'-Esp~cic do autor 
~:~n J:>0.Illll <~r, para convertel-a om manife~- intellcctual. , 
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O SR.' NELSON DE V A.SCONCELLos- ... é mundo acreditava na coherencia do Dr. Pre~ 
de!;conhecer à éausa immediata da re.:wção, feito, e que por amor della eUe vetasse esse 
ou querer nãó conhecei-a. projecto malsinado; mas S. Ex. procedeu de 

Em vist~ do que venho de expor e relatar, mo(Io contral'io á. espectativ:t publi?a.: e o · 
porque se procurou vexar esse prestimoso povo foi surprchondído com essn, 1mqua 

- éidadã;o ~ · · . · · . medida. 
Eu vejo bem clara a situação, Sr. P~si:_ Peegunto- agora: potlemos conter a indl-

dente. E' porque (é é por isso que eu appello gnação popular em casos taes? _) 
para o Sr. Pr'esidented~ Republica), é por- Na Belgica, ha poucos annos, o cons~lllo 
que a Companhia S. Christovão, favore:.. municipal creou o imposto de um centm1o 
cida por_ potenta:dos, como se di~ Ia fóra, sobre o preço do trigo. Pois bem ; esse insi
parece ~esse t~C!do constra~ger aquoJJes que gnificante imposto fui ~as~ante :g_a.ra que o 
por me!oS legitimas e estrwtamente legaes povo se revoltasse e olmgasse o Governo a 
se oppõem á& sua_s dariininhas pretedções. revogar a lei. , . . .. . · 

,, - Senhores diz-se que na Republwa um dos 
O SR. IL~EFO~~o Atvur- E quae~:~ serao dil•eitos do povo é 0 da revolução; mas,, na 

esses potentados . · Republica, dentro da. Repu_blica, -~u sou cou.-
. Q SR. ;NBLSQN DE VASCONCELLOS - A- opi- servador. . . . 
nião publica que lhe responda; a mim não 0 SR. FAUSTO CAiwoso _ Na idade ele 
compete dizer óu I'epetir o que sob anonymo v. Ex. é ser muito c.onservador. 
apparece por ahi. · - · · 

Mas, parece-me . que ha potentados, pOis 0 SR. NELSON DE VASCONCELLOS- Sendo· 
só assim se pôde explicar a força . de qüe a conservador na Republica, iria de ~ncontro 
Companhia dispõe; ate ameaçando aos que ao meu modo de pensat· si corn a m~nha J2t1.~
discordam das suas pret~nções e vão para o lavra animasse o exaggero das _pretençoes 
Pode~ Judiciario pedir o que lhes parece de populares. · • . 
bom direito.·· · ·. · Não serei eu quem lance mau~ uma scen- · 

telha. á chamma. dessa indignação e dessa re-0 SR. ILDEFONSO ALVIM- Um poder su. 
perior. " ·-

O SR. NELSON D'E VASCONCELLOS-U_rtl po
der superior, diz !lluito bom o nobre" Depu-
tado. · · . 
. · beixando de lado este facto, que trouxe ao 
conhecimento da Ca1úara pàra. demonstL'ar 
o apoio que a Companhia tem tido para as~ 
segurar sua insolita pretenção, eu supponho 
confiar que á directoria da mesma compa
nhia não esca:pe criterlo em Q.erimir tal con
tenda com.o povo. Penso· que, por bem elos 
seus proprios interesses, ella devo com toua 
urgencia propol' ao Prot'eito uma medida 
conciliatoria, que, sem otrensa dose dir·e~tos 
individuaes e do proprio município, ~ttiúja. 
de perto a bol.:~a do povo-qne para mantel-a 
illesn., expge sua propria vida. Ao envez de 
converter o movimento em hostilidades par
tidarias, ou IDêtnifestações de -politicagem ... 

O SR. F A~To CÀRDoso-Isto ó mal chro-
nico da ·Nação. -

o SR. NELsoN DE · VAsooNcELLos-Consi
dere-o comó um reclamo e attenda•.o. 
. Diz-se que . essa manifestação deveria. fa
zel-a o povo, por occasião da discussão da lei, 
mas, como justificaria o povo <1uaesquer mo
vimentos, quando era· crença geral que o 
Dl'. Prefeito vetarria o projecto, como fez da 
vez anterior ? · 

O povo confiava nos seus intendentes, "con
fiava no Prefeito e confiava no Senado, 
appro~ando o 'Oeto que fosse opposto. Todo 

pulsa. --

. 0 SR. FAUSTO CARDOSO- A tempestade 
sanea o mundo pliysico como a revolução 
sa.neu. o mundo .mowü. 

0 Sn .• NEI"SON m;: VASCONCI~LLOS-E' poi' 
isto que vou ,fazer dest<l. ·tribuna. um u.p-
pelo ao Sr. Presidente da Ropublicn.... · 

o sn.. Ir"m~t'oNso Ar"vrM-1-ia. de appolltU·' 
em vão. · 

0 SR. NET,SON m.: VASCONCgLJ.OS-... para 
quo tenha commiseração do pobre, do ope
ral'io; do trai.Jalhadot•, das cl"~~ses, 01nfim, 
mais attingidas pot• es::~a iníqua lei. 

S. Ex., comO a. Ca.mn.ra, deve desculp[!.r os 
desvio::~ da opinião ·publica.. 

Lembro a :pro:posito á Ca.ma.ra o que con
ceituu. v a o 'grande estadista e nota vel ora.ô.or • 
portuguez José E,stévão : «ao çlespotismo da · 
lei ha de seguir-se a anar·chia da dor». 
· Sr. Presidente, é a dor que fttlla quando 

a fome bate á.::~ portas do pobre. Um vintem 
.de mais é tambem um pedaço do pão amas
sado com o suor e .. sangue que elle vê arran
cado á boccade seus filhos ... 

Devemos, p.Qrtanto, nos b.1ter eontt•a e::Jsa 
odiosa lei e appellar pat•a a consciéncià 
recta. e justa do Sr. Presidente da Republica. 
(Muito bem ; muito. b.em.) 

/ 
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_8 .A..PPENDICE 

\ \ - SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 1901 t?rüt., maiiíne em um momento de érise e 
de penuria estiolando a vida economica · da 

·Nação. · 
. ~xtabeleci~a a adjudicaça:o (m·çada _pela 

O .Sr. AI-Credo Pint:.o- Sl'. Pre- le1 de 20 de JUL1ll0 de li74, foi talreaimén 
-· sidente; venho pedir aos meus · honrados adoptado pelo regulamento 737, de 25 de 
collegas_ osacrificio de ouvirem-me no debate novembro de. 1850 e pela lei n. 1.237, de 24 

"'J· (Vide _pag. 301 do 2o voluu,ej 

que o projecto suscitou. ( Nao apoiados de .etembr•.:> de 1864; _ · . 
ge1·aes.) _Em 1885, p~rém, ·quando vigorava a sábia -

. O cumprimento de um dever imperioso, le1que organizara em bases solidas o ins ';i-
-: qual o de responder p!'essm·os:uuento. a·o tu~o _ hY,"pothecario no p:üz, os podjres pu
' ·honrado Deputado por S. Paulo, o Sr. Dr. bl.1cos fot•n.m levados a modificar nao só o 

Azevedo Marques, digno pelos seus talen~ processo primitivo de .acção decendiaria. 
tós das nossas sinceras homenagens, . d~- pa_ra a cobrança das dividas ilypothecarin.s, 
~idiu-me a q:!cnpar a tribuna, aguardando màs _ ta.mbem o reg"i.meu . da adjudica.ção 
na expln.nação das minhn.s icléas a habitual furç<~dn. que então foi n.bolido. · 

· generosidade. da Camara, -gõnerosidade com Veiu a lei n. 3.272, de 5 de outubro <le 
que tantas vezes tem acolhido . o obscuro 1885; inspirada àos-podercs publicos não . por 
representante de Minas Geraes. uma corrente de opiniõ.:,s cont1•aria tí.len·is-

. !ação Yigente, pela.s conveniencias d3o:rd'Cm 
O SR. AzEVEDo MARQUES- Obscuro, não publica, pelas sOlicitações ·das clas3es mt\.is . 

apoiado. interessadas na expansão do credito, mas 
O .. SR. ALFREDO .PINTO- O projecto · foi simplesmente pela intervenção directá de 

a.cceito pela maioria dos illustra:dos collegé dous estabeleclmento~S bancarias, ·um dos 
que compõem à Commissão dc ,Coristituição• quaes-oBanco do ~razil- exercia grande 
Legislação' e Justiça e · relatado, em uma _prepoderancLt no es_pirito dos quegov'eri.la-
synthese luminosa., pelo meu digno mestt·e, vam·. (Não apoiados .. ) . · . . 
_o Sr.Dr. Seab1•a. Conforta-me esse apoio sigi:Ji- Demonstrarei a VV. Ex., lendo trechos Üi'> 
fica ti v o e espontane9. --- · , .. · relato rio .<lo · honrado Sr; Dr. Bernardino de 
· Sei que a iniciativa ou a provideFlcia sug- Ca.mpos, qüando- Mínistro da ·Fazenda, em 

gerida . á Camara vae . ser· combatida. sob que S. Ex., compartilhando,. aliás, das idéas 
pretexto de encerrar uma medida _pet.ig.ósa p3las quaes pugnam os nobres Deputadós, 

. ao .credito em ge1·al. · · .· 'acc :mtua ., ·que foi. d-evida á influencia dac _ 
Nãote"Jlho a vaidade de almejar-o p1;edo- quelles esta.bolechn,entos do credito, a mo

minio das minhas idéas, mas devo consignar dificação radical feita na legislação do 
que laboram em er'ro o~ advnrsarios do pro- então. · · · 

- jecto, e que este conesponde a umã neces- o sn. AnoLPno GoRoo-Lembro a v. Ex. 
~idade inaditwel de ordem publica. e de a rep1'esenta.ção do Club da Layoura de Cam
_ordem economica. (Apoiados e na o apoiados.) pinas. 

Peço aos holll'ados éo llegas quo não me 
desviem da questão; todos sahom que a minha O Sn. ALFREDO PlNTo-.-Pedirei. .. 
exclusiva proeoccupação <tuanclo · discuto é 
limitar-me ao tol'!'ono doutl'inal'io, ontle não 
penott•am as paixões, o cmva.l'-me ás dclnn· 
rações da CiLIUal'U. sobcr·a.n<~. sem a renuncia., 

,...' embora., das idóas que defendo. 
0 SR. BRIClO FII,\10-E o faz sempre bri-

0 SR. ELPIDIO DF. FrGUEIRimo-0 Sr. Ber· 
narrlino rle Campos foi infeliz. · 

- lha.ntemente. (Apoiados.) · _ 

0 :- n.. AI,FREDO PINTO....;.,..Pedirei aos meus 
horH·ados collegt\:-; um :gouco de benevolencia; 
::~er<~ impos -iv:e1 argumentar• attende do a 
apadcs, quo, a.li.ás,muito :honram o orador. 

0 .-> nobre{ Deputados podcr·ão occupar 
O SR. ALFREDo PINTo-E' muita ge~ero- com brillnnl;ismo a tributla ; coiitrarü~r os · 

sid::tde de.V. Ex:. n:icu:1 ar·gu~-:nontos o levar a convicção ao 
e :pirito da. Cama.ra; mas flou forç:J.(lo · a de· 
clarar ClliC 03ta.mos ob2decendo ao3 mesmos 
impul;;o.: que dominaea.n1 o.l llodot·os pu
blicos no regimen p:.~!-l.::ado. 

Ao bem es~n.r tlo~.: bancos, qno Hompre im· 
· 0 SR. ALFREDO PINTO-Si'. Presidente,estu- puZ Jl'itlll á Nação OS maiOl'\H sacrificio.~, im· 
dada á luz da verdade historica O l.'agimen da plantotHIC O regimen .uefasto da l'llillU do dO· 
acção hy_pothecaria no paiz, poderemo.:~ con- v dor; fle.lvalorizou-se a· Pl'O].E'ictlade tcl•ri
clulr que nenhum inconveniente, nenhum pe- -toriale o c1•edito, em logar de · a::~sumir um 
rigo, n~nhulna. ameaça ao desenvolvimento papel sá:liente no desenvolviriwnto da. vida 
-do cred1to, apresenta a adjudicação obriga,. economica do paiz, expandiu-se apenas á. 

· 0 SR.. BRICIO FILHO-Até me3mo quanllO 
enuncia idéa.s em desa.ccordo com aquelles 
que o escutam,como neste momento,em rola 
ç:ão·a mim. 
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:?omlJra. do ensilhamento parn. rc trahir-soJ de- Ontr'orà.~, dizia Dur;.u}d : -· 
pois ac :>~·rent::t.(l0 <L u:'lura... . . . · -. · · «0 agricultor achava, n-iáis facilmente e~n~· 
· Só agora é que J?Odem ser bJm. conhecidos pre:>tad.ore>, porque elle l'eembolsava melhor 

.• o~re:mltados da le1 de_1885-mmto sal.utar, u::> qda ·hoje. Reembolsava melhor do que hoje, · 
. :·_ 11ao co~1testo, em uma epoca _de prosper1uade porque a agl'icultura offerecia ni<üores be.:. : 
·, e de r1q~l02;a. . . . . . nencios. Dae á agricultura. a sua prosperi- · 

q credlt_o do lavrador, . do commercw.nt3, (lade, elle re<tdqnirir(~ o seu credito. Pro~ 
· do mdur~trml crJSCllll e a1umou-:D cont -a rc- l:.nl'ar dar-lhe credLo ant ·s de dar-lhe a sol- : 
forma .do direito cstatuido 1U\S lei::; ante- vabilida,de é coUocn,r a chal'Í'ua adeante dos ·: 
riore.;~ bois.» ' . . •' - . , .. ., 

O SR. AzEVEDO MÀRQUEs-Não ha duvida Ainda mais, ·Luzatti, o eminente eco- -. 
. alg\llla. - norrlista e instituidor· do credito popular na 

0 SR. ALFREDO PINl'O-Não,ab3o.lutamente Itália, dizia : . 
não. · «0 risco ·depende na _ ortleÍ11 subjectiva da · 
. ·No longoespaçõ de mais de 30 anno's, Sr. lealdade do devedor, e JH ordem objectiva 
Presidente, . desde 1850 -a.té 1885, a lavoura dos meio) de fortuna · que po.~ ::mirá. · no mo~ 
podia francamente recorrer· aos propi'ios es- menta em que devo cumprir a obrigação . .... 

ta.belecimentos de credito, aos pr ,li)rios visi- E c.:>mo quereis que o agricultor reem-
·nhos, ;10s propr.ios negocian t.cs locaes, por- bolse com a me:~ ma facilidade ele outr'ora os 
que todos estes dispunham de capitaes suffi.. ~mpre:::tímos que con ~ract.a, quando todas as 
cientes e promptos com os quaes acudiam condições economicas mudaram em :ma deF 

· poderosamente ao tt;aba.lho e ao avigora· vantagem~ ·Tudo qnallto elle paga é mai:l 
mep.to de. todas. as fQI'ças vivas da Na.ção. carJ que outr'ora., u; mão d~ o~n·a ll.Ugmentou 
Gomo é que se diz que a lei de -1885 me· de pl'eço. Si o cnltivador quer empregar 

lhorou a situação economica do paiz;: quando üm traballládor- ou uni dome:~tico, terá de~ 
sabemos qU:e, apeza1' do regüuen execlltivo pagar:lhe odohro; os ·inipostos cre.:;ceram~'; 
e da adjudicação voluntaria, nenhum lavra- mas para cumull de.1sa . situação, o .que o:, 

. dor é ~apaz de obter hoje avultados ou pe· agricultor . produ~, _tLHlo o . qu J . elle vende 
· .. quenos recursos; c isto, Sr. Pres_idente, -por- bàixou de preço em desastt'osas propJrções;>:> 

que a producção está desvalorizada. Eis os tm~ mos da q ues ~ão; eis cl.àl>.~mente i 
. Corrobo-ro a ilünha asserção .recorrendo exposto o motivo do actualretrahimento do :· 

_aos ensinamentos de autores de nota que es- Cl'f'dito para o agricultor. · • ·. 
tudút~m situações·, nos· seus rest>ectivos pai- · Acecdito, portant-o, Sr. P!'~sidente, - que 0 7 
zes, identic~s à que atraves3amos. .projecto es~abeleceildo n adjudica.ção obriga- . 

, {) Sl't. AzKyc:no MA.RQUEs-Este argumento to1'Üt,sem o rigorismo da logislaçãoanterior,.-

. 
fere· 0 . PI'Ojecto _de v. Ex~ ·. . . . . . . __ . póde só mente evital' abvsas que estão con-,_ 

correndo gmndemonte para · a depreciação 
. O SR. Ar,FREDO PIN1'0:.._Provarei o con- da pt>opi'iedade immovel. para a ruina da: 
· traria. . · pr;Jpl'iedade a;gricola, p'ot'Ctue o rt;J.esmo pro- ~ 

Em 1888 o ·· Congresso Agl'icola de Li:':boa, jecto evita quo taes propriedacles sojara 
comprehendendo a crise oconomica ctue per- vendidas por llÜ~era.veis quantias em leilõe~ • 

. turbava o p:dz, votou ã seguinte these, que ,judiciaes-,-quo · offcrocom margem <l.s mais 
corresponde a uma verdade incoricu.::sa·. con~Ul'a. v eis ~speculaçõcs. . . · · 

«0 restabele.cimonto . do credito agt•icola, O pt•ujecto nã.o rctl·U.he o credito, nem póde . 
esti:L tlependente da legislação que,_ protegendo rotrahil~o, . como pensn, o honrado · Deputado 
a agricultura, Hte anime a vida economica pJ!' S. Pttulu e os· illus~_res Deputados que o' . 
o a resÇi_tua á st~a regulai! prospariclade.>> acompanham na. mesm<~ conject~lra. :· 

Ora, quando nãci podemos valorizar .a pro- Sabemos que_ a creação do credito real no ·-~ 
ducção; quando não nos é fa(:ultacb auxiliar Brazil nã.oobeclec_eu ao~ principios que predo~· . , 

· directamente o lavrador por oatros meiõs, minaram no espírito dos seus creadores. Não., 
como se. vem di ler que o projecto re- son cu sómente quem affirma tal pr9posição,· • 
tra11irá o credito ?· O contrario se . verificltl'<t é o hom·ar!o Sr. ex-Ministro da Fazend<L no : 
dQ:;de_ que umtdei do morr1i'mto valorize a seu rela,torlo de 1893, at ~estando que a situa::._: 

·· propriedade -iq1moveL çã,.o precitria dos ;os banc)S, (situação pela qual::. 
Não so1•á os.~a · lei a salVlJ.Qã.O mesmo de tanto .receia o nob1•e Deputado por S. Paulo, 

muito.~ que esGão hoJe _condemnados (~ mi- caso seja approvado . o . pJojecto), rião .foJ : 
sat•iu. lH'Oxima; si a pieda.tlo · do cr•e.lo1• não a,bsolutamcnte creada pela -lavoura, mas por. 
viot• u.lnp;u•u.l-o.; ~ terem clle1 se n.fastarlo, de alguma sorte, dos 

J•]nt.i'í.o üstt~mo~ em. urna época em que o fins legitimas de sua institulção,imnüscuindo
do\'odor· honosto ufio tom direitos e só lho se em transacçõss e · negocio~ que absol1.1ta~ ~ 
olOI!ItL\ 11. OKmoh~ do ot•odor• 'l mórite destoa,vt\m da orgi:\nização e do fúnc- ; 

O"mAtlt, . V, Ul . . ' 2 . 
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ci_onamento dos_ instituto::; de credito real, que j c outi.·o:; t. itr.rlo:'l., qne off'oreçan1 .. g.ar•1ntía., __ a._ 
devem agh• ind.operulcntemente de outr·as prazo nunca SllJHWior a trJt~ annos. 
operações de bolsa. · Para auxiliar· taus ernpre.~timo:->, o Governo. 

Dizia S. Ex. : . ·· concorrerá ap· . .ma~: com as sonirnas que rcca-
«São precisas promp~as, criteriosas c iJem lJr.r dos banco:-> a 1iitulo de redncção 1la taxa 

. combinudas providcncia.s para que a_lavoura de jnro· da: apolic:)H. que constitulrom :';en 
possa-com garantia de seus bens-encontrat' í'tuHlo sociaL ; ·e, depoi~ dü,:sa.{ son1m<t" attin
capital e credito-de que ta.nto precisa-para gü· :Jn á totalidade do juro, Hcará e.{tt:~ au-
reergner-se e liberi;ar-so dos ernlmraços cpte xilio reduzido ;l meütde. _ 
retarclam os seus movimentos. Com e:-;te auxillo-o.3 bancos formar·ã.o um 

. Taes recursos só poLlem s~r obtidos pela fundo <·special pêtra garantir o gerviço das 
- organização 1'eguia1' do credito agrícola-:-por lcttras hypot1wcadas crue emittircm..:__em 
· meio dos bancos popnlares-e do credito real virtude de ernpre;:;timos á lavoura. é indus-
..:_por meio de lettra hypo'.hecaria. tria~ auxiliare;-;.» 

Tem sido muito descmada, no Bea.zil, a or- Segundo. e::~ta, di,;poAição legal,o Banco da 
ganização desses creditos-o que tem concor- Rrímlllica dos- Estados Unidos do Br<Lzit·omij
rido para a situação pr.;Jcat•ia e afUictiva da tiu 8.2W:300.) de lettras hypotllocaria,s. 
lavouea. (') E~ta carteir·a hypothnearia, juntamente 

Abandonados aq~olles systemas de credito, com a do extincto Banco do Bt'itzil c com a 
que, nas sociedades culta.:>, supprcm recursos ·do Ba.nco Ind u.-;teia.l e Mercantil, liquidado, 
á lavoura e outras industrias, o Governo do foram tra,n:->l"eridas ao Banco T-Iypóthecario do 
Brazil, em 1889, contractori com dive~sos Brazil})Olo Bttnco da. Rcpublica do Bra.zil e 
bancos-empeestar á hwonra mtcional até pelos syQdicos do Industrial, por termos de 

· 86.000:000$, recebidos parcialmente ·do The- 3l de jnnciro c 6 de agosto, tudo de 1894, la
som·o, por emprestimos, conforme os termo~ vrado;-; na Dieectoria do Contencioso. 
de contractos lavrados na Direcl;oria do Oon- O Ba,nco União tle S. Paulo cu:npriu o dis
tencioso. P?\l'a emprestarent o 1lohro, isto <i, posto pelo legisladoJ•-emittinrlo Il.OOU:OOO$, 
172.000:000$ ;_i, laVOJil'a. mais ou menos, de lettms hypothecarias. 

~-o Govceno Provis<?ri? su;pendeu a oxec~rção I O Banco Einissoe da Bahia emit_ ~iu insigni-
ciesses contractos-lmutando o_s emprest1mos ficante numero de lettras. . 

_á. so'mma de 47.250:000$, qne já haviam sido As posteriores modificaç.ões que soffeeu o 
J1ecebiclos do Thesoueo pelo.; banco; contra- d.ecl'eGo de 17 rle janeiro. de 189 l sus_t:iram 
cta.dores,os q uttes só devom agora 45.000:000$, novas emissões tle kttl'tts hypo~hccarias, nn
como tudo evidencia o quadro annexo sob mm'ario dos emprestimos <i. lavoura.» 
n • 2. «Por accordo celebrado com o Banco Hy-

A esse re::;peito-trata.ndo do a,uxitios á. pothccario do BrazH- por tet•nw de 1l_ de 
!~voura-o. relat<?JiO de~ 1895 faz e ;tas . judi· janeiro. do 1898 -:-roi transferido ao mesmo 
cw:ms cons1deraçoes: .. , . a carteira de auxrhos á lavoura do Banco de 

«As aclminí.~traçõcs passadas crcaram para Credito Real do Brazil. 
o Thesouro mna. sit'uaçãp especial com -rola- Em virtude desRe accm'do- ourigou-sc o 
ção aos estabeloclmento'H lmncarios, que rc- Banco Hypothccario a pagar ao Tltesouro 

• ccberam dinheiro para. emprestar á la.- Nacional, no prazo ele 25 l.trtnos, ~ debito do 
voura. · Banco do Ot•edito Real do Brazil, que con· 

Um do.:; maus a.nteco.'lsorcH, o digpo Sr. Dr. sW,uc o passivo desta carteira, na importan
Ruy Barbo~;:~, rm;olveu ct•ear nova fonte de cin. de l0.500:000$, recebendo o activo então 
auxilias á lavonra, ostatuindo no decreto de existente no valo1• de 5.216:'186$802- sou a 
17 de janeiro de 1890, art. 4°, § 4°, quo: condição de screm--equipaf'~.J.dos todos· os seus 

·_<(Para qnc o.~ bancos pos·:am prctm;tder os f'a- contractos antel'iorcs, com o mesmo Thc• 
VOl'CS do pr.\SCntc {lecreto e gosar da facnl· som:o Nacional, aos precisos termos do de. 
dado da emissão do nota:->, dev m obrigar-se, :30 de junllO de 1896, . celebra.do ·com o dito 
em favor uo E:->tado: Banco de Credito Roâ.l do Bra.zil, elevado, 

A empresta~ <'L lavoura o indmitriax auxi- pol'ém, o prazo a 25 annos. . 
liarcs, a, juro nrmca :-;upbrior a 6 o /o, com- Obrigou-se tambem o Baneo Hypothecai:·io, 
mi::;são de l/2 °/o o prttw ma.xinw de 30 ~m- por esse aceoJ•tlo, a. ompl'ogaJ' os jllJ'OS o 
nos, :->ob l1ypotheca ele immoveiil rurao.~, ur- amor·tizaçõcs que reeel.Jer· dos mui;u:u·ios em 
panos e indu~:tria~\H, e bem tti\sim a eil'octuar novos omp1·cstimos 1t lnvoui'n, o quo vao 
'com ~lla. tranx:\cções 1le p:m!tor do pl'oducto:-> cum]H'ÍJ1(lo com sov<wa c diJ•eciitt fisealizaç~ií.o 

do Gove1·no. 
(•) o pl'imeiro contracto _no Ministerio João .lú. ~;e c,rev!un _ á cons}dm•n.vol s~mm.a do 

Alfredo foi feito em 18!:18 com 0 Banco do Brazil 5.810:947$571 os emprestunosqtLC este banco 
para emprestimos ú. lavoura até 12 mil con~os ~ 1 tem feito ú. lavoura, como })l'OV<t o annoxo 
éóm o .Ban~o tia Bahia até tres mil, I n. 3. 
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. APPENDICE -

Naquolle aecordo dominou o pensamento ta.nte banco do·Estado) .que eram re:::ebidos 
do Govevno - de evitar ao Tlíesnmo o peo... ~ conio moeda, - n:.k: repartições fi.scaes ~ 
juizo de-'olcvada sc'mm<t, o de 1-eunh·, em um _:_ Qu.cm procura,ria, oss:1s loLi;l'n.s '? · _ 
só instituto do credito reat-as dividas dos A queee1· se manter no Br-azit a instituição . 
bancos provenientes dos citados ttuxilíos ú.· <lo ·ct·edito real, et·a inr.JL~pensavel acabar·~· 
lavoura- no inü~t·esse desta, e do Thesouro. com os bonus. que nã') po<lia.m exercer a í'uni' 
Além disso, pelos conüactos peimitivos, t:ws cção de moeLla, in:-;trumento de troca-por 
&,uxilios; com. dinlwit·o do Tllesorll'O, não tée valo L' varia vcl, devido aos jnros que ven
eram fi.dealizados, e, pelos uttinto) accorLLI:>s, ciam. 
o siic·pelo Ministeeiõ da Fa.zent.la. Como titulo de renda,os bonus-comos seus.; .. · 

Pelo accordo de IH de maio <le 1897, ccl~- juros do 4 °/o, c com a unica gar~tntla dos.,_: 
brado pelo Thesouro com o Banco da Rcpü- be.ns hypothccadus para os emprJs~imo.:; quQ · ' 
bliQa, ficou este instituto aHt'H'izaÜI) a em- ellcs representavam-não cncontfaram ac~ ,' 
prestar á l<woura 25.000:000,~ no 11razo de ceii;açã.o no p:Liz, onde <~ apolice rende o --
10 .anncs, c:orn caução .d.~ lettras hypot!lc- juro de 5 °/ o c a· taxa dos .seguros e des.,.. 
Cr1l'ltts- {jUando garnntlCJas pelos goven1:1s contos ê el<WtMh~ a lO e n, 12 °/o· . · 

1 da. União ou dos Esta.dns do Rio Gl'ande do Foi jtt silppeimicla. a e.mis.-;iio desses bom.cs,· 
í Sul,~S. Paulo, H.io de Janeit·o, Minas Ge- sendo t•esga.tado., o.~ 80.000:000;$ ern.ittid-osí 
{ raes, Bahi~, Pern<nnbuco· e Pad., ou cputndo por nottts_ do Thesoueo ; e o Banco da Re
! aquell~s trtulod obtenltam cotitçã.o real no pl1b'lic:1, em seu relatorio ultimo, convenCido 
\ mer·~ado. _ de que-a. sua especialidade-como instituto 
\ Nenhuma. operação destas t\lnda s:1 rea' lle llcpositos e descontos- não é fazer <ts 
't lizo.u, pot·quc não existem lcttl'as ltypo·6hc- indus.tria.s emprcstimos hypothecario:'l c Ii-

cttrias que sn.tii~faça.m as condições exígitla.s quidal-os--mostm a convenieácia. de trans: 
no altudido accord.o. ferir· a sua carteira de bon·us a. algum instt-

0 decreto de 17 de janeiro dn l8!H _auto- tutoospecia.l-os de credito real-que mais . 
torizou ·o Banco da Repulr!ica a emit't.ir varita.jos ~mente podem fazer t<~e.:~ tran.:>acçõcs . 
100.000:000$ de bonus par·a <~uxilial' as in- c liquidação:;. - ... 
dustrias. Como todos reconhecem,nenhum dos meios . 

Só muitb dilpinuta parte desse beneficio apontados,· ernp1•egados para a.uxilitw a la
coul:íe á _noss;_t prlncipttl industria - a. la- vom'<1 do ptf!z, .;tem conseguido o resultado 
voura. ' almcj:1do. . 

O mesmo _ dec1•eto supprimiu _a,. carteiL·a Esse l'esultado só mente póde ser obtido,: 
hypotllCcliria des.-Jo banco, mandando li qui- com vantagem, pelos insti tt~tos do Cl'e(Utó' 
dar, com pndet•es do tt'a.nsigü·, .os corrt.r-a.cl;os a.gl'ieoh~ e l'Oal do que passamos a tratar.» 
cl'CctliZttdos existon.tos então no mesmo banco, AgOJ'il. vcl'iftquc a. Cn.ma.ra, o quadro que 
vindos dos (lous institutos quo Ii.clh~ se f'un- (lemo tstl'a a p1·osperidacle de3sos ostabeleci-
diram.. . montas do crc.lito,qrte, tt meu vel', não toem . : 

Tues con".mctos fora.m, pot• isso, tm.nsfo-- eoncorrido pa.ra. a,ttommr a situa.çã.o do la
rhlos tL do Banco fly pothoeario do Bru.zil, vr-ador no..; ta. eri:'le oco no mica que reva á. des-
camo acima rcli.ll'imos. Cl'Onça. os espil'itos rnais f'ode,;. . , 

Ora, desde quo o Banco da RcpubUc:1 <in Deste.;; ostL1b.lloeirnentos de credito q1.te, 
Brazil- sem caetcira hypotlwcaria.- f'a.zia eülll a emis.são de lcttea.s_ hypotheca.ria.s, não 
cmprestimcs <L lavuul''.l:, em bonús, thlsoando toem col'l'espondhlo aos s.ms fins, bem poucos 
a instituiQã> do credito real, tt. que fie<1I'i.LI11 subsisl;crn e istrJ mesmo como esta.beleei-
red!lzidos os bancos hypotlwc<.trio.~ ~ mentos (le li(püuação c não apparelhados 

-Uma instiliuiçã.o matttva. a outra. paPa. empeestimos á la.voum. (Apm·tes.) 
-:-A lottra hypotlwctH'ià nU.õ podia com- Perd'!i.o. eu n1io att~·ibuo isto â incompe-

. petir com o b.onus.. tencia de satts_ dieectori<.ts;. a.ttribuo ao pro-· 
Os bti.ricos ltypoLilecaríos omíttindo lettras prio vicio da lettt•a hypothocaria. dJpreciada _ 

não podiam absolutamente fazer cmprestimos no mercado pelos proprios baneos, ha.bois nos 
á lavoura., concol'l'ondo com o Banco Lht. Rc- nllgocios q11e r..;alizavam, deprecittçã::> ~sa 
publica do Hrrtúl, enüttindo lonus. qml ohrlgava o llllltllal'io a otürttl' em no-

- O hanqueit·o, o e:tvitalista annullavn, o --goelaçõas para. as quaos ntto ostava. prcpara.-
intermodhtt'io. do o <tugJtH.mta.v<.t o:'l onus llos cmprostimos. 

-O omin·egtimo om bonus eliminava· o 0L'<.t, s:~lJcmos quo.os empt·es:.üno~J 1eitos <t · 
omppostlmo nm lotl;t•as. hwmu·u, :t longo pt'tt:w não occi.l;siona:'i1Pl ~ 

-O c1·etlito (li1'twto al'asf;a.v[t do mcrcaclo o liquidação dessci.l b.mcos ; o que lhes creoü · 
crerlito ?'aat. t<~L situ<wão foi a organização dei'eit.nosa, o.· 

- Quo cotaçã.o poderiam tcP ns lottras- peopl'io mecanismo, dentro da qual se mo- .. 
som nenhuma gttranti<1 elos poderes publicas viam apenus pelo impnlso tio Tl1esom'o· 
-competindo com os bonus (de um impor~ Pttblico, prqdigo Íltts concessões e flworos 
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~n: : 'sein .resultados proficuos. De ·1888 a 1898, os -esse receio provém dos m<ios resultados ve
:~c:· : · auxílios á lavoura distribuiram-~epelos bancos rificadris na execuc;ão das anticlweses. 
: · . de modo <~ssombroso e a lavoura · est<í ás · · · · · · t 
~<- . portas do alíysmo 1 O SR. AnOLPno Gon.no-E' um argumen o 
.. contra a · adjudí_cação,como. V. Ex. pretende~ :;·:.:: ~ Nesta.s condições; não foi a lei de 1885 éiue 
· · · · .. _reanimou o credito <l.gf'icola,que empre3tou ao O Sa. ALFrn:no PINTO '-E' úm argumento 

· lavrador estimulas c1ue antel'lonnente desco- contra os bancos que entregam a adminis
nhecia : forn.m as condições economicas . do tração de importantes fa.zendas a afilha.dos o 
paiz. Os bancos emprestaram tacilmonte proiegi<.los incompetentes. 

'i-. ·:aos -lavradores, porque foram prodigamente Os abusos não justificam, por certo, a a.bo-
~,r · auxilütdos peh~ Nação. Por sua vez, os lição da antich1·ese. -
~' :i:'1avra·.lores proCJÚ'aram usar destes . capi- Acl'edito, Sr. Presidente, que, si os bancos 
;>_ taes do -modo que lhes pareceu mais <1,Cilr l:a.do, contemporizassem com os mutuarios; si os 
;,')' sem a necessaria fi::;calização . dos l.1ancos animassem a teabalhae nas suas pe~lpl'ieda
;, · sobre o destino 'dos emprestimos. l~ntretanto, des, em ve:t, de . desvalorizai-as, par;t depois 

. as condições gera.e:.;; do paiz levaram a adquiril-as por meno3 de . 50 e 100 % do 
. · lavoura á ruinLl.~ porque os seus. principa.es valor; sfconscntissem, ao mimos, que QSJa
i productos baixaram no mercado, razão reta vl'adores cont'inua :smn ainda, 11nda a execn
.: · qual o lavrador não poude nem polle ser pon- ção, coril um pedaço de torra, para inieiarem 

;o' tua! nós pagamentos. . uma vida nova de esperànças no t.rabalho 
&\'::-' ·_-o cJ.fé de 20 e 15$ baixou a ?$OOO ! honesto e na fertilidade do solo: nã.o chega-
. riamos á situação calamit'Jsa em,que nos en-~ ~ ~ - : E' motivo. ele censura ? Deve-se por isto centramos. · · 
'c,.{ . . vexar cada vez mai:'l os mutuarios '? Ab.Jolut.a- os leilões judí~iaes e.3tão s3rvindo não ·só 
· . mente não. para·a especulação do solo, mas tamlJem a 

·· Vemo.:; , a.inda, Sr. Pre>iden·Ge, que depoi.; vel'dadeil'as expoliações que alei ampara e 
,~ . da tanto;:; anuo~, não po1·que a. lei de 188', prestigia. . . .. · .. . 
~- .: ·., , pr'oduzi::;se . resultado:'> beneficos como . se Não SQ comprehende, Sr. P1•esidente, que o 
f: ~:·: :,afigura ao honrado Deputado, lllétS porque individuo quo éontra.he urn debito d9 dez; to- · 
;:-: os contractos celebrados ·o foram a longo nlm de dar em pagamento, por exemplo, uma 
·' · prazo, só agora i:(O verificmu ·os- r·i_gores da·; propl'ieda(le twal'ia(la em duzentos e vendida 
{; execuções. . ·por. cinco, aindª' sob a pressã.o do um novo 
~~:;· ... .. Não é a. garantia de credito t-.xcrcida. sob a debito correspondente á depreciação. 
c: ' egide da eqnidacle e da ju:;;tiça, ma:; o direito 

•Aransfot·mado em elemento de penuria.1)ara O SR. VuuA'l'O ~ASOAR.ENH.t.":i -Fique ·na 
· o devedor e do r~uina para a pr.lpt·irdade. mism·ia • 

Não po . ..;so admittir que a adjudicaç·ão for- o SH.. ALFREDO PINTO- Si .o nobi•e Dopu-
çada. })Ossa influir· désastrosa.mente na vida. ·taclo por s. Paulo tem mn seu podot' tele

. de um bt~nco ele ·credi t-1 rea.l; porq uo si Ci;t : granmuts, c:.wtas, documentos que n.ttestam a. 
· estabelecimento é S!1lido, 8i ó poderoso, ~;i é c.:>t·ro::ção do seu protesto c~ntra o proj~cto, 

prospero, si tem recurso.'> propl'io.::, nã.o deve cu tcnho,por minha. vez, valiosos documentos. 
I'eceia.t· o clominio elo umn. peopl'iedade q 110 con.-;tatn.11do quo o me3mo projecto obed~cc 

:_. poder~t valorizn.r, si qnizct· cntrcgakt, ú.té u. u111 a necessidade de momen:;o, conct•etistt 
., .. a opportunidado de uma. n.lienaÇão vantn- uma pl'QVidencia immcdiatn. que a propria 
;~ .: jof)a., a [~ilministt•a1lor h· ·ncs';o c comp.;tentc. lavoura 'so!icit a e que constn. de representa-

. Respondam-me os no bm Deputados. çücs <L esta camn.ra. 
, : . E' preferlvel ao banco ou ao capitalista 
:c< :~. receber em uma oxecuç·ão uma quttntia ri-· O Sn.. ADOLPIIO GoRDO - Só si ê a de 
~ .. ,:. di cu la - producto do leilão - ·ou ·pal'te de I\,Iinas ; a de São Paulo, a do Rio de.-Ja- -

;-um immovcl de duplo vato1• do debito con- neiro-c i.L de outros Bstados dizem o contra-
'·'·· trahido? · rio. Peço llc.ença ao ·nobre Deputado pal'<l. 

Eü não cornprehenuo que, na.liypothcsc de proceder á leiturà . do seguinte telegr:tmn;.~: 
ser vendida em leitão por 2:000$ uma pro- «Os agricultores de . It<LPYl'a, em reun~a.o 
pricdad.e. avaliad_a r.m lOO:OOO;;_'·J)ttl'<tfl'at·ant.iro quo ollectuat'am,dccidiram protestarcner'gi-

. um~ d.n~ 1d;1 da mesnm importa:~ch1.! ~!:.ia camcntc contl'a o pro,jocto aprei:lentado pero 
:"'- preicr·rvol ao credot• roePLet· O:) dous contos li'omauo Depur;ado ft~tlcral o Sr. Dr. Alf'redo 
/'c- e)n dinheiro. embom o devedor nã.o t;onha Pinto.» 
k.>:'mais_outros' be:is, (lo. quo acceitar' em p:1.ga.- O Src ALFREDo PtNTo-Respondo i1 V. gx:, 
<. mentoaquella pl'opl'ledade. · com out;ro doeurnento, om.conti•ario, de la-· 
·· ·· R~ceiam os nobl'es Depuados a incoi11pc- vradorüS pa.ulii:!ta::;, reªiUentes em S<l.ntu. Rit.a 
·. · · t~nCla dos lJancos para, administ1•arem pro- do Pu.rafzo, quo, em reunião, nroclamaram 

priedadcs agrícolas ; mas, parece-me, que as vantagens cto proj~~to. ·· 
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Retlicta bctn onobt'é rieputadopor sã.o · . . E' ou não o dírett.o . constituido aconseílian~ , 
Paulo e verá que no seu Estado as condições do a expoliação lla propric(lad.e, a ruina de . · 
dos Iav1•adoros não fazem invoja a Milia~. um patrimonio sagra.do, na manutenção do-' · 

Sr. Presidente, combatida a minha .inicia· qwtLum honíem dispende muitas v3zcs, du< 
tiva por uma propaganda. tenaz que; entre- rante annos e anos, tod<ts as sua.s · ener- ,;: 

. tanto, não me entibia na defesa, nem mo Jaz gh~s 1. · .~-~ 
perder. a serenídarle no ·~ ~ebáte, . P~'o~urei 0 SR. ESTACIO CODIBRA- 0 . capitalista. .·. 
tran9.u~ll!zar . o roeu esp1nto, c?nsultando não é · o. respon ;avel da depreciaçlo llo ;: 
1!-lll JUrisconstllto de no la a, 1'espelto do pro" predio. ·· . : ' 

.. Jecto. · :_ . . · . _ . . .. . . ·.·.,, 
·Raoorri ao conselheiro Laffayette, sem du- O SR.,A~FRgJ?o ~INTO- O nobreDeputa~O -;l. , 

vida a.lo·uma o pl'imeiro civilista. hrazileiro S?>Ôe que a a_valmçao deve corre:;ponlhn: as.< 
na actu~'tlidade. circum:;tanmas actuae;:; ; estas, s.em duvida, , ', 

· · Pois bem; S. Ex. cmittiu o seu . parecer actua.m .no preço, mal:l... . 
_ franco é (tecisivo a f'avor do pl'o,jecto. O SR. AnoLPIIO Gonno-Nã:o apoiado ; é a ·. · 

- Porque,- Sr; Presidente, · submetti este o1Iert.1 e procm·a. ' 
- projecto á consideração da. Cama r a~ -. o SR. ALFREDo PI~To- Perdão, V. Ex~:'_,-

Porque é publico -c notorio q~e o leilão ju- 1 · 
dicial está sBnd9 (fnllo cnl thc~e) ___ ttma ver- não Ouvitl- -lem á q_ue eu -disse.·· "; - ~- ~ 
<ladeira exploração. . . · . O SR. MA.YRINK (ao orador)- QLtal a ava·· ·,. 

-~ Fazenda::; hypothecada~:? por 200. ~ _ ~a~s lia_çã~ qu~ set'VC . de ~as e P,ara o leilão oi! .. : 
contos t.eem · sLdo vendidas em lmliw Jmh- n.dJudtcaçao que V. Ex. quer ? . 
cial por lÓ e I 2 ?ont~s, co]loca,nd~ o ~evedor _ O SR. ALFimDb PINTo- A avaliação ésta~ 

· em uma verdadetr;}, sltuaça.o de m1set'Ia,- qual belecida pelos louvados. .. 
seja a do lavrador que depois ele haveramor- - . . _. . . . . · · ~: ? 
tizado -veja a Camara- parte de seu de- .o sn.~ MAYRINh. - Alu c:;t<t o perrgo, -,e.;;:: 
bito, de accorQ.o com as clausulas da hypo~ ·for o que aconselhou a reforma de 1864. ~_.': 
,thoca, é .-oxecutado porque deixou de pagai' O ~R .. : ~L:FREno PIN'ro- Ha p_erigo para : :~ 
uma peestação. o cred()r e não para .o' devedor, quando am.: ~~' 

O SR. AzE:vEnoMARQUES-Ca.so ra.rissiiilo. bos 1~omeiáin o seu arbitt:<?·~~tis pesos e.duas :}' 
· . . . medidas ; abençoados p1·tnctpws de equtdade:· --

0 ~R. ADOLPIIO GORDO- Só SO (ltt Clll Mt- e de justiça ! 
nas. . O erro do prójocto talvez provenha · da. , ;: 

O SR. Ai.Fn.goo PINTo-Em totla a parte. ingt'a;itlão da f'or~nna, negando:me as honras' : .. : 
Em S. Paulo uma fazenda, hyp;)theca.da por e os privilegios de um ba.nqw~iro ou de um· ' 
200 ·contos e avaliada em 6UO foi ven:litla capitalista, mas em todo rr caso estou· pti- \ 
por 60 cJnGos; o · Engenho Central de Lorona, gnando pehts minhas idéas, com os limitados '.) 
hypotltecado por 700 contos, mas avaliado ~·ecu1•sos inteUectuaes de que disponho. 
em l. 700, tn.t:nLHml foi à praça publica, por Inspira-me no debate a simples intuição . . 
intimo preço. · · jurídica que callott em meu ospirito para. · .: 

. J(t vê o nobre . .nopuiiado quo nã.o é só em em nome da justiça, petlii' <t <tppt•ovaçã.o do :· .. 
Mintts, onde o la.vra.dot• sabe cuinpt•ii• ho; projoc~o. · · , ~ 
nestamonte as suas ourigaç:ões. ~ Ningucm mais ·do que cu respeita e acata· ; 
. Mas, o f't~zendeü·o q_ue . co:~tl'ibuiu com al~ a sobera.nit~ da, Ctunara,. . : .. 
gumn.s prestações . e fa.lhou. <t uma delhts, St•. Pt•esitlente, caéra.rci agora. na apre" ·. 
coa.gido pela. crise economioa, estü. co1ldemna- ciação de alguns documentos que tenho em. : 
do a ter a propl'ied·ade estregue a all1eia.s meu podee. · : · ·::~ 
mãos, em v~nclü, fot'çáda, por um preço· mi~ -O Centro Agrícola de C>1.taguaz~s. um dos .: 
seravel. municípios mais importantes de Minas, em:/ 

Umà fazenda, avaliada em 100:000$ e hy· significa, ti v«. repre3entação, diz o seguinte: ·? 
pcitheCada por 50:000$, yae ~ pl'a\:a, não « &To -pM· ele mais conhecidos os irmnensos ;;.: 
apparecJm licitante.:; ; vae <i. segunda praça, prejttizos que a~ vendeis em leili1o.teem accir. .. : ~·: 
com aba1iimento de lO%, e depois à tet·oeira; retado aos -lam:-ado1·es, em .uma época de .. ; 

. aincht.,com o a;batimemo do mais lO 6/'o, por·- sen:üvel 1·etrahimento do numera.rio e · de :'~:; 
tanto, de 20 °/o, sendo. nezJsa, terceira. praça profunda descensão .do preço dos immoveis_::-.;, 
arrematada por qua.lquor preço, isto é, o por éffci to tle baixa. Pl'olongada nos preços dó';· ::: 
immovd avaliado por '100:000$ é vendido café. ·· · ·. · .:; ·, 

. por 10:00.'$000 ! O pobre l<.Wl'a.(lor, apeza.r -- Sabemos que a alljudicaç:ão obrigatorià>: 
disto, tc2ü o . infortunio do .. ficar sem o · im- do immovel, . in:;tituida no nosso antigo· db)~ 
movel e aluda com u. responsabiLidade de t·oito, tinha como eJrcito desviar os capitaes;~: 
um debito tl.o 40:000$000! ·. · . . dacoltoca\~ã.o em emprestimos hypothecarios;:o<t. 

E' on 11fto lima si_tmtç_ã.o (lo desespero'? · .cnt1·etanto, ptu•ecc-nos quo não SOI'!_do posf;,.: 
.. .. ".' 
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·,y: :_l. 4. 
;·~ ·,, · . '' 

·.·; ·:·: ' 

O SR. VIRIATO Ml}.SCARENIIAS- Perf8ita· 
mente--; são documgntos quo dcveliJ. ser co
nhecidos • . 

:>.-:, ·siver descobrir-, entre o systéma de adjudi
i. '- eaçií,o forçada e o da venda em leilão.. al
::·' gum regimen ·intermédio sem os inconve
:: · nientes · dos dous reglniens extremos, set'Ül. 
· --p~·efeEivel regressar-se . <W systema da adjü- 0 Sn .. ALFRJmo Pmro -=- Tenho acgli unia 

· ... diCaçao, o qw~Lse nos afigura menos ruinosu ea~·tn, -vl~d<t do ouü·o ~mnicipio ünpoetante, 
,. ., para o dove1lor do que o-outro. » Jmz do 1' óra, Pn,ra, na? cança1• é1 attetição 

da Ca~na,ra .trouxe sLmple3Inente os do
:_.,, . De Ca~·angol~l., · otlt.ro importante mu.nici- cm~1entos que me . rcmettera.m do munici
e-' p1o caf~~n·o do. Estado (lo Minas,- publicou o cipros bem conhecidos pela sua riqueza. -- · 
:tcÇ. -Prog1~es~is!a o ~eguinte <M'~igo, qu_e a Camal'a A ca,rta. é d · ·11 t, tl··tulai:,. cll"sti·n- : 
'-, ~· - pernuttn·a que desta· tl'lbuna eu :.wradeça ... ,· . ·e um 1 ns lO 
~-: - :·reconhecidD, .. _- · o . c~1~::.1mo advogado naquelle prospero muni-: 
~-s!< O _r~dactór chefe desseperiodico é o illus: 

1 
CllJI?. • 

,~.:~ trado ad voo-ado Dr. Alvaro Lima nome D1z ello :. 
'(::-

1 c_onliecido d'e muitos collcgas. (Lê:/ , .~< ~aral?ens~ O seu ~r~ject_o alta~11ente pa-
. . . «Quem sabe quo neste. e em outr-Josl Estados tn~tiCo e sal~adol', fot aqUl recebido com o · 

teem sido arrematados innnoveis territo- malOJ' enthusmsmo, ·e do mesmo modo será 
;.:. riaes por-preço verdadeiramente ridiculo e acolhido em toda a parte. O que convém 
:; ,--Sl1mmamente lesivo aos seus· propríetarios; a.gora é que seja convertido em lei. Aqui 
::; não pôde deixar de haver recebido cQm pro- mesmo, além de exccuçõesj1t _íeitase que pu
\,·: funda alegria o projecto. do D1·. AlJI'edo zerltm os devedores em nuseria iniCia-se 
~{ Pinto, otrerecido ú. consülerà.çãodo Congresso uma nest~s condi.ções: existe nà comarca 
~5:.~ Nac10na,l na ses,;ão da, Camara dos-Deputados_ Ul11J1. faze nela modelo de café, de valor de 
:;_:,·':de 28 do mez passado. oitocentos contos, que acaoa de ser ponho" 
' ~ · Esse projecto -vem, in negavelmente, su!I"o- rada por ~u~entos e tantos contos e, á vista 
·:: .. ·: c~ r o ''clanior, pL1ovocado, 11~1 nlltito, llJ ·seio da dc!Jt~ecu1çao ger~l, terá . de ser a valic:tda 
. _de · to!la - a população do Br'azil_, pela lei por menps da metu.de e levada tt praça com o 

/=: .n. 3.272, d9 5 de ·outubro de 1885; que rlo- rebn.te do 20 %, :fica.t:(~ reduzida n. poucô 
:·:_'"\ ter:inina. quo os bens penhorados sejam ven- mais de tr3sen-tos. . · · - · 
;_: ; â,idos na terceira pl'aç:a, pelo maior pl•eço, . Ora .. não havendo licitantes pOr· ütlta de 
~,::' tlUe for o!l'crccido, sem que, em hypothesa dtnlleu·o e com a esperança no maldilo teiltio 
'~:·: ~lguma, soja. :permittidn. a acç!ão do nullidade aguard~l·~i,o credor e })Í'uiiendent. s que est~ 
· ' por lesão de q_ualrtnet• esiJecie. . se ren,IIZO pu,ra arrematal-a por cem contos 

Este preceito; verda.deiL'n.mente dea.conittno, ou muito menos, de sorte que o pobre de~ 
só teve em vista. nworocer os ci•edores, or- vcdor ficará sem. a fazenda do valor de oito
dinariamcnta usu1·arios e ilcsalnuulos. os centos contos e. ainda devendo l Quejleilgraça, 
guaes toem ~abido ao mesmo colher todas as meu caro am1go. Salve este infeliz estado 

.. ~ suas vantagens, red.uzindo l!Omens ln.borio- de co usas·» 
_· .. so~, ltonestissimos pães do n~milia,, <i completa A Camara ouviu?. 

m1sorüt, sem, entretanto, fu.zcl' extinguil' a Po.i.s bem; si orPei, aprcseatn.ndo o projecto, • 
divida, em mil hora contrahitht." COI'l"IJ<~m-no os nobre,;· Deputados e voltem as . 

Si o 01'. Alf'L'C(lo Pinto j<t não tivesse feito smts vistas p<n'a esta. desventurada lavoura. 
jus à g1•atidão n<tcíon<Ll p<Jlo muito que ha 0 Sn. y 11, 1_.\.'I'O ~r 
trab 11 lo n S ' 1 0 1 P •" " lY ASCAltENIIAS -V; Ex . . , a me . o , ' ~Jlo lo ongt·os3o, leque 1az Ieva.ntou u, lobro. 
parte, certo _hast:tr<'L que can~iga converter 

·'· em lei, quanto ante:~. o seu. novo })l'Ojccto, O SR. ALI•'ltEDo PINTO- Tenho ainda, a. 
para que as bençãos e Itosannas de todos que seguinte nota, bem inte1;essante para os nobres 

_, amamos a paz da familia lJrazileir<l. e a mo- Deputados por S. Paulo, (!UC presumem o seu 
_· ,:- ralida.dc na lei o rio direito lho caiam S)bi•c poderoso J~~tado a cobe1·to de vicissitudes e 
, a cabeça, c bemdigamos eternamente o seu infortunios ..• ~ 
';_·. nome. · Ei~ o telegramma.publicado.:ila Noticig de 1 
' O referido projecto, nholintlo ,o injustifi- elo col'rento : 

cavel-lcüão judicial-quolmt, os moldes do « s. Pat~l~, ~1 -::-.Di~cm de Lorcna que 
,c,onservatorismo ferrenho da lei cit;:tcla, e em foram <t lc!lao .JudiCia.l os bens r)el'ten. centos 
seu lagar· faz u.ssent<w-sc um libCl'<tlismo bem r · 1 
'en_ tendido, porque, n.o mesrno temiJJ c1ue ao ~ngen 1° Central, avaliados naquantia de 

l.ô70:G75$292, ·c os qua(}S foram arrcma
,concorre pn.r·a a valorização da f<tzendtl. par- tados peb Sociedade Suct•crie de Lorena, por 
ticular, nã0 ofl'<?nde o Dü·eib, nem inl'ringe 700 contos. :.s dividas activas da Cõrn·p.., ___ nl·tr"ll 
a Moral. » · · · · · - "'- '~ Engenho Central elevavam-se _,_'\.o total 

· . Desculpem-mo os nobre15 Deputa,dos a lc;í- de 55:774$S95 e fot•am u,rrematadas por 
.· t 'ura (lcs:-;esdocumentos. ·· , .. · 100$000.» · ~ 
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Não é só. ·A :seguinte çarta. qu~ gcntll- Estes factós obedecem aQ desenvolvimento ' 
mentedil'ig-i1·am-me fazendeiros elo Municipio na{ura.l _ do credito, n.o hoi'Inal funcciona- ··.· 
do S~mta Rit;t-dp l)araiso, Esta;do dq S. Paulo, menta das tra.risacções commorciaes·? Não. :··:. 
encoraja-me na luta pelo bem publico: . Ha .. poucos . çlias, conversando . com um · .-: 
. ·((Eu c vadoscollegas, -~odoslavra.dcirc~ no. honr.a(lo commissario desta. ·praça.-permít;:.. 
Municitiio de Sant,~ lUtá do'· Paraíso; reuni . tam-mc os collegas ~stà digressão... . ::~ ' 
elos hoje (ll dO ,junho) mú minha fazenda do· VozE·s-Tcin todoo direitÕ. 
Monte Alt.o, em numero de 30 fazendeiros, 
todos unido~ pela idéa de resolver a crise dõ O SR. ALFREDO PINTO-'-... o m;;,João Paulo· 
caJé,-_ resolvemos enviar a V. Ex. um voto de · Alriioida :tví~g~lhães •.. meu particular_· 
(le .louvor pelo projecto sobi·e a lei liyp9the- amigo, mànifestou elle ~pprehensões soln'c 
carüt, que é hoje considerada. um,cutellq para. as consequeuchts do projécto. ·Refutei alguns: 
os 1az(:mdeiros. · · de seus. argum~ntos e pedi•lhe que esco-

Ha . pottCQS dias . foi aqüi -oendida em' l'eiÚ1o, l1lCSSC. um arbitro, . um juri«lconsulto de nota., ' 
p01· dotts contos, uma grandefazenda, abaliàda que julgasse . o proje<:)tO e ô.eclarasse franca~ . 
em 80 contos t - Joao ·Machado Botelho, pre· 1111311te · si élle encerra v a alguma idêa im• , 
sidente.» - , _ .. · pra.ticavol ou que pudesse pt•ejudicú o cre-

Tambom em S. Paulo uma importante dito particular. · · . · · . 
chacara de conhechlo . titular, qtie· só pela. I Acceitou o conselheiro Lafctyette. Fomos 
madeira havia pol!_có antes engeitado cem ouvir este illustre jneisconsulto e S. Ex •. 
contos, foi vendida em leilã.o judicial pqr declarou· me mais ou menos o seguinte: «Si 
5:600$.000 ! · · fosse Deputadb subscreveria o seu projccto; : 

A Companhia American~ comprou em comp1'ellendp que a restricção do credito 
leilão a Viação ·pau1ista . por 900 contos, não vem das leis .de ·or~le n.judiciaria; o cre< .· 
quando mczes n.ntcs hàvia. oiforecido. pelo dito obedece a rá.7:,ões de ordem oconomica.» ),; 
acervo seis mil conttJs ! · . S. · Ek . . disse mltis: · 

. E' isto decente eú1 um p:üz republicano,· «Si eu aqui estivesse no paiz .quando se ;'~ 
onde a propriedadé necessita de garantias~ discutiu· a l~i de l8.8qtel-a-hia ·combatido, 

UM SR. DEPUTADo-Más que va1or terian1 . porqu~ considerei sempre. que as relaçõer:~ 
essas propriedades~ . • .· - ontre o ~redor .e<~ ~evedot• de':em _obede~e1• . 

o sa. ALFREDO PINTO -l!'oram avaliadas; aos sa:.tutares pri.nc~p!os da eqmdad~~ O cre-. 
judicia1mente. ·· · ._ . dor nao. tem o dt~e\t) de .cob~arm~ts doque ' . 

. o que se lhe deve, l. toda'! ~s vezes que uma --
- O SJ-· EL!'IDIO DJ~ FIGu':IREDo-E a a.valla· lei f..n·e o dil'eito, esta lei deixa de ser apre- · 

çao nao ser1a:. exaggerada.~. : ciada sob o ponto de vista moral para se1• 
O SR. ALFREDO PINto......;.Sempre o interesse apreciada sob o ponto de vista do interesse.l) 

de credor! Os nobees Dcpütados interpreta- S. Ex., attendendo á objccç.ão cg10 lhe f'ázia 
mm os documentos q .e apres::mto de accordo o D..t•. João Paulo qtw, alêm úc distincto com• 

· com as suas idéas; fazem bem. · missa.rfo ne:lta. praçcL ~ formado em direito, 
Ma.s, doixcmos . as ·pt>opricJa.des agl'icolas. disse-mo ainda. que uma vez quo [L <td,judi- , 
Na capital do E'ltado que me ufano de ro· caÇão forçada tinha sido abolidt\ com receio ·. 

peesentar nesta ·· casa.. &em-se vcrilicado o das avn.lia.Çõc.:;, ou podia ovit'iw esses .re~ 
mesmo em relação a predios de valor. ceios, apee;;ênt<tildo uina emenda . na qual 

Edifica.çõesde primeira· ord9m; avaliadas consignú.s.~e o seguinte preceito: que ficava 
com rmiit<L ):mnovolencia em dez., quinz_B o salvo aoexoquente requer·er nova avaliação 
vinte contos, teem sido vend-idas por dous, antes de as.-!igmw. a; carta de adjudicação e , 
tres c cinco contos emleilão júdicial. isto porque muitas vezes. esta. avaliação, _.··. 

Aind.a ha pouco ·deu-se o seguinte ·ra.cto : feiti.t durante muitos . annos ant.erlores á 
um credor ex~cutou a: hypotheça, e o predio arrem,atação, . podia. não co1;respon'der ás'. 
avrüiado ,por 19:000$ fui arremat::;do por actuaes condições economicas do paiz, ·em 
2:200$. sendo que a. hypotheca era do quo a propriedade inímovel experimenta. 
Cltmtro contos e 'tantos. De modo que í}.con tamhem as cnnsequcnciaf â.<i. crise. 
clle senhor de uma peo1n·ledade de 1!):000$ Sr. Presidente, era 'natural a-minha sa-
por 2:000$ e promoveu. im.mediatamcnte tisfaç:ã.o depois desstt espon:tanêa manifesta· ' 
nova execução contra O dévedor pelo exco". c;ão llo Qminente bra.zileiro. _ . . 
dente, qne a.lm.Lngia umas pequenas pro- Eu podia oppor á opinião abalizada dos holF 
}H'iedmle,;; em UIJeral>:t. O credor condomnou l'atlos colleg<tS, não a. minha modesta opinião, 
o devedor (~ m,isofia ! . . . . não a incompctencía.ao. Deputado mineiro, 

Eu perg-t~nto: .e3tes factos obetl.ecem aos (ntio apoiados), não o pouco estudo qw~ eu ti· 
principios de direito,- de equidade o de jus- vcsse da questão, mM, a opinião da dou~a 
tiça? Podem ser soccorridos o amparados Comm1ssão de Justiça e os conceitos do pri
l)Cl~ prop1•itt lei ? rneiro civiU.st<~ brazilciro, que me_ autôrizou 
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.APPENDICE.· . . ... , __ , ______________ ..,.. ____________ ...... ___________ ~--------
a declara e a sua complet:1. harmonia de vi~- leilão judicial, como se cstà procedendo no 

. _: tas co1n o obscueo autor do projecto em paiz. . . _ 
-debate. · Nã.o é qecente qnc um individuo receb<t · 

Nestas condições, eu vo.3 pergimto: por- mais do que se lhe devo. · 
que este I'oc·eio do. mesmo peojedo ~ - · Si eu _hypotlleco uma fazenda que tem u111 

· · .. __ Por que supporde.;; .que ~ts medidas suggcri- . valor real de 400:000$ por 50; si meu c ro
das á. C:unara. retra,hcm o credito, qüando, dor se satisfa,z com a garantia que lhe offe
ao contra.rio,ellas veem valorizar a prJpric- reço,eomo admitbir, sem protesto, qu.; o im~ 
dade immovel, restabeleJot• o credito agri- movel do valor .d~ 400:000$ seja vendido por 
cola, fomentai-o mesmo pela c ms~itniçã.o 20 e continue ou ainda na posição de eterno 
ele· seguúdas hypothecas ? dovedol' 1 · · · 
· Si in, porque o commissa1·io, o empre.)ta.dor · 1;aLvé·z, Se. Presidente, seja erronea a mi~ 

:~.' nã;o ter {L receio do leilã.0, sab·:m1 qne o 1.1.1'1'0- nha, aprcciaçã,o; talvez o, honrado Deputado 
. ~mâtante ou acljudicatario :ficartt -apena'i com entenda quo isto é- uma rJsultante da. situa

a-parte corresp::mdente á divida e n5.o que ção geral do paiz:::...falta de numerario, falta. 
. este immovel será vendido -mise'l·avelmente de capitaes, como acalJa de dizer o 'nobre 
em leilão. Deputado pot• Pernambuco. 

0 Sn.-. AZEVEDO 1\!ARQUES- A' opini?i.o 1'8· 0 SR. ·.ESTACIO COIM~RA- Perfeitamente. 
speitavel do conselheiro Latayette se poderá. 
oppor uma infinidade de outl'as tão raspei ta- ·.O Sn. ALFREDO PINTo-Mas creio que l)Or 

· 11 ... falta de numeraria, por fal&a de credito, não 
. :yeis quanto 0 a; .temos o direito de desvalorizar <1. proprie-

0 SR. ALFREDO PrNTO'-Não duvido; mas dade in~movcl que foi..dada como garantia; 
V. Ex. não conte3tará, estou certo, o valioso não temos o di rei to de desvalorizar, em ab
conting•ente que a.o projecto empresta essa soluto, a propriedade ª'gricola, condemnaudo · 
opinião. · . . · _a miser·ia mutuarios hones~os, que. não. abu-

. Além (lo parecer do h?nrado retatot•, ql~e. saram do c1•edito, mas foram· arrastàdos ao 
é jurisconsulto. de mer1 1o real, . eu qu1z emprcsti'inç pelas contingencias do meio eco-

.. aclstellar-me em ou_tros pareceres do mesmo nomico. · 
modo valioso_s e imparciaes. ... Snpponham os· nobres Deputados que um 

o SR. SJ~ABRA...;..Todos temos em vista 0 fa,zendeieo tem a sua fazemla hypothecada tt 
intêresse gern,l . . (·Apoiados.) um barico por 500:000$ e que este agricultor 

p:do ao commissado r1uc lhe forneça di-
. O SR. ALFREDO PrxTo-PerfeÜamente. nl10iro. O commissario não cmprêsta·c diz 
o SR;' Azr~vEDO lVIAn.(;_n5Es--'-Eu sou laveãdol'. lhe:· sua fazenda cst:t hypothocada por 

500:QOO$ e embora vtül:a 2.000, não lho 
o Sn.. ALFRET>n ·''PlNTO- Sr. Presidente, é posso adeanliar dinheiro por emprostimo, 

sabido, é conhecido que todos os contrMtos, porqttc, promovida uma exce11ção, a propric·. 
em que se di ou cloix·n. um<~ cousa por outr<t, dado -poderá ~ee vendida em leilão, por um 
podem ser re.scil~idos por acção . da p~trt~ preço qun nem n.o menos cubr<~ a, d.ivida 
lesada, si <~ lesao for enorme, 1sto c, SI hypotlleca.ria. 
cxcedel' metade do ,justo V<:J.lor da cousa.. Mas, de:;do que este conuniilstn•io tivesse a. 

De modo que o direito civil dá ao a.lienante certeza de que no ca~o de f<~lta da pagamento· 
a faculdade, , o direito mesmo do annullar Hó uma. pn.rte desta. fazenda-seria adjtldicada 
um contracto, quanclo ha lesão enorme, íst~ é, para a n.mol'tizaç1o do debito, ·era natural 

' quanclo o preço é de tal nattwaza que (leixa que omprcdGil.s>é . sobre o excedente, afin1 
transparecer um prejnizo evidente e ruinoso. de que o lavradM pude:;:::e custetn' a sua iü
. Entretanto, quai1do nashypothecas ou nas dustriã e <l.lümar o seu trabalho, que o leilão 

. execüÇões em gera.l os bens .i(t estão desvalo- .judicial deprecia. e mata . 
. rLzados pela avaliação, porque todos sabem 
_que a (LVa.liação. não obedece ao valor real, ·o SR. AzBYEDo MARQEs-Não se. aclu1. 
nem mesmo ao v<üor vem:.l, elos bens; quando (1ucm empro.)tc em primeira hypotheca. 
estes solfreram, em du~~~ praças consecutivas, o SR. ESTAmo OoJl\mRA.-Q!lcm empresta 
um reb<l.te de 20 °/o, comquanto s~·va de quer receber em dinheiro e nã.o em pa,rte _de 

· (l'arantia. a um debito muito menor, sao esses f' 1 · 
~1esmos bens vondído3 por unu quantia. azem as. 
insianificante, por um preço irrisorio, e o O Sa. ALFREDO PINTo~Quan<lo é possivel 
devâdor nenhuma acçã.o ... tem ao monos contra receber. O§ 1° do art. 1° do pro,iecto foi 
o credor que recebe em pagatnento qua,nth~ tambem combatido por meu illustro collega 
ou bens SUJ)el'io~es ao debito ~on&ra·~1ülo ! . . por S. Paulo. . 

Ora·; Sr. presidente, nao o poss1vpl ·quo Estabelecendo o condómínio, diz <~ dhllJO~ 
lllCl'Cç<un tl.pJ?la.usos <18 consC(iUCncr.\s do si~~ilo criticada : 
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. «§ 3. 0 Si o valoi• do;;_hanS~:pel1horadôs "ex- preciàdas- a indivíduos que não vão culti- · · 
ceder a ímportmrcia. da dividi1,.é licito ao val-as, mas tr·ansformal-as em um c~m~~
cxcquentç, pp.rn, cvitar.a COlVlignação do ex- de e,speculaçãp commerchtL' ., 
ce;;so em depo::üto, que Jhe soja sómente ad- --Senhores, precisamos animar, procisamos >· 
judicada a propriedade de bens quanto bas- valortzar a 4Jroprlcdade ageicola, poequc o x .: 
'tem,para solução da. divida, despezas e {]_1,!.0 assistimos. é ao seu e3phacellamento.. . : .:' 
CllHtas da ºxecução. » . · · · :'~:< 

' Eu,: dü~.s~,-:eiu 1)ri.:ncip~o, ·qtle- a .. iidj'udic_ação q. SR. Anot,Piio -~OitDO--- De 1)-'i_OdO·· -q_Ue_·o~ -~ 
for9~-da es"OO lJeloci da no rêgU:lan1_~n~o ]f. 7~7; ~a pi tallstaS- e oS: lJan~os _de: creditO real.ê. que·· -~: 
obrigava a con;;igoação do . excesso em depo- vã_o valorizar as_ fa,zendas. · · .,. 
sito, e o nobre Depiüadé>"que se mostrou in- o s.i. AL11B,EDO PrNno-Disse v.-Ex. (di- , -, 
fó(}lli!O ao pr.ojecto, _ que atacou a âdjudicação, rigindo-se ao S1·. Azevedo .Ma~q·ues) em ~eu 
qnecom;idorou-a. mo~mo uma cxtorsào, aprc- discurso que o regi;11en crcado pelo peojccto 
~0)1~011 .Ym s?-bstitl!-t~vo estg,belecen~o •-~ , ad-, irli.t arl'uinar os ba,n.cos de cred~to real por- _'2)_, 
Jlld~caç<~o. iorça~la; c~n a. amplitude da que clles seria,m obrigados a.· ficar .conla'l 
logrslaçao n.nter·wr e mw attenuada, . como fazendas por sua. natureza, desv:.tloriztrdas; 
prccGitna o di;;positivo do§ 3o "'do projeoto. · _ 0 Sl't. AZEVEDO MARQUI~S + A ra.zão não 

o su. AzEvEDo MARQUEs ""'7 Debaixo de foi esta. - · 
outl'O molde; modifiquei capitalmcnte. -

o Sn..Ar.l~JWDO Pi..'\'TO_:_O condom·inio_foi im- o- SR. ALPH.Imo PIN'l'O, ~ Vil'iani a . fical1
• 

ptígnado pr:üo nobre .Deputado por s~ Paulo. ic
1 
01~1 ad:3:fn,~q_qd.as. o

1
_ mitt

1
o ;at oxtn·és;->ào · d~sva~ ... < 

Mn,s, ei'eou o proj8cto algum instituto novo? or1za a. •. !nas w1a o .a VI 1'0 .maJ::'L rmnoso 
Não · ost;:'L e llc éstit bclecido, emm ui tos casos,? para o, o::;ttt belecm•rent? de credltÇ>: fi_c.ar· com . 
Qu<t1Hlo s9 tra,ttt, po1• exemplo, de pa.rtilhi~s. p~11a fa.zenda .que mars cedo ou .mars t<.u~de . .. _ 
q ua.n tas voZc:-J os credores ficctm em commü- pod~ alc,ançar. tun 1wcço co~ vem ente, ou;·~., •. 
nhfi,o, n,té com os' herdeiros Oí~phãos? · _ sentU')lt\ venda dostapropriedac!._c cm.l_mlao :'::~ 

Quantn.H vezes em um concm·,.,;o de prefe- P01'.1 :000$, qu<t"ndo olla· valo.l0:090$, é ser_ i·· 
J'cncin ficam o~ credoreil com o immovel em obr1ga.do a r_ecebcr aquell(l, _qt~ttntta_em pa· _ ··: 
commuiu. E o cont:lominio é 0 n:lo um in· ga.mento, h"l'O .tendo o dcvc~o~·. ma1s bens - .:.. ;~ 
8tituto ;wceitu pelo nosso ilireito'? W; nasce para g~arantu: .o excesso da çl!vrda ~ -:, 
do contracto, d.a doa.ção, da compra é vondn.. O SR. AZEVEDO MA.ItQuÉs--rsto é·um;.t .ovon-

"E no ca~o. dt~ indivisibililla,de do imnwvol, tualídaclc.. ' . · 
óntl'c> argúmonto do que S3 scrvilt o noln·e · · .:) 
D.cputado, o rcgn.tn,mento n. 737 já ppovi- O SR. ALFREDO Pr:.;'ro-;g' commmn. Quero 
ilcnciou no seguintes termos: " · _ provar que não .é o facto'· de fi.cat· o lmnco 

(<i\.i·t;. 5G4. Si os bens são indivisos o o sou cóm a fazenda, que vac arruinál-o. • 
va.'OI' excede o dobro dn. divida, não ~e n.e- Parece-mo qúe isto é <ttl; garantidor 
l'cmata on ttdjndimt . .tl.- propriedade dellcs; c~ peço li Cai)la.m venia para repetir o 
nTtl.') adjutlicarrt·se ao ci•JdOl' sem abatimento meu argumento. QuM o p1'ei'orivcl : Jlc;tr 
a!.gum o::~ seus reedi mentos por ttmtos tmilo.-l o banco com- mTut propi'iedado ng1•icola. q_uc 
fltutnto.~ bastem para o pttgmnento da di- tem valor c pódc ser vcndíêlã, ou receb~er 
vida.» . _ em di.nhoir~ uma .. qun.ntia insignific<til.to, re~ .. _ .:.· 

.O Sii; ·AzEv~oo.MARQUBs_;_fíoj'e que'r;endi- sultante d<t. contingencia. doleilão, e não: __ :;:; 
ment_o v. E_~'x __ · en<iontrmiâ na_-lavdurac?. __ · podol' gar<tntir~se com outros be.ns ·porque .·}' 

· · · - não os tom o devedor? SL.o proprlo btmco co~1- .,.,. · 
O SR. ALP-REDoPIN'l'o~Estoti apéúas.pr:o- sente na venqa.dc uma fazenda· de 100:000$ 

''~~n~o q~o nã~.-.ba . . p~rj.go ne~s~ 'i.nst~tu~, por.5:000$,. r~~~~~e esta, q~lantia·; fic:ando na.· ~ - · 
porque é. faeil a divisão desde que O dc.vodol' miscria O devedor, fica, o lJ~l.llCO S<.ttis.foito, . _, 
fique do posse da propriedade em cominu- porque o. hnmovel não Ihe._com~em? 
nhão com o ci.·odol''. · 

. O Sn. Anôú·no .Goitrio-Mas ,C caí.·issima 
o dmüalldà ela muito 'tempo. _ • _ __ 

· .. 0--SR. ALFREDO PIN'l;ó-'-Não .Jn'OCO(lO_ O 
atgumento. ·o ;condomínio existe e. é prefo" 
l'lVQl quo o credor fique _com parte da pro

- pri~dade,. aguardando melhores te.mpos·pal'<t 
- alienar essa p<H'te que llncahe, do. qne 

rece"Qa uma insignHictmte quanti.11 em di-
nheiro. . ' · 
. E' mais conveniente que is_to se faÇa .do 
que se .entreg:uem propriedades agricolas de-

O SR.~ . Az:gv~vo. MARQUES,.:...Co1ll quo· cU- · · 
nheiro hão de c~rstea1~ os bancos -esta:s ta~ ·<(; 
zcl1das '? ~.·· .. 

"o Sn.~ Ar .. 1~n.Jmo PJNTo~Eritão os -bctncos de ·i 

credHo, real não teem. eleinentos. sufi1Cientos 
paraai:rendar estas fazendas e fazohas peo• · > 
cluzir~. Discreió então dosses estabelecimen· j 
tos, não acredito ctuc possam prestar servi··--. · 
ÇOS à l~tV?Ul'U. • - · . _ : . 

o si. A_zgvEtio' 1-IARQU~s-.os· fáv~n;esque. 
prestam sao çle outra ~rdem; _ - · ·._ ._~ 
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0 SR.. ADOLPHO GORDO- Os bancos não 
chegam a este oxtyemo. Si as fa.zenda.s suo 
boas requerem antiche•~se. 

O SR. At1iREDO PINTo-Mas estGsfacto~ se· 
reproduzem, . e no dia. em ,que a la.voura 
arruinar-se completamente.os poucos estabo

. lectmentJs de credito re!l.l não fica.rão de pé; 
. se:~o . ;ar~a~tados . na voragem, apezar do 
-l~Ilao JUdiCial e das. suas preconizadas van-

.·. iagens. · 
· .· . . O Sa. PRESIDENTE- Communico .ao nobre 

'Deputado que está dada a hora. · ·. 

F'residonte, voltar ao pagamento, em ' espe
cie, dosjuros de noss:t divida extern1. c de · 
ga.r~ntiasa e ;t}'adas de !'erro, r.:!stabelecí:m~o 
o creditodo paiz no estrangeiro· e de3cet'- . 
rando as bolsas dos capitalistas · avaros; de · 
onde nos vi-rá, se111 nimin. usura,, o-dinheiro, 
o capibl, de que tanto carecemos ! . . . 
· Convém, to :avia; quo nã.o noJ ombale

inos, Srs. Deputa.do ~ . á sombra do."f virentes 
lo,uros rocem-colhidos: as .· crises financeiràs,_ 
sobre·tudo quando ellas mai> dizém ··respeito · 
ao oeçamento do Ejt:tdo, ~ã.o _meno.3 perig-o~ ·' 
sa'S que as economic:ts, que· nã.o p::dem sor 

O SR. ALFREDO PINTO-Sinto estar a hora dehollad<~'l. como aquellu.s, a golpes do eco~ · 
e8got(1da, ~isto que não entrei ainda ria nomia, "á força, unicamente, de medida!! 
parto jul'idica do projeeto, quo e a mais im- sabias e . onoi•gicas postas. em pratica · por 
portante c ({UC mereceu tambem a critica. do a.dministração t'Jrte c oricn..'.a,da . . 

·ia.lentoso Deputado por s. Pa.ulo,-a. quem Quandoo paiz s-~ dcba.t3, como ora nos 
. tenho ·o dever de rospomler ainda nesta -acontece, entre a.s gàrras · ponteagudas de · 
: parte. crises varias-agrícola, commercial, indus
. ConcltiL a primêira. parto do meu discurso, trial, em summa-cris::~s n~o parciaes;limi-
isj;o 6,a demonstt•ação de que o meu projecto ta.das a algumas zonas a.penas, mas qúc se 
nao retrahe o credito, obedece antes ás con- estendem do norte ao sul, do le8te ao oaste, 
dições geraes do paiz, · é recla.inado pela produzindo estragos tremendos, o mal é pro· 
classe agrícola, tem sido eeroado de sympa- fundo ·e ameaçador: urge, portanto,- que 
pathias pot• muitos agricul~ore3 e homens s~ja1p. .cont1•a o mesmo . i).ppLca.das 1nedidas 
~com_Petentes e, finalmente, ·nãa póde serre~ ,promptas e hei•oicas, não palliativos, sem 
pud1ado pela Cama.ra como uma medida for~:a para radicallnente curü-o; ·. . · · 

-.., _perigosa na situação actual: · · · Senhores, o cate, querepro3enta' mais da 
~manhã, . si v,. Ex. conceder a graça de meta.de do va.lor de nossa. exportação~ e3tá. 

de1x:ar-me mscrtpto para continuar a di-3- reduzido a.o miserável_preço de 6$ ·a 7$ por 
cussão, passarei a anályzar simplesmente o 15 kilos, ou a.rroha, pai·a o typo 7! Não pro
projecto na sua feição jueiliica, isto é, tra- duz OJ>recioso .fructo :de outfora. siquet· para. 
ta.rei de demonstra.r: . as despezas de cultura, prepar-o; direitos de 

1°, que proponho uma lei de natureza exP.or.tação e. transporte ! (Apm·tes.~ 
m~x:ta., isto é, de di_reit) substantivo. e adje~ . o café, como you ªemonstrar, pois sompro 
ctlvo da comp~tenCia do Congres3o Nacional. discuto este e ou.tros assumptos, baseado em 

2o, que a ·disposição do§ 5" nã.o tem eft'eito informações colhidas nas boas fontes,· é o 
retl>oacti v o. , 

. .. Tenho dito : (:ilfuito bem .• muito_ bem. 0 ~~·a· ma_is importante factor de nossa riqueza pu-
. blica, é o ouro de que tomos ·mistm• pat.l. o 

d~r c felicitaclo pm· todos os _collegàs p1·e- pagaJ)lento. de nos ia importação,- remessá. 
sentes •) de dinheiro a.o3 ca.pitalisLas o propriota.rio!!, 

que vivem gozal'ldo na Europa o producto do 
seus haveres exii;ten:tes no paiz,e da economia. 
sagrada dos colonos, cujo suor rega. o -solo 
fecundo da terrahospitaleil'a e generosa quo 

SESSÃ:O DE ~O DE JUNHO DE 1901 

(Vide pag. 2i{ do 2o vol.) 
. . 

o Sr. Rodolpho:l>aixão.-:...sr : 
Prestd~nte, venhO, mais _ uma. vez; occupàr a 

· preciosa attenção ·da. . Camara ;1.· respeito da. 
· industria p~storil nacioJ)al, assumpto este 

de subida e incontes ~a:vel im.portancia . · · 
· _ Ameaçadora.s eram, realmente, as condi-

. . çõe:; .ftnanceiras do E~tado, hJje b:1stante li, 
-songeira.s, gr.a.ças ag medidas a.dopta.das pelo 
Congre3so . da. Republica e executadas, . com 
firmeza,· ftdelidade e orienta.ção, pelo Go-

; verno: Conseguiremos, não ha. negar J: ,sr. 

os acolhera de bracos abm~tos. · , 

I ·vejamos os seguintes dados fornecidos pelo 
B.oletim da Estatistica CommetciaJ, volumo 
4° do anno 1°: · · .· . . . . _.· . · ' .. 

. c.Valm· elo café s,~hi,lo ém. emha.t·cações de 
longo cursg _ e de ca.botagorri; segundo ma
nifestos~ . : P~los · pot,tos _do Rio _ d3 Janeiro, .:. 
Santos, · Victoria. c Bahia, no: q ua~riennio ·· de · 
1897 a. 1900 : , · 

Moeda corrortte .~ibra~ e11tt • 

1900 ...... ~ 455.725:92.6$000 18.183:432 
1899, • o H o O 477,226:481$000 ·. 14.540 .. 791: 
1898. ~..... .488.781:916$000 . 14.-'42.576 
1897 .••.••• -~ 583:_744:001~$900 18.61!~.242>> 
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Esh quadro derrama luz 'Qa.stan to so b1~e w, dizer:~ que cs~fio en thosourl\dO) na caix:a~fÕi·t~~ > 
situ:tção economica do Dt•azíl. _ _ - · . dos b~nccs· ou na. bm·ra do.~ capitalist1.s re< : 

-De fJ.cto, em 1900,. l8.183.432libras ester~ ccios_o~ c usurarios, de onde, por motivo _ . da. ·~ .; 
lilms produziram apenas 455.7.25:9~6$ eni ·extt;aordinaria· ratracção docredito, -- hão' dé: · 
pa.pel-moeda· de curso . forçado, qtia'ndo, em sa~ir, . si tal se dor~ _ á custa de · hypotliccà!'; -• ; 
1897, 18.618.242. lihras - fo1•am cunver~ida.s vexa.toria.•f'ejuros onzenarios. · · • '-
em ~83.744:001$0~0~ . . _ _- . · . · · Que r,~zer,_ pois, o 6ovérno, demão.> dadas 
.. Fmta aJ?roporçao, ~~ o . caml!IO . mMw ~e com 0 · Congresso, . em . fac(} de semelhàiiÚ.r \ 

-. 18n.fosse tgual <:LO_ de 1900, a. ti'!Iportancu~. crise_ cconomica -c financeira;? A resposta •.; 
. ,.em papc~ -P.rovamente ~~ exporta.çao d?_ cafli, não se me affigura diffici:l:7 de.:;envolver, pr<r- '~:· 

,n_o ~xerc1cro fi~ do, sub1ru1 a 570.111 :2v6$, ou tegendo, a::r industrias ac;::lünadas n.;>' paiz, ~, 
ma1~ ,144.385:330$000 ~ .·. . .. ·. . .· ·~ ·... . . . . as quao.3 veem, dia a dia, se rarefazendo o ~'r · 

Ve-se, portanto, quo só: a, la.vour<}odo c ~tfé que respiram e fugindo .. o wlo onde pisam; : 
solfrou_, ~m; !900, . rel~t1vamcnte · a 1837, como a.con~cce com a industria pastor·il, 
uma dLmmuiçao., em papel, <:te· cerca · de talvez a rnais nccessa.l'ia ,de todas e suséepti-
115: 000:000$000 ·! · . . ~. . · · . · vcldo melhoramento e prosperidade; , .• > 

SI se.-:fi.zer o n~esmo _quanto aos dem<~rs ra-'- · • .. ·. · · · _. ·t · ; . ·· .. · _._. ·· ~ 
. :mos da._ 1n~ustr1a agriCola. -~ _a tor~os 08 pro- . S~n~ores, c.avemos,po,r ws antes: os.oll_J:?::; -~ 
ductqs~ndigeQas exporta.vers, ver-s·c~lm · que IU~'\,strgadores_ no f~t~r~ ~o noss~ pattl~, 
houve uma ditferença de quantia superior pois deve~os tremor a. _ldéa, ~e um~~ }ut~ _ ; _ . 

. ft 200.000:000$· do papel~moeda.; que é 0 que nos ft.:che ~s portos plat1nos .. tm .t~ -/,~ 
nosso meio circulante,, que é 0 sángue vivi- emer~?nCla d_olo:rosa, ~esde ql!e a ,mdus~r!<~ c: 

. :fica.dor de nosso or()'anismo economico·fina.n: pasto. !L J?a:cwnaL tenha. pereCido, .a.omle Jr~ . 
ceil'o, contra 0 lavrador e ogrande 'ou 0 pe~ ~os a.dquu·a· .gad .. o vaccum, par~. o aba,ste.cL-
queno· industrial. : . ·. . . cLmonto de n?s:::;a~ . g:randes Cf~ades, ~ :;os, : . 

·· Ot•a, todos nós sabemos quo a alfa. ou baixa. cavallos_e muares mdispens;tvms ~o ~ol'_viç? _ .~ 
_do cambio produ~, nos grandes cclitl'os _com~ do exe~ctt~, aos p_eno~,os trabalhos da l~your~ , 
mcrciaes, olevaçlí,o ou dimimlição de p'reços, e ao .· d1fflml tran_sporue de;ca;gas, p_or .c~~~
ina.is ou menos correspondentps a taes va- nho~ e veredas m_fel'naes, atra:ve:-s de_ lllYJQ~ 
riações, frequentes nos pai.zcs· onde impera sertoes 1 

o rogimon do curso•for·cado. •. · .. · E essa industria, Sr. Presidente, perecerá; 
Pot•ém,no interior, nos pequenos mercados breve, si _lhe . não for inoculado, ·na párt_e_ · · 

· onde não so conhecem c não se procur'am ou relativa ào gado · vaccum, que' é a de mafo;r· 
so porlcm conhecel' as oscillaçõos continuas da importancia., o alento que pede, que implo_i'a . 
ta ~ta ca.mbütl, · n. Jci rJguladora da compra e áos legisladores d~d~epuhlica; pois nenhum · 
von,Ia. <los pt•oductos l.lu. lavoura e do todas individuo haverá, tão desprovido ·de inte:.. 
a.s industt•ia.s é, como o anno passado fiz ver ressa pêcuniario e, t'':l mesmo tempe, fà.lho : 
á. Ca.mara, quli.ndo discutia o orçamento da, do tino e ·sons:.> . cominilm, quo se entreguo; · ' 
l'ocoita, a lel <la otrorta e da procut•a, ,a nos Estados de Matto Grosso, Goya:l)_ o Minaf:!l· ._ 
J(rando loi bar:lic[1. da sciencia ec·onomica. á criação e. ongm•d-!'t de bois, para. véndeFo·s~. · 
O mesmo acontece l'olativamento ao preço com o punhal na garganta, aos monopolistas·_ 
<los s.~lat•ios, que é detoi'mina.do pala maior gulosos, a 6 ou 7$ .por arroba; accusàdà polo · 
ou menor proeura do trabalhadores, qual- fiel de balanças . nada sensíveis· a.b 'suór .dos 
tlucr que seja. a. taxa : do camhio;· c quanto boia.deiros,qtfe qscompt'am pofpouco)ncilos, 
aos alugueis · d~ casasr . ar~endame~to~ e e, ás ve~es, _por mais-.· ao.~ i'qv~rnistas .do 
ou-tras _ trans:tcçoes · commun~ nas. cidades, Tthi.ngulo· Mineiro e Sul . de . Minas ! · .· 
villa.'3 o pequenas ·. povoações; distantes dos· Hâ co_e~i de um mez,o rile,ti, ~l}stinctó "ftJl~i~o 
emp_orios commerciac!... .. . . e prastlgwso cllefo o Se~ coronel A.J.exandro" 

. Comp 'ha ·de, .repito o ·exemplo por mirn c i-' Ca.l.n',ü, d·Jpois de correr Séca:e 1f:'éca,'yt3rídeu . 
tado, a ·miude, o lavrador, o coinnie.rciante em Bém:ficà, a ô$500 a.arroba,-gado vacctihi -
_dos sertões de Goya:z, do Matto Grosso, de que't:tnto· pu mais lho IHivià. cu~(atlo no -re
Mili.as .e de outros .Estados.daUnião cqiuprar. moto municipio da Bagagonr, .orierMo bas: " 

.ou .vender de accordo com. a' alta, ou baixa tanto com a 'despeza Je tra.nspol·t3i .direito~ · 
. docambio, si elles, sórrierlte no fim. de dou.1, 13 pL'ejuizodnevllia'veis em longotrajecto. - .· 
. .tl'es ou quatro . me~es, teem co:1hecimcnt) E nós_não po~suimos dinheiro, não t-em.o::Ló 
dasvariaçqescvalorizadoras .ou _depl,'eciativa.s ·sangue-·vi vi.ficador · de -no$sas .. limitad.a.$.··.in· 
'da. unicà. moeda .da_que di:;põom-o mil róis dustrias, rião dispomos, siqner;· ·(b 'impor: 

-- pa,paU ~ · - ···· ·. . · · ta.ncia.· strict;~.mim~o necessa.ria. ttesse p~pol 
.. o .lavrador, o ,_cradol', o industrial do con-. do cur11o t'orç \do,. doprociadi..;simo ómbot•a., 
ti."o e; .por consequencia, .o commcrciante, quo f.>i,. que ha. ·sido o factor precípuo da. 
ioffrem, ·. actlialm.en'ie, : o enorme de1Calque fórtuna ·do ·B~tado e da fortuht~ -partic-ular, 
d_e !00.000:000$ ou mais, comp acabo de · que rorp1ama riqueza publica.! · · · · 
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~O· - . A.i>:PÉ:Nnté:Fi · · . . .. 

Não desejo novas eniissôcs; o meu ideal é ; 0 Sn. ALI<'RE1JO PlN\1.'0-. Não .é questão ele 
o'l·egimon métallico oü o do b1lhéte hancMio boi, é questào cconomica ; é preciso ·elevar o 
cónvertivel. ú vista e ao portador, qüa.ndo ·dolnte e ufio rebaixal-o. 

· isto for poss'ivcl ; ma·s tlcplor9 a, incineração, o ~lt. HI~Ú.JmiA. DE BA dri, um áparte. 
na, .época .presente, de quas_1 lOO.oqo:~OO$, (Soam os tympa1ios.) _. · .· . , 
alv1tre que o Governo, ahás patr10tlca e _· . _ . . . 
sensatameute, escolhéu para cumprir, com . O_ ~R.. Ron.,.oLPHO_ PA~x~o-:- Sr. Presidente, 
o maximo escrupulo, ui1la clausuli:L . do eon- quena V· E~. dizer_ .. si quem está corna 

. v enio financeiro- Funding loan ~imposta, pj,h yra .s~u eu ou o, 1llustre represent~nte 
. ' fria .e _sluramente, pelos credores externos do D1strrcto ~ederal ~ · . · ·_.· · · · 

· do Brazil. · · · · O SR.. I-IEmm.IA r}g SÁ '-:-c- Éu .dei um apa1;te. 
Êntt;etanto, reputo como gt'a.Ye et;ro eco- com o mesnio direito éóm que o fez· o Sr. 

nomico, financeiro-· e até po'itico, a dimi- Gernumo Hasslochor. . . · · 
mii~:ão constante· dess~~ pap3l, porora intlis- O ·sn .. RoDOL!''IIO PAIXÃO-,. Pois bem ; ·mas-
}lensaveJ, sem c1ue se lhe dê_, 011 '~30 lho_pro· peço é.t v. Ex. que nãoporturbe ·a rl_ iscu_ s.,ão . 
curo dar, o · succedarieo ca.pa.z de supprir a 

- fa.Ita. aca]jrunlmdora do· mnnerario cm·toda.s com .os seus <tpal'tcs contínuos.·· 
as localidácles closse petiz, pos!'nidor de dimi- O -Sn.. Hm-:.EDIA m~ SA .....;;. E' o pl'1n1eü'o 
nuta populaç-.ã.o, dissiminn.da por immenso a.parte que do~ln, V~ Ex. . · · .· . 
ierritorio. .· - 0 Sn.. RODOLPUO PA1X7\o - ... que atrapa~ 

Governar é .IH'C\'er; não poclcmos contar, Lham o hu~liilde oeador. · · 
·. -amanhã, com as H.epublic;1s do Prattt, cujos . . 

1 
• 

pQrtos se poderão fechar a.o noss) commor~ O, SR. ";.~gaJmiA DB SA ~Os orn:do_r~s, co1no 
cio, seja, por vontade d.:~s mesmas, soja, por, ·V. Ex., mw se at~'<"l.l)alham com_1acll1uade. . 
íorça de guerra com as nações inimigas da 0 Slt. H.ODOLPJrci PAIXÃO - Seja ! · .. nã.o · lll(L 
independencia o liberdade uos povos sul- atra_1Jalho · e nem nie a.1;roceio de discutir o 
americanos. ·E• obvia, portanto, 'à necessi- assumpto com V. Ex .. , apenas csper'o que 
.dade que temos de protcgor a. industria. pits- me dê o tempo prociso pê:tra eu chega.t~ 
toril nacional, que é digne~ e ca.rccedora. da ao fim que t~nl10 em mira: si quizer entrar 

.. l)l'otecç-.ão do Estado. no dehate, peçil a pala:na, qLtC estou p1•oni-. 
Compenotrados desta, ve1·da.dc, esnw.gadora pto <~discutir com V. Ex ... 

de quaesquet• duvidas flUO so lhe opponlmm, 0 c· l-I s u · E 
t · - · l' l ~R. gn.EDIAJH~.·A-~eu COlll V. tx, · v o amos l!lilll, 110s lH'Illlüll'O.'i r ms t o mez 

vigento, um projccto sobt·n ta.ritits, no qual O SR.· Ronoi.PllO PArxXo- ••• mas não 
11gul'a. o ttugmento da, t;~xa. sobt·o la.ctici· mo interrompa com os seus repetidos apartes. · 
nios... (Apa,·las. Saam os tympanos.) · -
. . O Srt. <1J·:ltliL\.No HA~sr.ocwm-Mina.s, Mm O Sa. Pn.gsmgN'l'g-Qtlem tom a pahÍvra Ó 
ttS tú.os foiras, solJL•octn•t•ogt\ o g:vlo tlo impos· o Sr. Rodolpho P<\ixii.o ; peço aos nobres 
tos. · Deputados qno o nií.o intm·rompam. 

O SR. Ronor,l'IIO PAtXÃo-Tcmho certeza 
do que o nobre Deputado ct1roco de l~ase em 
quo so fh'me neste terreno, pa.ra respon
der-mo. 

O ·SR. ALFH.Jmo PJN'l'O -As feiras foram 
_ psLlidas pelos .interessados. · 

O SR.. RonoLPHO PAIXÃo-Estou cÜs.cutindo 
•.. . ~om toda a · calma, por isso espero .ser ouvido 

- p~lo nobre Deputado pelo .Rio Grande do Sul, 
que d ta,m .. bem interessado.·.. · 

Q SR. GElUL\.NO HAssw·cmm - Sou bra
.zileiro antes de tudo, não tributo boi. . 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃo-Nessé terreno O 
nobre Deputado não pódo argumentar. 

OSR.I-IEREUIA DE SA ·dá um àparte. 
0 .SR. RODOLPIIO PAIXÃO.....;...Já, v'om O nolJl'O 

Deputado da. r o sou êtparte, · dcsloc.amlo a 
questão 1·: . · ·. · . . • 
. Eu-{tei de provae que, apezar de répresen

-'tante de Minas, sou mais amigo do Di:>tl'icto 
: Federa.! que V. ·Ex. 

O Su.. RoDOLPHO PAlXÃo- Como dizin, . 
Sr. Presidente, n.industrü1. pastoril é digna r 
da protecgã.o do Congresso c ·· do Poder Ex· 
ecutivo da H.cpublica. Não se venha a1Tirma .. r, 
como j(t, se f~z o aniio passado néste recinto, 
qüe nós, 9S representantes ·de Ma.tlio Grosso, 
Goyaz é Minas, ~Q._Yogamos o imposte-sobre:-a.-
fome, pedindo essa protecçã.o que ô Rio . 
Gra,hde do Sultambem quei·. · · 

0 Sn.. GERUANO HASSLOCIIER"'-Não a.pohtdo; 
nãoquer. · 

O Sn.. llm>oi,Pno. PJ\JXXo-Repito: como 
quer tambem- o .Jüó Grande do Sul.· 

O Sn.. GmtMANo · HA~BI.OCJIER ML · un1 
apaetc. 

O SR;- RonoLl'HO PAIXÃo-Neste caso, pro-· 
ponha V. Ex. a abolição do ·imposto sobru o· 
'xarque ; quero ver :;;i a :bancada rio-gran-
dense o acompanha ! • 

0 ?it: VIlUA'l'O MASCARENHAS-Eis ahi ~ 
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O Sa. RonoLPHO PAixÃo-V. Ex.· póde
votat~ contra o augmonto proposto sobre o 
gado váccum, póu.c vota.r contra os inter
esses de seu · Estttdo, cu ó. que não voto 

-cóntNt os palpitantes intcrc.~ses do nieu c de 
outros <la União .. 

Como í.Ussc, a índustl'ia. de quo f c trn,h 
Pertcl)ce Ct classe daqm~Iln.s de flüc uma mwã.o 

_ 1~ã,o pódc prescindil', em tempo tlo paz ou de 
guona, torn<tndo-sc dependente do csh'an
geiro, quanto ás mesmas, confõrme, salJi<t e 
patrioticamen·Ge, doutrin(mt o Sr. Serzedollo 
Corrêa em seu luminosissim9 1)arccer sobre 
o Orçamento da Receita, p~tra o coerente 
exercício. E lia deve s~r protegida,, porque é 
necessaria, porque possue c~ementos de vida 
que n. t::n'narão, mais ta,rde-; prospera, rica e 

.in dcpcnclen te dos f a v ores o fficiaes. ( .,1poiados.) 
Para isso é que lla t:Ll'ifas aduanoil•as, as 

quaes são prohillíti_va,s, proteg.cionista.s, fis
caes e lil.Jei'aes. Nó.;;, ·os sign<ttcwios elo pro· 
jocto que estou 'Justiflc:tncl.o, nã.o pedimos 
t~txa prohibitiv<t; contentamo-nos com uma 
taxa peotsctora, que salve de morte certa 
um ramo, outr'ora flórcsccnte, d;t riqueza 
publica. 

Poucos silo os )_)rotlnctos lm:tzileíros C'xpor
taveis; o pl'oç:o do café esM rcduzillo a 
nienos · Lla metMlc, outro tanto se d::t quanto 
ao as;;ucar; soll't'eram lnti:w, sonsivel a boe
l'achn., o fumo o o ca.cti.o. .Em p:tssttntlo os 
olhos p:;las pagin~ts dos' l'Ohttor-ío::; da l•'nzon: 
da ou dos uolctins d:t cstatistica commm·
cial, ficaremos, todos os (liiC estudamos a 
sítmtç'ã.o oconomic<t do paiz, pt•ot\md;tmcntc 
teisGes dr.:an to tl:t mingun.tl;t l'dlaçtio dos ar
tigos que dcmandi\m os mormttlos cstt'nn
gairos c do. imporca.ncin. it·l'isorüt cot•t•espon-
11onte a alguns dollos. Si continun.t• cssQ 
pc~simo estu,do do.· hwoura, do commorcio o 
demais industl'ias, ningucm í'nriL, siq_uot•, 
p<tl'ét comer e vestir ; as fortunas p:trticulit
l'OS d'esapp:troceei1o c n. pnlJlic::~: attingit•:í., 
forcosa,mente, a,Js limites de ;:-;ro. Cumpre
nos', portanto, Srs. Deputados, agit', dcsl1s
sombeada.mente, contra a crise economica 

· gm'al que ora nos assoberha. (Apoiados.) 
Esse .é o mal tBrri vel ClUO · no.3 (lcpr~upcra, 

c1ue nos abre ca.minho pam o. ann:iquila
mento, par•t ::t~ruina. total:-'-demos-lhe com-
bate decisivo ! (Apoiados.) · _ . 

Ainda lm po1Jco, uma esperançn, fttguci
ra. sot•rira ao meu gstarlo, cujo snb-sulo 
enccrr::t immenst~, riqueza mínct·al : o man
ga.nez, motttl util o de gorando con:3umo 
om varias nações onropr~as c no~ Esütclos 
Unidos da Amoriea do Norte, começ<wa a 
ser cxplor::1do intelligentemtmte, a ser ar~ 
rancado ao seto fecundo da terra o romet
ti.do para os mer·callos esteangeiros, onde, 
era regularmente vendido. O anno passaclo,a 
CXl10rtaÇ''ã.o desse n1ineral sqbiu a 8l.l27 

toneladas, que produziram 3.818~690$. Com 
a alta do cambio, porém, ni1o dando o man- -
ga.nez siquor pa.ra as despczas de extrac
çã,o e transporte, cessou tal seevíço nas 
min::~.s de Miguel B~rrnier e, si não ·me 011:
ga.no, em outr;~s onde est:wa. sondo explo
l'.lilo, va.nt::tjosamente,_ esse metal. Secêou-so, 
por conseguinte, boa part:J clc;;sa f'onté' de 
renda,em :Mina~. quo scrú feliz, si não tiver 
do vbr, brevemente, como é provavel,morta 
ti1o promissora industrlo, cxtractin. 

0 SR. VIRIATO MASCAHENIIAS- A índns
tria de fiação e tecidos corre. parelhas. com 
essas a que V. Ex. se tem referido. 

O SR. RoDOLPHO PAixÃo- Perfeitamente. 
Quanto <'t imlustria. de lacticinios, sabe a 
Camara que ella se tem desenvolvido, extra- , 
ordinariamente, no meu Egj;ado e em· outros 
da Federaç-Jí,o; entretanto, perecer<L taml)em, 
si o Senado rejeitar 11 elevação da taxn, soure 
tt manteiga de leite o de margarina, vohda,. 
eecentemente, nesta Casa. Não acredito que~ 
tal aconteça, mas, si assim for, pergunto : 
anniquitad;ts todas as nossas i.ndustrias;· 
dren.::tdo para o estrangeiro o pequGno saldo 
(,lc qne cUs}lOmos para acudir a necessidades· 
imperiosas e ueg·entcs, aonde iremos buscar 
recm·sos pccnni:tPlo.~, :t rond::L ind isperu~a vcl 
ao sel'viço dtt nos.•.m, dívid:t extcrnn, e ::1. satis· 
flw[o de compromissos 1ntornos inadiavois '? 

bndo cncontl.'<~remos,. pergunto a,indn. aos 
nobres Deputados anti-pt•ott~ecionistas, o 
1linhoit·o do <lHO o Estado prec:i8a., diat'i:t. 
mcnsa.l e :Lnnwtlmente, p::u•a, attondm• ti. dos- • 
poz<L fil.iinl com a, aum i nistJ•ac.~Ko publiea., ro
serv:tndo unut quota, applic:wol. :i. defesa, de 
seu vttstissimo tcreítorio o no preparo .ele 
elementos bolJico::; podet>osos, com os quaes 
possal'cpellít' qnr~lquer atttqno insolito <L sua 
ineon tcstn ver solmmn ia~ 

ncsponda-me o illuatt>e representante r!o 
Distt·icto Federal; responda-me S. Ex., que, 
tod.os os aunos, repetG o seu delenda Cm·thago, 
respeito ao imposto s_obre o gado! 

O SR. HE:R.EDIA DB SÁ. -Peço a :pn.lavra,. 
(Flct otttJ:os ·apartes elos Srs. Iferedia de Sá 
e IrineLt Aiaclw.do.) · 

O SR. RoDOLPHO PAIXÃO- O xarque, Sr. 
Presiuente, que 6, como V. Ex:. sabe, o ali
m.ento do pobre, emquanto que· a carne 
vorcb o é do rico e do ·arranjado, 11ctual
mentc pb,ga 120 rs. o kilo, razão do !O o I a, on 
sejam )57,5 rs.-, ao cambio de 12 pence, ~ll· 
cltt~ivo os 25 o 1 o ouro, em puro boneüc10, 
a.lbis muito merecülamento, do Rio Gra.nde 
do Sul; ao pa_-:;so que se C.3Üí. cobrando ~ i_m
posto-de 15 °/o, menos -ela, metade do e:ugtdo 
para o xarquc, sobre o gado em pé importado 
das repulllicas platinas, 'destinn,do ao ::tbaste~ 
cimento de c~rne vct'q.e <1- população desta. 
Capital'I · · · 
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0 SR. , GER:liANv l-IASSLOCTIER- No gatlq 
· ~111 pé flÍÍ.'J Ó SÚ 11 Cill'Qe. 

O Sr.. JloDOLPno PAIXÃO - V.. Ex. pó de 
·excluir os ossos, o que quizer; na questão 

· .. dos mittdos eu não entt•o; mas, si se der ao 
· · trabalho,_ lw. de _ver a ditl"et•enç<l. contra ·a. 
. c u-ne verde. · 

. o !'eijao, o milho, o arrJz pagam ta.x<~l 
rcla.ttvamente for~es, quasi prohihiti vas; 

_ .entt•ehnto, havemos de conservar, com ma.
. ntft)sto prejuízo da. indus~ria. pastot•il bt•azi

léira, a irrisoria taxa de 15$, razão de 15 o f~. 
sobt'e o gado em pé, importado por via 
n1a.ritim ~! (Apm·tes entre os Srs. Ge1·mano 

'IIasslocheJ• e Padua Rezende.} . 
O sal eommum, o chlorureiio de s:>dium 

imp01•tado do estrangeiro, que é urri gene1•o 
1le prim:üm noceBidade na. vida doméstica e 
de que -.nã.0 podem pt•escindir os crcadoec~ e 
:mrqueadores, paga 30 réis ao cambio de 12 
~n.ce,. ou sejãru 39,:~75 réis inclu.;i ve os 25 % 
ouro, 101p;)rtancia. c.-;ta que, addiciona.da aos 
:~o réis relativos ao imposto de consumo, dú. 
o total da 69,375 réi; po.r kilo, ou cer.;a de 
l$0-H .por arroba. 

O feijão paga, hoje, 40 réis por kilo, ·ou 
sejam 5~,5- -réid, inclusive os 25 o J o ouro, im
posto este dececta.do pelo Congi'es:-=o Federal, 
com o fim de animar o plantio dc3sa, ·. a,pre
ciada, lcgümino&'l.; todwia., o gado em pé 
c:>ntinlla. a see ta:ta.do á raúí.J de 15 °/o 
sõbre.o·scu valor oflicial! (Apm·tes.) 

Minas tbrnece feijão e milho em a,bunda.n
cia; em virLudc da propa.ga,nda, feit:l na tl'i

, bunt\ e na.)mprensa a favor da polycultura., 
· o eult.ivo de cereaes e legumes teve aUi ex· 
tt-aordina.do desenvolvimento: o; celleir-os 
estão repletos. 

O S~t. GERMANO HASSLOCI!Ert - No cm
bnto, a estati8tica. rno.)tr<\ quo nós. nií.o pl'o· 
uuzimos o :m!ncicnte. 

O Sn.. Ronor.PHO PAixÃo- E' que nem 
todos os la.vra·lori:ls mincit·os porlcm cxpor
t<\L' os f1'uctos de sua. colhoih, porquanto o 
ti\~nsporte, sendo dHiicil e c:\ro, a.b.>orvo os 
luct•os compensadoL·cs dJs esforços pot· clles 

. . desenvolvidos c for,), ús vezJS, o proprio c.~
pitaJ d~spentlido nrL c11ltuea de suas tJrras. 
Comtudo, a. importação de legumes e cerea.e:l 
estrangeiros t1m diminuido bastante, como 

. p:)dorei pr•ovat• ;t luz . do estu.tistica.s do Jor
'ltat do Uomme~·cio, dignas de f~~ . . 

Cha.ma.rn-nos lle advogados_ da fome; jul
ga.m os nobre.! reprcsontr~ntcs do Districto 
federal qu-1 o imposto soln•c o gado cstra.n
geil•o impor~ado rcd unda em prejuizo d .~ 

' população c.~ ri oca.'{ Nã.o ; o que a projutlica, 
devm•as, é o monopolio incon!;titudomll quo 
nella; existe ! (Muito bem, ar1oiados w(oJ·oso:l. 
drt lJorii;ILfbt mi,wi·ta . ) 

Não! en o l'Ollito: 'quer o gado em pé 
custCJ 3$, 5$ ou 8$ a. arroba, quer sej1 c.~m~ 
.prado · <'t r.l.zão do 9$, 12.$ ou 15$, o lulo~ 
gramma de . carne verde ser<t vendido de a.c
cordo com a tab3lla movcl, gn1dada, geitosa
mentc, a es3e . contr·actJ monstruoso de _ma
tança de razes (no~os applausos dei bancada 
mineit·a) sobr~êa.rl'egado, ainda., ·. com :..o3 
100 r11is resUltantes do__dcspreso d ~\S .fracçoe:; 
cambiacs, . quantlo tal bpadicnto illicito .. 
corivie1' ao_} contractantca." , 

Senhores, o que pedimos nó.J, o; dcfensor~s ~ 
do projecto que volt apres.3nta.r :t·2_ exa.~ne 
esclarecido da. Cama.ra, é qúe s~ n3.fi det~e 
morrar,~i.mingua de p,rotecção ra.zoavel, uma. 
das poucas iridustl'ia.s viavei::l do paiz (apo~a~ 
dos); quere110J c1ua nos ~bra.m as pJr:tas 
de .te i:nportant3 mercado; anhelamo.':l pelo 
regimen da livre matança,que sei•á.; .(! corto, 
mu beneficio ptwa. os h:tl>itarHcs tlesta. Capi
tal, rica e popülo:.:a , os quaes, anteJde ser 
conce1ido o negecgado monopolio, titúam 
boa carne ::'. 700 rébl o kilo, .como demonstrou 
ne~~a Ca.s;J., ha . tr0s amio :, o meu H lustre 
collega do bancada D1'. La.ma.rtinc ~üi:na;-
rã~s. , -

A c ·o.nstLuição Federal, no . art.' 7.2, § ~4. 
ga1·ante a toJos o livru oxercició de qua.l
quce profis.;ão moeal, intellectual o . ind~ :7 
tl'ial : logo, o estatuto do 24 de feveren·o tu1 
golpeado, fundo, p3lo contracto Gom.e.;; de 
Oliveira., hoje explot·atlo pela. fit•ma Salgado, 
Cardo.-.:o & Lc mo.::. 

O a.s .mmp~o nã.'J deve S3L' cnca.ra,lo, só
mente, debaixo do pont'J do vis~a. oconomico
fina.nceiro, pois enVl)lvo. intcrJ.~S\lS ·do poli
tica externa. e íotcrna., que nã') podem set• 
desprezados, impuno :nente. os quae;;, plH' 
discrcção e pt•udcncia., ea deixo, •~got•a, de 
enum(war. . . 

g• verila.de quo o a.ugmento do impo.~io so
bt·e o gado impor~u.do do intor-iot•,diminuindo 
as entra'las deste, Joto.rminafú. ::~htdxa.monto 
IH~ vel'b:t co,·ro.:;pondentc da. receita. gm·al; 
mas e~:)O pt•cjuizo será. compensado, . farta
mente, p2lo bcm-e.~ta.r 1le uma grande po
pula.ç~ã.o ordeil'a o Laborio3tt e pela permanen
cia. nJ pa.iz de capital superior a 20.000:000$ 
annnao~. pois em menos não montar[t a. im~ 
llJl't;.l.ncia. a despender-se com. a. compra do 
gado pla.tino pat'<L o aba'lte'cimento do Rio. de 
Ja.neü·o, S. Paulo e Santos, si os cria.dol'e.3 de 
Minas, 'Goyaz e Matto Grosso aba.ndonai•om, 
dclinitiv<~:mente, a industria. que ora. o .~ está. 
arruinando. 

Advirá., ainda, ao paiz uma. vanhgem bas
tlnte ::~precia.vel, si a medida con.3lgnada no 
projecto tor convertida. em lei. Est;.t clla na 
climinttçõ.o de um t'actor da. baixa. do cambio: 
lt procur:t do ou r•o nccessario para. o p:l.ga.
mnnto do gado allqnil•ido nos mm•ca(los do 
Rio 1\;\ Pl'a.ta. ; 
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. Sr .. Yresidente, si o project~ que estouj~s
tiiica.ndo, subscripto · por .muHos da meus 
dignos collega.s. não prejudica os ·in ~e r esses 
do DiStricto Federal; l,mes offerece aos. sem 
h<ibihntes carne verdem:elhor e menos cara: 
si ene tém ó intuito nobre e elevado ·de-:pro
tpger uma industria das mais nec~ssa.rias,que 
pôde e deve pro~perar entre. nós; si apres~ 
sª'r.?, um vez convertido el'n.Jei, a e:<tincçãó 
de monopolio praji.H.liciali:;simo a diverSOS. 
Esb.dos da União e o.trensivó <1. lei fun(lamen
tal da Republica, por que rejeítal-o ~. 

o. SR •. GERMANo HAssí:ocnER E oUTRQs SR·s. 
DEPUTADOS dão aparte3, (Soam os tynipanos .) 

O Sn,. R·.moLPHO PAixÃo -'-- Não póda re
clisar o augmento proposto o· Rio Grande do 
Sul, elle que vivo, por assim dizer., da in-
dustria. pa.storit. · 

0 . SR. GERMANO liA SSLOCHER :...:... Nao -vi v e· 
tal. (H a outr~s apartes.) 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO_:O Rió Gra.nde do. 

Esta fórmula; indi:Vi<Íualista é demasiado 
e;treita para. as naçõe.; sul-americanas~ e, 
talvez, para as do velho niun<to: eis à. razão 
do meu proteccionismo, em termos. . 
. Senhores, ·retiro-me da tribuna conscio de 
haver trazido o meu contingente; .· fraéo, 
embot·a, . para a solução de um ,pwblema · 
economico de' elevadíssimo alcanc.e. · 

Apiesentando este projecto (mosh·a-o) ·que 
fixa. em 30$, ou sejam· 38$'375 .ao cambio d~a 
12 pence por 1$, inclusive os 25 % ouro,· o 
imposto. sobre .o ·gado vaccmn, em pé ou 
abatido, importado pelos uorto.3 marítimos . 
da República, affirmo á Câmara 1los Depu
tados. que me não animam conveniencias 
individuao.} ou. políticas; sim os interesses 
geracs do. pai,;, os quacs não excluem o;; 
do meu querido Estado. (Muito bem, muitó 
bem. o. orador e comprimentado por todos os 
seus collegas de bancada e muitos Ers. DepM· .. 
tados~) 

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 1901 

(Vide 1 ag. i}" do presente volume) 

Sul, que é, . -rerdadeiràmente, um E:-;.tn.do. -
criador, não tem anima!:ls para adoração ou 
apuramento_de raças: cria o engorda bois 
para serem abatidos nas xarqueétdas. (Apar
tes.) O projecto não- deve ser impugnado, 
as.~im, pelo nobre Deputado,'porque encerra; 
medida util a qua.si to<lo o paiz. (Ap01"ad?s.) 

·o Sr. Bueno. de-P~iva (para 
uirw ·explicação pessoal)- Sr. Presidente, 
hontem, na ultima hora da sessão, o me11 -
illustre amigo e sympathico collega, repre
sentante do Estado de Pernambuco, pediu a 
V. Ex. que interpuzesse os seus bons officios 
j1mto á Commissão de Fazenda e Industria. 
pa.ra que eUa apressasse t\. apresentação de, 
pareceres sobre os projectos·que estão• em 
Stli.\ pasta, e entre estes, especialmente, o 
t~presentado pela distincta bancada pernam·
lmcana relativo á. alteração de tarifas das es~ 

0 SR. GERMANO IfASSLOCIIEl't-EU considero 
o coutrn.t•io: 

0 SR. RODOJ,PHO PAIXÃO-E' uma opinião 
individual. Concluind.o, Sr. Presidente, de
claro, aindt\ uma vez, c1ue nã.o subi á tribuna 
p.ara defender, unic:Lmonto, palpitantes inter
esses de Mina.s Geracs, pois interessados são 
no assumpto outt'O!S Estados do sul, centro e, 
hlvez, do norte da Uniií.o. 

Nã.o sou -proteccionista à oul1·ance, .itt o 
disse algures; mas não advogo nem poderei 
advogar o livre· cambio, porque um pà.iz 
novo, em luta éom ·temerosa. edse ~·.cónomica, 
uã.o pôde cerrar os olho::; (LS nece.3sidades 
urgentes de sua'j limitadas itldustrias. um· 
E:;tado de hontem, carente de capital, como 
o Brazil, não deve abandoiw.r a po.pul~ção 
que · trab:~.lha, ao3 seus proprios e exiguos 
recursos. Si os povos cultos da vell1:1 Europa, 
onde corre- o. ouro·. em 9a tad upas, era vando 
·a. vista. perspicaz e interesmira nos factores 
de sua.. riqueza, cercam-nos de cuidado e pro
tecção ·carinhosa, como havemos de fica;r 
quietos, com os braços em cruz sobre o 
peito, nós, os legisladore~ e governo de uma 
1mcionalidade. pauperrima, o dizer aos lavra
dot•es e criadores, aos· grande.~ e pequenos 
industriae 1, a todo' os contribuintes forçados 
do Thesouro da União: « Fa·zei o que ·puder
des, que o Estado ·nada tem que ver com-' . ' "VI>SCO • » 

tra.das do ferro. · 
Infelizmente. Sr. Presidente, não mo acha

va nessa. occasiã.o no recinto, porque, do con
trario, como relator que sou do referido 
projecto, me apressaria a dar a V. E:c e á 
Casa, si não ao mett distincto collega, as ra
zões·.pelas·qun.es a Commissã.o de .E'a.zenda c 
Industria ainda não apresentou o parecer 
em questão. . 

\':. Ex:. ,-sabe que o projecto apresentado 
pela !llnst:e bancada pernambucana, alte
rando as tarifas das ... ditrerontes es~radas do 
ferro,,resgatadas -e a resgatar pelo Governo,·· 
é um projecto de alta importancia, susci-. 
tando seu estudo varias questões e não pa-. 
quenas dHficuldades. · 

Eu, deaccordo c.om todos os membros da 
Commisssilo, çom excepçã.o uniéa do illustre 
collega que hontem fez a reclamação, achei 
que era preciso, antes de dar o parecer! o. 
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p::tl'i\ fonnulal-o peilí1• informaqões ao S1•. ~li
nistPo dr~ Via,çtí.o ; c:-~se pedido J'ui f'eito .e 
tenlw :t eel'I.C7.<~ dn qlln S. r•;x. St\ :.LJH'CSS:~l'<L 
<~, doLI'-nos :u-1 inCormar.~õu;~ porlitla.s. Po1· eonsn
gnínte qnm·o qne V. Ex .• a, C:Lmttt'::te a. il
lw.;LJ'C l.ta.nen.dit Higna.tari.a do 1JI'ojceto firtiJOJn 
s<dJnntlo tflllí :~ Commiss<"to d(~ F:~z1Sntl:~ c ln
t!md;J·ia JJ:ío t[ll!ll' al.~ . .;olut<wwntn p1•ot:dlaJ• :t 
<L[)l'Agentrtc;ão du pU.l'CC'.(\l' ü ;~dÍ::;I'IIS.ÚO tlO ))1'0· 
jodo em IJliOBt:'io· ..• 

O Sil. lllucio Fn,tro-NnÍn 0!5S~~ foi n JXlll· 
. s:.t.mm1to d.o OJ'<Ltlot·. 

O Srt. BliE:\O JJE PAIYA- ... 0 n.nto{ in
tcJ·ess;~-:-:o pdo sm.1 peo1npt;u :Lnda.mnnto. Ad
miro-me, Sr. PJ·osírfnnto, de qut' fuso jiiSt'L
mnll te o sympatllie:) n disf,i1tet:J eullega pcn·
llamlmealln,St·. Estado Coimlwa,qiWIII viosso 
da tl'ibnll:t f'azn1· ()ste judid.n, )_)lli'IJnfl.nto 
S. Ex. ó nosso eomlJ:tllllniJ·ot1c Cummissã.o, 
:1.ssistin <1. rmuiã.o dn;,;t.a, rlULl.JI(liJ 141\ trn.tou 
da noce.~sitla.doü<~~ inf'or.·mat;ões snli<~ii;:Hla.s, n 
s<tl1n pm·fnit:tmc!lto <[U:tl o omprnlw ltllo b~ 
d,os w'1s i;om()s em ün·mnlu,t· um pí1l\1 Gf\l' íJilfl 
consulto os intcl·osses <.to IJ<Üz, ·o respeito os 
]Jl'illcipios CJIIO llm'om l'Oget> o assnmpí;o; o 
pol' isso causou-mo o:-;pecio tcl' sido ju.-;f.:~
monto S. Bx. qunm tivossn ri11tlo r.tzet·,. da 
t1·ilmn:L da C:~mara, n alludidn J•oetamó.qi:ío. 

E111.I·ct:41ttn, Sr·. Pt·r,sidontr~. Clll1lPl'O-Jno 
agt·arlner)J' ao disi;incl;o presidente da. Con'\.
JUissi:Lo, n St·. Nniva, o tor, Pnrn alto r•.a,va
·JJ~t'ii'Ísmo n .~1m r'rJ.~t1unnda, dolk;tdijza., scH~Il
(;:n·t·eg[~tlo <10. iiii~Iltl ti11on to dcJ'ntulcJ· o lil'l:ttloJ' 
da. :u·t~llsaçflo dnlh·ada. (jiiO lltu J'ni !'oit:t. 

O SI~. BtW'IIJ 1-'IJ.HO- Não llou\'o a.er~11~a· 
r:fí.o, IIOit\'o e\t:lltiJi~·:lltiOrrl,n um pedido. 

O S1L Hn::-;o n1-: P.\IV,\ - ApPov<üt;o a. op
porhtllillttdo p;u·:r, declat•at· r1ue ;~ íllust!'o l!;tn
'!n.d;l de Pm·na111 btwo não tel'ü. aiJ:;.;olut.a,mc.n te 
que ecns1rr·:u· (1 t·rd;d;:w da Commis~Tto poe 
Sll:t tlülllOI'!L ... 

O 81:. Hn.Tc:w Frr.rro7 I\'r•rn r·ei)SIIl'Oll. 

O Sr~. Hr·1·::-.:u 111-; PAI\·,, -- .. ~ pt·lrH:.ipal· 
.mcnl;o qnn.ndo ellasahc que o humilde oraclor 
é um dac1ucHes qne ma.is se empanlmm om que 
se dccrei;cm nesta Casa medicln.s tondon tcs 
u. minon.r as ;~spol':\S condições em q no se 
aelw. ala.vo111·a tlo paiz. E folgo,Sr. Prr..iôiclcn
to, em fazee m!lia obscr·va.ç~ã.o porcpre, .qunndo 
nn anno pas8a.du tive a lwnr<t de apl'Csen
i.:u· ao or·ç~arnento da I'ocoi t;.t. urna omol](la 
pl'oi.cetora da lavonea de ("rimo, nKo pude te1· 
a. fclícíd:ulr~ do conktr t.:otn o apoío tios illus
tres slgnata.rio:-; do a.ct11:d Jll'ojecto. ll;í.-rqc 
este a. csp~Jratwa. de q 1w neste anno sm·ci 
ma. i s feliz, con littlHlo com o a.poiu do 88; E Ex. 
)_)ara. ess;~ emenda (l\Hl agor·a, rnu.i:-; ;w i mado, 
renovarei e (1ue ouso Cipcrar ~ej;~ mollwr· 
:'!nccerlid~t. par<t lmrn dn uma, grando pru·te 
d<t lavoura. do nosso p;d;r,, 

O_, SJt. Hrucw Fn.no -- V. Ex. não n.pl'n· 
veitn a, nxplica.t;ão p:~ra (h.zet• j)I'Op:J.ganda. 
em fa.vo1' da. f;lla, umentl:~, por·que não (l agot•a. 
o(~ea~ili,o dist'lo. Vel'cmos tn;_ti . ..: (;:Lrdo. 

O Sn .. Bug:-;o DI·: P ... I\' .... -Nada, mai-s na
tLu•a.l. quo eu me :tpt·ovei.Ge d.e~Jt:t I.'Qli·" oeea
siito em bem do l.llt1:.t. e:vwJ:L jusl.a, eomo é a. 
rlu p1·olil'-gct· :t l<LY<!Ht':~, <'· nhlfo apCJms sigo o 
nminplc! qun mo foi d:t•!o ]JC\IO illuSGt·o. Uovu· 
ta<lo por• J>crn:wllJIIco, qun 110 seu _;IISCIIJ'Su 
do lton1;nm, f'Ltzendo llllltt roelamaçao, tcwc 
emwjo <l(\ mostl'U.I.' sem::~ l.ouv;weis doi:!ojos rlo 
minora!' a el'isc da. lavout'~t em todo o paiz, 
es.peeia.lmente no Eskv.l.o cuw S. Ex. eom 
bnto fJl'illw J'Cpl'esnn t:L nost:L Ca.s:t. 

Est;ou cet·i;o qnc o illustrc Minisl,eo 1lrL 
Viaçi'io se daP[t }H'OfJ.~:~ em da.!'-nos as in l'oe
Ina.Ç~ões p[)(Ud a.s e cu posso grtrantir- a V. l~:x. , 
:i. C:~ma,n~ c c~_p:lein.lmcn ~e J. ba.ncada tln 
Püt·n;nnbucl) filiO, logo que i;aeH inlut·mações 
Uw f'ol'etn l'ol'!1eeiclas, :~ Cnrnmissfí,o de Fa,
zcnd:L e Iwlustl'ia e1unpl'lr•;í. u sen ckvcr·, 
a,presenta.ntlo :í. C:unn.r·;.l. o plll'<ienr orn qumlfXí.o. 
(ilfuílo lie;n; úWito vem.) 

sgssi\n DE 1:~ DE JULHO DE lfJOI 

(\'icltl p~g-. tlil !].-, pr.:senlH volnnw) 

O Sr. Via·iato 1\la@caa•enhas 
-S1·. Pt•e:;idnnto, j:t ni'í.l! <~ a pt·i.Jnoir·a vnz 
quo mo vojn n:~ dosagl'<.td. wul sHuaç·:'i,o du vi,. 
a.bus:,,L. da rceonhncída gon t.itoz 1 do V. Ex .. 
snli.cit•mdo pm·mtssão iHJ',~ oeenpi1l'·lllO t'lllll 
;~,:-;:mmpl;o.~ an t;ot·i or·mo11 t;e rtí.~erüidoH. 

A p11lllic:1çiio ·<lu J'O->II!Ho Llll ntou di~cuJ: .. w, 
pl'Oili!IH:itvlo na sn~sfin dn .hontcm, l1ojo lhlt:~ 
no /Jiario do Con[JI'Cs$o, não t'1 a Slla r,xpJ•os
sTI,o, nnm ao mnnos u.ppr·oxim:~Ll;~. 

As opiníõus ot·t·oncns q11n nollo mo Hiio aL
tJ·i buülas, bom co mo <LS el!nelu:-;ões otn eurn
plot:~ a.ni;inomh com as pt·crní.-:;sus (lllo su
stenl;ci, comp!ct:uncnt;o ,jn~tilleam •~ minln 
reclamação. 

Bcrn sei quc csto faeto t:mto collG1'·11'i:~ ns 
cstylos ollsm·v:Hlos no.~ta (;;~rn~~ra, qw.mto mr. 
vexa, jnstamt~ntt~ pot•quc mo Vl\Jo f'orç 1do :~, 
rnpotiJ' aq_ uillo 11 uo lwn l;nm <li~1~1, tol'lÜIIllo
nw, pm•hnto, iatporttmo, emno.t•oalmcni;n o 
ri-um voll10 rcu.lt~io :•. l'Opel.il' t.tnn ;t,l'i •. dcs
afin:\d;\ o j;i, do todo.'l conlincida.. 

VozEs-Nfí.o apnbdo; V. Ex. ú scmpro ou
vido co 111 ·a.t;l;cnçfLú. 

O Sn.. VmiATo MASCAltENIIAS- Agl'ado
eondo :w..; JIIOIL..; illusfd'CK eolleg-:~s mai~ 
e~ li~ j)t•ov;~ do eondoscnntlnncb, pnço ;~ 
ss. EEx. l'ü{ttva.l·nnHnc volo LoliiJlO ttiHJ 
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e:;l;on. t·oubando :t C;"l.mal':l, o pnlo ineom-
mod.o qun I lia~ e~tou r:;•,mu,nt.l.o. · 

Níto estilo em c;tnS[L os mc11;:; mcreeimcntos 
pm;~orws_, pol'(liiO .bom sei r1uc s?i.o nuUo:-; (n1Zo 
apouulos), m:ts stnt o prestigio do ropr(:sen-· 
ta.ntc p<~la, col~twnnei:.L dn sw~:-~ id(l:Ls, pulo 

O StL Vrn.JA'ro. 1f.\SCAI1.r~:\IIA~ - I•'olgo 
eulll'e:.;s:.~.L',·. 8"1'. Pr•esiüenl;n, quo )t noPnM do 
c:owluc:l;:t de meu llülll'ü :lnligu o colltJg-a ó 
t:1mbr.nn a. mlnlrtt. 

acrwto de suas <:onel usõe~. · · 
.J:;rniJ~r·a, cunher;:t, S1·. Pt·e.-;idoniiP, qne lt:L

blltta,çrLo c compotmJCÍi1 nilo f'aH:un a.o digno 
pcs~oi.ll que ?C oecnp:t llo apanlu~mcnl;o dos 
dcl_Jai;~!S, ser•vtço sem duvida melindt·oso, IJ<tt·:~ 
eu,p rlescmpenlw :tquellas cpmlidadus sompt•o 
lle pl'CSttppõcm, ·í;ocl<wiu. confesso fllW, as rnais 
1la~ vezo>, não o Litzenr corno m·a. para se dc
llC.J<1r', sem as devidas cautela-;, em coruliç,õn.; 
d.o tornu.t~o peoximo da })Cl'feiçã.o, o nií.o 
!<dlw c a.t6 enmpi·omei;tedoe, tal como ~o 
~leu com o meu rliscttrso. · 

Uma vez quo idoneidade nito lhe ftdta, 
mn potlCP de boa vontade d:u·ia o rostlltado 
cle:-lcju.do, tle modo que os resumos fos'>nm 
sem(H'e n. cxprcssfio tl<t VOI'dado d:trlttillo <ptn 
:-:;e dtssn o provou-se da. tl'ibuna .. 

As icMa.s, os conccít.os proferidos pelos ro
preHcntn.ntés no l:i3io do lXtrlamonto devem 
ser· fiolme.nto div1rlgados polu. imprensa,, um:i. 
vez quo mnguom llÕc !tojo mais em duvida o 
concurdo otricaz cnmo o meio mais pt•a.l;ico 
de ;.;o ;tqitn.r :t opiniã.o publietL 

~i toniJo nomo vor1ladoit'<.t osb1 eonvief,'i'í.o, 
1\ .JIISf;anwntc pot·quc p:tdo de outm nlí.o 
melliiS vm·dad.oit·a, qual :t du snppo1· qu;\ o 
flX:Lme do ítSSU!llpl.o 0111 l;wlas n,..; Hl.t:ts rtwd:b
lidadcs, eomo as íthín;.; cp10 S!l clun:nm, eonsl.i
tne l[tn-;i sompl'O, S1·. l'ro.;idenf;o, o vnlrlcnl•l 
~ogtli'O 11_or onde :'ittr•gn :t nlnvo in1lispunsavd 
na :;;olttç:v' dn pl'uldnllt:~s dl\ aiL:l, l'nlnva.tr
<:i.:~ Roci:d. 

Arlmit.to ~onto \'lwd:uloit·o ~~:-;f;u l'ado dn 
nhsm·va.c.:ão, ninruollr nng:tt•:í. vot• eut·Lo l.lUtl 
n:-;.:wgu111nnt.os pt•oduzido.'l na. d1\t',1sa. <la::! JH't:
m t:.;sas :mston r.:r.das :~ lll'o po:->il,o de qt 1:t.lq li C I' 
as:-n1rnptn, eo111o as eondusüeH d.oll:~s tle~~~~~·
rcn tn;,:, pr·o ou t:nn ti·:t, soj:~m onLL'<i.~ litLn tos 
elementos <tplos pa,t'<l. ÍlllfH'os:üutnlt' l.Jem on 
mal tt opinião, eorHjllbLaJJ(lo poP ost.n modo 
adeptos ou ad.vcrs:u·io:~. 

Eis porque, Sr. J>resülonto, cu penso quo 
todo o cuidtLd.o ú pouco no <.tpa,nlmmen to !los 
debates. 

Si fosse esta regl.'tt sompr·e observatb en 
por: certo nã~J cstar·i<.~ ncdt" momcm t~) ~or·
e;Ltl.o de eontrarlcdades, ali<L1 propria.s pal'lt 
iiorlos actuellos fl!W se vccm em situ::wií.o 
i~ua.L. :t minha, I'<lSpoosavcl por a,qnillo que 
nao dJS3C, Cctrt•oga.ntlo com a <ttliiot·üllldc, d.c 
opiniões que ou estaria, bom longe de pedi· 
lha.e poe aiJsurtl:.Ls, tal como se vê no oxtea
cto :.L que mn t'Ofil'o, i.n'leeto no Di(jtrio do 
lroJr.. 

O Sn .. NgrvA. d:t um <~pal't::l, 
Cti.IIH\r!\ V. 11 I 

Nnne~t fug-i dó', l'CSprlnsa.ltili<1a.dc tle n1ous 
n.ci;os, eomo nqnc:t dtdxni dn suxil\lll.a,t• a:-> 
minhas opinFím. 
- ErJI.l'Ot:•.nkl, nJ.u p•lS'>o'r•e:-;polldl'l' pm· :~quillo 
qun JJiLo di~so e 110rn ser· jul:.;adu put• adus 
CJ li C J1~q Jll':ttiq 11\\Í,., .. 

U.\r Srt. Üt·:l'U'l'AllO- .Jéí. nii.u é pciur:o ew
rngaL•mos corn os no:->Mlll pne1.:a.rlos .. 

OStt. VnuA't'O 1\L\SCAIU:NIIAS- ..• o rpranto 
rnais eom os :tUwios c ainclé~ mn.is cum o.~ 
ínmg-itHtr'i.os ! ••• (ApoiaJos.) 

No reAumo t.lo dhctu·:~o que tive a ltone<'t 
~le [ll'ol'eei l' llon tflrn, :-mst:m i;a.'nrlo o 1n0 1r p Po~ . 
,IOCto; entr·e ontL·os topicos, cnntr·:L 1.n filt!.WS 
eu mo opponlto, f(l-SU osi;n: o r ;VI;enw lefJÍsloH 
contra rli-tJeJ·sos dirâlo.~ ~ rr.I1J contrn o dif't~ito 
c;·iminat ~o 1'e[;imcn 1/ns impo.~lo.~, fw:lo l)lUJ 

dcsnatunt tanto o jd i1uu·c·eiltwd UotlitJO rle 
Ensino, r:lc. · 

D:~ simples lei liJH'<J, do.~';o topieo, p(ttle-so 
ln!'edt• <L Y(!l'Ü:ttlo do ni'ín lravm• cu dilo 
Sf\JllüliH\.IlGO f~OIIS<t, Cflln, ;!.[t~IU IJO Ílllf!OillJH'ü· 
hcnsivnl, (\ nv idcntomon Ltl alJstH'tla, lliW:tpan
do-sn dos lirnittlS d:L po:-l'li.bilidado cln lJ:.LYI'l' 
pa.t•tido do t:et•ol .. t•o tln quom pt'Hin ligar· d'1ra:-: 
itléa,s pn,l'<~ rni'Jlta,J'Urn jniZ'J. 

Al/lm disto, rtnn l'rl:tc}Õ.o tnm üu\S pl·üpn
sic;Õi!:·: c:11m :.t :~I'::{ ti lll<Jitt:u;.:'lo <plll lron i;mn ti v o 
a lwnr•.,, dfl ·"tr.-;l;enl; t.t' dr·.st:t tt·illlln:t, d:~ q11:d 
!'oi o rlltlll pt•u,j;odo a. synl.lJc,.;<\ p:1t'l\nll:tda ! 

Si ntt llÜ.O :t.cc•p[l,:lsSo I) Cudigo dll Ensino 
e1n ~:mr :-:ys ;cmm d1· l'td'nl'ma, nii,o o i;:lrHln 
l;:l.mlwtll a.c~·.·\il,;vlo pt~lo vki11 d1l illt\tlnsi.il,lt-
1\ÍOII:.tlida.df\ [litl'<l. O filial liil.IIÍ,o l'lliH:Ol'I'Pll O 
(!ong-l',·~~o ~'lllllu o Uovcr•IJo, n llllt) t.nuli:tl' 
C~iii'I'Í;.(Í[·O ·~ 

Nfí.n pl'neili l i r.· m:dH :vli:~nLn p:~r·11 mn ,jtt . .;. 
Lilie:u•. 

A minh:t l.lrnM\ f1Jl osb. :o Codign de En~ 
:-:ino, ta.! como íoi nlttiHJl'aclo, explica-se nms 
nunc:~, jnstifimn•-so·lw, em fl'oul;u dn. ilontt'in:t 
consLituciona.l. . t 

Uma, vez qnn o Govct·no accniton ;1 üeln" 
gaçã.o <ln reClH'JU:tr• <~ legislaçú.o qnn rcgnlav:t 
o ensino snp;;dcn" da, H.opllbliclL, dwrin. f'azor 
obra compld:~ c em eondi<;õn~ de olnv:tl' o 
nivol orn que clle se ach:t.vtt J•oàtlzido. 

A simples cod ificaçã.•J d:~:-: cl isposiç1ües com
muns exi:stoni.o.-> 'jJ:tr•,t os dinn•so;;: cstu.ücle
dnwntos de in.~trueção s11pcrirn·, nn, opoea 
tl<1 ]wornu!gar~n.o da lei de aul;ur·izn.çã.·J, nào 
t]a.l'ia,S:JIIl <luvida., o l'O.:HtHado tloscjad.o, uma 
vez que o Governo nPstc íil'<tb dlw nã.o rmp
pl'imis'>o cLlgllllltlS dispo;o\i~\i'í:~s r-eputadas in
convenientes, íllteras;o;e ont.Pa::; Q, p;u·:~. Jtno 
fosse olla cornplot<t, erc11~Sc nova,:s. 
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. -- Õ: statu quo da sua legislação não foi · por 
certo a preoc..cupação em que se· inspirou o 

.. Congresso, ac. votar a le~ de autorização, 
/ ,. abrindo mão de suas prerogativa.s, a des-. 

· peito da prohibiçí'lo expressa do proceHo 
constitucional. 

logaros, ?heganrlo n.té a comminar pe_nali 
dacles. . 

. l~ste procelimento, en o · su.;;ten.tei, foi lo
gíco. mas sem nunc .L poder se ,justifi<:ar. 

Uma vez que fui acceita·a delegaçã:o, o . 
Governo tinha que ... dar forçosamente uma. 

I t 1 · amostra. de todo:; o.s genero.s legislátivos 
UM SR. DEPUT:-\.DO-' s ·o é ogico. de toJos os direitos que tive . ..;sem alinidades 

_ O SR. VIRIA TO MASCARENHAs-Sem. du.:.. com <.\ reforma do ensino, éomo scj:J.m . o 
vida.. . · · civil, o crirpinal, o :\dministra.ti v o c o pu- · 

Admittj.r-se ó contl'ario seria. admittir-se blico. (Apoiados. ÃpMt~s .) ~ 
·;: uma puerilidade, qual seja a. de se fazer Poderei ser .taxado do excessivo pudt:\
~: 0: ~uma. reforma tão falln como a legish\ç~o nismo, é certo, mas cn. desafio que me pro
_:',. anterior, eivada dos mesmJs defeitos, o que vem que. não estou com a boa e unica. 
· ·· 'sarJa QCioso quanto inutíl. dontrina, . cuj~l. inolJ:servancin. produz, sel)l 

· Para. que insistir mais sobre este ponto, duvida, a abdiclçã.o . do Congresso, ju:-;ta.
St·. Presidente, si é o proprio vocabuloqucm mente porque despo,ja~se ,de suas prerog:\- · 
nol-o affirina ~ Reformar quer 'dizer · fa.i.er tivas con::~tituciouaes para so enveredar pela 

· - . melhor. estrada sombt•ia de sua pulUtlcãção no.3 des-
.Ora., a simples codificação das disposições tinos da nação! (Apoiados.) 

0 SR. MoREIRA ALVES dá um ap:lrte. communs valeria ·o mesmo que espelhar no 
codigo a legislação anterior com t ·Jdo o seu 
cortejo de defeitos, sem entretanto nada O Sn.. VmrATo MAscARENHAS ---, Si por 
·molhot'<l.l'. principio condemno o Codjgo de Ensino, on-

' Seria, Sr. Presidente, conservar, mas con- tretanto, eu o acceito em seu coiJjuncto sys· 
~ ·servar não é reformai'. thematico, como em seus dctall.tes regul<\-

Foram estas as conclusões que sustentei, mentares, porque na verdade comprehende 
.S1•. Presidente, querendo assim explic.1r o medidas perfeitamente em condicõ~·s de re• 

. · prücedimento logica do Governo, uma vez formar o ensino e tornai-o uma re~i<Iado . 
que cçmformou-se com 6 voto do Congresso, . no nosso paiz; uma~vez que pela legislação 

· .acceitando a delegação inconstitucional. que an-terior mais se cogitava 9-J diploma do que 
lhe fizera. - da. sciel1cia.. _ 
- Não fiquei ahi-tui além-provando o Para se convencer da val'acidade da minha. 
al)surdo de tal systema em frente do nosso aft11•maçã.o, ba.Eta, 81•. Prêsid~nte, a~tender 
l'egimen, o (!Ue, entretanto, não u.contecel'ia a Cama.m para as modificações salutares 
no regimen parlament_ar. por elle introduzidas, as qlia.es se resumem 

· A Cou:;tituiçã.o p'~deral, ro3conhecendo os ~o ~·igor do3 e,xame:~ e, na severid~ade ~le s~11 
. tr,)s poderes cJmo ol'gãos representativos da JUlgamento. ~em e:s,e:s ~ous ponto:s d~ ,tpow, 
- ·,soberania nacional; implicitamente t•cco- I'!3forma alguma de enr:!lno nunea. l$er<~. mora-

nheceu como verJadeira. ·c indispensa.vel a. l!zadora.. . . ~ . 
. harmonia em que elles dcYem sempr•e agjr•, Es.ta.s n~ed1tlas const,Ituem .sem duvtda ga-

·dentr·o dos lirriitos por• ella. tr·açi\c.los. rantw. soLtda. em bom tlo cnsmo. · . 

. As attri~uições de carlt\ um são outras . u~~JCl~~~~lJ~~~~~t~~s ~x~~e:,.,d~~1U1~ti {.::~-
tantas orlJLt?-s dentro das guacs gy_rtlm sem ~o 11 q~anto sej':~otnassumptos co~ti•ove't·Lidos' 

·?1fensa. pa.r~w.l ou genm·a.l~za.dn:, ta.l como o· ,;-~ entt·etanto' 1~edidas dianas da. maio{• 
1tle~J do -plulosopho alle!Da_? Kant, com .r~- ~~deruçãó e d~s quaes me o~cuparei oppJr-

~·Iaçao .ao~ h~mens na socted~de, no e:mrc1c1o tunamente. 
dos dtl'~ltos •de ca.4a. um, simultaneamente A competencia do professor é sem duvida 
como o:s de outrem. . elemen~o que se relaciona intimamente com 

Ora, si o ar~_. 30 § 34 d::l. 'Cons.titui9c1o_ e!'- a divulgaçã'.o boa ou mú. da instrucçã.o, razão 
·' taJ;>ele~e taxa.~t vamente que.é da attr1butcao por que entendo que deve-se a.pur·al-a. com 

prwattva do CongL"esso Legrsla.r sohre o en- 0 maximo rio-or. , 
Eino superior, como ~lel~a.t·-se _ao Go. Entretanto~ o processo que vigorava não 
verno a refo~ma da. legtslaçao <1ue o regu- offerecia criterio segul\) para aferir~se a 
lava. entre nos 1 competencia dos candidatos, ao pass ~J que a 

Entrutanto, Sr. Presidente, o CO.Jigo de reforma, nas alterações que fez, gal'ante a. · 
Ensino 6 hoje lei do paiz e quem o ebborou escolha. ·de professores dignos da mocidu.de 
uão íoi o Congresso, porém, sim o Poder es~mliosa. 
Executivo, regulando cursos diversos, creando Si reconhcl;!o, St•. Presidente, estas van
impostos novos, dando normas para di- tagens introduzillas pelo Codigo do gnsino, 
VMS<.\S J.II'ofi:hões; ;-;upprimi~~dn o cren.r\llt\ ontt•c!-~mto não .J.l~ixo llQ renonhccm· out1·os 
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t ~ntos defeitos que precisl.m de SOl' corri- . Para conclu:ir, Sr. Presidente, eu lembrarei 
. gidos, como condição iodispensavel para que a Camard. o facto de haver a reformaredu.zido 
n reformado ensino sa.tisf<tça a aspiração do o ensino de economia política. e finanças a. .•. 
paiz. · · · uma só cadeira. assim mesmo como cut>so . 

Sem ir longe e para não apontar aquelles _suppleme;-it:u: .• duas vezes por s~mam~r e trus -
com que hontem occupei a attenção da Ca- mozes depois de abel'tas as aulas para a so
marl:t, lembrarei o regulamento promulgado gunda. materia, qua.ndo, p3!o regulamento 
ultimamente para a~ faculdades de• direito, anterior, estas duas sciencias de alta I~o~&-
dc pt•ererencia, não querendo c'Om isto dizer vancia social se ensinavam em duas cadeit•as 
que estãoimmune~ de -defeitus ~quelles que e etnannos differento>. 
to1•am tambem promulgados para os demais· Independem de demonstt•aéão os graves in
instittttos de ensino superior da RtepubUca, convenientes que naturalmente decorrem de 
porque nelles tambem s-i notam defeitos, semelhante alteração (Apoiados). · .. · · 
como mais ·&arde a Camara terá occJ.sião de Porquanto o estado em que se acha a 
conhece~-os; quando a revisio do codigo foi' nação, de lamentavel · penuria economil!a e 
s~1bme.ttida á sua:. sabia cons1deraçã.o. · . de a.dia.ntada crise financeira, como que -de-

De ra.cto, Sr. Presidente . pelo actual ragu- via. inspirar ao Gôverno, já qu·e o Congr(;)SSÔ
la.mento da·: Ft~:culdades de !Jit•eib, a cadeira abriu mão de seu dever. c:msti1ucional sobre 
de direito · constitucional pa::;sou pari o se- tae3 asmmpto9, o desejo d: activar·os estudoJ 
gundo_ anno, sJm que pat•a. i:ito con,:!orre..::-;e que a ellas se refçram, alargando no espírito 
uma r,>.zlo plausível. . • dos moços, sem duvida os governantes do 

Entreta,.nt~ o regulamento de 1896 collo- futuro, a comprehen3ã.o nitida. das nossas 
cava-:~ entre as dh-eiplinas do primeiro. necessidado3 e o conhecimento dos remedios 

E~ta disposição,Sr. Presidente, parece.;..me que, porventura, ' fo3sem exigidos p:~ra de
conformar-se mn.is com a logica. do . que ballar emergencias vindoura~. 
aquella. admittida pelo regulamento· em EntrotaQto, miglobado como foi o onsino .. 
vigor. . _ _. . destas scieneia.'3 a um tempo, quando só em · . 

O lngisl:\(lot' 1la entio, a Him · proéi:lden:lo, épocag divei•sas púdo set• ministrado com · · 
n.ndou de· perfeita cohGrencia com os princi- vantagem, claro fica o cel'.::eamento da fa
pios de generali~a.ção pro~re3 ;i v :~o dos conhe- mi ia.ridt~do dos alumnos com os phonome· 
d men tos <'. a.dq uii·iL·-se, em que SCJ ba'lo:\ a nos econonlico3 e fina. -:ceit•os. 
ped:~gogia modm•na, que pt•Jclmn~~ a nec.JS- Como esmerilhat• os gra.vos proble~nas que · _ 
sída,de do serem. as;imilalla~. em IJrimeiro fot•ma.m a. sr!iencia das finanças sem as na
Iog~w. a~: idéa.s mais simples o dclb par-tir ções t'undamcntaos de economia politica, 
a. in tnlligoncia, gr:~dl).ti vamente, em bu Jc::\ som a 1'a.culdado do discm•nit• os 11tctos e as 
1hs nui:: complexas. (Apoiados). .thcoria.s multiplas quo gyram em .. torno da 
~ o 1·.~. 0 dil•eito publico constitnci.)nal tom pl·otl.ucçiío, circu.la<;ií.o, distrilmíç:ão e coosu-

1/ t 'ú' ' d' t ,1 moua.-riCJ.UOZtL'l. por o uec o as I ~as nuns J'U lmeu -~t·es. u:\ J~' cla.t;o, Sr. Presidente, C!llO um novi,;o_ não 
~cic1nci;~ do diroito, poi'quant J no -os tudo du. 
org<~nizu.~ã.o gcrt•.l do E:;t<~do, dt\s suas ruu- I)OnseguiL•ú.entenJcroscomplicad>s thoorcmas . 
c~:õo.1 e do sou tlm é que s3 vac <~n;~lysat• a sobro impostos ou sobre o credito publico, 
nossa. Constituiç·iío Fmlcl'al, t'outr. de ando com todos os sous cor·ollarios e to:h\'! as suJ.'l 

i I · t · hypo.thcse~, s~m qui.! tl'aga a . inteUigencia ao emanam tot :•.:-~ u.s ets }J:~ r·ws. d t d · t · u · · 
A inver.{ã.o, pois, SI'. Prosidentn, feita pela pai' e o os os movunen os soclaos a l'l· 

t quoza. . · 
relin·ma em este inconveniente que t\et\bo Si cstive3se presente n~?ste momento o 
de ~~pontt~r>,um<\ vez que é a logica dt\ pecla- eminente e querido pt•ofessor de ecónomia. 
gogi~~ modct•na qur.m nol-o atllrma ser esse politica da Faculdade do Recife, e meu iliiM~ 
o methodo que mt>.is convcin n<~ transmissão trado mestre, 0 St•. sea.br•a, eu pedil'ia licença 
de cúnhecimenJ~os de b.nt ~ transcendencit•., a s. Ex. para pergunta.1• si é possível estu
como realmente Q ::;ã') us lettras jurídicas no da.r.-se em um só anno esta.:J duas sciencias; 
seu · de ;dobri.\mento émfirn, da :;ciench\ do quando divididas em doí1s, eu sou testemo-
direito. (Apoiados) nha do quan~o s. Ex. lutava para trans- . 

Não é só 03t~ o inconveniente mais nota.vc>l mittil• aos seus alumnos ao menos as linh:·.s . · 
que enxergo no regulamento em questão~ do ·programma previamente ~raçado. 
na apre.ciaçã) perJunctoria que delle e3tou Acredito, Sr. Presidento, que é . ocioso 
f~zendo, com a preoc~tipaçã.o exclusiva de atliL·mar que o contral'io não admittém nem 
restabelecer o juizo que fo1•mo do valo).,' do mesmo·aquelles que não são familiarizado' 
Codigo de Ensino, já que o resumo da de- com estas sciencias, quanto mais o meu · 
monstraÇão que sobre elle fiz hontem adul- collega. e abalizado mestre, que, conta com~ 
tHr·a··o pot; completo ~ ha. outras de não- me- petencia. de todos conhecida, sabe avalial' a 
1io~ i.mpor•hncí<i.i · ~extensão·r,sma.g<tdora do seus rwsumptos; l.li . . 
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vastidão Sm'pt•chondcntc 1las suas lPis.(.:ipoio.
clos.) _ 

' - ·!. A . Ca.ma.ra, p~Jrtanlo, convir;t - J'or~:~osa
mente commigo om que a int'elicidatlc da rc· 
foenn neste lXtl'ticulé.~l' sulio do _ponto. 

Quct'er·-~c peP~istir• mn~r.melltantc;dtcl'af_.'ã.o 
fWt'<:'L o mr.Bmo tjllO pl'oclam~~r-~" a JJecos
sida,do üc ineutiJ' ·Se 110 r.spielto 11)S alumno~. 
11ã.o a seir.rwia, ao menus em 3eu aprcr~di· 
zado, pül'l}m ;;,;im um ligeiro c J'ugaz YCt'lliZ 
de.lles. (;1poitulos.) 

Isto impori;;L simiJlesmcnte na no_ga1}~~o do 
]}roprio ensino, scrio e emcaz p:H'~\ a so
ciedade. 

Não "foi esta. poe certo, St•. Pr•esidcnte, a 
p:.:eoccupaçã.o do Congt•csso, Yotando :L lei 
de autorizaç;'~o c nem ;•. dô GoYeeno, oxccu
ta.ndo-a.. · 

A an:-trclria CL110 existia. IH~::.:t(' ramo de 
scl'VÍ\'-O publico, t umo o rcbai:mmonto do 
ensino superior· da. Republic;~, impnnha.m a. 
dccretaçU.o Uc mndidas que puzessom toemo :L 
um o ao outeo desses . gra.vc,.; incon vcnionte::;, 
off~nsi YOS d::.t dignidade <h pl'oprin. Repu
lJlicn. o tãll compeonwtt~:lores da. propriit 
sociecbrlP. 
· Na. soluç·ã.o de um pPolJlema. como este, 

affiema. no ta vel pnblici:,;tn,, o leglsl::tclor nunca 
deve se esquecer do quo conYém· ma.is :t. um 
pai7. posmii· llcz homens tle scicnci::t, qne es
meeilhmn, qnc lH'O!~uzam, do que conten;1,s de 
i11et•os profis:üonacs s3rn mcwito, Sllpm·Ji.ci<~es 
c ignot·:111tes, pa.vonc:mclo-so com diplomas 
empolgados :.'t e1tsüt rlo cr-iminos:•. eonLlosccn· 
ch:,; nos êxa.mcs c .pol:t t':übt do jnsti~t'\. e 
honestid<L(te nns SCIL::\ ,i~tlg:tmontos. (1\poic!· 
dos.) _,, ., 

l'\o rmmmorlo meu discnl'~c. conclue-so por 
esto topico : · 

« O 1'Cgulcwwnto da Fhnddarlc de .~.lfcrlicina. 
WJ'J)l'imiu o dislinclivo dos mcrlicos c pltm·
mrtceulicos' ele.:. 

NurlC:t <.L!Iit·mel tal, Sr. Pt•csidcHte, n, si o 
:fizo :~::;c, tePia. alfiJ·marln lJJn:~ invcl!'Jatlo, pot· 
Ci'IC o r~gltlt~moni;o ci.btln fez ju:>ta.mcntc o 
cpnt.rn.rio, rc:voga.ndo, por1~m, o .rlncl'cto 
n. 2.0li!, tle lU de julho de 18D3, c1nc dav:t 
direito a 11111 di .~ tindivo a.o:'l alnmnos quo 

' concluissnm o curso do odontologia. 
Foi contra. r.~:í<L innoyaÇ"ã.o injnst:t c sem 

r:Lzio plansivol (lUC l'cela.mei, p :11· sot• oll'eu
siva. de um tlir·cito adquirido. 

SESSÃO DI~ 15 DE JULHO DE 1901 

(Vide p:tg. 177 tio pt•ésente \' elullle) 

O St•. Cat·los Ottoni- St•. Prcsi· 
tkntc, pedi '-l pa.lavr:l pa.ra SÍlbmettel' ' (L 
consid.era,(:ão da C:mmra. dos Dnpnüulo ; um 
pt•ojoc:to de h;i, que intel'CSS~t v],;amente a. 
gt•ando zomL dó Ji1üll Est.n,1Lo, e especialmente 
<tn fio llistricto, cruo tcn!Io a. subirüt llonra. rlr. 
t·cpt•esml ta.r nc~ta Câsa.. . . 

u 11I'ojocto, quo csttt taanbom assigna(lo 
por a.Iguns compa.n ltciros do lJn.ncn.dn., é o 
segninto 
. <<0 Corigro:'lso ,Nn.cioi1al decreta.: 
At't. l.° Fica. a, sulH\,dmi.nistra.ç~ã.o tl:-t Din.

mani.ina., no Estado de 1\Hna.-; Geeacs, equi
p:wada üsa(lministrtL~:õ es do ~~:~. classe,qnanto 
aos vencimentos do pessoal que a. esüLs rc· 
pu,rth;-líe.:: p~stacs 1\St-tí. no rogu la.mmrto do 10 
rlc I'HWH'CÍI'O do 18!:16. 

Ar~. 2. 0 O pessoal SOJ'{L o segilintc: 
l SulJ:ad.ministJ'ador. 
l CoritéLdor. 
l ·Thesourciro. 
1 lo official. 
3 2°~ officiae~L 
l Po1•teiro. 
:~ Ama.nucnses. 
::l PraticantP.s. 
4 O<trteiros. 
2 Serventes. 
ArL 3.0 Os lagares nova.mcnt<J croa.dos 

sorilo dnsde logo pt•ovidos . por _.I>romoçilo rlo 
otrlcütl, amanucnsc c pra-ticantes da suh
a.dministra.ção, observando-se r1uanto aos que 
tlcatwm vagos as rcspoctiva.íl dispo.üçõcs rc
glllitmen tarcs. 
· A1't. 4. 0 Rcvoga.m-sc as disposições em 
contr·a.rlo. 

Sala, <bssc:,sõns, 15<le julho de 1901.
Carl-o.ç Ottoni. -J"indvlpho 0Mlano. - llfanoet 
F'ulgencio.-.Tolro Lui:; . .:_'J'heD]lhilo OU.oni.
Anton-io Zaclwl'ias. -Yi1·ialo Jl[as'Cm·enlws ,-"-
Lrww1·ti11e. » 

Pondo tm·mo D. estn.~ ligcieas consiuera
ções, peço clc;;cnlpa. a. Ctlffi<W <~ pot• l1avor-lhe 
roulmdo tanto tempo (nrTo a1Joiad1s), agea.-
d:ccendo ao:; meus colleg ~s a attençü.o com 
quB, mais um~~ vwr., me ouviram. 

Ante:> de fnndamentar o }Wojecto, qno tc
nlw a honra do o f1erec01' . ;1 cotlsidct•at;'i:í.o lla 
Oa.mal':t, peç·.o liccn~'n. <to Sr. PI·esiden te, :tos . 
illustres Sr.;;. Deputados, para: dizer pouca.s 
p:t la,vras em defesa. da. minha. elciçã._o qnr, 
em um discut'.';O aqui }ll'ofcrido pelo digno 
relator rl<t Commissã.o de VoriflCa.çã.o do Po-
deres, o_ venerando Sl'. dcsernbargador Trio-_ 
dado, foi taxadn, de c3candalosa. Doou-me~\ 
::.trguic/~o. Esc<tnd::tlos::.t porg_ue? 

Od'nsirlero-me legiéima.mcntc cleit_o. Minha 
ç;mdidatm•tt · foi' . leYanté~da pela colonia. 
dia.mantine11se, a mais bl'ilhante da capital, 
f'oi accoita. com a. mt~ioi.• gentileza. pelhs 
1n•occres })Oliticos c acoll1_ida com entlmsüts-

Tenho conclnido. (Muüo bem; muitobem.) 
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·mo (penloac o de::~vanecimento) pelo eleito• O SR. CAltLos Ü'l"l'ON 1-Da.Lht es.~tt p1·üncira, 
raclo livre c independente do \}, distl'lcto de indie:tç{i.o, nos tol'rnos J·ef'cridos, consultados .. 
l\Iln:ts, ao qua.l dcstn. tribuna cu rendo · es os peocct·es })Oliticos, foi occasião de tliri- ·.
mcn~ m~H;:; ::;il,cero;;.o cortlia.e,; ;>.gt::.deci- gie-me <tOS meus l>ons le:.i.cs a.migos, velho~' 
mcntos. camaradas do lutas polltica.s, che.l'es do meu · 

:Meu olt~cm·o nome (;uTo apoiados) fot.in- partido, inquirimlo dclles como seJ'Üt rcco-
dicado por todos os directorios municipacs cid<t a minha candidatura 1 , . 
do disteicto o pelas suas influencias poli-- A resp.osta de quasi todos, c constante de 
ttcas. Em logal'es onde havia scisão do documentos que guardo com preciosa rccor-. 
parUdo,· foi acceito pelo.3 dou::; lados. · dação, foi d<t ma.ior gentileza. Responderam~ • : 

:iviinlta eleição é li<Iujda., trr.o boa como a me quo era SYI1ll1tttllica, nt1tura.l c _legitima. · 
melhor lht C3.mar<1.. _ · a minha candhhttuea e qne cu podia cimGa.r 

Sou fHlto Ü<l. h istorie:1. cühtdc do Senh, cqm o apoio <ln ·Godns. H:tvia, trcs candttbtos; ' 
pat1•in dnas vozes de minl~<t fa.mi.l:i:.t ; rc~:idi os SP~. FclTCÍI':L do Andt·;tdc, l<,Uicío.c Alv'!o- · 
h:.L 10 annos na. bclla. cida.de de Dhtman- ro M. l\-f;_whado, IIWS todos d.esistil'am. Não 
1.ina; :.~lli fundei minh<L íh.milii1; ahi fui jniz, ftli ao llistl"ido, 11Ti.o tire attl'U;os e não vi 
;ul vogado c jornalista, tendo redigido . o ~teta~. ' 
Jequitinhonha com os Fclicios, Thcodomiro, A clciçfi.o dm1 . t~stn rmm I tarto : 
G. Chaves, .1. Stocklcr',. J. Mach:tdo : ::;011 Cal'lo::; O !;~•mi ............... 5.0f\N 
rol:tclonado no distrl.cto .. o em todo o E:-;t;a.do, Alvaro l\I:ttt:L .•.• ,......... t-i7 
onde fui ,juiz ~c dil'eito OJ11 diver:->a.s co· Salvallot• Fellcíu............ - 7 
nHtl'C:ts, chore de polict<t qucttro vozes e p. ~[atta.................. 1 
lo vice-presidente. o. MoUl'ii.o ••••. , . • • • • • • • • • • l 

Nfi.o precis<wa d9 f1•aml<qmrn. :->cr eluito. A. Olynt!10 .. .... . .. . .. . . .. 1 
(Apowdos.) Voem os Srs. Deput<tdos que fui unanime~ '"< 

0::; S1·s. Dcputa.(los comprohend.om -que cu _mente vota.do c nem lton\'C peoLosto. . . .· .. -
nilo mo sr;mtn.rü\ nesta. cadeira, si a minha 0 Sn.s . i\L\r.At~UL\::> GoNt_:ALYES B i\'lon.Em.A. , ' 
olel'ç·:'ío procizass~ ser o -producto de ft·<mdc, · · · · 
de osc<~ndalo. (1lpoiados.) ALvEs dão apn.rtes. -

· 0 Slt. CARLOS ÜTJ'ON-1-Son 2'l'<tto a V. -Ex ~ Niio SJU nioç.o, já. estou no declinco dct ·~ 
-vida, 0 úiio sm•i:i a2'ora. o uc eu vil'ia i nf<.tmal-u. pcltt gcntilcz:.L com quo pt·oeedou, · tir<tnclo o , 

~ ' .l ma.u cll'oito d::~, pa,la.vm cscandalo, c1ue l't com. 
]H'Oicndcndo i'üt'\:<tr as poetas da: Camara. por mu.gua 110 d.iscm•so do desembargador Tl'lu-
unw. eleição que só honra. quando legitima. · 
( t · l ) . dado . 
.' JIOW( os. - .Ponclel'C i.L Gctl1li:Ü'<t qtté, ~iescantlalo ti vessc · . . 

0 SH. VHUATO l\L\.SCAREl';HAS ...;_V. Ex. é ' havido, <:t cornmisstLO de que S. gx, é rola< · 
eoulwddo em "todo o pu.iz como político e tor não teritL co:J.clli:ido. pelo meu rcconhé·--.~ 

. magisGt>Ullo. cimento. .. 
O SIL CARLOS O'i'ToNr - E'. bond~tllü lto O parece e fol lllliHlimc, como unanime a 

V. Ex. vota.ção da. C<tn'lill'<t. . . -
No parccot· não lut Hl11<L p;:~ltt Vl;<L indicaudp 

O Sn. llALDlNO LoRETO ·.,- (cw oJ·cu.lor) fr<.tudc, ou argüindo í'ttlsiuade. ·· . - · ·- . 
C1·:üo quo lm um mal entencltL O Sr. Tein~ o que ollc s<tlicnttté flUO ha,via.m aetas das< 
d<.Ltlc nfto disso isso. ·. · · qnacs · não . constttvlL a tL·;mscripçã.o, cópla.s 

O Srt. lVL\To\(jlJ! AS ~GON'ÇALVE:'S - Dcmaia, que ni:io csta~Ltlt con(Ol'idas, ;fitlta. de lista do 
ollo tlcu p<LI'uccr l'econltc0onclo a V. .Ex. · cteitoecs, que comp<.l.l'CWL'<ti11, algurna cópia; · 
(~1polados.) ' - sem ostae <.wthentkada. (apartes), ma~! estive . 

reticl'o ás port1s di.t C:unn.l''-" (1uasi trinta dias,. O Sn.. CA.H.Los · 0'l."ro;srr - E' exacto, c 
- 1108t2 ponGo · olle . foi contradictorio. Agra.- reiJetiildo-IM a,migos qtw tosse ospor;;w em ;, ; 

tleço aos meus collegas . estas ilvtnifestn.çõo::r Bello Horisontc a dceisão dtt .. clelção do_·. 
Pará. . 

de a. preço cóm qno m:o honram. ora,· 0 oue &i_ nh<~ <.t minha eleiç-ão com é.'\. .do ~ 
• Eu não cogitav<t rcpl'escnt,tr o meu Estat'ro ':1. 

quando falleceu o. índitoso Sr. conaelheiro Pará.· . . · · 
M:ttta :Machado, que tão brilhante not)lO O Sa. :rvfonEÚtA ·ALYEll-Vê V·. Ex. ·q.ue a '. 
deixoü ncstn. Casa (apoiados); to.i a distincta informação-·não et'iL vcrdadoira. · · 
colonia diámantinense quo cogitou dessa o St=t. 0 1\.nws Ül"t'ONI-Entt·ctànto é certo · 
substituição, lembrànclo que eu <.tinda ·podia que a a.p1·cscntaç~ã.n do pn.t•ocot' coincidiu coma .·: 
:Prüstm· alguns serviços. · .Clelonga rcsultttnte da l'C11Uisif:Ko dos livros, 

o Sn.. VtRIATO 1\lASCAltENHAS--'- N-ão foi só eleitoraes do Pa.rü.. Deixemos est:t questão. 
a vontade tla colonia. diamantifiense, 1uas de Das ornisões quo j(L <wima. assignalamos- . 
todo o E:::tado, · · · · par<.L o cacándt~lo vú.e um abysino. · 

' •, 
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O si. V~n.rAT<> MASCARENIIAs...:..V.Ex. deixou José de Almeila Brant, um moço distinCti~ 
de roiei'Íl'·Se a uma. nova formalidade inven- si mo, illustrado, que tem feito uma. -a-lmi- . 
hd ·. p3lo relator, a falta de registro. · .ni~tra.Ção digna. . de . todo:'! os louyorcs ; o, 
- O SR. M<'IREIRA. ALvEs-Não foi elle quem s~gundo .esses ~ bala.n~e.tes, o· movimenta. ·de 

inventou_, foi a lei. Dutma.ntma fo1 o segmnb: · . 

_· · O SR. CA:RLOS OTTONI-0 digno Sr. relai;or, Renda da s1~b-.cldminiskaç1i:o 'dos Oo1•1·eios d(; 
tratando d,a_ uma eleição som competidor, Diamantina · 
sarrí nenhum pl'otesto _ on reclamação, sem 
qualqu9t' contestação pe-t·ante a commissão, 

. foi de um rigorismo desusado., inquisitorial. 
Tttl foi o afan de cortar que,'no município 

. de Diamantina, S. Bx. sójuJgou validas tr0s 
'secções, no Sel'!'o tres, em S. Miguel duas, 

RCIHht Ol;diJUl'ia. : 
Em 1898 ....... . 
Em 1899 ..... -. . .' 
Em 1900 ....... . 

- 3:3:051$042 
57:398$711.' 
77_: 150$320-

Vt.tlcs lJ:)SÜLes einíttidos: · em Conceição duas, om Ferros uma e em ~ta-
bir•a uma. _ · 

Annullou 46 acta~. · 
Doou-me isto, não Jiàvendo nenhuma de

mmcia de l'raudc, e m'3smo rcclamaç,.'io sobre _ 
-o pt•ucesso eleitoral. · 

Em 1898 .•.••... 
Em 1899 .......• -
Em 1900 ..... . . . 

Valos po~be3 pagos : 
E:n l8í}8 ....... . 
Em 1899 ...... .. 
Em l 00tY.: ..... . 

88:927$610 
87:285$670 
55:850$297 

9: 159$10() 
75:391$031 
59:934$151 

Atllrmo a.o collega, SL'. desembargador 
Trindade, que a. eleiç.ão de S.Bx. não é me
lhor q llC a minha e qua, si não ti ves:;e plena; 
completa cel'teza. de e~tar aqui legitimamen
te eleito, não me sentaria nestas cadeiras, 
que não hom·am quando adquiridas pela 

Tótal-dos voJes eiriittidcs c pagos: · · 
' . " 

fraude. ' - · · _ · 
En1 1898 .. :..... 98:037$510 

· Di bs e~tas pala v r as, pa;;sarei (t j us_tificação 
-Em 1899........ -162:676$701 

- do projecto. · · • . 
Em 1900........ 115:'784$448 

Ello é calcado sobre() do-Dr. Leonel Filln, Renda totàl: -
elevando a classe das sub-administrações da. E in 189.3 ....... . 
Camp_!l,nba e Uberaba, igual quanto ao p3s.,;, Em 1893 .. ; .... . 
soal e vencimentos. - }i;m 1900 ....... . 

121:9i8$652 
H<t:684$38l . 
1:~3:006$617 

Apenas ha. uma fonovação, ó .a determina- · · 
_ ção de que os lagares . novamente creados Sã.o ·dados positivos, -forwa.es. ~ 
sejam providos -por promoção _ dos otficiaes, Repetir os algarismos é i·écommendar a _ 

· - · amanuenses e praticantes da sub-administra-· app~óvaçiio do projecto.: · 
ção, observando-se quanto aos que ficil.rmu . Eu 0 paço. 
vagos as rosp3ctiva.s disposiç-ões rcgulanien. 
taras. · Delles /é claro que a renda. dos tres ul&ímos 

o projecto baseia-s~ na. disposição do exercícios .. e superior a 25:000$ -. a.nnuae:; 
art. 305 e paragrapbo unico do regulamento (art. 305 do r~gulamento postal). 
postal. . _ Pa.ss!'lmos agora aó movimento da "'corre-

O art. 305 do regulamento postal vigente spondenbia. - · 
prescreve : Eis o quadro : 
· · Art. As · repartições post·-1.ós~ da 4"' classe Malas recebidas e eipedidas :· · 

-.(a. que pertencem a.s snb-administt•ações). po-
derã~ p:tssa.I' a 3a quan~o apresentarem, no. Em l89J .... • • · • 19.027 
périodo · de 3 a.nnos, rend~ superfiH' a Em 1900. • · · • · · ~ · -14~570 

,. ·25:000$000. ; ·. . . . . _.....;.. __ _ 
., Paragra.pho unico- Tambem poderão s3r Total.·········· 33.597 -
olevad,ts de classe as repa.rtiç9es postaes · Registrados : 
quando tiverem movimento de correspondan- Em 189~ •..• ; ••. 
cia. p(}.lo menos igual a.o da que. tiver·maiot' Em 1900~ •• .- .•.. 
e~tre ' a.s ~o_utras rap:~.rtições de classe supe
rwr~ Tohl. ....•...•• 

7l.37õ . 
63.(345 

}4I.Ó21 
,, Em relação á sub-::tdministraçã.o de Dia
mantina, dá-se; não -só <1 ~ hypothese do 
·ar-t. 305, como a do seu p:tragrapbo unico.. . 

Cort•espondenCia simples : 

Acabo de receber os balancetes da sub- / 
- it.dniinistraoão de Diamantina e .inform:tcõas 

completas paio director; Sr. Dr. Franci~co 

Eni 1899 •.•. :.· .. 
Em 1900 ••••••.• 

To~a.l .. ... ........ . 

5'74.743 
'587.373 

· __.;.;..~---

~1.162.116 
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. Correspondcncia em geral ; 
l~m 1899 .. -...... · 6.j2:ll9 
Em '1900........ 651.018 ~ 

To~a.l.. ; ....•... 1.303.137 

qnasi sem estradas, já tendo perdido u. es:PJ· 
rança de prolongamento da Estrada de-Ferro 
Central, cujo objectivo toi sempre o Pira
pora; nas aguas navegavei:3 do S. Fran~ .. 
cisco. .. 

O nortº é esqueGido. 
O· Sit. VIRIATO MASCARBNUAS~Nem íui · 

cumprida- a verba de 300 contos dos Jnáda 
para o prolongamento da Estrada dê Fel'ro 
Central do Brazil. · · 

. Quanto(\, expedição !l:l malas, vê-se por esses 
quadros (tue as malas recebidas e expedidas 
p3la sub-<ulministraçã.o dJ Dimnantina fo

·r;tm, eml89fl, dc'l9.0.27, quando a admini
. stração de Santa, Ca,thal'ina,deciMscsuperlor, 
expediu, 110 mesmo anno, I6.;308malas; por- · O SR~ CARLOS OTTONI-Essa: v.erh<L é pJ-
ta,nto, uma, difl'crenç\a, para menos de 2.719 quena, e precisàmos do muito mais,_ _
malas. · A zo!}.a, senhores, é vastíssima, tem o ter-

No c1ue toca, aos ohjectos de. corrcspond-en- ritorio de um .Estado. . _ 
ci:l registl'ada a suh-:tdministração· de Dia~ Houve tempo que pensou-se- em cr.)ar , 

-mantina. expediu 652.119 ·quando a de Espi- alli uma outra província- a de S. Fran~ 
rito Santo, no mesmo anno, expediu 64.6.845, cisco. · · 
uma differença pat'a menos de 5. 27-í malas. ' O fdeal que alfagamos, nó3 mineiros, ·é 

Realiza-se ãs3im a hyp3-i;hese do paragea faz.:~r . de S .. Francisco a communieaç.ão in-
pho unico do art. 305 citado. · terna do paiz.. · - · · · 

Depois, Sr. Preside~te, a zon:t do, norte Ainda hojo discutiu-se aqui communícação 
de Minas, comprehendida dc::Jd.e Iéabira <).tê estrategica, nara soccorrer Mat.to Grosso. _ . 
o Estado íla Bahia, 'é. uma regiãQ ·vastíssima, -Não conheço estl'J.da. cstrategica m'3lhor 
um verdadeiro Esta~o, contendo mais de de que essa de S. Francis,co, ligadas as ba~ 
ilm milhão de habitantes. Comprehende as cías naveg_aveis desse rio-mar .com-o de To- •·-·_ 

·'seguintes com.arcas:, Itabii•a, Ferros, Con- cantins, e est~belecenl\o a communicação in~: 
caição do Seúo, . S.· Miguel de Guanhães, terna até o Pari. -. · 
Serro, Peçanha, . Diamantina, Bocayuva, ._No· __ caso de um . bloqueio cont~nenta.l c ó- · · 
-Montes~clâ.ros, S. Francisco, Janua.ria,S.--João nosso 'camhiho de defesa. - ' · · · ... 
Rtptista1 Mlnás-Novas, Aranahy~ Theophilo Os-interesses· que.aquipleiteamosnãosão · 
Ottoni, Grão Mogol, ·Salinas, Tremedal, Rio sómente de Minas, mas tambem da Bahiá:~ 
Pardo-'- ao todo 19. • · Pernambuco, dos es~adós limitrQphes, ··de· 
1 

Esta zona, como perfeitamenteeonhece a Goyaz, de Alagôas, de toda a-confederação. 
'Camara, é povoada .por l!ma pop1,1lação (Apoiados.) · _. . . · . · 
forte; acti:va; industriosa: aos se.us dotes de _.Ia-me desviando do assumpto. . 
espirito os mineü;os do norte reuncm os de Multiplas são as necessidades da zona que 
coração; elles são frugaes e tt•aba.lhadore:;; repre3ento :mas eu tr<.tto aqui da viação .. 

·. as terras que cul~iyam são fertilissima$,- dé postal. · · · · · · _ 
uma ubai'dade providencial; ellas produz 3m Sr. Presidente·, -e:{aminei um quadro. do __ 
todos os ccreaes; nell_as . fiore~e o càfê, a. confronto da sub-administração de Diaman~ ··. 
cànha, ofumo, o · cacào, o algofloeiro; a vi- tina com as adtriínistrações"de outros· Esta- 1: 
ticultura vae ganhando ~eJ:'rep.o; os.;campos d,os e verifiquei o seguinto: · · ·· 
estão cheios de uma creaçao sadia; abtmda a A sub-àdministração de ])_jàman~ina dJ : 
caç,g.; os rios são piscosos; ··as mat~:.ts ricas de 4"' classe. teJ::t?. 109 agencias· e- 11 empregados; .• · 
màdeiras; temo3 montanhas de ferro; sarras a .a~ministr~ção dôs correios_d~ Pará de· Ia. 
de crystaes, abundantes minàs de ouro e tem 61 agenci<ts e 70 empregados; a de Pa:. , 
ricas lavras de diamante.:;. ·raná de ~a . tem· 67 agencias e 36 emprega~ 

· Com todos os productos dos tres reinos da dos; a do Amaz.onas de2a tem 67 agenciag õ 
nat~eza, ,e_ o __ m suas_ P_()r_ tas_ se!Jlpre_ abertas, 36 empregados; a do ·_ Ceará._ de 2~ . tem 90 
e s~u coraçao.~de ouro palpitando em um .agencias e 30 empregados ; . á. do ._ Mara.nhão~. 
:peito de ferro, na phra:se inspjrada do sabio de 2a. tem 61 ag~ncias e 36· empregados-:,· a. : 
Gorceix; com a navegação de seus rios, o·, seu de .Alàgôas de 3a tem. 63 agencias e 38, e_IrJ. -'_
bispado, sen:ünarios, escolas normaes, fa- .pregados ; á" de Santa Catharina de sa tein ... · 

- hricas . de • t3cidos; .. da 'la.pidação, de ferro, 49 agencias e 21 empregados ; a do Es,piri~o- · 
com o. commercio yivo inter.-:-estadoal,· as re- Santo de 3a tem 51 agencias e 20 emprega- . 
lações com o Espírito S,ant() e Bai:J.ia, _ im: dos; á de Ooyaz de'4~ tem.52 ágencias e 15 
põem-se a necessid.<!de, de melhoramento, empregados; a da. Pa.rahyba do~ Norte de ~· \ 
trazendo con1o comp3nsação a mais perfeita.. tem 61 agencias e 24 ·empregados ; a de ser.-:. ::. 
eJCecução do~:? serviços.- .. . . " gipe dE) 4a. tem 41 agencias. e 13 empreg~ · . 

. Aimmensa zona descripta"é, póde-se dizer, dos; a de Matto Grosso de 4a. tem 13 agen
um:mundo novo; mas vivemos · segregados, cias e 12 empregados-; a . _de Piauhy de 4• . 
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· · tem :34 agenêi.as e 1.2 cmpl'cg~td.os; a do Rio 
Gl;<tndc <lo Norte de 4:1 tem 41 agencias c 14 
empregados. ., 
'Por este quadro, que acabo da_ ler, vê-se 

que a sub-a1lministração de Diamantina su
Jl3rintende . mais agencias do que a adminis
tra.(<ãO do Par{t, que é .ele 1"" classe, mais do· 
qus todas as de 2!1., mn.is qo dobro do· qúc as 
a.d.ministra.ções dG 3:~., o t1;iplo o até oito 
vezes mt~.is elo que as elo 4a. 

Croio, Sr.s. Deputados, que isto . defende 
pcr!'cita.íncnte o projJcto. (Apoiados.) 

Qnaéh;os: <<A dospezi:t actualmcnt3 feita 
com a sub<tclministração da, Diamantina é. 
llo 20:500,?000. 

· l Sub-adnünistrador .. . 
1 Contador ........... . 
l TltCSOUl'OÍl'O .•• - ••. :. 
1 0Il1cial. ............ . 
1 J>ort~:Mo .......•...• 

. l Am:wuenso ...... · .. . 
2 .Praticantes ........• 

· 2 C<.trtciros .......... . 
·1 Ser vento .... , ...•. ; .. 

11-

4:000$000 
3:000$fJOO 
2:000~000 
1:800$000 
l:G00$000 
l:G00$000 
2:800$000 . 
2:800$000 

900,)000 

20:500$00 
:. .Com. o projeeto olova-sc o p0s.3oala 18 em-
. .Ijreg;~dos com o dispcndio do 33:5GO$, ui1fo

l'onç;~ pam 1ha.is do 13:000$000. 
: Dcspezi\ insignificantissimn. p11ra <t neces
·sldade q uc vae occorrer. (!tpofados~) · 

Nós' mineiros somos até modestos no peclíl', 
· cónsiclera.ndo . que as administrações de 3a 
. classe tcem. ~l8 empregados o despendcm de 
60: GSOSOOO . . 
- Peço' o minimo. porque conheç:o a situ.aç-ão 
cconomica, as cliHicuLd~~de financeir<~s do paiz; 
quo cst<~ lutn.nqo com cnol'mcs c1iHiculd.<.l.des. 

Acredito quo o.sta, Ca.mat'<t não_ nos ne
gar<i, este accrcssimo. ( Apoiàtlos.) 

l-I<~ ~~ ohjecção de economia, c aegumcnto 
. de ·maior des1J.cza; mas não procerle. Pri-
1neü·o, porque é ncco.~sario ; scgunJ.o,pul'que 
-c !la, é f'eití~ d•ts .propl'ias oeonomias ela aclmi-
iüstrltç:ão de l\Iinas. . 
. .. o Sr. Fl'a.ncisco Jusê de Almeida, Bmnt., 
actual administrador· ·rlos C0rroios .do :Mímts, 
mo"ço not<t vel, zeloso, ·distinctissimo .• ; 

WO SR-. VIRIA To MASCAH.ENJIAS-:- Pcl'feita.~ 
i1wnte habilitado. · 

. • " 
O norte tem sido abandon~tdo, o norte 

JlL'Ccisa de.sse íh.vor ela Ca.mará c, eu o soli-
cito rcspG;iiiosameutc. · 

( Jlfuito bem; m:~úto b.em. ·· O o>·ado>· é muito 
cpmp;·imehlado.) 

SESIÃO DE 16 JULHO bEl90l 

(Vide pag• ilhl do prt!sente volume) 

O Sr. Mo:i~ei.t .. a A.lve!!§-Em 1898, 
(·reio_ cu, foi apresentado <i, considet·aç:J.!J da 
Camara., pelo illustre Deputado, que tã~ brl
lllantm}lente repre.;;cntava. então o Estado do 
Rio de Janeiro, -Se. Erioo Coelho, um pro

. jt:icto c;tabelecendo o divorcio n1 Bra.zíl. 
Enviado á Commissão respecti va,.esta deu 

parecer fa;voravel é o projeeto entrou em 
l :1.discnssão, logra.ndo sér approvãdo. · · 

Isb feito foi"'cllc retirado d.<t ordem do 
dia, e, não sei 1101' que motivos, <.tté hoje -es
queddo. .· . . _ . - .·· ... . · . . 
'· -Nào é rnuito;l)Oia,que dopõis de tres annos, -
cu ouse pedir a V. Ex. quo desse pobre pro
jcct'o se lembre o, em occasifi.o Ol)l'lortuna.,· se · 
digne de collocal-o 11<\ oi•dem do di<.t.E' uma 
questã.o socütl de summa im'port<tncia. a que 
nelle se ttgHa ·e sobre <~ quD.l a Cttmar<.t deYe 
nHtnifest<H·-se. 

0 SR. ES:.\IEH.A.LDINO BANDEiiA-V. Ex, 
nào acha que, tendo de vü· á disêusslto·o Co
digo 0i viJ.. n'iio h::t razão in\ra. no~ occnpar-
mos desse projecto ~ .. . . 

· 0 SlL MOREIRA ALVES:_~1as CU .não sei 
si cs3e Cudigo vieá, si será. adolltt~do e quando. 

O Stt. G~un-INo Lon.ETo-Depois, hto é _uma 
questão 1p1e póde da.l' log::tt· á discussão e 
ficar rtt.~olvüla aute3. ··· 

. OSR. Mon.EmAALvEs-Supponhaoiileuhon
rado collcga que, discn tindo esse projccto, nos 
convencemos de que a" idéas nello contidas. 
devem s0r accoitas; quando ·viermos discutir 
o Cod,igo neste pont:ó,t~ Cama.ra, quo jti. ter:í., 
Ut1 · hypotlle!o, opinião fbrmada., modificar:-~ 
as disposiç~ões que porven_tura não os ti verem 
do accordo com <.t suaopinião. Que tnconvc~ 
nicnte lta :ilisto '?- · · . .. . 

· o SR. ·CARLos Ü1'1'0NI-:-... só na sua. admr: · Não ·me parec_º que o projoctodÓ cárligo . 
nistração fez uma cconomh~ de 314:000$000. Civil, emuora a grande competencia do seu 

No actuaJ cxorcicio, comparativmnente <tutor e da illvstrada Cómmissão, a c1ue foi ,-
-com o (lo l8U6, a economia é de HO: 000$00 subniettido,seja. · bbra tlo ta.l modo -perfeita-
, ·• Isto expost8, ei·0 io qne. temos 1-ccm'.~os de, que não· poss<t ser Iliodilicada. . , · 
so1Jl'aprtra satisfazermos essa pcquenan~?~cs- O SR. EsMJmA..LDINO 'BÀNDBIH.A --..0 meu 
sídacle .desse E:;ta(!.o do norte, como hrllhante- ap<trte refere-se a. este ponto: desde que se 

. · mente o denoli1inou o nolwe deputado por vae teatar do Codigo Civil, e1n que ba 
: Pcrn<~,mhuco, Sr; Dr .. -Esmerttlclino Bt\.ndeü·a,. ar·&igos cspeclao;s' <1. respeito do reg_imcn 
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matrimonial, me pat·~cc que será supcrftuo 
discutir opro,jocto. 

33 

.SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 1901 

(Vide png. 21'i do presente volu·ne) O SR. Mon.Em.A ALvEs-)l'ão ê. A disctv;;ão 
dcsso projccto lJOderá. serviL· do valioso mtb
sidio ao debtüe (LUC tivernfo:; · llo tra.VM' ;\ . O Sr.. Augusto Sevet•o-Sr. Pre· 
re$peito do regimcn matrimoni<tl, r1u,mdo S1denb, uevo começ:~.r agradecendo <\OS hon:
no:-> oecuparmos do Codigo Civil. rado~ collegas a sua presenç·•, em hor<\ tão 

Seja, por~Ii1, como for, ninguom dirà qne 0 adeantada da sessão, lamentando que, em vez 
. melhor m~w d~ llectdit· a'l quc~·~õ{}~ a._qui a.gi- de terem a fortuna · de ouvir Ol'iJ.dor que pu· 
hdl\i s·,\~a atn·al-a~ i\ perpetuo e.iqueci- desse pa.gar-lhos com a plll'asc a ·gentiloz<\, 
monto. . tenlHt!fi de supporta1• o desalinhavado o im-

Ellas devem ser ft·anca.mente discutidas, perfeito da. phrase do humilde orador que 
-de.')c.lo que se tt'a<tuzam em pl'O,jec ~os. A ca- guard<\ a trib.una.. ( NtCo apoiados.) 
mara quo os approve ou qs rejeite, conforme _O assumpto é muito alto c a minha posi· 
entender em smt alta sabedoria. ç~~ no m01~10nto é muito cheia de responsa-

Isto é-quo é razoa. vcl. _ bll~dades-e a. na. vegaçã.o a.erea, ó a con-
. O SR .• Bmcio FiLno-l~ cu de)•.le .1·,~ .hypo- '{Ulsta dos .ares o primeiro; a. sogunda-t\ 

tl minha posição-é um protesto. . 
1eco o meu voto a favor do projecto. . Protesto não <tos applausos, ao louvor, não . 
9 Sn .. MoREntA Ar.ns~E cu agradeço a ao enthusiP.smo que deve encher todo o co-

V. Ex. em nome da ihmili<'i. bra.zileira. ração brazileiro pelos bellissimos resultados . 
Este system<t de serem aqui inicia.uas idéa.s, obtidos na celebro experiencia, que na. tai·de 

aliá::; de. alta importancia, c não sujei tal-as de 13 do corrente fez, em Pariz, com o seu 
aos tramites regimentaes, é que não é ra- a.crosta.to dirigivel,o nosso eminente patricio 
zoà.~el. (lia mn aparte.) Santos Dumont. 

Eu peço. t\ V. Ex. quo se digno deferir o Prote~to a jsso ·não ; porque entro de <\lma 
meu pedido, mesmo porque, conforme o c coraçao no côro q uc ora se' entôa-tambem · 
que se vencer na. disctwsão, poder-se-lu~ sou brazileiro, tanto como quem mais o 
mandar este projecto á Commi.slãu, que tiver for. -
de dar parecer sobre o Codigo Civil, como Qnom, ·nascid.onesta grandetm•ra da Santa. 
acaba de lemhra.r o nobre Dcput:.Ldo por Per- Cruz, podcrâ. ser indill'ercnto á noticia de 
na.mbuco, podendo ahi eJst\ Commissão cn- que o pwilhão brazileii•o-a bandeit•a da 
contra r muitas idéa.~ dignas. de serem apro- o,·dem. c do Progt·esO, 11uctuou om ·cima. de 
veita.das, constituindo suh.,idio ele gr .. nde outra patria ompenhad;\ na conquista. dos 
montt~, fLUe não tleve iler desprcz<\do, l)Orquc r.res-na. grande campanha do Bem'? Não, 

, o proJocto a que me retiro tbi organizado não allio á minha incompotencia. ( ndo 
]lOl' um illusti·c Deputado quo, ao grande a1wiado.~) a feia mancha da maldade. 
ttLlento que revelou sempre na. discussão de A proposta que ora discuto, apresentada <i 
todas as questões impqrtantes, agitadas n'a consideração da Camara. .dos Deputados pelo 
Cama,rt\, reune o estudo . o mais perfeito, o d.igno representante de Minas Geracs, pa.tt•i· 
m;ds aprofundado desta ma.teria. cio dua;s vozes do notavel aerconauta braziloi-

0 projecto é . talhado em moldes tão re- ro. porque Santos Dumont tambem é fi.Uío do 
strict?Si tão conservado1•es que, e_m'bora. a grande e glorioso Estado do Centro, encerra, 
opposiçao enorme, que lhe moveu aqui o além do voto de louvor pam ser consignado 
ultramonta,nismo, de mãos·dadas com 0 po- na ucta de nossos trabalhos, como homena
sitivismo, pôdo ser approvado em 1u. dis- g.em merecidissima,, a declaração de que as
cussão, como jà dis:m. , .. s.1m procede o parlamento por ter sido en
. Já vê V. Ex. que não se trata· lle' um pt•o· C?n~rnda a solução do secular problema l.Jra-
jccto qualquer que deva ser posto assim á Zlleiro · - · 
ma.rgem, e portanto espero que v. Ex. ·se Sr. Presidente, quando o meu nobre col· 
(Ugnará de, em occasião opportuna, attender Ioga justitiéava a sua proposta;eu dei um niio 
a.o meu pedido. · apoiado ; quando S. Ex. terminou a sua ora,, 

O SJ:t. PRESIDENTE-A Mesa atteuderà a~ ção, eu pedi a palavra. 
pedido do nobre Dcputado,.f'azcndo .figut•ar O SR. Bu1~No DE PúvA - Sinto não ter 
opportunaniente na ordem do dia o refor'ldo ouvido. · 
pro,ject~. - - · · · · · · · · · . O Sn.. AuousTo SI~YEM - Não .. ficou pe1•~ 

--·-. 

Cal'llara v. 111. 

cltdo, porque venho -declarar que o fiz. • 
~em. cozyJprehendo a impressão de pri· 

mou·o momento que causou o meu proceàer, 
mas elle foi pensa,do c reflectido ; t<Lnto que 
ouso esperar da benevolencJa de meus colle: 

:; 
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gas -que me J.eem razão, 'quando me tiverem O SR. VmrA~'o MASCARENHAS-Sentnnos 
ouvido. mts na.lavr<LS do nobre collega. certo tr<wo de 

Eu dei o não apoiado (t ultima lJartc da, pro- injustiÇa. · 
posta,, porque entendo que nos falloce com- o Sn .. ·Aum.:sTo SEVEiw-Quc compctencia 
petencia scientifica. pa.r·a dcdtu·;u· -resolvido tem o Congresso para declarai' resolvido o 
o problema da naveg<tç'J,o a.crca, em que ha problema da navegação aerea? Quem dentro 
seculos esM. emponlmda a. hmnanidévlc. os mous collcgas qüer assumir a responsttbi-

U~r SR. DEPU'l'ADO - A moçü.o não cogita. lidado _desta declaração? · 
disto. - - 0 SR. BUENO Dl'J PAIYA-V. Ex. conhece O 

0 SR. AUGUSTO SEVElW - Cogita. sim e balão ~ 
cla.ramente. Alem de· qao, ·sr. P 1•esidente, o Sa.. AuGusro SE:V8Lw_.Conheço, /sim. 

<nenhuma autorid<Lde mt ma teria. se mantr-es- A su<t descripçü:o, devida ao Sr. Enlmaimel 
tou ainda a: respeito, nenhuma. declarou o Aimé, c::lttt om um dos uiti_mos numeros do 
·que declam tL propos&a.. Aerophile. o protesto que flz não foi filho de 

O SR. :nrucw FILHo-Poço éL palavra. üenllum sentimento menos digno, mas sim 
· · da le<Lld.ade quo devemos ti. vcrd<tde scienti-

0 SR. AuGUSTo SEVlmo - .J<i. me decla,rel fica. Não é <ligno t<unbom nestes ·assumptos · 
solidal'io com W':l ma.nifosta,ções todas de cn- uizct·-sc a.lg-ucm convencido dttquillo de quo 
thusia:3mo e encora,ja.monto que forem levar- t .ll t . . ·- não os :L das ao nosso .1 ustre pa ncw ; com a, -moçao 

. mesmo que estamos discutindo, si elltt não O S1t. B1Ücro .E'J.LUÓ-V. Ex. diz que o pr_o· 
encerrasse <L phrase a que alludi; tanto que blcma não foi resolvido. · 
lhe oifereço o seguinte substitutivo pa.r<:t não o SR. AUGU~'l'O SEVERO -Digo sim, polo 
ser voto discrepa.nte 1to seio do Congresso. conhecirnento do a.erosta.to que foi experi- .· 
Como ella- está, porém, não lhe dou o mou ·montado. Pela. segunda voz, no mundo, • um 
-votó, porque n~o quero assumir, ombortt com ao1·ostato alongado, com barca. alongad<L 
um acompanhamento que ~ne honra, are- suspensa, de holica e leme. _com motor ele
s_ponsabilidade da dec!aração que ella contém. ctrlco ou a peGroloo, sobe, governa-se o voltt~ 

·O 1ueu substitutivo ê concebido nos se- ao ponGo de partida, fazendo itinerario. pré-
gÚiútcs termos (l8:) · viamente determinado, <.tmbos sobre tL Cidacle 

'PROPOSTA 

Proyomos c1uc a, Camu,ra. dos Deputados 
.. faça insel'ir na acta, .'.do seus trabalhos um 

, voto de louvor u.o bra.zilci!'o Alberto Santos 
Dumont, e que a Mesa tclegl'aphe ao-illustt>e 
aereonauta, i'elicita.ndo-o pelo resultado o_b
tido na experiencia feita com o seu balao 
dil'igivel na ta.rde do di<:L 13 do corre11te, em 
Par1z. 
· Sala, ·dtts sessões, 17 de julho tlc 1901.

·Augttsto Seve1'o.-Carlos Cttvalcanti. 
O Sn, VIR-IA'l'O 1\IASCARBNIIAS-V. Ex:·. 

·gosta. da paltwt·a-cxpet'icncht, cn, porém en
~orido que não .foi bem cmpecgada. 

O SR . .~\uaus1•o·SJ~v~m.o-Ncstesassumpi;os 
prova-se, não se diz simplesme'n~o-~u. ~!l
tendo. Pois não se tri:~tado n,ma exl)Cl'tencm, 
cujos resultados foram bellhantes, ü certo,'? 

O SR. Bawro Fu.no-NunctL um balão con
soguiu os: resultados que conseguiu o de 
Santos Dumónt. 
.. · 0 SR. AUGUS'l'O . SJ~VERo-Sinto tanto a 
gravidade das pü.lavras que _estou pronun-
cia.ndo, que peço a, ri1eLlS dignos collegas <L 
graÇa deúão me interl'omperem, .. O pl'cço 
deste "discut•so pódc ser mesmo a unpopula
ridade, q\.w não tomo, l101'(1UO estou cum
prindo urn,"dever. 

do Parlz. . · -
O primeiro em 188,1, com velocidade de 

23 kilometeos e meio; o segundo em 1901, 
com Yelocid<tdo de 22 kilometros (dizem os 
tclegramqms pant '~ imprensa). 

O pl'imeiro dos b;t~õos, a. quo me relieo, 
foi o Lc' France, balã.o militar ü•a.ncez, eon· 
stntido pelos então ctLpit5.es RetHLL'd o Krebs, 
é\ custa, do Est:tdo·. 

Vem de moldo a.fl ui ·faz o t• j ustktt ao in
forl;unado comptmlteiro do Ron:wd c .Krehs, 
o c,~pHão ,a 1-hio, o <l,o genoml Billot, que 
auGol'i.zou <t co'nstrucc}ã.o tio dil'igivel L1' 
li'rance ~ . 

Rcnu.rd, que tliúa. «nd'o vctlm· a Jlena sc1· 
invento1· para imilcw os otth·os», · Ílmtginou ·Ulll 
balílo i;ubular com o fim do conseguir- a ap
prox.im;~ç.ã.o dos contl'Oi:l de teacção _c ~-e:sistcn
citt. Eré~ uma novid.adc o crc.L o canunho da, 
soluçilo. Kl'ób.~, porém, achõu mais. conve
niente e nHLiS-lH'atico a,p;;rfciçQ<tr o qne 
havíit feito o, vencendo a sua opinião, comc
çoti-se a. com;tt•ucção do' dirigivol, do resuL
tado de cujas ex_peri~ncüJ.s todos nos· lcm bpa-
mos ainda. . • 

Os resultados f'oral'n devidos ao. compri
mento da. btLrctL c ;t sua <.Lpproxi~nação elo 
cor_po do balão eoud.uctor. ·. 

0 SR. BUENO DE PAIVA --:--Admira-me que '· 
so,jt\ a Ji'ra.n~~<~ quem <\})plauda o in_vento de 
Ulll Jm.tzilO.il'O, 
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O SR~ ·Ã.uausTo SEVERo .--::Não-d~.ú a gl01~'ia pre por occafnao · das g1•andes i-nclinações d~ 
ainda a nenhuma d <\S duas · nações ; ambas balão conductor. - ' -

· teem muito merecimento· pelo esforço de Só <t j ustaposlção dos centros de tra.cçãó n.· .. 
·;:;eu.:; filhqs em pr1)cura da gloriosa conquista. resisténcta poderá fazer desa.IJparccer ·esses. 

O mel'eciniento de Dmnont é grande, elle inconvenientes, ·e esta justaposição não ex:' '4 
é um aereonauta consummado, apezar de sua iste no balão de Santos Dumont. 
pouca idade ; nlo é, porém, como · disse E. E' o ovo de Colombo. : 
Aimé, no artigo_ a quejá.1ue referi-: .«u??ozovo Emquantq não. se conseguit• que -a tracção '' · : ~::! 
elo nact.i:deiaque vem. d~ Montgo~fiera Dwmont>>, . nos aereosta~os sej<Utpplicada na resultante ,. 
mas da cadeia q_ue, para gloria nossa, .ainda. das resistencias desenvolvidas durante a· 
conserva seus exr.remosuo Bra.zil_:do Gusmão In<~rcha,ó probléàw, da navegação aerea não 
a Dumont. (Mitito bem,.) · terá solução, ouso affirmal-o pelo pouco .qwl ·.-

A f<tma de ·Gusmão . correu mundo, antes ·ienho <l.prend.ido. _ 
<;l.as,colebres exp_oriencias dos irmãos ' Mont- Dar como resolvido o problema pe~os h::t- ... 
golfler. No archivo de B1·unswicl\., exis~om lões de Dumont ou de Renard e Krebs é-o~ · { 
documentos de 1709, r~ferentes á ex:periencia mesmo que pretender-se um àubrnar.fno na~ - ': ' 
da Mac.hina do gonia.l pJ,dre Barthotomeu de ve~ando com a helice collocada al1a.ixo da • . 
Gusmão -o Voador- êuja alma· invoco qmlha. -
pa.r<1. testemunho da sinceridade de minha.s ·E' o mesmo, ··porque a analogia entre _as 
palavras. -=- Era um sabio e um genjo. __. .navegações <~ereà e suhmariml. é perfeita1· 

Não sübiu sómente-quiz dil'igir-se o para respeitada a dilfm·enç(!.da. densidn.de d~s doml 
iss.o pr·eviu tudo. Fez ha,lio alongado, lntl•ca n1eios. l~' UJU_ erro co1npa:rar-se a navegaçãO· ;__:; 
longa c em treliças, c<mta.d<t pela chuf~ igno- aerea com n. super~mai'ina, erro corrente 
rante do . tempo como a gaiola do Voador; nos compendlos de physica. adopt<tdos em 
imaginou motor eloctl'ico (quJm poderá. à.ffi.e- nossas escotàs. . ·.· ·. ; 
IU<tl' que não o dynan:w de hoje .! 'I ) e sonhou . O. inimigo a vencer é o conjttgado, e elle · ~; 
a conquistt~ do:i poto~;, n. civilização dos sel- subsiate-nos baJões a que .me tenho reférid<_i>;_ , ·~ 
vagens. . · · Si -estudarmos, compn.rando· os di-rigiv~is: .:~. 

Quanta idéa grande j;.t se accommodou de _experimentados, de 1850 até lloje,uotaremós · ·; 
uma só vez na ca.heça de um fillw desta ·a ten:dencia pa,ra . a approximação da -b:J.rca.. e . 
terra ! (Mhito bem;· mttito bem.) do ha-lão, com o fim de aproxlmar a. tra· -

Além de sua 1mveta, Gusmãit celebeizou-se cção da,resistencia,; vi~.tó que diversos , expe~ , , 
por muitos outros inv.entos, sendo a:- mais o riiuentadores ,jülgam a justaposição impossi;-.:=· :, 
or~~dol' sn.gr<tdo . mais notn.volllc sou tempo, vol pri:tticD.mente ~ Digó:dtv.e:rsos,de p1•oposito, : ' : 
na, lingua. de Cmnõcs. porque ou não penso a~sim., mesmo com os · · 

Nunca, foi vaiado pelo povo; foi pet•segnído barões conduct.ol'es; • simpJessaccos de g<t~. 
pelo ele)' o inquisidm·, que o tez mol'l'er, mas . O. enthusiasmo pela oxperiencht do Du~ 
nfi.o lho n.pagou n, glorh~. (1lltdto úam; muito ·mont é pel'feita,niontc expliet\do . . Entrcnios 
uem.) _ . . tambem nesse côro do povo ·bi·<~ziloiro, .. 

I~' uma. in vcns;:ão braziloira, ninguom ou- . ·em -seu nome, ·pois que o reprosent<unos, 
stu•tL mais - hoje cont.cstal-o. .Já o atllt•mam auxiliemos o nosso illustrado pa.tricio~ P::tL•a: · 
livros em muitas linguas. que elle possa, proseguir eú1 suas ··cxporion- ,_ ·• 

Voltemos rw assumpto-ao, llil'igivol (io cias o em c•m(lições mais l'<worn.veis. - . . · 
hoje. . _., · - ,· . ·. t E' do J1onte1n tünda o enthusía.smo da. im~ 
. Pot• n.r ealmo, um balão <tlongado, munido peensa. bJ•azileit'41. peloprojecto do aereostl\to -

do helicc e lsme em uma ba.rca suspensa e :Santa 01'ttz . do illustt·e jornalista José do Pa~ . · 
tücngu.da é sempl'e dirigível, destlc que não trocinip. ~ ·:- .. · •. ·. _ . .. . .: 
soja. tão -~oderosa a sua m~china moto1'a. q.ue : . O i~h1streAre~t·e_~ent~1.n~e do Pa.r<.L ~r~ S~r- - ·· 
_às rotaçqes perturlJ.adoro.s se torncQl obsta~ulo ,ze~ello Corre<\';d~strnctlssnno engephe1ro, taz 
insuper·avel. . ·. . . . ,par_te da commissão· encarregada, dt>, obter o::; 

Dumont, o ousado e COl~a.joso aé~·-ooautu.- ~-n~eios: pàra a~ cónstr'ucção doSanta C>·uz,e .éu 
1J1·í1zlleiro, fez um balã.o n.longado; suspendeu 'nãO creio· q~e S. Eíc • ,de l'éconllecida: m~~~ 
a este üma, . btu•ea alongallt1. t<tmbem, com bidalle scientiftca,· tonlla acceitado o cttrgo 
um motor o uma helice, ttrni.ou _uni, leme mt lem éonhecer o pi•ojecto e achal:o boi~. . • . 

· P9P<t do balão conducto.r, -o em um ar. calmo ·. Entretanto·,9 aereós~ato Santa Cruz é l'á;ai·· :: 
fez mai'chal!. o · seu ael'ostato......:.governanda_.;o. Mlmente differente do Dttmont 6°. . . · 
Nein poditt deixai' de fazel-o. Q-movimento ' . O-quo I).lé parece _pi•at_ic(); · j<t. que DnJnolit :, 
de tangage, porém, foi gPande, . tanto. que oc" obteve resulta.dos· .. animad·orés·.-com o ·seu· -. 

. casionou oaccidente de que dão ,noticia os ultilno çlirigivel, é qtte .. a. mwão dEr qu~. ~ . 
, telegt;ammà.s. Nos bn.lões nüüto t~longados, elle digno' filho: vtt a,ti seu· encontro e fhE,\ , 
ii meiws que não- tenham carcass~i. rija e .gaz fi~cHite· os meios p<tr<t - levar a. eil'etto. __ 
(iividido, esto phon~miono hit d~ dttr-se sein· cxperienciu. mais completa-com um a.ereor

7 
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til.to de maior capacidade, paPa melhor Quem poderá ter~ travor em suas palavras, 
-armal-o dos meio::; de vencer as c01·rentes pensando que o resultado que amanhã po-: 
aereas. derá ser annunciado s<:lrá o inicio de tantos e 

Assim pensando, cu terei occasião ainda. tão gra,ndes beneficios para a humanidade ; 
hoje de apresentar um projecto concedendo- será a reforma racional do regimen tri
lhe o auxilio -de 100:000$, _ quantia que butario, porqué o imposto aduaneiro passará · 

. julgo neccssm•üt para ser levada a cll'eito a ser mentir<~, será o-tributo directo de ac-
. unia experiencia em ponto maior. cordo com a protis~ão, com ''· renda, com <t 

Não batamos já as palma'l dit victoria, ; p1'oducção, pa.gando a miseria c :t pobreza 
~otemos o auxilio c encorajemol-o. Quo lltL ra,_zão ·da· miseria c da, pobreza ! (.Mttilo 
um telegramma do Presidente da. Cam:n·a bem. ) Será a considcrn.vcl reducçã.o nos ol'

. diga-lhe isto mesmo, que ê justo c pa.- çamcnto.; militares, que na. Europa ,iá vão 
iríotico. . -sendo a causa. da miscria das nações ! ~erá a 

·• O~ m~us dignos coJ;!cgas, fazendo-me I paz- as nações garantidas Qelo receio igual 
··justiça, hao de ver que nao lhes quero cs- · de todos. 
!dar o enthusiasmo; quando muito, a minha Não valem alfamlegas nem fortalezas. 
preten ç~ão seria, de gnial-os, ( MuUo belit·.) 

Que. ó no.,so patricio confes~, em nome Sr. Presidente, pens<tndo assim, .como 
da sciencia, que. póde pas5eiar o pav.ilhão pôde o meü illustrc c injusto collcga. ver
áuri-vcrde por sobre o.-:; pa,izcs da terra, e cu trav-o· de injustiça em minhas palavras? 
nãoqu~ro que ningucm me exced<t no ap- Na minha alma, pela honra o juro, n(lm a 

.alpuso. mais.podcl'osa lente poderá descobl'ir o mais 
~em, Sr. Presidente, poderá ficar in- leve vestígio de travo r. 

di1ferente deante da. conquista dos . ares, O meu honrado collega ccrta.mente esttl. 
dea,t;~te do invento que dará ao homem o at•rependido da injustiç-a. que me fez. 
})Qder de arrancar ao céo os seus segredos? A experienciu. do Dnmont no dia 13 anima· 

Oh ! O balão dil'igivel! Como é grande, e justifica a intervençiio do Estatlo--auxi
St'ih Deputados! liando-o. Quo elle constrüa um balão nHtior 
. Poder-se andar nes~c mar. que nfío tom Mi e (lUO o cxpHrimcnte apresentando-nos e ao 

. traições elos b:üxios o dos ca.na.es ! Poder-se mtfndo o v<dor do encantado X. · 
marchar por sobre as tormenta::; c as tem- As moç·õc::; não resolvem os problemas. I-Ia 
pestades, livro dcllas ! · 17 annos foi dada como resolvida. a. navega.-

Photographa.r " terl'a e ter a. sua physio- çiio a.erea. e a questão se conserva, entre
nomia perfeita, corrigindo os mappas ! Dar tanto, no mesmo pé de então. -
soluçâ1l justa ás' contench~~ d~ fronteiras Não ha muito, o imperador da·Allemanha., 
internn.cionaes ! Poder dizer o que são as quo é poet:t, pintor, guerreiro o sahio, 
tl''istissiinas pamgcns polares, desvenda.ndo· declarou em eart<t do seu punho ao ma.jor 
lhe.i o Crio segredo ! ("Yuito bem; appl(tttsos.) Conde J.c Zeppelin resolvido o pr·oblomn, 

1~ mais do que tudo isto- potler garan- condecorando-o com a, m•dem 1la Agui<L Vm·· 
tira paz, porque o balão <lirigivol é arma. molha do la. classe. 
tão gt•amto, tão poderosa, quo pódc carregat• O rei da Ita.lia. fez igual dccla.raçfi.o, :t rn
comsigo o incendio ás ma.ttas, aos campos speito de· um ba.lã.o i t:.dip.no, do systenw. elo 
cultivados, :.ts pastagens e ás cidades, c de Zeppolin ; o, a.pozar dos doere tos dos dons 
contra o incontlio só a capitulação. ( Jlttito poderosos mona1•ehas, o problmna não está. 
bem.) ,. · resolvido. . 
· Póde c lm de ga.t•a.ntir a. p~tz, sim, porque 
póde chegar sobro o inimigo, guardado por• 
uma nuvem que lhe servirt~ do manto, sem 
ser presentido, e derNmar com o ineendio 
a.miseria sobre um paiz inteiro. E dea.nte 
da. tal expectativa, a sabedori(!. humana, a 

. garantia da vida, o instincto da cons.el'VaQão 
do individuo e das nações só teem um re
medio, uma sahida : o accordo fraternal. 
(Applattsos; muito bem.) 

Então, o B1•azil ampliando a. Cormuln. do 
Monroe « A America · pa.ra, os Americanos :.· 
dirá c A TEIUtA PARA A Uu:t.!ANIDADE! :. (Mui
to bem; muito bem.) 

Ora, Sr. Pre::~idento, quem não se en
. thusiasma, quem não se enthusiasmará ~so
·:Jlhando essas grandezas todas ! 

As aves guarda.m aind<L como o seu reino 
exclusivo o vasto oceano atmospherico ; mas 
eu confio que não longe <le hoje, por Dtmwnt 
ou qualquer outro ln·azileiro, poderemos ver 
passar por cima do todos os povos o ao lado 
do estandarte da pttz, o auri-verde penclcro 
de minha te1"?'a. • 

Por cima do todos os paizcs serd. Brttzil. 
(Muito bmn.) , 

. SP. Presid~nte, já. vou cansa.nt.lo a, pti,cion .. 
c1a. do meus llLustrados collegas (nã11 apoia
dos), por isto não entrarei na questão scien
tiftca, que não interessa agora ; ó muito 
arida-uma .mistur<t de physica. e de mo
canictt, uma parte da, qual não está · nos. 
livros, preciatt·se ttdvinhar. 
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· E'.tão difficil arrancar da natureza à con
fissã.o do menor de seus segredos·, e elles sãÓ 
tantos Q tJi.o grandes ainda ! 

Vou terminar; Sr. -Presidente, pedindo. aos 
illustres representao te; da -Naçã.o, aos re· 
prcscnta.ntcs ·desta patria. que é tambem a 
de Hl'l.etholomeu Lom·cnç:o O. e Gusmão ; e tle 
Alberto Santos Dtnnont, . · qne acceitom a. 

. minha pt•uposc·a subst\tuti va. e o meu pro
jccto concedendo a Du.mont o <LUxHio de cem 
contos de réis. 

Ellé ha de sentir a sinceridade dest:1s mar 
nifestg,çõcs, que lhe bã.o de valer-por um 
grito de encorajamento. 

Que trabalhe o quJ vença, rlando-o balão 
tiirigi vol; a. que chamarei, . V<Llendo-mc do 
bello vers) de Rostaml : . -

« .•. le pacifique 1nnem.i de la guer1·e » 
(Muito bem.) _ 

O meu projecto é o seguinte 

PROJECTO 

O Congre3so Nacional (lecreta : 
· Art .. 1.° Fie<~ o Go\terno a.utorizado a abriL· 

o creditJ d~ 100:000$ ao Mini:-;terio da. Viação 
com o fim do se1• entregue :.w St>. Albol·to 
Santos Dumont como pt•emio, pelo resultado 
de sua. e;<periencia tlo um lw.lão dirigível. 
feitl\ em 'Pariz a 13 do cot·reute. 

Sala. d'as sosNüos, 17 dll jnlho do 1001.
Aug~tslo 8e vtwo. -Ut.l1'los Ca valcanU. 

Teniw' concluhlo. (Muito btJm; muito bem. O 
o1·adot d al11·açaclo pelos Deputaclos p>·esenles.) 

SI•;SSÃO DE 18 IH·~ JULHO DI~ 19tH 

(\'Ido pa~. 2H !l'.l presante volnmo)• 

O Sh· .. ~Wonso Costa-Sr. Prosi· 
dente, V. Ex. o a C(tnera me devem -per
doar a. oü.~a.dia. do cnti•a.e em debate sol>r•e 
matm'üt estranha á. c!l.rroit·a q_ uo sigo, sendo 
na.tuP~\l qúc soja, estranha ta.mbom a minha 
competoncil\. · · 

l~ntretanto, Sr. Prosülento, a. Jl1at'inlm n;~
ciona.l, o seu estado ilctmü, o se.tl doseuvot vi
monto. mer·ecem da Ua.mi~ra dos Di.!pntallos a 
ma.is a.cut'il.(la attcnção o ostudo conseion
cioso. 

Si nã.o fôr<\ esta c:onsillcraç'ão o si não con
tasse com a, honevoLenci.t dos hom·ados mem
bro~. d:t. Commissão de M:~t·inlw, e Guel't' .. 1., 
sempre t;IT.o gentis, cu, tl~ eel'to, niio teria 
pedido u, Jmln.vr;,, pa1·a. t'a:zor t~lguma.s ob.:;m•
yaçõt~s sobro a <m~onrb rio ScníJrÜo, ~Jmeuda, 

ao meu vet•, muito prejtÚlicial aos 'interesses 
da.n.rmwJa, como a.c:.•.ba de demonstrar o hon
rado relat·)r da Commissão. 

Demais, Sr. Presidente, todos os as
sumptos apresentam ao observador duas 
fiLces, a da parte technica proprlamente,cujo · 
estudo cabe ao3 competentes, .e a da pat·te · 
gercü, qtiu estü, ao ;dcance de todos v.queUe : 
que podem dedicar ao estudo elo <1.ssumpto · .. ,, 
aJgum<t attenção. . ' ' 

Patra, discutir a, parte tachnica a Camara. 
conta em suu soio competentes ofliciaes de· 
mal'inha, e <\cabo a mesmo de ouvir a pala- · 
vra autorizada do !lúni·ado almirant3 c 
distincto collega Deputado pela. Bahia., cujo: 
nome ·do~linarci com a devida venia,, o Sr'. · 
almirante Alves Barbosa. · 

Tenho, St•. Presidente, certo desvelo c · 
interesse pela sorto da niarinha. nacional. 
V. Ex. é testemunha qu~ em 1897, dis~utindo ' 
o . pr•ojecto que fixava .. a despeza desse 
ministerio, tive occa.sião do fazer larga~. 
considerat;ões sobre o assuinpto, concluindo 
por uma emenda em que pedia ao Gove1•-__ . 
no apresenta.s::;e ao Congresso um quadro
goral das unidades bellica!) existentes, e ao 
mesmo bnipo que formulasse um projecto 
tio t·eol'ganização da marinha a ponto de 
pol·a em condição de attender ü,s necessi· 
di\des dt\ n:\ção e ás da defesa. da:::~ · noss:..s 
co~:; tas. 

O Brazil, pa.iz novu, tle vastos recursos e 
Uwsollros invejaYei:-1, ostú., como todos os 
paizes c1ue di .. ;põom do taes riquezas, exposto 
tt l\Obiçtt edtt•angoit•a. · 

Não os~amos liVJ•o; de que uma nação am
biciosa, ttp::>iada na. tl>l'Qa, em seus recurso3 
pemmiarios e \a.mbcm a.cossada pela necessi
dmlo do IJr•ocm•a.r abL'igar suas vastas popu
lações, pa.t•a. as quue.'l os l'et;p3c~ivos tcrrito
l'ios já. s'i'io pcq uenos, lance pa.ru. esta ou ; 
aquollo ponto do nosso paiz olhos ambicio
so:-;. 

E' cxa.cto quo podemo~ contla.1· no pa.tl'ÍO
tismo naciorud, tple ü tbrte, podemos confiar 
mesmo nos nos.-~os hahitos e costumes indo
mitos, i.sto qno (l um como re,quicio dos nos
i::os _tempos selvagens; mas tu(lo isto não ser•<L 
tal vez bu.sta,nte pai' a, nos li ber'tu.r de de.~gostps 
St~rio3, c<:tso tent1amos dever c.:lte ou u.q_uelle 
ponto do nosso paiz illVadido pot• uma, ua.ção 
poderosa. 

Ultimarnentc, Sr. Presidente, a im. 
pt'ensa, tom a.nnunciá'do que na Allema
nha s~ cogita com muito interesso, .llc se 
th.zor conquista, em tet'l'itorio americano, 
por todos os meios, sem exclusão mesmo 
do3 recur·sos violentos e bellicosos. Não 
acPedito, entretanto, Sr. ·})residente,_ que -
peta. ima.ginaçü.o da altiva e douta. -Get•
mn.nia. tenha passado a idúa. de conquistat· 
<.t:tJ.<dCJ. tLcr· p:.trticul:a. do ter rito do am:ol'io:tno 
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·e pl'incipalm~nto lmpdleiro. Não sol~ :q)ol_ó- cuja, feento fignral'ttl11 João Femandos Vieira, 
gista exclusivamente. da civilização get'- Felippo Camarão c outros, cujos només a 
ma.nica, como muitos o sã.o ; nfio faço apõ:;. hist_o~'ia registra em ·pagiilas inunarcecivois. 
logia _de sna. grand.eza c do muito quo o· Ante a muralha que o patriotismo pernn,m· 
nôsso paiz lucraria si · só ·pal'a a civilização hucano levantau, os esforços dos invisores 
germanica tivesse lançado as vistas e só for::un baldados ! . · ·. · · 
para a Allemanha · tivesse voltado os seus ·Não pretendo 11arrar aqui os episodios 
olhos, como pensava. o meu illustrc mestre, dessa campanll::t , gloriosissima que foi a üa 
de -saudosa. memorit~, o Sr. Dr. Tobias Bar- . invasão·hollandeza, a I'ésbteücia hot·oica da 
reto, que sempre a proposito ele tudo e em Bahia, e Pernamhuco cont"a a podêt·osa JÚtgão 

·· todos oS' momenks fazia a propaganda da conquistadora,ncm é meu intento rememorar 
õivilizn<;ão gei>.manica,do seu desenvolvimtil1- os feitos de alto p:Ltriotis·n1o e cxtt·aordin::n•ia 
·to na:s sciencüts e artes e -ém:tim, em todos os . abnegação que pernambucanos e bahianos, 
·ra'mos do vasto saber ·huinn.no-; mas si não por essa occasião., tiveram ensejo de prati
faço essa apolog·i:t e si não penso que sô ila. Al- c ar, assombrando o mundo, resistencia tão 
lmuanhn. devemos bobel' luzes e inspirações, decidida;_ mas (pal'a r(núlm• êulto aos horóes), 
eomtndo, Sr .. ~residente, não act'edito Cille, dovo lembrar. que João Ferna.n,des Vieira., 

- povo alhmente industrioso, preoccupMocom tendo sido por vaiias vezes proçurado pa.ra 
out1•as conquistas que não estn.s em que se entrar em ·accordo com os represeútantes do 

. - ~el'l'n.tntl. sa,ngLte e e111 que se ~<\crificam tan- govm•no hollandcz em Pernambuco, afim de 
·ta.s vielas preciosas, não acreditQ que a Al- climinuir o seu enthusiasmo e ardor patrio
Jenu:mhn. · tenha. . tal pi•eoecupação a -nosso tico pela defesa do tcrritorio que elle jul
·respeito. Ma.s, si. é - a.ssim, não devemos, gava. n. SU<!- patria querida, fazendo-se-lhe 
·comtudo, estn,r despercelüdos, porque, como promessas vantajosissimas, sempre recusou 

· dizia. Camões «nunca eu louvarei ca.pitão qüe . tacs propostas, sempre se mostrou altivo o 
(lisser eu nã.o cuidei..» Assim, fazendo estas sol)l'anceiro .a transacÇões indigmts de sou. 
consider1l.çõ·es, seguindo este rumo de idén.s, car~tm• e de sua posição . 
. eu pen::;o que };i o paiz tem necessidade de Poucos exemplos, St•. Presidente, a his· 
n'lanter uma. organização militar completa., tm•1a registra de tanta, abnega~.ão o hc· 
esta inó'sma necessidade so faz senti r com roismo ! 
relação á roll,rinhn. nacional. 1\Ias é que Fel!fw.ndes Vieira estu.vn. alta.~ 

Eu disse que não temo as ame<tças de umn. monte compenetrado de sua elevadíssima 
conquisii<l. estrm1geh·a e não n.julgo prov<wel, missão; a. intiependencia de seu Pet•nu.mhuco 
nem a temo não · só pelos p1•ecedentcs hlstori- era uma missão sublime ! ' 
cos, comopeh~::; nos~as-coudições de povo que fa,mbem não pôde ser estr<~nho a. v. Ex., 
ama o solona.tal e S<~berá. ompenhtw <\ ultimn, nem <t Cn.sa, que este cxtraordina.L'io pcrso· 
dn,s suas euet•gia.s n:t defesP. do smt liboedade e nagem llistorico lcvn.l'<l. o seu- amor ;t causa, 
do sua indeptmdencia. Exemplos historicos da. Inrlepon<lcneht, qnc clle julgava santa, a 
'lo alto v<tlor ni'í.o nos f<~Hn.m. V. Ex. dovo t:ll ponto que nu momento em que mais 
z•ecoPdar-so do que, quu.n<lo nos tempos 1n·i· pn<lCI'OS<L em a situaç:ão.dos holla.ndezcs em 
mitivos tht civiliza~ií.o braziloil·a, os ft•twce- t.Ol'ras pcrn;tmbucana.s, no momento mn quo 
l'.Os, n<~ç~i'í.o mnprohcntlodot·i~ c forte naquolla de um fio dependia a victoria, nno vacillou 
ôpoca., proctn•;•,vam csblmloccl'-sc aqui nas em lançar fogo a. tmhts as suas plantações, 
immodia~.õos do Rio do J<tnoiro o tambem no destruiL• todas as suas propriedades atlm de 
Maranhão, os pouco8 n:Lturncs de cntão,tmxi- conseguir, por meio da ruína, da desolação 
lio.dos pelas fol·ças :portuguez:ts, oppuzoram- que cercara os inimigos, o desanimo, o de· 
lhes brllhv.nte e tenaz resisteneia e Duguay sesp~ro e<~ re:;irada das fol'Ças holla.ndczas. 
Tt•ouin, Willegaignon e todos perde1•an1 as po- Fecho aqui o pa.rentllcsis, pois não prc
sicões adquiridas, os pontos conquistttdos,pcr- tendo fazer digressões· e V. Ex. deve cstat' 
dendo, tn.mbem, pela t'lm;a da lição tiicmenda, l)lenal}lei1tc convencido -disso. 
as espet•anças de novas conquista.s. Poste- Pedi a. palavi'<t P<~l'a discutir a. cmendtL do 
l'iormente a Bahia e Pernambuco foram in- Senado ao projocto da Ca.n1ara, mas, antes 
vv.d.idos pol' podet·osas esqundl'<1,S hollandoza::;, de f<tzel-o, antes de entral' no assumpto, 
comma.nda<las po1• capitães famosos dac1ucllo V. Ex. ha de pcrmiWt• que prepu,t•c as 
.paiz, que possuía então o domínio dos m;~- bases em que deve assentar o meu nonsa.· 
ros, levando por toda n. p:wto as suas ban- monto, que é o seguinte : não temo absolu· 
·deirns vencedoras, o tudo domintmdo pelo tamcnte uma invasão conquistadortL .da , 

· prestigio de suas armas. Fot'<tm g1•andes p:trto do naçõea estrangeirlLs, não só pot•quo 
os sacriftcios exigidos do Bl'a.zil, então colo- a vn.r:rGidão do nosso territorio du.r-nos·ha 

· nU\, pn.rv. que a noss:L independencitt fosse margem :1 alimen·tar uma gttot•ra <le rccm•
conquistada, o que só so conseguiu pelo sos, intel'minavel, ootno porque a.s nossas po
lJa,triotismo c cstoJ'ço <los nossos malol'es, a ~uhtçõo,, ~:.t silo IJ[.ts~antc dunstts e vasiitts, · o . 
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.~ nosSó )!ovo llastantc valente e intrepido,p~ra Pela nossa · Constituição, todos osbràzi• 
. saber reagi!• por todos os meios e fórmas, leiros em dadas condiÇões são óbtigaCios ao 
· c011tra essa · tentn.tiva,, que contrai'iaria a sehriço militar de terra e.de mar. Entre.• 
nossa hii3toria, o nosso passado tão rico de tanto esta disposição, aliás democràti~a~ · 
tradições gloriosas. . : . ·.. n:iuitissimó democratica, porque não abre ex~' 

Mas, Sr. Presidente, apêZé~i' d.e t::o11fiante, cêpção sinão nos casos em ·que as exce_pçõet:r,. 
não nego, nem disso nos esqueçan1o .~, o· são permittidas c ,justas, tem sido procrasti~ 
estado da nossa marinha actuaJ (agora . entro na1ÜL · até Jw,je. }i;' exacto que o Congres::;o 

\ áirtconsidei'açõessobi'e o assmnpto) ; o o.it.ado· Nacional _ tem .tentado varias vezes rcgplar : . 
. da nos~a ·marínhp. n.c ~uai, c:müoconfessam o caso ; ·tem-se tent:vlo pol' varias vezes .: 

ditrerentes ministros em seus rélatO:t·io"s, o os torrün· uma: realidade a , dCterminaç~o da, 
que são competen'tes ll.a ~ materia, naó é nossa . Constituição ; mas, ou porque as leis 
sa.tisfa.ct;orio. até_l!oje propostas não tenham preenchido ~ 

· Nos pri.meiros teínpos da Repul!lica, ]Jl'Üi- todos os requisít.os necessario"s, ou porque o 
clpalmente n[) Governo do glot·iqso Mart:ich<tl proprio sorteio seja em toda }Jarte do mundo · 

· Flori<tnó Peixoto, solJ o. influxo ljatriotico uma . medida ·que provoca protestos' cni al- .. 
·de tão (listincto re1mb1icoJio,tentou.-se molho- _gúns l?~úzes, e at.((Í·cwohlções; não se tem-· 
rar,tanto qtw,nto poss}vel, a nrmadrtnadotHtl, executado ató então a disposiçãO constitü- , 

-augmentando o numero de noss<Ls unidades cional. · . .. · · 
heJ.licas, mas a; situação financeira em que se PrcsentGmente as fontes ínais abundantes , · 
(iiicontra,iia:i11 .. dopojs , os Govemos da, Repu- em qUe á armada· .vae éncontrar pessoª-.l p::~,ra: : 

· lllica, . as ditnculdadcs cüt que 'se cmba- o corpo de marinheiros naciona,es. sã:o. as? 
raça,ram as melhores vontades, os .ma.is .esoolas de ~q)i~endizes nosEstados; mas estas· 
enthusia.stic0s esforços, tudo isto tem concor- nâoforllecem o numero necessa'eio. 
rido para que o impulso dado por aquelle Comprchende-seque ô solda,âo para o ex- .: 
heroico soldt1,do se tenha nullificn,do. ·. · ercito . possà . ser 1~eérutado ·. de momento; ;. 

Pércorroildo-se o relatorio do Sr. Ministro Irias níí.o se concebe que .da mesma maneira : 
da, Múi~lha, verifican:ws que dos 52 navios, ~(3 proceda con). . relação c~ marinha, pois .q11e ~f, 
avisos, transpor.tes que constituem tJ, nossa nfto se é nii.trü:thcü·o quarido se quer; para · 
marinha do gnerrà. gÚl.nde parte est<i im- sel-o é preciso a,prendizagem e tirocínio>;' 
prcstavel, pois só 20 acha1n-se em estado de Dalü a :vantagemde :mgmentar o numero . 

. · pl'esttu· serviços· e 32 so . encontram uns em das escolas ·de aprendizes marinheiros, nie· . 
a bitndono C0111l)leto, outros em coJ"icel'tos, o lhorando-se as existentes e dotamlo-as elos :: 
outros, emtim, inteil•amen"te detm'iorados. · meios necessn.rios a se tornurom bons esta--

Ül'a, Sr. Pl'esidcntc, V. Ex. coü1prcliende bolecimentos publicas.. - . · · , 
que umn, c:trmada quo conta cincoenta o Não ha, muitos dias, St'. P1•esidentc, a 
tant9s n::wios, avisos c trnnsportos, dos quaes Co.mttl'a n.ppr.ovon um pro;jecto e este pn.s-
30 se ach~m em estado imp1•estavel, inca- sou sem discussão, sem a nttenção quo o caso 
pa.zes de, em momento flmlo, préstar os met•ecia, ostabelecendo o sorteio sobre os in-. 
serviços que :t ~ação recjum·. (! uma [l.rma.da d.ividuos matriculados nas capitanias do.s 
que não corresponde absolutamente ás no- ditrcrentes Estado:; marltimos. . 
cessiclades do paiz,mesmo em estitclo ele p~1.z. Disso, St'. Prcsiclcntc, que o projcrto tin1la · 

Por outl'o lado, Sr. Presüloui;e, o _pessoal passado qnasi dcspercclJidamcnte; com otrei- : 
da, :mmtdtt é insignificante; o p·l·pprio St·. to cllc 11ão foi cUscuticlo e ou mesmo, que 
11inish•o d;~ Mttrinha confessa ú.}.Hi.gina 39 o pretendia fazer sóbro o assumpto algumas ' 
~oguinte : ·. - · considerações porque o projecto é, a meu ·, 

« Apezar de tel' a,ugn1entado o estado elfe- ver, inconstitucional, altamente prc.iudicial 
ctivo do corpo do marinheiros nacionaes, a.o into.resse d~. conm~ercio de muitos ~s~
nã,o é ello bastante pn,ra em pouco tempo tados da RopubJJctt, n<10 o fiz, por motrvo . 
precnchm• o m1m01'o nccessai'io (t lot<tçã,o dos todo possoa,l. . . __, 

. nu.víos da armada. . . . . Reputo, Sr. Presidente, o pl'ojecto de q~eg 
As escolas do upron1Jizcs marjnlwiros, quo. tenho í'u.llaclo, ipconstituciona,J. pelos . mot1-;J 

íonm creadn.s com o intuito de pl'cenchcr vos que, com licença de V. Ex:., passo :u.
ann'tw.lmonte os Hlaros que se dessem no expor. ..· ·. . .. ··.·. . ··: 
COl'PO de marinheiros, ajnda nã.o pudm·am os a,rtigqg da Constit~içrto q~o tfatam. d_() ._. 
até llojo satisfi.tzm· o ftm vis,Ldo, .. devido á cir- sc.rviço militar obrigatorio nao :podem : so~ :; 
cumstancüt do sm·cm om numero muito limi- interpretados separadamente, po1s elles · SO ·~: 
tado. » . coinplotnm o se coinlliJlam. · · .: 

Bem yô V. Ex. qüe é o pro1n:ioMiJü~tro 0 sn Morti~IR\. ALvEs Mt um apa.rte. · 
da Mal'mha quem Be encarrega de nos d1~tw '"' · ·. ' . . . _ . 

. quo lta gl'aru.los claros o muita.s va,ga~ no . O Srt. AFFONso CosTA-Si a ConstttUIQao : 
corpo do marinhoiros nacionacs~ · oiJrígu, todos Of> fJra~Hciros ao f!ot•viço m~lit\ll,' 
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n'o .excrcib ou na mar•inha~ não se compre
hende-como só as populações mar•itimas. de 
certos Estados sejam sujeitas ao sorteio 
para o serviço na armad:.t, excluídas assim 

· as populaçõe~ dos· Estados centt•aes, ap2zar. 
.. da . disposição' do art. 86. 

· Or•a, V .Ex. comprehende que, si a Comti
tuição obriga todos os ,brazileíros ao serviço 
mili1a.~', a l\3i que estabelece o soeteío para a 
marmha de entre o pe3soal sómante matl'i
culado nas capitae3 dos Estaclos maritínl::>s, 

·.· fero ·os p't\~ceitos gerae.3 em que assenta a 
-, _ Constituic;ã:>, estabe1ecemlJ excepções que 

. não se comp:i.decam com o regimen. 
Esta é a in~o·nstitucionalidade que noto nes

·. ·• sa-dispbsiçã'l legislativa. E~tmlemol-a agora 
_:·.pelo lado de s~1a~ inconvenien~ias, desvan

. -, tagens e prejuízos que advirã.o, com certeza, 
ao commercio de Pei•nambtico, Ba.llia, Cear:l 
e outros E-1tti.do3 d!l Fedel'ação. 

S,or~ciar sobre as populações dos Estados 
· maritimos, p:.tssar a. rede sómente sobra- o 
pessoal m:üt•iculado nas ca1)itanias do.;; Es· 
tados maritimos t} afugenta,t• do sm•viço ma
ritimo desses mesmo,; Estados grande nn· 

_ mero do individuas, com enormes prejuízos 
para. o commet•cio. -

·Nã1 ~~ só em' noss() paiz infelizmente, 
Sr. Presidente, qu;3 se observa esta aversio 

·e má vontade ao serviQ() militar. Na Europa 
mesmo V. Ex. sabe qual a contrariedade 
.que todo cidadão experimenta quando é cha
mado ao serviço das ar•mas; poucos volun
tariamente S} prcsGam a scguie a carreir~ 
militar e- o exercit) e a armad:.1. nos p1izes 
europ3us ot!er•ecem vantagens e convenien· 
cH1.s, o que entl•J nós absolutamente não se 
d..: .. 

d •• 

O sorteio sobre o pessoal matriculado .nas 
· capitanias dos nos::~:>s Estados tr<~.rá como re

sul_t<Ldo quo muitos indivíduos que hoje vi
vem no serviço m:wi ti mo e se engajam como 
trip:tlantes dos n:wios mercantes 1hgirão 
dos engajamento;;, porque cnga.ja.r-sJ no ser
viço m-:~.l'itimo é a.r•r•is~ar•-s:) ao sorteio, é t\l'· 
l'i$cn.r·-s.-~ a. set• cha.m:vio pat•a o sel'viço da 
at•ma.tla., duranb pl'azo longo. sem va'1tagens 
n sem cnmpans:tçt1~1s ca.p~tze:l de éantat·. 

Soja como for, urge sn.hít• desta situaÇão 
rlosrie que· o sorteio, por emquanto, não pôde 
set• poar.o om pratica c as n()s~as escola-; do 
aprendiz);,; m:trinheil'..)S nã.) dão o pessoal 
precíso pat'<t a. nossa mar·inlla .. 

Por sua vez o volnntarütdo se:n premio 
est:~.ba1ecido pela Constituição, tanto p:J.I'.1 o 
exercito como p~r:1. a. armada, nã'J dá O.:l re-

.: sultados dese.]a.vels. E nã.o pôde dar porque, 
Sr•. P1•esidente, quem il'lí. VJlunt1.riamente 
ongajal'-so parJ. o serviço do exercito ou da. 
. armada.? que vantagens ofl"el'ece a cwreira 
militar ao cida:dãu 'para que est3 a. inicie, 

com.J praça ou como m:trinheil•o _nacional, 
Nenhuma. 

No exercito, attendendo-sJ ao gra.nde nu- . 
mero fie aU'er.:ls oxist:mtes, as promoçõe.-: ho.ie 
s~i,o difficillimas; e na m:ti'inh<~.? 

Verifica-se dahi que o pt•eceito consti-tu
cional que est:;~,belece o volimtariado sem 
pt•enlio não armou o Governo dos meios oa.- · 
paze.:; de pre:mcher os claro3 do exercito. , 

-GôSh muito, Sr. Prasidente, .de consnitar' 
os relatol'ios dos di.treeentes ministros <la. 
Repnblica, pJis nelles sempt•o se eilcontrani 
dados intcrc.ssante3 sobr0 os assumptos que 
discutimos, tlados e inrorma.çõ33 que muito 
auxiliam a.os que, como cn, discutem .a.s
sumptos que escap:tm ú. competencia. pro· 
pria. . .. 

O Sr. Miniska da Mat•inha nos . inform::t 
em sen ultimo rolatorio que em 1900 apenas 
ass:mtaram praça na esquadra sete indivíduos 
volnnhrlamente, furnecendo. as e~cohs de 
aprcndiz<Js márinheil•os o contingente de 
261 praç.1s, s::mdo recngajadas sete. 

Este facto prova :pJ.tcmtemeni;_e . a necessi· 
dade d:1 manutenção das escolas de a.prendi
.zes marinheiro3 e t:t1vez a creaçã.o de .no
va-;, uma vez que o voluntariado s.em.pre
mio não d<i, resultado, o sorteio não so fez, o, 

-parece, por muitó te'inpo ainda não se fal'á. 
Assim, si a Camara não adaptar uma pro

videncia. s3ria e·energica, no sentido de fá
cilital' a obtenção de pessonlhabilitado pal'a 
a armada nacionaJ, e uma vez que a dimi
nuição do pess:)al existente irtt se fazendo 
sentie cada vez mais, o Governo SB encon:.. 
trará mais tarde em sitlúçã.J pl'ecaria, tehdó 
de lutat• C)m difficutdades até :para obter 
pe.,:soa.l necossal'io aos proprios navios.~ .. 

Não pense V. Ex., Sr. Pre.3idente, que o 
humilde o1·ador• que vo& t'tLlla sej ~ injmigo 
em gm·,d do· so!·teio ; não, St•. Presi
dentJ, o qne. proton<lo é· qnê' a lei do sor· 
teio se,ia. vasadr~ em mohle:1 lal'gos o con
venir.ntos, de hl modo que cot•t•espontla aos 
nossos tl1~SHj'1s e ás nece.3sidtMlBs n·•.ciotne~. 

Ot• • .. St·. Pt•o.sidente. o quo eu temo é que 
u Stn•&oio. n:•.s c •.pit.1o::~ dos gstudo.s maritimos 
tome coi•es p:)li .ic:'.s, levant~-..n<lo pl·econcei
tos. p3sso:1.es ; temo que. em d ),cl·•.s c i t•cum
sr.:tncbs, em dados momentos, elle venh;J. t\ 
sm• um meh de pol'i3eguição, de modo que 
o <tue tívm• p·•.d1•inho e protecção p::>ssa. os
cap:w das m:;.lllá.s do sorteio, nn.s o <lesp,·o
tegido que não tiver- p.'.l',\ quem app~ll<u' e 
recort'<ll', não consígt\ livt\w-se do s~rviço 
obriga+o1•io por tr·es n.nnos. 

Bem vê, V. E'<., que a lei do sorteio 
milít:w dmmmdn. e.~tudo set•io, c.)llscíencioso 
c segm•o, de mn.neil'.l. quo não se vá tra.ns
form:n• .nos Est:1.~os om <wnu~ política, de 
perdcguiç\ão e tyt•annüL Comprahendo, St• • 
Pr.::~sirlon te, qno de3::ns comnüs:::õe.s faÇ:uil 
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J.nrte nro.s cé\pibe.;; os peesidentes das muni
cipalidades. pesso:ts que, em ·gm·a.l, occup.1m 
p:::>sição s:>..liente e independente,-qué, si são 
politic.~-s e filiadas a este ou aquelle partido, 
teem, comtudo, consciencLt de seus· altos 
deyere::l; officbes-~d:1 armCJ.da. na.ciom.l, :>.cti
vos ou rafo~·mados, havendo v.ssim h;~rmonia. 
en ~re o elemento miUt:1.r e o popnb1·. per
tcitlmente represenbdo . pelos p!•esidentes 
d ·.s m.nnicip:~lid<~des. 

Y. Ex. comprallende, Sr. Presidente, que, 
não es;;a.ndo o _p1iz acostumado á execução 
de semelhante· medida, ella deve ser posta 
em, pt•atica suasoriamente, tendo-se muito 
em vista fecha. r' o mais pos:Ü vel, as portas a 
todos . os 51-buso3, excepções ou violencias. 

A ·t'lio ser a:ssim, a nã.o sa· estabele
cm•em .estn.s I'egras, _bastante gJ.ra.ntido
l'{LS do diraito do3 cidadãos, eu , vejo ·na 
lei do sor:teio pa.t'a o serviço da arnlada ou 
do exercit_q uma ameaQa. á liber·d<l.de· dos 
cidadãos, _em cuja. defesa os bons patriotas 
devem sempre corre1•. 

Assim, pois, emquanto não se faz o sorteio, 
o GJverno (,ia R~_publíca deve manter as 
escolas de aprendizes marinheiros, desenvol· 
vendo-as de· modo que a entt•ada alli, ao 
envez de apresentâr-se como uma cousa de 
quo3 toJo· o mundo foge, seja, p0lo contrat•io, 
pt'OI~Ul';:tdll. com interesse. 

O _Sr. :Ministro d:\ Mar:nhl, abundmdo 
nest·1.s mesmls considerações que venho t'a
zcndo, diz: 

«Na con )inuaçã.o deste relator lo. vereis a 
condição de tod<\S a.3 escobs não só qu:mto a 
editlcios, como t:nnbem qun.nto aos recursos 
insignific mtes de que dispõem pai\t a educa
ção dos menot·es. 

As medid1\S pedidas pelos comm:md:.mtes 
da-:: cscobs são ul'gante;:;, não sendo possivel 
melhorã.r as condiçõe] do nos:3o pessoal, sem 
qlte ellao;; sejam <tttendidas. 

A esc,la. desta. c~·.pital, cuja lotação é do 
300 menores. requer augmen t:> de '1rôfesso
rJ.{, pois ditficilmente dons professores de 
instrucção prirrt'~ria poderão cumprir conve· 
nicntemente a sun. missão. A' da Pa.r<1.lly1H 
esUL int::tlla.da em edificio que não cornporb 
mais de 70 ttlumnos ; ll''- de Pernambuco, o 
ensino profissional deixa mnito a desJj<U' 
pela fLüta. de m .torhl pt•ecido ás dilferent::Js 
disciplinas e na do Rio Grande do Sul, out1•o 
tanto so obsei·va.:. 

de educ~ção pa.1•a seus . filhos, a: qumn não 
podem da.r de -outra maneira ins·t.rucção e 
profissão.. . 
·Não compl'ehando, p.)is, que se procure · 

transforinal~as· em deposito dé vagabundos 
incorrigíveis, em casas de simple~ correcção, 
para onda se reméttem os· vadio:;; e capoeiras 
perdidos, já fvrmados m. esc9la. de todos os 
viêios, sem po~Jsibilid:Lde de emenda, sem es· 
timulos nobre.~. sem brio, emfim. . . · 

São estas, Sr. Presidente, as considerações' 
que éu t1nha a fazer por hoje sobro o p:ço~. 
jecto. .. -

Estou fatigado, pois ainda me ach.J em 
co,nvalescanÇa de molestia que i:ne pt•ost.ou 
no- leito, ·durante tl•Js · dias ; . e; por isso, 
es ta:.ndo a hOl'i a esgotar-:se,. peço a V. Ex. 
que me 1'eserve a palavra-, afim de que 
possa continuar as m_asmas· considerações na 
prox.ima ses~ão.-

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 1901 

(Vide pag. 26i do 2o vol.) 

O Sr. Trindade-Sr. Presidente, a 
Camara ouviu hontem o illtMtre repre.~en· 
tante (lo Rio Grande do- Norte, meu distinc·i;o 
companheiro da. Commi~sã.o do Petiçõei! o 
Po{iercs, na impugnação do parecer em clis· 
cus:'lão, reconhecendo Deputa.do pelo 5° dis· 
tt'icto do Rio de .Janeit•o o Sr. Dl'. Paulino 
.To:~ó Soares d3 Souza Junior, e em sustenta
ção da. emenda, que S. Ex. com outro distincto 
colbga. da. Commissão ofl'ereccu a e.'lse 
pa.recet'. -· . 

A Ca.ma.rn. ouviu a palavra. ln·ilhn.nte dt> 
honrado eaHtrlvetso no~ fundamentos ilo't:m, 
emenda, o.i!or•çando-se S. Ex. com rara. habi· 
lidade para convencer a Camara . ~c qne a 
verdade matet•ial do proce:Bo elmtora.L o a. 
verdade moral do es·~rutinio da eleiç-iio do 
5o districto'uo R.io ele Janeiro se acham con· 
saaradas em -sua emendt\, reconhecendo 
Dtfputado o St•. Dt'. Francisco Rangel Pes· 

na, sendo destituido de todo espirito .do 
jlLstiça o parecer em discu.isão, emittido pela. 
maioria da CommifBão, da. qual sou humilde 
relator. 

Or·a, Sl'. P1•esidente, si as es~olas de apren
dizes marinhoil'Oi! são, prasontemonte, a t'onto 
mais almndanto onrlo a armada nacional vae 

Eu, sr. PI·esidente, poderia. poupar it Ca
mat•a o sact•ificio de ouvir neste momento a 
palavra desalinhada do ultimo de seus mem
br•os (nr7o apoiados ge1·aes) ; sou, porém, o 
t•olator·llo :se parecet• c esta qualidade im
põo-mo o dovor• do dofondel-o, amparando-o. 
floli golpos quo com tanta crueldade lhe 
thHI'oohl.lu o mou illustt•o amigo e digni:Himo 
t10IH\m.nhall•o, nnito polit.o d•' sacl'ificio qu~ se 

, buscar o pJssoa.l lle que cal'üca p!U'Il. o; ser
viços da esqLmdr<t, ni'ío comprehontlo pol''iUB 
não havemos de dotar es .. m.s escolas do'! moiofJ 
nece8sarios á edunn.ção completa do; tnBllO• 
res, fa.cilit3.ndo-lhes os enga.j:•.mentos, t1H'• 
n:mdo-~',f3 Pl'OCUrU.dí1S p310:> PlliJíi eoino HlL9!llol 

, .. '· ., 
Olllmara V, l!J. 

t) 
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chama Com missão de Verificação de Poderes, de Rezende houvesse sido interposto rec~rsõ .·. 
a que nos achamos atados por dever do . para o Supremo Ti'ibúnal Fedm'al. · · · ~ 
nosso mandato. ' · o SJt. o1,1vF.lRA Fwmmt~mo-Ncm ·podia 

Desde j;t peço a S. :.Ex. considere como não h a ver. • - · 
dita qualquer expressão que no correr de 
minhas considérações, JJOi'ventur-a, e8cape e O Sn,. TIUNDADE-Podia haver. 
possa melindral-o, pois que só devo tei• p:u'.x O SR. OtrVmRA FmuEÚmno- De elefção 
meu illustrado amigo c C)mpanileil'o pa- estadual 1 - ' · 
lavras de estin'w., consitlerr~.çõ.o c até de a111or 0 SR.· TRiNDADE-De torlafl, em visktdo 
mesmo (l·iso); peln. no~sa j(t longa co1n·i- . tÜ't. 57 da Constituição ·da Republica., qt~e é 
'\"encia no3ta Casa, que desejo se prolongue amplo a toda.s as. causas de oll'ensa de direi-
ate, o fim do seculo. -(Risos c apartes-) t t d · 1 d 

St'. Presidente, em ne.nhuma outra occasifw. os gara.n i os nos mesmos, vw an o-se : os. 
seus preceitos. vi c om~i o illm>tro representante do Rio 

Grande do Norto revellal' mais ta.J:cni;o 1 mn.i.or O SR . . TAYARÉS r>E Lnn -Não neguei 
lmbílidade ele n.rgtm1entaçào,, rev\~stindo-a que pudesse haver esse recUl'so. . ,.,. 
(lo brilhantismo da fti1'ma, do qnc hontem ·o SR. TRINDADE...;_, Estol.t i·espondendo ao 
na defesa rle unia causa Púl'dida pcra.nte a Jiosso illustre êollegn. o Sr~ Oli,;eira .Fi
verdade moral do escl'ntinio, mnito cml)01''1 ·gneil;cdo, ~~ q tH~Úl n.li(ts .. muito gonsidcro o 
.}:i, a imprensa proclame o seu triumpho pela . estimo · pelo sen passado c pelo -seu pre-
ym·drulo material dos votos ((ue e:>tã.o con- seúte. · 

- tados, o que aliás não n.credito, pela con-
fiança que deposito nos sPntimcntos de justiça O Sr:.. ÜLIYEJRA FIGUJ~IRJmo'-Muito ouri-

. llesta Camara. ' gado· 
· Nã.o a.credito, St•. PresldeJlte; que n. Ch.ma1'a O SR. TRINDADE - App1ico tamlJcm a 
dos Deputados consag1;C i)Ol' e.;sn, annnnciada . V. Ex. as mesmas . exp1'essões de mtima o 
m::l.ioeiLt de votos conw :verdade a conclu~fí.o . a:trecto qúc ha pouco dirigi n.o meuillustre 
da emenda da minoria da Commis . .;ão de Po· companheiro rle Commissão em-adverso, -infe
dcre:-~, reconhecendo eleito deputado pelo 5° Iizmente, 11este momento. E j(t. qlle fa.llo em 
districto do Rio de .Janeiro o Sr. Dr. Fr::~.n- compa11heiro de commtssã.o, devo confessar a 
cisco Rangel Pestana., em sulJstituiç~Ii.o do v. Ex. e ú Camára. . que pela. 1úinha. idade 
Sr . . Di.·. Paulin·o José. Soares de Souza Junio1•, · me sinto const1•angido nessas luctas, Qü.O po~ 
qne l\ maioria dos::a Comniis5ft.o, em seu pa- dom gera.r-sllspeitas aos so11timentos do 'jus· 
rec~r. reco11heceu como o Deputn.do legitima~ tiça cm :que $Ompre me inspil•ci, quor como 
mente eleito pela maioria. do votos obtidos magistrado, que fui por longos am1os, quet> 
nn.s deiçõos logac~. · como sim}'lles cidadlío. 

- ·o Sn. Srr.vA ÓJ..sTno.-:.Não n.poin.do. V. Ex. Vozr~s- Ningem é capaz de suppor isw 
sa.bc que sou indi.paz de magual-o, mas o seu de V. Ex. (Muitos ttpoiwf.os .) 
pl'ocedimento neatc pm.•ccel' indica que V.Ex. o SR. TR.JNDADE- Acceitei oste ]losto de 
llnixou de ser Juiz recto para ser part.idario. sacl'ificios m)1 que se 1110 collocounesta casa, 

O SR:. TruNDAüE - P<U'a quo V. Ex. me porquo, no cumpr•imento de mcu~dc\~eres .• 
faz ta.ma.nlla injnstiç:a, a mim (1110 tanto o ,jam:lis recusei o posto, púr mais arriscado 
:~p1•ecio? (Apa7'Lcs.) que somo confiasse. Neste po;)1;o tive do . en

St•. Presidente, o i11 u.'ltre Doputn.do, autor, fpontn.I· a ci:l.usa de <lous di3tinctos flumino.nsos, 
o pai gerador da emenda, do parecol' em dis- cada qual mais notavcl pelo seu saber e pa
cuRsão, como a Camara ouviu llontcm,fundou tri.otismo, de que .]tt deram brilhantes provas 

· a sua argumentação em defesa. da. mesma nesta Curna.ra, quA tanto lamenta. a sua ali
em dou$ pontos: 1 o, a legitimidade da sencia, os quaes disput.:l.vam o mcsmologar 
junta a.p1n'auo.ra. do !1° districto do Rio de nesta. casa.. A preforcncia. só 'deveria sm• 
~T<tneiro, a. Catilara Municipal de Rezende. pí'ocnrada. na ·legitimülado th~ eleiçTI.o, e 

o Srt. TAV.AH.ES .DE LYRA _ ·mss. e quo nã.o esta. lcgitimida.de encontrei patente, cla.l'a, 
mnnifcsta do la.uo do Sr. Dr·. Pa.ulino .lúS(! f:1zia que. sUí.. o da leg· itim. idade desta Ca.mura, Soares de Souza .JunioP o <.L l'cconheci con-

émuot>a estivesse convencido de que ella, era tra a. pretençã.o do Sr. Dr. R.angcl Pcst11nn., 
legal. que, velho como cn,mo sot>ia assá.s agrn.<lavol 

O Sn.. TRINDADE-V. Ex. uisse que a Ca.~ c honroso tol-o ainda . . como companheiro 
mara. de Rozend.c não era illegitimn; })Ura nesta Camn.rn.. (Apm·tes.) 
constituir-se em junta. apuradora c conferit• Peço ú. Uamara, se digne tledispensa..r-me 
diploma ao Sr. Rangel Pestana., o não oPa a.queUa generosida.clc coni que 0~1tras ve
illegitlma porque, primeiro não está pro- zos me tem l10nr:1do, ouvindo-me nas 
vado q.uo d.a (luplic~~!\ da. elciçito municivai co11stde!·açõos (tne iO.ÜI,t\~· •k\T\ no mcnos:pirito 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:02- Página 3 de 9 

para as conclusões do parecer em diséussã.o, 
que tive a honra dé relatar, e ·estou certo 
quo a Camarao a.doptar<'L. · 

Ü SR·. FAUSTO CARDOSO dá um aparte. 

O Sa. TRJ,NDADI~- Reatando o fio da expo~ 
sição dos ~rgumentos do illusi;ro collega ex
advetso, disse S. Ex. : 

2°, poi·que não é exaéto que se ache ainda 
mu vigor a disposiç.ão do --ai't. ,18 qà. lei tle 
oi'ganização municipal do Estadodo Rio de 
.Janoh·o; e não é•exacto, . como- affirrr\.:1 o pa
recer em discussão, porque semelhante dispõ..; 
sição se acha revogada ·pelo art. 2° dà lei do 
mesmo Estado n. 373, de 21 de dezembro de 
1897; éonstante de üm papelsii1ho :que S. Ex~ 
w dignou rle mostrav-me na 8Ccasião. -

o Sn .. TAvAims Dl~ LYRA. dtL úm apàrte. 
0 SR. TRINDADE -V. E:c engànon-se 

completamente. 
Esse pápelsinho que contem essa lei do 

18\)7 não falla de supplentes de vereadores 
e nem tem a minima. applicaçãq ao caso .. Eu 
a examinei é aqui está. (Mostrando.). 
. Srs. Deputados, a lei de 2~ de dezembro 

de 1897 do Estado_: do Rio de Janeiro, etn 
que o meú honradú companheiro de com
missão fundou a stia argumentação para 
combater a razão de decidir do parecer ein 
discussão, no caso allqdido, trata de p~o~ 
videnciar par·a o caso especial da. apuração 
da cleicão de vereadol'es, no principio do 
novo trionnio, dispondo que; não se reunindo 
a. camara ou na falta os iinmodia,tos de ve.;. 
readores- atü o decimo · dia a apuração da 
eleição de vm•eatlores e jnize.~ tle paz, será 
i'eitn. por uma, junttt, que a. mesm;L lei creou 
só para esse ftm c_ no caso especial. Nada 
tem com a lei orga.nica que estabelece as 

· regras par•t à constituição c func'cües dos 
conselhos municipa.es nt\ qua.l se apoia o pa

O Sa. TP..tNOA.DE-Não ha ·tal ; · a lei não -
.diz jsto ; 'para que me contesta111, si 6 uma 
verdade tão clara-~ 

O hóm'arlo Deputado, nteu digno compa
. nhciro . dn Coinmissão, infelizmente meu. 
adversario neste assumpt<:, collocou dous 
risquinhos a lapis no al't. ~·o da lei de 1897, 
seu cavaHo. d~ batalha, afim d'é despertar 
bem a. minha, attenção para esse artigo e 
para. a pal;wra-iruinediatos-quc clle con-
tem.E8to artigodiz·oscgliinte: -

«Quando até o tlcciino dia depois da eleição 
de vereadores c juizes de paz, não se tiver 
l'Cunido a Camü·a Municipal, ou, na fa:lti 
dc::;ta., os .. inm;wdin.tos do vereadores, para 
proceder à.apuração detnrminada etc.>) · 

Vê, pois, a Camai·a que a lei de 1897 não 
cogitá de sup_plentos de vercmlorês, :rí1a8 de 
immediatos em votos de vm•eadores, e estes 
mesmos para um unico caso de oxcepoão..:.-a.. 
apuí'a.çã,o da nova. camarà, quando esta não 
se rnunil' pn.rn osso rm~·-viço~ Supplente deve
reador é ::tr1uolle it Clncm a lei chama pa1'a . 
substituir a e:::te na~ re>:pectivas funcções; e 
a lei de1892 de qrgtmizaçã.o municiprü não 
creou ml~h. ciltida.dú e nem a. d'c 1897, (iue, 
coli16 disse, chama a sulx;tituir os vereatloí•es · 
os iií.lmédiatos deste~ para aquelle tini espe
cial e tulico. 

Os immediatps em votos pela lei n. 35, cl(l. · 
l892,são chama~los para. a divisão dn,s secções 
cleitflrttes, nomeação de mesas.;. · 

O SR. OLIVl!:IltA FIOUEnümo- E p<.tr& a 
apUI'i.\Çi\0. . 

o Sn.. TiliNDADl~- I~' uma disposiçã.o esta. 
que tem })Or fim :\ g<n'a.ntia do toda,s as oP'i
niõcil no acto mnis inÍ}JOrtantc da. eleição, 
qurtl a divisão do município mn. secções, o as 
nomcaoõc~ das· incsa:-: que toem de pl'osi
dil-a::~. 

O Sn.. ADALDIUtTO GumAn.Ã·Es- Vo,jn. t:O 

, - art. 44. 
O.SR. TA.vA.RES DI~ LYH.A.-V'; Ex. conhece , . . . 

recer. 

- a iei eleitoral, sabe que as juntas n.pttrá- O"" SR. TRINDADE.-: O art. 44_-tt•ata da apu-
doras compõem-se do presidente da carriara., raçao. geral d.a ele1çao,. . (Apat·t~s.) . 
dos cinco vereadores mais votados . e -dos · . . O art. 44 drz: «Os Cl?~O membros .maiS yo
cinco supplentes immediatos om votos; ó. quo ta.do~. d?,~overn_o mu~1C1pal P os mnco n:n· . 
vem demonstrar que no Estado do H.Jo ue mmh~tt?::> :10 ll_!tnno votado. » , . . 
Janeiro havia vcrmuloros c supplentos. . Ah~, .J~Ol:'l, nao falia. do supplentcs o sun rio 

. . . . . unmodmtos em votos. · . 
0' SR. TRINDA ÜE-l~' ,)UStt~monte OS~lt a.fflr•- . _ 

mativa do V. Jc~r.. quo ou, coill- u. devidn. O Su. 'l'AVAJWS DB LYR.A- ~upplontcs sao 
vcnia, cnntoí:lto o o faoo eom o p1•oprio do- .o 1 immotliato:-~ om votos ao ultuflo votn.do. . 
cumonto om quo v. gx ... so apoinn parn. o sn. Tn.INDADI~- o Sr. Dr. Potulino· 
destruir !1 tLmt•m;tçllo do pa.recoL'. , , .Juniot• em sua contestação a !legou que os 

_Sril. Deputados!.. n~, hypothoso p1 e~ont~ dons sttpplentas que com os cinco vereadores 
que'!l foz a apumçao iOL n Junta ,constttuiwr- constituil'am a jttnta, não eram os im
de emco vot•eadorcs e dous supplentes do mediatos em votos ao ultimo votado, um 
vereárlores. · delleil teve _apenas um .voto; .. o, pQrtantô, 

o sn.. Or,tvmR.A FIGUJÜREDo-SãÓ. os im- quando supplentes, no sentido usado na acta. 
mediatos em yotos, ' d<t apq~açãq geral, cuja cíJpia cqnsta l19s 
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papeis ·sujeitos ao estudo Ua Commissão, se 
deva entender os immediatos M ultimo ve
reador, comõ entende o illust1·e coHega da 
Commíssão, autor da. emenda, aindar assim 
aquelles dous_ cidadãos ~ão · illegitimos. . 

O SR. BARROS FRANco JuNIOR-E' uma 
affirmação inveridica. Os que compareceram 
podiam· votar,· eram exa~tta.mente os imme
dhtos em voto;,. 

Õ SR. TRINDADE-A acta diz que são dOU3 
supplentes :e não imm.ediatos em votos ; o 
Sr. Dr. Paulino Juniot• affirmou que nenhum 
desses supplentes m·a immediato em votos;. 
e o Sr. Dr. Oliveit•a Figueiredo, procUI'cl.dor 
do Sr. Dr, Rangel Pe3tana, não o contes·&ou. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO--:-Não tinha 
que C·.mtestar. O Sr. Dr. Paulino não juntou 
pl'ova. ' 

0 . SR. TRINDADE - A prova constava 
da cópia da propria acta da supposta junta 
apuradora, que não expressou a locüção 
legal-immediatos em votos ao ultimo vo· 
tado- c sim os supplentes. · 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-EU não enteei 
. nesta q ttestão. 

O SR. TRINDAN:-Nem tão pouco o Hlustre 
I'epresenta.nte do Rio Grande do Nort~. 

O SR. TAYAREs DE LY.RA-:-Não entre.i por
que em todps os calculos a que procedi che
gava á conclusão de-qua o Sr. Rangel Pes· 
tua tinha maioria de votos. 

0 SR. TRINDADE- Mostrando, pois, que Ó 
diplom:t doS r. R.n.ngel Pe3ti.l.q.a devêra ser 
·considerado inexis~ento · pela illegitimidaue 
de quem o expediu;·· á Ca.ma.1•a competia fa.zc1' 
-a apuraç~ãQ, e· a Commissão no uso desta. 
a.ttl'ibuição soberana. reconheceu que o Sr. 
Dr. Pa.ulino Juniol' reuniu maiori<t de votos 
nas óleições legitimas e pL•opõe o seu reco
nhecimento corno Deputado. 

0 SR. Auo USTO SEVERO - Até pelos cal· 
cu los de V. Ex. o St·. Rangel Pe.':lta.na tem 
maioria de votos. 

O SR. T_RINDAPE-Eu ao passa1• a limpo o 
parecei' · omitti a secc;ão de Rio P_reto em 
que o S1•. Dr. Paulino ,Junior teve 86 votofi 
e o Sr•. Dr. Rangel Pestana 35, o que dá o 
resultado .de 300 votos :lquelle e.. de 222 vo
tos a este. 

MM, ainda mesmo omittida. essa secção, o 
resuftn.do das secções· publicn.dn.s no pa.recer 
é thvoravei a.o Sr·. Dt•. Paulino Juniol'. 

0 SR.. ÜLIYEIRA FIGUEIRlmo-0 quo foi quo 
V. Ex. disse que não estava no parecer 1 
. 0 SR. TRINDADE ;_:, Sa.nta. Iza.bel do Rio 

Preto. 
O SR. OLIVEIRA i<'IGlJF.IREDo- E quantos 

tevP? 1 

0 SR. TRINDADE-Oitenta e seis. 
·o SR. 0LIVÉIRA. FIGUEIREDO- Oitenta ·e 

~m tenho eu. _ _ _ _ · _ · _ .. --· 
O SR .. TRINDADE-:-Não. São· oitenttt e se:s 

pelo meu algarismo, _que é o verdadeiro: por
ser lá do norte. (.4.partes.) 
- Em tJdo o caso, seja oitenta e seis ou. oi
tenta e üm votos, o r_esultado é o mesmopara 
o Sr. Dr. Paulino Junio1•. Essa omissão ve
rifiquei, · qu_ando publicado o. parec-er, .co. -:o: .· 

fr•ontando-o com ft. nota· a lap1s que servm de .. 
base ao me3mo, cuja cópia inutilizei e_ é.fa~ 
cil.-yerificar. _ 

O SR.. OJ,IVEIRA FiGUEIREDO-V. Ex. com
prehende que eu ·não podia adivinhar seu~ 
n~nsamen tos. • . -._ 

0 SR. TRINDADE -Mil.S devia conht•. 
0 SR. 0LIVEII.Ú. FIGUEIREDO '-Não dava 

certo. 
o SR: TruNo.~DE -Esses enganos sfí.o na- . 

turaes em: trabalho da o1•dem do exame de 
uma eleição, tanto mais-pletei~da., como a d~ 
qu·e se trah, e·m que se deve estudar ses..
sentae muitas authenticas, com a sobrecarga_ 
de outras · offeeecidas posteriói•meute . por 
v. Ex.. e mais conteiltações, impugnações; 
etc.; tudo isto examinei minuciosament~. e 
cheguei ao. resultado que_ expuz no parecer · 
em discussão. E~sa secçao, que e.;;capou . e 
cujo re~ulta.do igfluiu. ná sonu:na dos votos 
publicado3 no papel, a.mda ret1rada, comi?. 
estc~. nada altern. no resultado · favoravcl ao· 
Sr. Dr. Paulino Junior; .POi::~ que esta sec
ção deu ar) Sr. Dr. Paulino .Tunior 
86 votos e ao S t•. Dr. Ra.ngel Pestn.na. :35; 
tirem-se, pois, dos 300 votos lla.quelle 8ô, fi-· 
c:trão 214 votos, e dos 222 do Sr. Dr. Ran: 
gel Pe~t<tna, 35, "ficn.rão 187. _ . · 

Pa.ssarei a mostra,t•.cque o Sr. Dr. Pa.ulmo 
Juniot• está. legitima o legalmente eleito, e 
dou p:u•abens ao 5Q distl'icto do Rio de Ja
neiro pelo espírito de justiça que in.;:pi.t•ou os 
seus eleit.opcs na <'scolha de mn flummense 
tão distincto·. (Apoiados.) 
. 0 SR. FATJSTO CARDOSO- Taltmtoso, ho~ 
nesto e distinctissimo. 

0 SR. OLIVEIRA. PIGUEIREDO - Mas O se_u 
anta"'Oniséa, tambem ê um homem notf1VOl 
e de.gra.ndo serviço iL Repuhlicn .. 

O St•. TmNDADl~ - Nom o contc:5tei, o 
a.tê j:l sn.lientei hn. pouco os :-::eul:l mnl'itos. 

~iostt•ar quo o St'. Dt·. Pu.ulino .lnnior 
estCt legitima e logal}nen te eleito inllJOl'ta 
occupar-me do segundo p,)nto tl:l. al'gurnen
~ção do illustre De.putn1io, aq.tot' da. emenda 
ao parecer'om discussão, o que significa cm
trar no exame do merecimen ~o dos papeis 
que, como authenticas otoito,ra~~ •. foram ~uh~ 
111etMtlos l):o oxa.me <lt\, CommJ.ss<,o.; 
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· Sr .. Presidente, quando iue foi presente Q ctica ; · preparou argumento occl!ltamente 
processo da eleição do 5° distrieto do Estado para _disposição do com1iate e disse comsigo: 
do Rio de Janeiro para o relat<w, eu o estudei eu vou matar o velho~ na discussão-(~il,zri
acuradamente, examinei minuciosamente dade)~ Im<~.ginou: em vista desta emenda e 
todtts as .peças de3se processo, deténdo;me nos termos desta . o velho Trindade SUP.J>Õe 
cuida"dosarnente na, apreciação das allegações que eu acceítei effectivarnente os seus funda
cscriptas e documentadas oft'erecida.s palos mentos, não prepara sabida no comba-te e eu 
interessados; c do resultado desse~trabalho o derroto. (IUsadC'.s.) 
emittio parecer fúnlla.mentado, que· submetti o SR. TA VARES DE LYRA dá um aparte. 
a consideração dos meus companheiros . de 
Commissão. Dous destes o a~ccitai·am sem O SR. TRINDADE_:V. Ex. combateu todos 
restricção algmna, outros dous; os. illustres -OS• fundamentos.do parecer dei!de a primeira 
representantes do- Rio Grande do Norte e 'de parte que se refe1·é á illegitimidade da junta 
AHigôas, pediram vista do mesmo parecer, apuradora _até o ultimo cons~déra_ndo. Bateu 
quo· ficou assignadQ. por tl'es. membros, que ú parecer.de principio a fim. • . c · 

constituem a ma.iorit~ da. Commissão de Po· o _SR. : F-\USTO CARnoso- E. ap_oiou-se 
'd'Orcs. - nelle ~ ! 

A illustrc minória, dous dias depoi~, ~pre- 0 sR.. TRINDADE:_ Perfeitamente, e trouxe. 
sentou o vob em separttdo ou em:nda re- · d 
st.rict:tiilente ás conclusões do parecer, r~co•· até na algibeira, um, papelsinho denomin_a o 
nhecefldo, pelos mesmo.1 fundamento:; deste, -J:_.ei do Rio de Janeiro, revogatoril.~ da qu.e 
eleito Deputado 0 sr. Dr. Francisco Rangel o pa1•ecer da Commissão se fundou, para mais 
Pestántt, expressando-se no.~ seguintes ter- confundir o humilde relator. 
mos : O· SR. TAVARES DE LYRA..;_Estou de accordo 

« Depois de- minucioso estudo que fizemos com os considerandos do p::trecer d<t honrada 
da:') _actas e mais papeis referentes á eleiÇão Commissão. 
realizada a 31 de março do corrente a.nuo, o SR. TRINDADE-Perdão, nfio está, como· 
no 5° di~tricto do Eshdo do Rio de Janeiro, vou mostear~ · 
propomo.~ que, de accordo com os consido- ·O SR. FAUSTO CAu.noso-l~~· _um modo de 
randos da maioria. da Commissão,~as con- - -
clusões do parecer sej<ltJ,U sub.:.tituidas petas dizer para ser agradavel á homad·a Com-
seguintes: . _ . , , .. . _ - . · · · ·_ ~. missão. · 

- 1~. que se.)am approvada.s ·as eleições q1J!t O SR. TRINDADE-A Camat;a viu que opa.- . 
.. tiveram logar no 5° districto do Estaddao recer da maioria da Commissão expoz ex:
Rio de Janeiro, no dia 31 de março do coe- pressamente o resulta.do do estudo que foz do· 
1'ente anno, nas l"' e 2a. secções de Valençtt, processo da eleição o das razões do decidir, 
1 a. de Barra Mansa, 1• .e 2a de. Angra dos afim do que os Sr·s. Deputado~ ficassemscien
Reii, 4:\ de Pu.ra.ty Mirim. unica de Porto tos dessas razões ointeirados de todo o pro
de Flores e ll\ e 3a. do Rio·Claro; cesso doss<t eleição, independentemente de 

2°, que se,jtt I'econhBcido e proclamado oscla.recimento om discussão nessa Camara. 
Deputado federal pelo mesmo' districto o 0 Stt. TA VARES Dl·: LYitA-Bu não procut•ei 
Dr. Franci:Jco Rangel Pestana.» absolutamente u:rmar uma cilàda. a V. Ex. 
· O SR. FAusro CARnoso- E' sójsto 1,. · · o SR~ TH.INDAl>f;-gu nao disse isto, o que 

O, SR. TRINDADE-E' só isto. D'iz a emenda. disse ú que S. Ex. ó um guet•reit•o ta.ctico, o _ 
_;__de àccordo com o:~ considerandos da maio- que não mesnrprehonde por ser S. Ex. filho 
rw. dt\ Commissão. do norte. · ·. -

Um coltega-me. pel'guntou: 0 que quer o Slt. l!"AUSTO CAii.noso- GÓsto de ver 
dizer ·aq uelltt emenda -do Lyra~ . (Hilm·i- v~, Ex. fallar no norte, · 
1lade.) . - . . .. · ' .. · · 

Itespondi, parece-me que o que quer. diz.er 
é quo· a minoria da_ Commissão acceita·. todos 
os funda,mentos do pàrecor e, porque lm 
mais troo:~ ;:~ct;t-l que ··the pareceu estarem de 
t~ccordo com essei! fundamento:~, ella, a mi~ 
nor·h~. as addicionou á,s cinco acceit:ts pela 
Commi:isã.o o assim põe para. cima o Rangel. 
(Risadas.) E de.1ce o Paulino. (Risó.) 

Nem eu podia dar outra intelligencia a 
essa emenda. 

M:ts, senhores, o meu illusti'O collega, re
lator dessa emenda., é. um guerreiro de ta-

0 SR. TRINDADJU7"'Sim, d~ norte é donde , 
ha do vil· a regeneração destà.-Republica., que 
está. .abatendo a nossa p~tria. · · 

Em vista.,pois, dos ftín_dámentos do parecer, 
e da. ácceitação'destes pela minoria da Com.., 
missão, ine pareceu que só teria do dis·cutir. 
o merecimento das tres ailthenticas addiciona· 
das na ómenda, dando em resultado a. sub· 
stituiçã.o das conclusões daquelle parecer. 
A Camara, porém, ouvju o barulho que 
o illustre autor. da, emenda fez, .. d~ndo. de 
rijo no parecet•, e concluindo, cedendo. por 
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: -··.f'avor ao Sr. Dr. Paulino . ~s votos daS cinco t(3staçãÔ, di~se qui a lei cÚsÚnguea~ f~r~~ii~ 
· ·. secções~ · " · · . · . dades substanciaesdasaccidEmtaes,masseme ·· 

Agradeço a es!.\lola: O_s votos das secções lhante dístin·cçãó não existe. Todas as forniatC 
especificadas no parecer da maioria da· Cóm· . d~tles institui.d-as nà.lcf ele~toral são substn;~l 

- missão, o Sr. Dr. Paulirio Junior os alcançou c1~é:1 respecti·vam(}nte; asstm a actaeilpecw. 
legalmente, legitimamente, sem a inter·ven- da. formação da mesa é(orina,-lidade essencial 
ção de outra força sinão o seu merecimento de que e))ta. se· constituiu c.oni o~ meriibi.ios: 
pessoa.l. . que a mesma. nomeia; a foi•mn.lidade da as~ 

-O Sri.. TAVARES DE L.YRA _E os vóto.s de · signa.t~ra ··aos eleü.ore::~ no Fvro I>roprio é 
Pciratymirim ~ ess~ncw.l pa1:a. a:pl'o:va. de .que ~ nu~~ro 

·· · ·· · _ . . . . do3tes ettecttvamente c~nco1-reu a eletçao, 
·O Sn.._ T~INDAD!~-Estes votos for~m d~dos ,cujo resultado eoinciclc com a.quelle numero; 

_ 
1 
cmuma. auth~q.tica _E-O Dr. José Paulmo, ·<l: formaJídade dá tl'anscripçã? ~mmedíat~~.o 

·. ·· houveapenasdeslocaçao do nome pelo cogno- hvro de nota.s da acta da ele1ça.oé essenctal 
;' :· me; _o. que a~iás o illúStre repr~sentlnta do~ ;para a prova tle que a eleÍção; é~essa. mes:rria;, · 

cand1dMo ~lplomad!!_ recol}heceu, _. declaran- ·e rião fora arranjada,. ~fabricttndo-~e llo~te·
do, na sua.1mpug_n~çao escr1pta, que.o suffra- dormente acta. failsa, para neutralizar: ó · 
gado ~ra. o IH'Oprl<? Sr. Dr. Paulmo José :triumpho do leg-itimo eleito. Sem tal forma-

. S~a.res d~ Souza. Jumor! seado que n~ss~ se c- , lidade a acta não e:ltá completa e a prova. 
• ·~:ao o i'Sr. D_r. Pa.uhno teve ma.10r1<1 de ' de3.:~e complemento quoiil a faz. ê o tabellião . 

votos .. · . · pela declaraÇão '4e a ter}eito em seu h:vro 
O SR. ÜLIVEmA FIGUEIRE-Do : .... :ón$1c teve :de notas, na propria. acta.a.pó::; a ultima. · a~-

maioria. · · :::;ignaturn. da. rüesa. e mais cida.dãos que <~ ú.$~ 
· - · · · . ::;ignarmn. Esta declaração do tabelUão,este é 

O. SR. TRINDAng- •• ·.e por isto lhe tro- :obrigado a _ fa.~er por dever do offic~o impo~to 
cara~ o nom'3 p<.tl'a não lhe <tugmentarem tt pelo sen regin:1ento, que está na ordenaçã.o 
vota9ao. . . . . ;q_ué citei no .. parecei~ (Ord-. Li v~ · 1 fi. 79: § 6 ~ 

0 SR. ÜLIV~IRA FIGUEIREDO --Logo, nãO· Jiv.80 §15)1 O tabelliâQ de:vedata.t• a nota. e 
.· te.,ve~maim~ia. · · · assi'gnat-a com o seu signal público e: razo.! 
· · os a. FAUSTO CA.!ÍDoso .,... v, Ex. conta a. : Da!'l cgpias: das ~leições q_ue menci~na. o Pf1" 

liistoriá.-c_orii.o a. historii~ fo1, · o.Estado do IÚo •rece1• ~ao: consta. ne~:.,nota, nem_ass~gpa.tura, 
nUJicafoi nenhum... . . · . · _nem Stgnal ·do .tabelllaO . l' :~SO OU fundo, _ nem 

·, ... · : • • ... ". - · _·- · :, . a • - .:-na<la. ; <{e~las, ap_~~a~ : ~e _d~z que~ s~ _ --ma.ndotl 
· ;' 9 :Sn}~I~I,)1~P.J:1-~St()4- r~produ;za9-do Ufl:J.a chamar o tabell_ião capitão, tenetrto,ou- -m~j9l' . 
affirmaça.o 1el~_d. aqm, hontem, d(3ppis.d? <Ys- fulano de talpara.teanscrevel-<v.Qualaprov<\ 

· , curso d.o mou. 1llu~~re colle~u. _d~ Comm1ssao. do que .se r~alizou' a. trailsçripção. ~ Não 
O Sn.. 0LIVEIR:A:'FwuEm.Eno -Como juiz, conl)ta.. · . . . . .. 

V. Ex. nã.o devitt acceitar íl3to. . . Diz, porém, o illu;-;trado Deputado: · cte~do 
o· SR. 'TRINDADE-N_ão_ u.ccoitoi, _ lllU.S I'C- ClUO o tabellião declara na çópit~ qllO a 'con-

. f. t 1 t d feriu e concm·t.ou e esta está conlorme o 
p<\ro quo se qumra a.zer ques -ão <c rt~ca. e ori.!rinai·_, e::~tá.sa:t._ 1_·sfeito 0 1i_ m_ ualei_: 
nome, q_u<mdo esse facto (lú.-so ordinaria- ~ 
monto •. conimigo tom-se dttdo·val'ias ver.e~ A C'>J).clm;ãO contru.ria é 11ue se deriva. de 
em a._lgu_tn<\S sccç:õe~_ · ou coll_ ogi_ os eloítot'<l.OS_ , smnollmnte tleclaraçã9. pe:-;dc .quo tt. cópia · 

t d não contém ta.n:ibem a. . decln.ração do bbol---
~~nr~~;u ~st~a~. nome, 0 mesmo com _ outrJs lião.<.jue l'egiBtróif a ada;, o a conferenc~â .o 
._s1•• Presidente, 0 nobi•e Doi:mt'adopclo E,io cõú.certo de;;ta. certifica. que aqu_elhi e:~tá con

Grand9 do Norte acceitou .. o fundamento do ,formC', équc e!-) _ra conformidade en:volye· "a 
~, ·_parecer cru rela.ção ;ts· auth.enticasque não : tJão .trauscr~ipQ~o ·e, por.tantor em'> V~~- tle , 

:· .~-. contiv~~em a .cópia. de tl''!nscripção. da a9-ta: fornecer· a ~eo'\;~\ da .~bse~v~n.~.líl. : ?a Je1.; s~~
da eJmçao, pela. . declai·aça.o do respectivo mell!an~~ ~oniel.'encta. ~a.1uf~.,ta l\ . tle.uwb 

:. tà.beilião, fej,b_por d~vcr ·do · seu officio. na serva. nem ua mesrrw, let. . . . . . . 
lliesma. acta,.. . ·.. . · .. O Srt. Or,IYEJ1ÍA .FIGUEIRED9- Applicando~ 

o Srt. Or,rvEÚtA, FroúElRED.O~V. Bx.crcou :se ~st<t~ í~heoria · ~s eleições todas, tal:y:éz: 
nt1llid<tdes ~d~ ·: qt1e alei n~o cogita; (Apw·t~s. i . V. ~x . . nao nos t1vesse da_ndo o .. Pl'az~pde 

0 Sn,.1'RINDADE.....,-SEin)lbrés,._ tenho · neées~i- OUVll-o. . ·. . . . . •• _ . . .. 
· ~ade de alongar · o mew discurso: para J1ódei· O SR-. TRINDADE-:"Como ? I · Veja V. Ex·; .<.!.~ 
l'espondel' c\OS apartes com .. CJ.. ue me lwli.réUU·

1 
ttU thonticas . e.lc~t?raes <la-Pâra.hy:b_a,, c.av!t<tl" 

.os .. Illustr:e:) . COll~gas, para. nao parecer que -e outros munw1p10~, on,de tae~ Jormahdâdos 
me,confol'mo. com elles, pelo silencio. . , são aca.tadas. (Ri~o.). Veja as du;s s~éçõe~:;d'o 

. . Q.; illus~re.~Depl!ta.d? pelo,Itio .de Janei~·o, o :.Estado .quo Y·;; EX.. dignitiD.ento r.el?I;,es2nt~ê 
· sr.J?r.OhvsJra.FJguell'erlo,unpugnandoacon· - ~~que se refere. o }Jail'~cer em discüssao·. E 
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-:-·. 

.~, ..... ·~---.·······- --~···-·~·- .... - , ...... ... 
-.,- ~-- . . , . . _· ' ~e! . '. - _' . -.. . . . .. ·-

}3oi;quQ elU OUt1•as .. não fôra obser\tada es3a tarioi:mmediataiJ1ellt~ac:ta ém livro proprio, 
i'orniaUdade ~ · - . . etc.» - · . · . . . · · - " . .. · ·· 

·srs: .Depütados, ha HstD,s-de 11l'esenÇa de$:_ · E' de ver que a· os Je primeieo a.cto do pro- . 
ll~uidas . completamente das íornialldadei lc· ées;;o da eloiçã:o a;_. lei tanta. importttncia d,eu~
ga,e:;;, até d<J, _ fórma de cópia., com a · as:'li- que exigiu.' iinperativamente a acta ei'lpecial 
gnatLn'<.Cda, mer:;r~ umas, outras-sem concerto., (te sua ·l'eâlizaçã.o.--E ·_nem podia .deixar de 
verdadeiros I'ÓC:) tlc .l'Olll)i.\.. Isto é ser i o?: faze l-o,. dc:~de qúe a constituição da mesa é. 

o~ SR .. OLIVEIRA I<'IGUJ~IREDO -Mas v. Ex •. que.torna. cel't::L· a presen.ça qos juiz·es:que 
Ji&.o·ais excluiu. . . ~ a lei. des'igna que devem presidir. toã.o .o 

·.0 •· 8R··.· ·-Ta··r·Nn·A·n·E· ·_ Com·o u·· -a· .0 .. 'l..Sr' ... Pr·e- pi·ocesso elei~ora.l, e como se ll;a de; ~erHica.r esse . acto · tao unpor_ta.nte d<t e.lCiçao, que 
siderite, disse • o_ meu lllustrB. companheiro co..nstitüe.o jlli,z collectJvo do seu prJcesso, 
de Cqmmissão, · autor da einenda ao paeecer .-:;inâ:o pela. remes.'Ja. de?::Jét cópia á Camara d,q..: 

. em di~cussão, que não é certo o principio que Oeputttdos _ou ~to Senado; r;L se ~rat<~,ll, de. elei
cstabaleci no mesmo p<trecer de quo todas as .çã.o de S(3nador, v.~rc.t a. ver1ficaçtto des->a . 
·formalida.des eleitoraes .. são · sub~tanciaes,por- importante 1ormal1~lade .'f. _(A~a,·tes.} 
ql1e a propria. lei c1eitoràl diz que hu, for- . Sem qtte a mesa, se c.ons~Itutsse cpm aquelles 
malida.des não substanciaos, . e pa.ra pi.·ova juizos i~dica.dos pela l~i~ não é ler;al, .J?Dl'~uo 
do sua.a'3serção mostrou·me essa lei, qqenão oscidadaosoutros que·nao aqu,eUessa.oiUcom-
Ji na, occasião,. c por isso fiquei receioso potentes o. 11QHanto; todas as actas oriuüdas 
de haver itivocatlo um principio repudiado dessa me~a são nulla<>. (Apartes.) 
pela. lei.- ·· · · . ·Penso, pois, que a copia. da acta da f!Jr·· 

Eu, invocando aquelle principio; o baseei mação da.mes:t eleve s~r tam?om ~~emethda 
na lei eleito1;al n. 35, de 1892', que. instituiu tt Qamara (q,p(J,r-tqs) p~~a~ vert(içaça.o, d~ le·, 
itsf()rma.lida.dos do })l'oce_sso ele!toral. galid<~de de sua forma,çaq pela. leglt1tn1da.dQ 

Q S.~· .TA VAJ~~~-~s· .D!~ LYlt~ ~llt .. ~~n·· a1?a1•te ... dos. mcmbl~OS :qUO a ~ev;.~rã.O. ~0~)?.0!:· ... 
·O·SR• TRINDADE~ v. Ex· •. diss~ quo .. a -UM SR. DEPUl'ADo,--Pódo succeqer que os-. " 

p1•õprià lei reconhece· formalidades· não cs- mosarios não se apres~ntom. (Apartes e intm·• 
senciaes, tanto éiuo leu· o seguinte artigo: r~pçües.) - '·""' · · 

«Não é 1110 tivô de "nullidado ter fm;1cêio nado ó s.R.. · TRÚ~DADE-As a c tas da· ololçiio di· 
na. mesa eleitqral um ·dos· ultimas supplen- zem assim: ,«Presente a ·m~sa eleitpra:L orgJ. ·_ 
tes, tenclo çompal'ectüo <i. eleição e votado o nizad-a de contbrmidu.de eqm a a.cta d,e sua. 
mesario e-ffectivo, etc.. . . organizaÇão, et~.» Que é ~esta..:. acta ~ C~~o_ se 

<<Não é ta,riibem motivo de nullldade a ha do verificai' sros mcsarws sao os leg1tunos, 
falta de assignatura ou rubrica. de alguns· si· não tendo cotnpare9id_o ao ·menos uht 
dos mesarios etc.» ,: _ deUes a mesa· eonstituiu~sà como a lei pl'e· 

DahLS. Ex. concluiu que ha formalida- ::;creve? Nada. constti,e deve a Oa_mar·a ac_eei· 
eles não substanciae~.· . . . _ . tar })Ol' .es::m. simJ.?~O~ j.eclaração <t exi~t~nciil. · 

Ora.~Srs .. Deputados, essas d1sposv;;oes m- da·acta da constttmçao da mesa leg1t1ma. ~ ' 
vocadas pelo illu~tra Deputado se conteem ·Não,por certo. W regra d~ direito que quand~ . 
nos artigos 12 e· 13d<.i lei n. 4~6, de 1896, e, um instrümento se ret'ere <t. outro, que é es· 
por~ta.nto, postqrior á de 189~. que )icou r~-' sepcittl·a pi•ova d_a v~rd~~~- ci:o. S(:)l1 conte~ulo, 
voga.da ·• nossa pi1rte. Esses actos nao· eonst1- esso outro de.vo ser exh~h1do, com. aqu~lle, 
ttlerr.rmais. forin~lidalle · el~itoral, P<:Jd~_tn, .se.r :aliáS. e~.to ~ão.' ·tel"~~.t ~·é~~ ~ss<t. · ~·eg1;a· do111ina~ F 

praticado.3 do qualquer· modo, .em visb · da todos ()S .iustt•umentos. (4iJart~s.),· - ·. · · 
·Jei posterior que os supprimiu: (A.,rartes;)· . . .. _· ' • · _· : .. . · _· . , . , ..•. :',~: 

Si V. Ex. me mostrctsse, na let do 1~892, . 0 81~. TRINDA])E-:Qull:~ .fiscal, SL PI~Sl 
· fOl'Jnalidado di:-Jpen:1a.vel: por disP,osição da dm~t~. :. :um.,c?.llegai ef~rm-mo q_~~· om_ tpna. 

prppriu. lei, . to ria razão,_ não as~ith citando : ele!Çj>O no .ll,suado do R~ o d~ Jjt.n~u o. d~u·se o .. ,. , 
, disposiçito de lei posterior, .que a.Uú.:) ~ht ma i'!. segmnte ~a?to.;..Correu ,1 ~te1çao re~ula.t~nent!) 
forçt\ .· aQ principio .po1•· ·mim invocado tla· sob a._fis?ahzaçao d?_representa~te de.~n~ dos .. 
·inexis.tenci<L de rormiLUtla.do não substan- ca.nd1d_atos. Con~lmlia a_ apLlraçao,p~.tss.o~!:Se a, . 
cia.l,:porqJie, si a hou.vea~:i~ _creado a..loi ·de lav1:a:.-a. respe.ct1~a acta1, o.nessa. occastllO os · 
1892, seriâ ociosa a dtspo:uçao d<t do 1896,: o ~leslluqs con~ld~r.n.ru o fiscal para un:'- lu_nc~, . 
que repugna á leL · ficandq o sec~etarJo.es9rev~ndo a acta. Acoet, . 

··.·. . . . · · .. . . . 1 ·· 1 ·t 1 tn.ndo o con.v1te ret1rara.m·so •.• 
0 S!t. TAVARES DE LYRA.'-Á 01.0 Cl ora .·.· .. ··• .· ·_··.····· .· .··•· •· ..... · . . ..· : .-· 

não exige. que se mande para. a; Camara: a OStt .• OLIY~J,l~A lfiGUEIItEDo.d~ um a.pa,1~ta.: · .,_ 
·cõpü~·da a0ta da insta.llação da mesa. (Ha . o Sn. TRlNDADE~ •• ~ r;é:th~M·am7sQ pt].ra.· -:~ 
outro( apartes.)· ._ _ · ~.. . , · o:lunch e:a.hi atacai'am .paraty n.o fiscal' (ki:.. 
' Ü'SR.. 'l'RINDAD~Ü ar(. 43 da lQin~ 35, Zai•ida,de), que·volé~ndo.ao recinto diJ,Oleição · · 
~e 1892 ... (apa1·tes) .. diz :· « la vran_do o secre· assfgnou. F.~em ler q,~m ouvir ler a <:~eta.. qu~ .. 
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lhe apresentqu quem~ escreveu. O serviço quo é o complemento da acta,não se realiz()U . . 
ostava .limpo.. O mesmo se ·nota nas cópias das, acta.s da . 

.
. _ o_·· sa. · o_ in_ 'E:IRA. Fw __ u_EmED_o _dê\_. _.outro l"' se~ção de Angt·ã. dos Reis .e ta. c .3",.do . 
· · Rio Claro. · • . · - . _ · 
aparte. Semelhantemente a·e.~;:;ü aúthenticas addi-

0 SR. TRINDADE- Ist'J fo_i-me referido por cionadas pel~. illustre minoria da Commis3ãÓ 
um collogae não é in.verosimil. V. Ex; mcs- e'tão as da secção unica de MambucalJa, em 
mó serà logrado muitas vezes, como eu e que o candidato Dr.' Paulino JuniÕr alcançou 
outrós seremos. si· Jã não temos sido, .pJr 33 votos e o Dr. Rangol Pestana 28; E;:~pirao . 
confiarmos na sinceridade de mestts c1cito- Santo de narra Mans:l., eni que o D1·. Paulin9 
raes de ad:versarios. _ Junioe teve 21 votos c o Dr. Rangel Pc::;tana. : 

o ·SR.. FAUSTO CARDoso- E ha muito fis- cifrão, cumprindJ notar que estas inspit•am. 
c:Ll que toma para.iy: (Risadas.} " menos desconfiança do que a da P secçã<1 de 

Angra do_; Reis, addicionada. pela minorii da 
-0 SR. TRINDADE~ O fiscal 'para see tn,l e Comrnissão, pois que nem as,;ignada. e,~ttí. 

corresponder -<i. confiança do · ·ca.ndi<la;to não pela mesa, além de fart~ _de regi::;tro. ,_: _ -
deve deixar a mesa um momento, deve re-
cusar toda a offerta de lunch (l·isadas) c por O SR. TAVARES DE LYRA-V. Ex. mostro · 
completo o paraty. (Risadas.) · es:;e registro na 2• secção de Valença. Desejo 

Agora, Sr. ' Pt•esidente, vou , occupar-me saher porc1ue V. Ex. teve um criterio para 
da parte mais importante da eleição, qual, Valença e outro para, es.ms localidades. 
aquella da impugnação feita pelo mou illus" O Srt. TRINDADI~- Lã chegarei. ta secção· 
tt!C collcg<~ de Commissão. · de Angra dos Reis--'-Rangel Pestana, 71 votos, 

O Sa. TAVARES DE -LyRA.-E é a J>rimeira Paulino Junior, 67. Ora, a. cópia da ·act<.L 
YCZ --que divirjo da Commissã.o. des,~a eleição não está as~igna.da pela. mesa, 

o SR. TRINDADE-Pois éa. primeira vez contém ella a declaração do escrivão que a. 
( transcreveu -em seu livro_de notas, ·niàs .eili<l 

que· v·. Ex. ei.·ra. Riso.) declaracão .teria. ·o cunho. de- verdade- cin 
O SR. TAVARES de LY.RA-0 que disse foi documento revestido dé authenticidade, que 

isto: V. Ex. affirmava no-parecer que .não falta a semelhante cópia, que tt mesa não 
. ha nullidades suppriveis e insuppriveis· e ou assignou, o que quer dizer que nos veiu sem · 

disse qúe havia cste3 dous grupos dt} ·nulli- a responsabilidade de quem de direito: 
~it~~~iid~~ -t;erceiro, sobre o quala lei t~nha OSR. ELOY DE SouzA-Isso pód~ ser uma. 

0 Sa . TRINDADE-Essa opinião de v. Ex., irregularida,<le c não uma illegalid<tde • 
. v. Ex o disse. é todilt.individual, e como tal O Stt. TRINDADJ~-Irr,~gulal'idade só ! Então 
não a devia ter on1inciado aqui, em qu€3 rasguemo~ ã loi, que diz impei·ativamcnto 
v. Ex:. se manileata como juiz. que a cópia será, c não _di~ poder<L ser Mlii· 

· J O SR. TAVAREs nE LYitA-Concordei com gnad.a pela mesa.. 
0 __ s consideraodos do parecet~. RioCla.ro. iR secção -Rest~acópi;1da acta-

Prcsontc o t<tbellião l!,irmino José do _Castro, 
O SR. TRINDADE-M<tS os combateu. que havia sido designado para transcrever 

. ~r.:. Pre~i~ento, as authenticas que a ~qm· a presente acta, etc., l!l_as não : h<~ declara· 
mtssao a.ccmtou como legaes e apurou sao a.s ção alguma desse tabelhao na acta de a -ter 
que conteem-a cópia da nota de transcripção 'transcripto, e, portanto, confirmando o quo 
da rcspecti'\•a acta no livro do .. tabellião do· o secretario escreveu, dando· o por presente 

, , . _ logar. A estls ~ nobre Deputado _· addicionou ·para aqu.clle fim.. o tabellião conferiu o · 
as ~da 1 a secçao d~ Barra Mansa, 1 a. de concertou essa cópm, declarando-a conforiiJ.e 
AngJ:a dos . Reis e 1-.. e 3"' do Rio C~~o. ao original. Ot•a., não se comprehendendoniL 

Vejamos si estas actas estão·Iegaes. A da cópia a declaração do tabelliãó de Jer regis
Barra. Mansa termi:!a assim: nãndando o tr•ado a ·acta, é claro , que esta solerrínidado 

. presidente la.vrar a presente acta, que vae foi omittida, sinão no concerto o tabellião :.~ . 
· transcripta . (rapare .· bem a Camara . a lo- teria addicionado na cópia, caso esta · se 

cução-,que vai transcripta) no livro de D?- achasse infiel pela omissão de Semelhante 
tas do tabellião, e~c. Eu. Fulan<>, sect•etarw formalidade. (Aplu,.tes.) 
fia mesa, a escrev1 e a.ss?gno. ~e~ue-se a. a~- · 3a. seccão do Rio Claro - A cópia dessa. 
sign_a.tura. ?a mesa.; dop_01s,oa co~ta desta, ~1z acta. não contém a declaração da. tran-
. o seqretar1o :. n_ada mais se contmha .E-a dtta. scripção, nem ao menos, como a: da 1 a. secção; . 
acta, que cop1~1fielmente; o tabelllao P.2r noticüt 0 cha.nia.do do tabellião ·part1. to.l fim. _ 
sua vez coníerm e concertou. . A acta _ na.o . .. . ·. ;.. · . . · . . .. 
contém, pois, a. nota de transcripção do ta- O SR. TAVARES DE LYRA.'-- Contem a, 

· bellião, o que prova. que essa formalidade, transcripçt~o, conferencia e concerto. 
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:~. :·. ---.. -.: .... -..:, .. . _ __ ;._·;.~ -~-~ .:·. __ :;~.:~ .::.;...:-.,·: .. -: .. '.;....::;.::...::·..:.. .. ~ · ::- :- - ~· .... ,.;;.:;_.:.; · . 

O SR. "1~iúNiiA:DE-·.::...: En}ián~· d.3 "V. :Ex . . Srs: ·na propl'i11 acta;, como ' devé_so·r~ · (Tfocmú-se 
DJputidJS_,véjamVV. · J~Ex .. • cómo _l"O.al'f:ln- · ·m11itos _oj:m·fes_ e11f''e · ()~ Srs •. )"ausfo. Cal·d_O,$o . e 
ja.méss:ts coúsa8}JOl' a.hi; pn.r<1 S3 illudir aloL Oliveil·aFigueit·edo.)Em melhores con,diÇões . . 
s~ndo p1'0ci~o o juiz empreg<tt' tório octli :Lt<lo ,desta. côpia:da 3a !:Dcç-ão do Rio Claro, estão, ·· 
110 oxa.inc tios papei; . q uc lhe ·· l?ão sujeit ·::~ co.mo .já.. disse, as da. eleição de Mmnbucaba; ·· ·· 
afim flJl nã::> ser logrado. Essa.. cópia.. a. que e_!n fJ.UO o Sr. D_l'. Paulino reuniu ma.io.ria; de 
o illustt•u ·Depu ~a~o liga, tanto vaJor, cóntém votos sobr_e o Sr. Dr . . Pestana, a do Espírito 
em si mes:na. <t peova. material dç sua. f ,dsi- Saritq de Ba.t>ra Mansa; em que. o Sr.Dr.Pl\U· 
dade; da cópi;~, se vê C!U'.} a act.n. foi ln.vrada l.ino teve '28 vo't<s o g ,St•.Dr. Rang~lP_es-
110 loga.r Boa Yisw., sédc. da 3a se~~,ão, .. e _· em ta11a nem- um; e outi•a-s, q~uc cont':)em a íle~ . 
casa do capitão :Eul<l1io, _ sen-lo o _ 1'1).3Ult3.do claraçã.o. rio concerto. dé tra.nscripção sem a · 
1b. ol iç·ã0 o ·seguiilte : Dr. RàngelPestina notn. na acta e e:u não ap~roi. 
lOlvotos, Pal_lliho, cifrão. .. 'O .SR. TAVAÍ1ES .DE - LYltA~ dá. um r.par~é~ 

lhi Sn. bEt;UTÚ)o :-)sso<'foi cousa. quo . o 8R: Tnl:~DAJ)E- Sr. Presidente, t·rago 
Ih) (fonLaL'~m, 1ião ~ - · esms facto.l ao . conhecimento da Camara 

o SR. '. TRINDAi>E .:-Me. conttram? l~sta· pttra mosr;rat• al.JO:.t fé -que 'me -inspirou no 
aqui<~ cüpia, (irwstmndo). · · estudo dess:t ele:ção;eujo ·parecer elaborei 

o sn.. OÚVEIR.\ ·. Fwm:m.EDo _Na, a.cta :de .prcn~ido de qualquer sentime.!!.to p<wti· 
o.;; li~ - : RangeL 161, Paulil1o :p .- · ·' da rio· . : . .: · · · · 

b SR. TlUN~ADE..;_Tl'ato d t 3:\ sécção do .OSn.. FAUSTO CAR.DOSO-'-AComniis'·.:ão ri'ão . 
Rio claro. (Apm·les;), .._ .. .. · • . .póde a.b~Õlutaniente ser accu.~adit por este _· 

Esta acta rosa quo a clciç.-1:o íQi feit\ n) moti\'o. (Muitos)xpoio.dos.) . · .: - . · 
!oga.e Bot:Vistã. c em_ casa üo capitão Eu· · O Sn. TRIN~>ADE~Bem sei, Sr. Presidente, 
!alio. entretanto <t tt•anscripçã-l foi fei 'a n:.t qu:!, .usando de um dito populal', estou ·re- · 
cidade do Rio Claro, que dista. inuitoskUo- ·ceit~!ldopal\1. dofun_do (não a:po_il!dos), Jl.or- . 
metrQS d:J Boa. Vista. tApa1·tes.) que . como . anpuncwu certo, Ofgaq_ .da· - 1m~ · 

o t:\bclliã::l diz no fim da; cópia c após a prensa desta Capital e sê ;dizaqui' a _eleiÇão. : 
assignatura, d::t. mesa, tl'anscr\lvi, conl'el'i o do Sr. Dr. Paúlino é uma ca:usa;perd,.~~a na ' 
concet•tci, diz, pois; transci·ipQão, dando· fé da Cam<tl':l.; Seja, ficarei satisfeito com a minha 
exístencia de um· acto quo não se contém no c1nscienci-4t. · · · · ' · · ' 
pr·oprio ·p:l.pel om que ollõ Ü!S) escreveu. -Sr. Pt·esidonte, paroceu-rne ·que não devht · 

· o SH.. OLn;gmA FwugmEno-0 c3:ll;ivão accàitar como verdadeiras as authenticas · 
tlit. no con~m·to: transcript:\, conferida o das sec~õos addicionada.s pela -illustre m:inó·< ·· 
cónc~rtada. 0 a · ~ópia é tira.da. até teos d.:as t·ia da. Commissã.o pelos vi cios ·que · ollas. 
d.lpJis. . · , , contcom o as s.us_peita.m diJ verdadeiras.: 

0 Sn. TR.INl.lAIH.:-0 ta.b3llião datou:ossa de- 0 SR. TAVARES DE LYRA-Applique isso 
cln.l'J.ç·ã:, dJ mosmo dit'1. da . eleição, 31 de mesmo a . Porto~ Feliz e á l" e 2" de ValénçX• · 
ma,r·ç~o e n[l, cidade do Rio ·Claro; e si <!oh i lo- (T1·ocam-s6, apat·tes.) . · 
varam n. acta parn. ello tr<lon.:crever, não se o Sn.~ TRINDADE~Meu colle~a, cu não n.r.;.; 
observou a lei, que quer quo a transcripç·ão gumentei com a ·irregularidade ·notada. na. 
se faça. immeiit\tamente ; .:111as .tal tràn- authentica da Ba1•ra. Mansa, onde àliiis a 
sjf'ipção não .sct~z.porque,aacta ilão .cC~nr~m . mesa. eleitoral, logo· no àcto ·. de sua cóns~i
a.re:-;pectiva doclaraçiào, como se v:6~·ifiM d~ tuiê;ão, é()rnpleto\l·Sc ,. ·c9p1 ~ dou~ :- eleitor~s. · -
có.ph, na qual . se .procurou, supp.rn• .. s;;mo-" q~ando, ·I),os_:ter:mos-da ·l~l~ <.~endo .-co~n_p_a;re:- . 
Un\nte omi:~ão · p~wa app~Xref!tar a; su~t)oga- .ctdo troJ mesariOs, estes: devtam iuncmonar . : 
lidn de. ' · .. · ·. . .· · · · ·· até a ~pt.ú•áção · exc~uslv'ei _sÉmQQ. eútão -quo , 

- ~O.SR. OLIVEIRA FIGUE1Rl:!DO~"Siólla. f'os3e seria-legal~ convõéáÇão desses eleitores.. . 
falsa.~ .· ·.. ·.... . . . .·.· . . ... . . . . . . . . : o. . sn::_oi;n"iÚtA ' ; FIGUf.;IREDO~'V •. Ex. apu~ . os~. TR.INÚADE:-..E ê; Pqis; scmho~·;;:; ,\l!U . l'uU·. n..:~a. de~Valf?nça,--,foicomplet.ada :· na •OC- . 
indiyidup decl;1ra. que 1ro dia ~ 31 do lll}\l'Qd, cásião., po~ .-dous '{lles~riQ~ : e . niqguem recla.; . · 
tl'a·ns~t·eve ha .cidade··do Rio Claro uma. acta riiõuisto. (l'1·oc.à:nJ-se oittr-os apai·tes_.) _ . < ;:· : .. 
q~ó :iles:3e ,~me$rriô, dia;, e :Pª~ - 9~do,:- fqra la~ . · o sa .. TrÚNoADE.,...O_ fundamento '-de-. v a:. · 
vrad<i :a.·algunsJulometr·os-de· dt~~tanc1a, JlO 'Iença . consistiu.- e.m- ·não •:,Qst-ái• -a .-acta· -às·. · ·~ 
loO'at' Boa: V1sta ; -qüando, ~ própl'i:.~. . acta •siglláda; · · '. . • · ... _ _ _ _ . · · '• •: · · . · ~_: 

- cala ,essa ··tt•anscripção, . o é ·verd-~dejra ~e'.,sa :·o :sn.. TAVARES ,:pr.: · LY.nA~V~.Ex; dtsse qlie" · · 
éóP.ia-~ · '·:\ .·· · .·. ··. ·. . ·· · .. ·.. . :. -• :, ffito : aéceitava•ai'la·d~_· narra. Mán:;aJ?orqqe·foi-, 
.osà .. OLIVJ~úR~ ~~quBmEoo dá !1m a~a.~~e •. constitúida.-'cóni·su}lplentes des-de ·o inicio, e 

.. O_ sii ... TRINDÁDE :_:_ _.A . éópia ·não . compee.: essa. mesma-razão· devia~: ~roc.eder parã;'a,2r. · .. 
-lü3Jide à. daéhÚ'<i.cã.o de . tl'ánsêl'ipç-ãp da á.cta. de Valença. · . · · · · 

_ •• 
1

• · · c~m~_ra ·.- v. Úi;. · .. ·· ·. 7 · , . · ,. 
' ,,- . -~ ·.' 
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O . . SR. ·TRiNDADE-- SttpP.lcntes não, elc.i 
tores, mas isto · e'il nã.o allcguei na discui.~ã.o. 

0 SR; 0LIYEIRA FIGUEIR''DO-Agora _mcs--: 
·-mo. · 
.. o SR. TRINDADE~Não, s enhor; Agora tive 
apenas uma troca ·de :P<.thLvras com o illustee 
D~putado · autor da emel!da. u.o-l)arecer; mas 
~ão c'omo argumento de c1ue me scryiss0. 
. o SR·. OLIVEIRA FIGl:J'.:JREDO- v. Ex, ac
ceitou a acta 9-e Valença.- com C:'\SC defeito, 

O Stt. TRINDADE-Não . accoitoi nonrcleixei 
i1ê ~wceitar. Co1nputei os votos contWos na 
ê.tCta d;), elei(}ãO,' pOI'ClUC á resp'ectiva cópia_ 
compre1ieiide a declaração i'e.gularrnénté es- . 
cripta pelo . tab21lião de tel-a. im1U:C<liata
mente rogistratlo ·em seti livro tle notas, 
folhas túJ ·c tal. · · · 

ca,nçado tc~nto tcmp~ a pacieí-i~{a. (nao t.~poia
dos) ; vou,_ pois, conéluiras minlms cõnside
r·uções agnai'dando ojulgaménto dessa in~or
tan:te ca.üsn., que per·deu tàdo o va.lorc.mere
cimento pekt defes~L quclhc fez.uri1Depuhl.(lo 
tão obscuro. (Muitos 1uro ((poiados.) · .. 

A causa, porém, não é do humilde orado1·, 
é da ,justiç;:L e do tUecito, <1 Ca.maea. tlecidir<.'t 
como entender cm.su ~t s.abed!;>I'ía. 
· Tenho concluído. (11lldto uqm ; muito bem.) 

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 190l 

Vidj p(l._;. iS:> U.o presenltl voJ!ume) · 
O SR. TAVARES DE LYRA dá um<tp<u·te. 
ÚSt~. T~J,NnADE- En exijo n. arita da, for_. 0. Sr. Rodo~t)bo. Pai.xã?-~1', 

. In<;tçã.o da · mesa., quamlo a est.:L se reün·e a Prcsulcnto,.~ venho Cl~ll11H'll' a obrJgaç;w, 
da. eleição, da. qu}l.l nii.o consta. c1uem são esses como rcLttor dp lH'OJCcto. mn dcbatct de 
ciP,adãos que se .aclümr n<.J. mesa presidindo a -rcspondm· aos 1llWJ~l'CS Deput;:!.dos Que .do 
eleição; si são os mesaríos nomoa.d')s ou sup- mesmo se tqe1:n occ;upa~lo. . . .. . , 
plentcs, ou eleitores, no m:ts:l da lct, q1,1ando, Responderei pr1meu:.:Lmente, a.o noin·e 

.porén~, a a~t.a, da eleição retere circumstan- repr~sentantc 'ho p~~l'a.TI<L, Sr. c:--r~os g~vu.l- . 
dtLdamente a qualidade .dos mcsarios, eu não e<Lnt1, ct';le a,pr~esenl<.tr.:t a.q ,<~.~lud1d _o proJecto, . 

. apuro isso, desde que a aeta. du. eleição estü. na. 2• ?~scuss<t?, i.luas omend.as!... d;:ts qua.~s 
revestida. de todas as solemnid•tdcs ·e de a.c- umn. . fo1 accmb peb Comm1ssao de Ma.n
cül'tlo com<~ list<t de pt·esCLW<t tlos eleitor~!S. nha. e lhterrn., de- · lJ.llC . S. Ex: é distincto 

· _·.como juiz tenho · o direito de exigir todo o membro. · 
documento que possa desviar <t suspeita de A emenda n. 1 assim reza,: 
fraude na elciçã:o. VV. .EEx. sitbcm quo a 
fraudo Stll'gc de~ yarios modos .c ti preciso 
muito cnidado · pal'a n5.o deixai-a tl'iumpliar. 

·Mas, Srs. Deputados, prescindo da. 1" se
cção de Valença:-, o desprezttn<lo a.· c;eição 
da, :za. sccçfl.o <lo Rio Cln.r-o, manifestamente 
1'álsa, r. acceltMt<io as mais quo u. illustrc 
mino1•ia acllou muito boas, c as quo lhe. são 
s3molhti.ntes, ·eomo 1\laml.Htcaba o . Esph•ito 
Sunto, ninrln. a.s:::im o I'csult:l.tlJ> ú l'asm·avel 
ao Sl'. Dr. Paulino J oM SoaJ·cs uc Souza. 
pelo tóU:tl d::t :;onun~~· ilc:::·Úts seeçõc:;, qu~ é 
o ·s~gnintc: , , ·. .· · . . 
,,.Dt•. Pauliào Jo~é Soal'OS \le Souza, :388 
v:oto3~-
' .-.Dr. Fí·anclsco Rang-el Püs~anà, 363-. 
.-Em qU:alquer. )typothc;;e,. pob, o Sr. Dr. 

J?a:illino .Juniç)r ré une Ii:laioria de Votos, quo 
a illustre üünoria da . Commissã.o· ·tenta .. des
truir--:-p3la. acceitiç~o da autlwntica, m.aui-· 
~esta.m.ente frautltilenta, da _el!,3içãq , da. 3" .. . 
secção ·de Rio Clat•o, cuja acta foi f13it1!> .em.- · 

E~lE:>WA N. 1 ... 
Rctlija.-se assim .. o <wt. 2'): 

«A~·t. Esbs peaç~as serão obtidas pcln. 
fóema cxprcssx: no . art: 87, n. 34, da 
Constituição ·c nos . arts. 3° c 4° da lei 
n. :-19 A, de· 30 dejn.nciro cio 1892, : fi~ 

· canclo .roduzi(fas ag isenções, de que 
trn;t;a o i·o('erüio ai·t. S0 tla citado. lei, 
unicn.mcnt3 üs ettpHulndas no., ns; 1,..:3, 
4, 5, (i(} 9, scn.do limitt(ht a: do n. 3 tão 
súmr.úte tos· · religiosos do o1~dens íno
nasticas,. com pa.n lü '\::;, eongreg:l.çõe}> -oü 
communiilJ~dos de qualquer denoniina.·~ 

· çã.o, · ~.:ujeitrv:; <.i voto de ohcdicnei<L, re
gl'<~ · ou estatuto . quc .impcn'te a.l'Olltuicia, 
tb libeedn.do indivitltml. .. _ : ... , ._ . . .. _ 

· 'Pa;ea.g,t~<~plw unlco · . . C<)):itinÚ<t em vigor · . 
o. pa.rage(111ho · nnico. d(t arh. · · ~o, ,_e () . 
<.ti't. 3°. ~ d :~ loi fi, 39.4, de.9 de OUt.Lll)l'.) 
do 1896.. · · . . . 
Salada~ se.~sões, :10 çl.e.junho.de 1901 . . 

- Ccwlos Cavatcm~t.i. >> · ~ 
. Boa Vista e transcript:l. _no mesmo dia· na · 

c.idade do Rio Claro, · d,atlrlo~se ao Sr .. Dl'. 
Rangel: ·Pe3ta.na· 16.1 votos· c cifrão <to Sr. D1\ 

, P.aulino!- · · · · Confurme ~t Conimissã.o ueehwoú on1 séu 
parecér n. 42 A, deste · aó.no; tambem ellà 
pensn._qué todo o c•ülfulão. sobretudo om caso ·· 
de guQl'l'i.t{ d0vc IJrest.tw ao -pa.iz, de i~ccopdo · 

·.csi·.'Pi;eMdente,'.k~ mó acho im~Üo-fa.tigaào 
ç a G~Iilar·u .. · muito <Lborrecith1, pu1' lhe te1· 
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com . o § 4.; dq art. 87 <J_a, Constituição Fo- e digno carnúada, . representai1te dQ Pà .. ...:.: 
déral, os sel.•viços mil~tares compativeis com ra.ná. ... 
u._ sua ·cap~cidade physica e 1uoral. . 

Ell'a. condemna . as isenções iuultiplices, . O Sn.. · CARLOS CAVALCANTI -- ·Muito obri:. . 
_ que não de·vem ultl'ap:.tssa.r os limites da im- gado. . . 

-iJOSsibilidade absoluta de servir no .exercito, O sr> Rob.oLPrroPÂr.Úg- ... passo, S1: ~-
ou. na armada, .o individLlo.legalm'ente t~lis- Presidente, a l'espondet• n.o . nolJre D~putâdo' 
t<tdo. e sort3itLdo .para tal fim. Dahi, ~porém, pelo Districto Federal, . cUjo nome declino; 
a pre·tendee .que -se revoguem em lei annua, data venia, o Sr. I:]:en.riqúe Lagden. _ . . - ~ 
como pondera, disposições de caracter per~ S. Ex. iniciou o seu longo e é,tpl•€l_ciâdo. dís;. • 
mttnente, respeito a niateria melindrosa e cm·so exaltando a lei d.e fixação das forças 
de smnma. importancia, pois ce1iceia a Jibor- de teri:·a. . . . . . . . _ . . 
dade do · cidadão; . dahi, . a. v.conselhar que Realmente, osta)ei é de alta impol'taücia: 
se. corte, inopinad<tmento,o nó ,gordio da.s_ ninguem; estou ce1~to, negará., bona {ide, a · 
_isenções, caus<l. precipu~ da discus,;;ão pro:vo• verdade de semelhante asserto. . · .. _., _ 
cada n~ tribuna e na imprensa pelo projecto . Entretanto, . S. E:c, allegando o subido 
reguladol' do SOl'teb .militar, pivot sobre o valor' do projecto em debate, como quo 
qual tem gyrado .. os iü•gumentos contra.rio-3 · censurou a Mesa por tol-o coUocado .na or
ou nwora.vcis â. sua, adopçãó, vao grande ú dem do dia antes da,. reforma· judicia).'i~. Si . 
l'3Spoitavel dista.ncia. . . : · ... ,, fôr~ essa a intenção . do .honrado represen-
. Eu tenho, 1)01' varias vezes, ,advogado , .o t~nte do Districto Federal, . segundo me pa-
principio c1ue em S. Ex. possue valente de.,. receu, lla de S. Ex-. permittir lh.e,'declare 
fensor; mu.s, cst modt<s in rebus, uma lei que.· a Mesa :da Carnara , . em respeito . á 

, permanen.te, qtml a lle 1874, não pôde e pratica-seguida nos p:arla.Iiuintos,,,procedera 
nem deve ser mp~ifica.da., derogada o,tu~ln•o,.. ra.zoavelmente, ·dando precedencuv· a.os , pro~. 
gada,, de h.fogi:tdilho, como queria, <t m:p.endtt· jectos.do fixação de forças;o.s quaes devem ser 
n.}, rejeit.adt:t l)ellt Cu.mttra, ' convertidos em,lei antes da. v9tação dos o r-
: A Oommissão; por conseguinte, não· foi çamontos dn; guerra e-da .inarinha. De facto: 

incoherente, formul::tJ1dO parecer _ coiltrtu•io Como deter11linar o quaritum. da despeza an-
, \i, í'eferida orn:end<t, pois , que, assim proce- mml de~ses dous .departamentos •da. admi

dendo, divergiu, <tpenas, qmmto ao modo do nhltmção . federal, sem qu~ se. po~heça o 
ser convm·tido em lei o sa.lutar principiiJ numero do praças que deve sel' mantido no 
que elltt encm:r<t; domail3, o Regiinonto, a eorree llo exercic~o ftnanceir9 ~ 
que devemos o.bedocct', assim preceittht oro · Disse o illustre Deputado, a qltem o~a res
seu a.1'L 132,· pa.rttgt·apho 1,1nico: · pondo, quo, no. seu, entender, devia_ haver 

uma resorva. do onde : ,sahissem os soldados 
, « Nen}:nmja crcação- ou suppro.:;são do para o. oxer•cito . nacional. Doi, .então, um 

emprego, nenhum ttU!jmento oú diminuição aparto a: S. Ex., atnrmando . que ê antiquis~ 
de ot•demtdo podot·à toL' logu.r na,l:l loi~ an· sima semolhanto-idêa. Em Spu.rta. o cidadão 
nuas, (!ssim como nenhunw disposiçcTo ele ca-· Ol'U. soldado durànto a vida -intsira e se _·:pre· ~~ 
1·acter jlcmnanentescwá neUas incluida.» parava nos misteres mili~!!_res desdc;a infan- · 

Todavia, n. Commissão acccifou 'u. · emenda cia .. Athenas imitou ess~ organização; pois 
n. 2, referente {\'l ex-praças. que; de novo, que .o ath~niensepr~stava ser.viços -. mili~are• 
se 'alistarem com engajamento;_ ou re-_ dos 18 aos. 6()': anno~ . de .-. idade .• EJJ?.. Ro_ma, .. 
engajamentO, por tres annos; pois entençl(m · modelo de organiz:~.ção mi-litar .· na. an,tigui~ · · 
e·cnten<le quea lei permanente n~ 2'47, de. dade, · todos os · cídad~os;, _diz um. escriptor 
15, de dezembt'9 de _18Q4, :estipulando . a, gra~ notavel,. que.e~tavam no:1 gos<t pleno,de .seus . 
tificação ditwia . de .250 .réi~S ,:para todas as direitos politicqs,. s~1.·viam- .até. a,<?.S 60ánno~; 
pr_a·_9_ ._a_.:.-3 CJ)ga. Jadas.i_nãó · s_·e. c_ o.IJ:ci·l. ia ·c_om_. i1 _Ais::"i de. i.d· a __ de ;_elle._s . er~~n~, clas~ific~_ d?s·,: ._seg_·_uil_4{) . 
pomçao · do . art. 5°, do pro~ecto relativo ás r., ldl!,de, D(,) .. exe~Clto .act1vo (;u~tores) ou 
í(wças de. teim.t-. · . . ·.. , ·' :' · . . .· . . ·.· · · na reserva. (seniores) : eis ahi o .pl' lncipio da 

.. ·.Aproveito o ensejo p<~ra,ipec{a;r~~r· aos rneus reserva·; posto om:pra.tica,:lla mais de dous, · 
. Hlustres coileg<Ls :e. <\ tolhi(as pes~m~s .póuco mila:nno::í, pel<?s gregos e ro!pan?S-- . > '·'· · 
_ v.ersa~as em assurnptos ni.tht~u'es qua. .a gr<L· -; A ~1d~~e ~ed1a-:- eEso ve.rdad~Iro collapso 

tifica9ao de que so trata não ó o premw pro-. da ctnhzaçao ant1:ga .- · fo1 ass1gnalada por. · 
hibido, ·sabia,nlenterpelo § 4°' do art •. 85 do, constantes· luctàs entre ,os seilhore.3 .feuda,es 
estatuto. de 24 de.f.evet·eiro, sim, _uma . espé~ .e as.cidades; ou entre eUes e a . r~aleza,: lucta.s 
cie de ·recompensa,· p1·o la~ore, que f~z :parte estas em que ·toil1~vam.: ' l,l&I.'t~ os seus Y.<:\SS~l
d?s ·. vencinientos,~ · de todos _os 1'uncmonar1os los e, ta.mbem. ·.mel•ce:na.rloS 4e.toda a espec1e. 
pulJliec.-sêla União •. ,• .. :·: . ·· ... · .. ·· ·: '. Fôrapa.rlosV:Uquem.c.veára-9-:i?rim.eiro exer:-

.. ·- .>Feitas estc.tsli.,eira-> considerações; em me~ .9it,o permalle.nte,.dnstituição;,que.tem mere
l'ecida,. def'ereuc~\ ·ao ·meu · distincto collega, _ cido de todos ~s -~~ve;rnos dos pa,.izes civili· 
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-~------~--._~------------~_.~----------~~--~------~-----;_ : ---~· :- - ~ ... ..... __ 

zadoS- do mundo maxil1la solicitude e des- dadãos, OS quaes serão CO:lSGI'Vados rias 
Velo. _ ;, ~ · ... ; . . · · . 1lleiras só : o - tempJ_ ; ilecas~~ari~ á sua-in-

A Prussia., que pim:nnifica. a Allem:tnha; stt·ucçãomilitar completa, que deverá 
soúbe melhor do que a :F1•ança praticar o ~r:>r ,_ entretid<t por -periodos curtos . de 
r)!.-incipio da conscrip@o, firi'nado pelo Dit•a-· exercícios, durante · corto numm·o ~ de -
ctorio, em 179.3; org<\nizando um tormiilav~l annos.» -
exercito,-bª'sea1o M s~rviço obrigatorio a Deste modo, S<·. Prc~üdento, consêguo .... s·J 
::nas reservas (ieserva do exe1·cito, landivelw, um l.Joü1 _ exer~cito perm~~nente, capr..z de 

' l~ndsttmn), as quaes , lho pm•mittem, . heje, entrar logo em . acç~ão, · como àind~t se 
<l!l)resent·:1.r em pé do,guePr<~:,· com .a maior formam a suà reserva· c as reservas territo• 
G~ieridade, -um effectivo de mais de cinco riaes; que lhe po3sam presta!.' auxilio prom
rt.ilhões de- bons Soldados ! piO em CUSJ de guerra .COlli qualquet' nàção, 

... •--· .Pinhéiro Chagas, o brilha,nte escrlpto1· por- me3mo forte, ·debaixo do pon5o de vista mi
_i::;guez, que não era ho.3pade em assumptos lita1', e manter a P<~z no interior. 
· militàres, diz i't pag. 22 do sua «Historja da Conclue-s3 do expos~o qne o illustre repeo-

... G:uerr.1 ent1·e .a. Fran~.a c a Prussh1-)): _ . septant3 llo Districto Federal tevo uma idéa 
·· «A Ft•a.nça. iorà a primeira que, no sã,mas qnc não é nova,pori:J:lra.nto o p1' incipio 

·· tem pó· da. r .;volução, substituíra. oil exer- referent.e .. á~ l'esci'\ras do ex9rcito tem sido 
csitos mercenal'ios pelos excrcitosnacio· praticado pelos povos cultos do nosso plà

. naes, que pe<lira ao povo e não a aven· neta, palós governos que c-ogitam da defesa 
tnreiros o tributo de sangue exigido pela do territorio,· hon1•a o decoro dos Estauos. 
defesa da pa.tria.; a P1'ussia, aprovQlta.nrlo cuja direcção lhes coube, e figura em todJs 
a idéa, fez mais ainda., tornou o serviço os compendias ·de arte -militar. . 
obrigatorio para todos, lançou. fia massa O que devemos a.~pira.t>, senho1•es, é à vota
da . população, nos quadros da landwehr, ção de uma lei do •'.li >tamento e sortei.o, que 
homens quele,'ava.m irtstrucção e expe- cons:tgre ess3 salutar principio e facilite ao 
.riencia 111ilitar, e essa landwehr, com~ Gove~no da Re:publica os ineios de (iue pec-: 

.:_ po~ta.- de . antigos soldadQs, é . qne foi a cisa. para pre~n~hcl', som oifensa ao nosso 
·'" · sua :guarda nacional, ao passo que a esta.mto fuodamenta,l, os claros do exarcito 
. . : gu·arda nacional e a guarda. movel rra.n- e de~ armada. com cidadãos-extremes do ma

cezas"eram apem\~ :p~iza~os ari·egiinen- culM, dignos _ de enverga.rem a impolluta. 
tadps, _ que ·nunca tinham servido no f ·,rda de soldado uu m1u•inhoit•o, mn vez do 
exercito -regnlat•. it• recrutar na liu. 11<~ sociedade, no xadrez, 
· Entre nós, dizia o g,1neral prus:>iano na::; pocilgas immuntlas, nos ant.l'os infernaos 
J;Hücher, não · se ~a.bo onde acaba o pai· do crimo, os indi viduoiJ viciosos, falhos om 
zano e onde começa o militar.» sontim3Íltos do honra ll patriotlsmo,os quaes, 

Vê-se, poL'taoto, .- ·que,· desde o inicio do assentando pl'U.Ç\a a. contl'a gos~o, on:tova
seculo XIX; a Prtvsia organizáro., silenciusa. lham o.;; homons honesto~ o briosos com 

· ~ scientiftcamente, o poderoso exel'<lito que a quem formam nas filoir·a~ o convivem nas 
colmou, de glorias .e do .. vantn.gcns na.s gUcr- M~er.nas, pcis ::;ã.o 03 de~cla:ssif\cadus, oandi- · 
ra.s travadas com a. Franca e a AuS'tl'ia. dos c criminosas dtt .poi-11' ca.sta, clue não 

·Em 1870, emquanto a Allomanl\a punha visam á rJcomponsa. nobilita1lOl'l\ da gloria 
.1:)111 ca.c~ão, com maxima. ordom e -rapidez, a.dquirld~ no-3 . campos de · b;l.talha. ou do · 

~ um exercito compo~:~to de 600.000 .honu~D3, cum]>rimento exac~o de seu::; deveres civico::;, 
-.· _pedei'&amcnte instt•ui<J,qs ·e disciplinad9s,· não om tompo de p;;t.z! - · · -

:,.._consegui<~ a Fr;.tnça: .reunü• mai.-nle 230.00:!, O-Sn .. BuENo i:m ANDRADA. dá um ap·arte. 
,; C)ffiO diz o citado· historiador.- · .. · . __ · .. 

· Por isso pagou, e duramente; a impre,vf:. . _- O SR. RonoLPno PAIXÃu_:Etiírei _lá. A lei 
_dencia, inapcia e cort•upção <to gQverno im- do sorteio ._ militar é urgentíssima, .é nece5~ 

· ~erial, cuj.a~ faltas e crüne5 não 'fora~ ba.s- . ~aria, mui~issimo :nece>sada ao exercitO, e á . 
: _ '~utes ·expmdos com a. queda de Napoleao Ill armada. S1 ella 1for de~retada, poder~se-ha., · 
.•. -Q~Jfua. (lynastia. . •. . , . _ _ _·_. _ _ __ · - . sem prejuiio pára. _a·s industrias,e .entre est:1.s ::;
: ·' .:::;~s ahi. a caus<t precipua do . ostupandô iQ'cluo aJavoiJ.rà · e~conimercio, que .. t~mb3m · 
'~ ~$-tre ·de 187Q, que .deu .logar -á proclama." -são industrias, das maí$ impoí·tantes, man-_ ., . 
;._:.; ~~Ldà. ·R;epu1Jlica ~'raJ.'!,<iàza, - a qu:ll t3ni feit~: rter,dl!r~Iitea paz;: umhom exerclto .c guar~ 

:> :.:.~!fgrao..de nacionalidadel~tina m11a ,d;;ts ·pri- nece'i' os -nos::~os . v~sos __ de guerra com _optimo 
·-' l]>:~if.~S::~tencias militareB do mundo; _ .. _ .·· pe~oa.l. _ Esta verdade·. não .· precisa ·de do· 
~: - ,._:,os .. é~~rçitos . moçlernos as~ent~m-se sobt•a mons&t-aQão, pois que se impõe, nitidamente, 
: es~és do.U,S ~rj~cipio~ ~·undam~ntae3 .: : _ _ · .a to.dos os cerebros p3nsadores. ' 

' · l 0
; :-:s.~~v1ço mthtar obrJgatoriO ; .. FJ.J1do o cavp.co _ S()bre_ as reservas do ex-

~i :~Í\~'3age.m pelo ~xercit~vperm~- erc.ito e terl'itoriães, abo.~·do _. a , quostão re·. 
nent_e il,~J.;:: uvuor numel'O posstvel de m-. la.ttVa ao numero de aium.nos .. das escolas-

. .;....,;, ~. \~,.:· • • '; 1: : . ' ,; , . ,,. , ~.• ., • • . : ; , •H_, , ; _~'< . , _. ~ ' , ,., '·" · -:_·: __ -, .•_:, 
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,!_í'l'if 
Jl!.l Q !i . 

-~-· · ··-- ~ ' ..•. .. ~.- ..... .:... ........ :: .. .....;..~ ·~ ·····;.-.'...,,:, .. ~~~.~ ..... ~ . 

]~ünt:u~~s; fixado i>eló.in'ojêcto·para>o hitúro 'dií;lgidos pcn; ·generaés do· escola, comíri~in · 
exercício:- . · .. ~ .. _ . . · . . .. . dados pot' officiaes conhecedores de ·sua at•te ·· 
.· Disse o honrado representante do Districto e servidos por· canhões, fuzis ·c . demais tri~
F~deral que o Sr. Ministro da Guerrtt pedira s~~umentos · bellicos poderosos e aperfeiÇoa
em seu rela.torio a clevação,.a; 1.200, do nu- dissimos.- . · · . . . 
merJ das praças de pret,alumnos das, escolas Senhores; a estrategia concebee organizâ _: 
militarc3. Realmente,oSr. marecha.lMallot é os .planosde operação de guerra em thmítrq : 
tlesta opinião, ·p::>is ell<:J pensa, e pens:t muito préyiamontedetermina.do ,.emqua;nto que .a. ~ 
hem; que taes -estabelecimôntos de . ensino tactica os executa; por meio de sabia§.dispo- .. 
rnilita.ros são os . melhores viveiros que te..: siçõe~ dos corpos e manobras diL·igidas com 
mcs de bons soNado~; mas, queria o iHwstre intelligencia o ct•iterio. Esses planos, essas 

· D~putal_io, porvênt\lra, _que a Commissão de bases; esses princípios garantidores da victo~ 
Marinha e . Guerra, gue . não h;:wia lido o .ria, são formulados no gabinete pelo chefe ~·: 
ci~ado relatorio., di.~tribuido muito tempo membros do estado-mai(}r, de onde . partem 
depois de ser lavrado o seu parecer sobre o todas as ordens relativas ao preparo emobi- -~' 
pro.ie.:;to em debate, propuzesse o . .augmento lização ·das forças. · · .... .. · · ;, 
alludido~ Por que razão S. Ex. , que descre- · Quando os belligérantes se enfrentam,·/ 
ti;ára sobro o assumpto tres longas horas, quando sôa. a trombeta horl'isona do combate,_ . 

_percol',·endo todas as_espheras do saber hU:- quando· o problema, estràtegico estáresol• :. 
mano, que se relaciona;m com a sciegciada vido,· cabalmente,· entra em acção a tactica_: 
_gt,wrrri., não concretizou a sua idéa boa e e consegue o triumpho • 

. ui.ilissimtt em uma, emenda? ' . . ' " . ' ·. . . . . . . . . ' ' c.,._ 
· A Commis~ílo não podia se1' 'mais realista O :SR. BUENO DE .Ã,NDRADA da uiu apal'te._ : 

do que o rei; dando ;to Goveruo os 800 alu- . OSR.'J.~ODOLPHO PAixÃO.:_ Mas, , que q~el)c-~; 
mnos que elle pedir~; não é passivel 'dé cen- v. Ex. ~ O meu illn~ti:a.do collega. nã.o sabe .~ 

· sura, antes moreéé loüvor. ·. - que mesmo nós- os mathematicos- (nós, 
s ;. l~x . , espraiando-se · em ·largas con~id.e~ digo mal ; V. Ex. o ó,- ao passo. que eu .sou, ·

~·a.çõo3· respeitoú. árt.~ ou scioncia da guerra, _apenaª, um aprendiz em materi~ · (lo ~ÃtJ,.- ~; 
perambulou pelas · e1 nco parte(3 do mundo meros )· ;· V. · Ex. · não mbe; repitn , que os'i :. 
conhecido... p1·.oprios autq1~es .Q.a. mais positiva das scien,; .. 

o sa. ·BUENO DE ANDRADA...:.. Tal quai 0 s1< _c.ias . voerri, . rrm.i~as vezes! . os. s~us plaQ.os , 
Ministro .da o tm•ra a quem 0 Sr LaO'den burlados por cu.cumstaneta~ m~ependentes ,, 

0 
.. • . t . · ' • o de sua_ vont~~e ~ ·Uma deficte.ncta na. c.on- . 

ac mpa~hou. . . strucçao do m:)t.~·umentos dehcados, .·a dlla· . 
o SR. H.()DOLPHO PAIXÃO- . . ; concluindo .::t:aç·ão ou retracção do me cal ou metaes que '< 

. que a yictoria drL Allemauha $OlJre a Fra\'}ça entt·am . em sua· composição, o . desvio da . 
' fora. devida á superioridade do ai'InamQrito aguU1a. magnetica, proveniente da proxk . 

daquelln potencia. militar · com .relação ao midade· do suustanoias mine1•aos que ·sobl'e · 
tlest::t, principio quo S. Ex., si me-nãot\:tlha ella..a.ctuam, quaesquer •Jistracçõesouesque
n. memorht, app!icou, ta.nrhem, á guerra dó' cimentos · n&.o. dão lagar a, erroneos resul:-
Transv:utl. , . .. tados ·? Pódo-sc concluir desto facto, · bastrtnte· . 

H a de S. l~x. permit]ir que eu não sub· commnm, u. condemnação d1.t a'.ltt•onomii).. d:Ji} . 
screva o seu modo do pensm·, que não ge:Jdesia ou d;•, tupogra.phia 1 .Com respeito 
~!ceitó, ~m· absoluto, semclhant.e ' pri.ncipio, ao. estado-maior d~s .gramlos ou }JO_qucn,ós 
<L luz dos factos .que tenho .õbsei'va.do ·c dos . cxe1·citos, col.hc, não ha ncgat•, o a.rgumooto . 
ensinamentos h ii.uri.do~ üos con1pc:çdios _de supra ; }lOis. lhes compete a~ c<;>ncepçã.o .~~~ , :: 
arte mUita.r. · . · . .. ·. · · . · · · ·.p · 'planos dê .,guerra e . do~l'movimcntqs)lo ~91;~::;~ 

1~ vic~oria 'da Prtissia ~9bre ', a F·r~riÇa ·:(ci- r1torio inimigo, o qual elle deve coilhecer -~ 
t:t:ndo a Pr'ússia; 'tenho êitado :~, Allómanha .• t>erf'eitamente: -- . . .. : · · . . . . . . '· .: 
c üj({es~irito; forÇá e d1~sig'ni9s ,aquel~c\ 1:êino . Ô:. S~:· Bu~No :ô~ ANbRADAdá úm: ·ap·arte: ·;~ 

. concretizava, -no momento d:1. lnttt) fot de- · · · . ·.· · . · ·. . . . • _, .. -" 
· vida tt" suj;Jeriorfdttde . da .·. oi'g'lll~iz;ição de seu , ., ·0 .-Sn .. llODOT.l?HO PAIXÃO-A respost:J. àó~,·; 

QXcrcito;. feita pelo grande estado-maio'I'; â apa.rte do nobre Deputado está !!a perg~t'nta, ~3; 
· cnjaft'ente estivet•am murechaes da. estatura que S. Ex. me faz . dm·rotados .sao os que _se·;,?, 

do in •igné ·. Moltke,. esse assOJn bro . de sabal' collocam em posição desvantajosa, os qtiaeS/·~ 
militar, que deslum.brou os homens de mesmo fortes 131\1 numero e dispondo dos .me-:>~ 
~ú.erra de toda;~ as nações nos .. ultimos q~ta;- l~or,es arm,amentos'e nit~n_ições, carecem,:·de"!;;: 
teis do seculo XIX ! A Pru~s1a, grac;as as bons generaes, que os gp1em no momento-do.-~~: 
suas reservas bem instr.tlidas e disci.:Plirütdas combn.te. O estado-maior o'ira estrategia. nãó ·~:!; 
c nos seus optimog elementos ·do -·nu>bilh:a· . podem ser .~oridemnados· por ossa íídta. J:t ·v~ · !;~ 
~Ô:(h . o~mn.,g;ou . ;:~. J~r:m.ç.a, dc~p~j<J;pdo aobro' V 1 E~. que a l'ellpQII!_ta.,!!s~â· . n~ propr~a pn~~ ~ 
Ollrt Hníllt ~.l.hrVWl •:l~ l'lQll\n.dnl'l t3~(!~1t~n,~6!Õli ~uJ11ltl, qt.\o V,. J'~'!t ~ · ll:\~ f:l,(!.l\t;~.{\9 f~z.~ri . · ": '/;:.: .. ' . . ' " ' ' . . ~- \?~~ 
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O' SR. BuENO DE ANDRADA- Eu ouvi dizer o havia. dito o nobre Deputado pelo Districto 
que, modernamente, nenhuma batalha foi Federal, que devemo:; ter, a1)enas, nm exet·~ · 
oxecutada como se planejára. cito igua.l ao da Suissa ou. da, Americado 
·o· SR.. Rooot.'Prró P AixA:o-0 illustre rc- NOl·te. 

presentante <le s .. Paulo cito~1 o exemplo do O Su. BuENO DE ANDRADA- V. Ex. diz 
Traii.sv:ial. St•. t>eesídente, eu a.rlmiro o ex- apcna.s, i;ratn.ntlo-sc do nm exercito· de mai:-.l 
tr;wrdína.rio . heroismo dos uocrs ; soü um de 200. OGO homens ? ! 
vm•dádeiro fanatico P3laeausa justissima llàs o SR.RODOLPHP PA1XÃo-Na gncÍ"l';J. o CXCI'~ 
iopublicas sJl-africanas. cito suisso pôde ir além de 450.000 hmu"c!ls; 

A meu ver, esse povo hcroico (digo·o sob mas, em tempo de paz, não a.ttinge a 2.000 
a I'esponsabilidade unica de cidadãO, a quem pessoas, inclusive os offi.cia.es. 
caoe a, -hom·a de occupar uma cade1ra nest:1. sr_. Presidente, a. Suissa é · uma nação 
Casa) tem escripto uma das mais bellas pn,- armada, é Um bcllo e civilizado paiz .qu.e, 

· glnas da histol'ia · (!ÍVil c mil.itar do mun~lo ! entPc o.:l csta.clos eueopeus, occupa espe:::w.lls.-
· .. Surprehei1dem-me as emmente.;;. quallda- sima. pJsi~ã.o dcbn,ixo do.:; rnntns de Yisb. 
d,es de homem ·de guerra .. que os filho3 do topographico e polH.ico. A Confed01:ação 
T1·ansvaal e do Orap.ge JJa.tentcia.m, dia a IIelvctica, B~nhores, constitue uma ntlcwna~ 

· dia, nos . combates sangrentos . e despropor:.... lidado neutra, é 0 noli me tangere dos povos 
. c'ionaes c nás longas e }Jenosas 1i1archas atea- guerreiros e ambiciosos que a. cercam. 

vês de té1•1'itorio accidehta.do. A sua popula~~ã.o, l<tboriosa e concentrada, 
Mas, alli mesmo, tias' citadas l'epublicas, ha sido educada c instruide. com maxil110 

vm•ifica-se que não é só n. tactic:1 c nem a desvelo 0 solicitude dos govm'fmntes. Creio 
pei'icia. incon_t(3stave.l dos atiradores que bem mesmo que ein nenhum paiz do mundo a 
~pertido. Os recm·Bos de gn~rra., criterio· porcentagem dos ctue sabem ler o escrever 
samente explorados e a.prove1tados, os mo- snhrepn,j~t a da Suissil. O.:; filho~ dessa Repu~ 
vilhentos combinados poí· chefes habilissimús blica modelo, n.mando, at>dcntemcnte, o tor-

. teem cómpensado a grande dift'el'cnça mnne- rão na..tal, incendidos pelo sentimento crys
. l'ica ·entre as f'ot•ças ropnblicann.s e inglezas: b.liza.do de sua querida nacionn1ida.do, vestem 

a gticm'a snl-afl'icá.na. I'oforça, pol' conse- a. fa.I•da no momento do perigo o, com pou~ 
guinte, a minha argumentação. · · c~1s sema.nas de instruc1;ão militar nas filei

O SR .. BuENO DE ANDRADA- O syllogismo ràs, estão· promptos paa~a entra.l' em acção 
·não está bem.applicado. contra osmelhores sohh1dos do globo: podo-

.· o SR. Ronotrno PAIXÃo- Está, I)erfeita- mos, portant'J, comparl'.r a SuiSSi1. com o 
- nosso amado Bra.zil, que possue tel'l'itol'lo mente. v. Ex. sabe que, si no TI·ansvaal · 1 - 1 1 ·1 t 
a .·. cel'teza do tii'o h<t influiclo, sobremodo, superior a oito mi hqes ( G · ~1 o me l'OS qua-

t dr<~dos, caprichos,mlCnte bOL•d,·.do. do ex- ,. 
Jlal'a. o exito da · acção, os movimen os com- 'tremo sul ao extremo norte, por mil o mui-
~ina~os d~~s forçá1: rqpublica.nn.-: não 0 tcem tas loguas de costa sinuosissima o- do cuja. 
mfltndo monos. ,população tal vez se tirem 90 °/o do ant~,lplH\~ 

A prova é q uc ella.~ st~Pgem com,o 110r en · beto.~ ~ 
canto, qnaes· verdadeu•os fantasmas, â . Podemos recrutar nos smtões dC' :Minns, 
fi'cnte das t1•opas ingleza.s espavoridas, nos Goyaz, Matto Grosso e' de antros Estados da, 

· })ontos de anteml'io fixados. União lndividuos complotttmente bisonhos Q 

O Sn.. BUE:'\O DJ~ ANDRADA-Não s~ póde fazel-os, em 20 ou 30 J.üi.s, ~oldados instruidos 
applicar ít naçã.o de terr'itorio·tão vasto co~no e .disciplillados? Não, Sr. P1•esitlente; no.s 
o nosso. Tambem a ca.mp:tnba. do Mextco qmwteis, e o sabe o illustre l'eproscntante do 
demonstrou istp e,. entre nós, Canudos. Rio Gr<>.nde do Sul, quo mo cst:l. bonclosa· 

o sR.. RoDÓJ4 PIJo PAixÃo-Mas; n. que vem mente ouvindo, o Sr. Alencastro, ga.st~Lm-se 
"canudos~ J?eço 11 v. Ex. que mo deixe n1ezes. e até n.nnos, no as.siduo t1·ãbalho de 

desenvolver este pol1tn. in:Strucção, para se prepat•ar o soldado bra
zUeiro, qu3 não fica. pl'ompto em. hora.~:; ele 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-F<.tÇO ~a V· ·Ex. exercicio. (Signaes affi1·ma,ti'JJO,S do Sr. Alen-
~ lllGSl1ÍO q UC fez COÍnn;iigo • V • .Ex • !f!C. êot•- castJ'O,) . . . . . . 
tou, constantemente, o fi.J do meu d.tscnrso. o1•a, si não podemos, como j(L o disse,~~ 
A ininhn. tactica é 'a cópia da sua. .. muito bem, 0 illustrc t'cprosontante de 8<10 
. O SR. R.onoLPHO PAIXÃo-Dis~c V. Ex... Pa\llo, copi:Ír as leis ouropéas e applical-~s 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-EU não dis.~O ; ao DOSSíii pn.iz, como quer ~· Ex. q~tC. SCJH• · 
p~i·guntei ;_ pedi informuÇ,õo:~. tt•ansplantnda ptLr·a o cxet•ctto bra.ztleu·o a. 
· o ·sR. Ronor.Pno PAJXÃo-Si v, Ex. por- legislação, sui gemJI'is, <ltt Sui:o~sa. ~ 
guntoti, quer, natm•ttlmentn, resposta. Dissn O Slt. BUENO DN ANDH.ADA.-En disso quo 
o HLusti'e represehtani;c d.o S. Pu.ulo, como niio OJitcndo de planos; mas <ttw os, mons 
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Sentimentos pn,tl'ioticos me levn,vam [L crer tação irá,sempro-n<t retaguarda, de teo· 
que, P<~ra, õ meu p;liz, era mellwe termos ci- 11as irregulares; e ca,bmidados· iodivi· 
dadãos armado::: do qu3 cidtldã.os soldados. tluaes for;narão o c<Ll'acter distinctivo 

O Srt. RoDOLPuo PAixÃo-Quanto i Ame· das nossas proezas militare~. · 
l'ic~ tl~ Norte, cúja organizaçi'i,o política, 0 Esta, pintura não ~ e:xaggerada; mas 
nt~beo IJ;;pnta~lo por S.· P;mlo. que (~ 'ropll- (força ó conf'essul-o) não seri;1 longq 
liltcnno lnstonco, e do;J mn.is <listinci;os, co~ tempo conJ'cirme com a verdade. O temor 
nltece perii3itamonte... · dos pert!SOS exteriores é o . primeiro 

O Srt. Bu1·:No m: ANnRAl),\.-Or::t, nôs tomos movel. do procedimento das nações, e :.ws 
E~t;1do:3 que nào p~gam ú. policia. (LlJJades.) seus conselhos cederia bGm lle})l'OS~<t o 

l'uais ardente a,mor da, libérdacle.-
0 Sn.. RonoLPHO PAIXÃO-.· •• qnanto {L A pordatlavüla,.cd;:~propriedade })elas 

Amcrica do Norte, dizíL1,. cab0 a mosnia ob~ violoncias, tão frequento::! da guerra -
jncçâo~ AUi; COl}lO cfiz o teadüctor d'O Fe- os saCl~ificios c sustos .continuas, nascidos 
clcmlütá, :tpenas conYoe<uht a, celebro assem~ (lo um l)erigo. t;unbon1 continuó',' ob1·i-
l.1léa ele Pbíladolphia,pPc.:;!düla .IJCJl' \\_rasll_c • · b l -· · 

t 
,., ga1 H1ffi · em ( epmssa a.s ll[t(:uos as mars 

ing on em-r t87, Pi1l'i1 revm· e amnliar os ido~an·as dr.t liberuide a irem procurar 
<<trtigoa de confetlel'açã.n» e (lllO deêreton ... a . ~~áill'ança: e repouso em instituições de 
Constituição do.) I~stadtlS Unidos, Ale':uw!.lre .. :· · ... : tondcncia opposta aos seus direitos cLvis 
Ha.milton, sommdu.clo po: .James Ivia.c1tlison c· · e'politic'os, 0 , l)Or fhn, anecessidttde de 
.1o1m .Ta.y, publicou no Drdly 4drm·ti.~a, de viver i;ranqüillo, · farhi, calar o susto de 

• Nova. York, urnn, sm·in . {'n,mosa do artigo.> JJão soe tilo)~vre. , 
rlestina.dos a .hselarec<JP o espiei Go publico nos As insWHiçücs (o gl'YJ)ho é meu) que 
nsta.dos recom-libertor::, pi•opa,en.ndo-o P::tt'a. tenho parliculannenlc em 'M:sta,: são os 
recehcr, í'a.vorLwolrúonto, as institniçõ~ rc- q.xm·citos penwmentes e todos os acccs-
pnlJlicanas, delineadas na projoctada, Uon- so1·ios insopm·(t-veis de 1mí estabeleeirnenlo 
stituição. Pois hem, ennmulesses notavcis mililcw.» 
artigo,,, lecm-S3 algrms toplcos, · fliiC serão 
inseridos neste di~cm>.~o, onde bl'illn~ a. twgu- Ihmilton, portanto;· advogou a hléa de 
montrí.ç~ão forte e cõnn.Ll;t, lJ[tl'l'CiP<t fornli- um exel'cito l:J::ll'mancntc nos Est;ulos Unido8 
davel nntcpost::t ;:t cõi·rcnto desencadeada d<1 Amm·ica tl.o Nor-te, ·embora fosso elle · 
cuntraos cxcrCitos poJ•mancn1;c.,: IJOuco numol'oso. 

<<Em outl'n · tempo penntrava. 0 ex.oi'· O S!t. CART.os C.\VAT.CANTr thi. um .n.pn.rte, 
cito usmpador ntú :vJ coe.'l.ção do pé1iz O Srt. Ronor.PIIO PATxÃo-Oríi., si tãq 'sen.; 
inimigo, CtU:J,SÍ tão t·:~pidn.mente c .llllO tt sati\, (' Pl'(Widcnte idü:t vingou naquellc.tépoca. 
nuticLt da invtls'J:); hoJe, um punhado do c{l'Ol'VCsconcitt rovol11cion~u·iana Ameeica 
tlo t!'opas tli;.;ciplilla.da~,~tpl'i>Vei1;,-tndo-se tto Nol'to. eonw mnpallitlccor agdra, em que 
d:t., vr~ntagcns d:'.. postç;_w, ,;u:pe.n·.lo ou o lomm:t ó o tl.os grandes oxorcitos rorrna-
1'a.z encn,Umt• :v:l cntt•ept•cz:ts üe 11111 llO- ncntos c pothwo.:;as unidades do 1'0!'Ç<1 na.val, 
d·.)t•o::;o oxot•cit.o. qtmndo vcrnc:s o irnpm·itllisn}o. cruel c gu·· 

A histot•;:~ da, gueJ'l'éL, om Ent•npa, jli loso, ontorrt1111lo ns garrtts adnncaB no co· 
não ó, eomo d.':,wi;cs, :~ ltistnria de 1m- t•a.c;fí.o das nn.ciona.lidc.úlos poln'0:-:1 c tlcspr·c· 
Qjcs SlllJjnga.dttS C <lo impn\'los dºs';~~llidiiS: tcgitln,s? . 
ü a lüiJtoria Llnrtlgumas ciliados tomadas "bs yanhees nã.o pensam assim. pois U<r:'tbam 
o l'<lt:)malli1'1-de lmtalhas quo na.da. de· de elevar a 100.000 homens o effectivo de 
cidcn1-.dc retiet'.Lla.s ainda mais vn,nta,- seu-oxorcit.o permanente. Além di&to, elles 
jost1S do c1ue ·vic:orüts, ou. pam dizee possuem, como so sabe, uma milicia.. orga
tullo em uma. p;:üaVl'J., de gmn~les os· 11iZt~d<t em tempo. ele paz, de 9. 376 officic1es o 
forças e de per1umias conquista~. · 180.6~7 praças de pret, milicia esta. que faz 

Porém, o nosso . }5:-dz. o[t'erecel't't. uma exercício no inverno·,- duas vezes por sc
sccm11nuito dill'orcnté.' O receio üos C3·- :.nl\nn,~: 
t<:tbelecimen tos militaro3 dUl'erir(L -a sün. .(, Naquella possante Ropublicn., todos os· ci.; · 
irit1•ocluqçã.o aindrt por ·longo tern}x.>;; a dttdãos va:lidos, de 18 a 45 anríos ,~c ida.de, 
f<Lrta. ue rortificaçõns, . ucixanclo d esc o bee- pertencem ás miL i elas ostgduaQS. ' 
tas as .fe::mt.ciras dó um l~stado,facilitn,t'á. Alli cstã.o, <\indu., alistadoê lQ .900 .OO(hle 
:L:l inntsõas; o.;; Esk~rlos mn.is pJvo:.LtlOs homens, Mpazes üo sel'virem em caso de 
snbjugat•ã•J bc11l depressa,:· os seus vi-:- guet'I'i1 ! porloromos, :t vista. do exposto, com
sinho~ monos numeroso:-;; a:3 ccnctnist:Ls pu.rn,l' a milicia, norte-t1mericam1. com a. no.s~a. 
sol'i'í.o t[·J facei-3 de fttzm·, como dilficois guarda nacional, flUO nã.o se nwclu, o nom f<~z 
1lo consneva.l'; i,I)Ll.as a.s no.~sn.s gtiet•r•a,s oxm·cicius? ! ' · · 
nori\,0 cm)Wt)hcntli.tlitS polo cn.pricho o Accresco :.L circnmshncin., _muito p_ondo
ciuacLoL'iz:~~las polit pilha.gorn; ~~ dbvt~s~ rayol, d.o serem os Esta•los _ Uníctos do .NortG 



Câmara dos Deputados -Im presso em 20105/2015 15:59 - Página 21 de 32 

um dos paizes · milis populo~os Ó Í·icos do Quando S. Ex. ôra vP., tivo a necessi(L::.dc 
·mundo, um pa.iz que possue collossaes . esta~ de lhe dar alguns a.part3s, sendo acomp:t
belcdmento3 inlw;triacs, onde os ma.icl po- nhado por varios c:lllega.s, entre os quaes n 
derosQs instl·umcnt')S bcllicos poderão se~· illustre rept'c3entante do Paran<i; Sr. Carlo.; 
r~brica.do> ~com nrmi:t p3rfeição e celct•ida1e; Cavalcanti, c o honrado e u.i~tincto membro 
e. todos nó: o S.\bemas, o ouro P. um optimo da bancada. pernambucana., o Sr. Bt•icio Filh 1, 

elemento pal'a. "'victorh ·! ' de quem ouvi a seguinte pheasc: ,~ Os tn_i-
Vê-sP., port:1.nto, que um cxcrcit) de 15.000 litares nã') querem que os civia disctlta.m 

hom:ms, pJis que os 2.3.lGO -figuram. apenas, P..SSHrnptos mi!itares->~Ha. do pe1·mit-r.irS. Ex. 
no· papel, (~ insutlicient.c p:.tra o Brazil, qne qué eu pr,}te.Jte contra a inju ;tiça. que n )S 

tem, provavelmente, 18.000.000 de h::tbi- rez! nós, os Dcput:-,;los milit·•, · e~'~, em vez d0 
hnte.~ c cuja deJ'e:;a. é m .i:< difficil que <1. da cJnJ~rariad(S, ficamo ; agrada.vchneo~c irn
Amcrica. do NDrtc. . pr;es3ion.:ulos, quando Ycúus alguns tios Srs. 

O nob:•c r0p:·escnta.ntJ do Dis·~ricto f'e- Oeputa.dos civh Si) occuparcm de asmmptos 
dal'al é defensor accerr•imo tias Unha.;; de relativos á nossa el<fs.>e, r .evelitn<h iJ.l'C~peit:l 
tiro a.1 alvo; ea ta :ihJill . o s m c · qnizer•a, conh~cimes.to~; e,;pccia'3:; . Tem ::.ido e.3aa a 
por• i~so, que em todas . . a~ gl'an.!cs cida,les nJt•.na scg.•ida. p )r nós, que nãJ sJm.:>s, j~t o 
da. Rcpuhiica hou ve.~se t:t3:t cstabolccimcn :os tcnns repetido nesta Casa, rJpi'e.;;\3ntante:-; 
'de ins~r11cçã.o pra.tica c f,):'t~cm á.1ado'> p e- d-> oxet'CiT->, sim da Naç·w Brazileira. 
mbs pa:·a os üiclhorés a~ira.dorcs : S. Ex , o Si tra.t.amos · d3 t~.es as:m_mptoa, de$envol
Sr. Ministr..> da Guerra. pcn ;a. do mo ;mo yida.ment3, é p:)rquJ tGmos obrigação !le 
modo, tapto que, no seu minuQÍOS9l'.}la.tiwb, conhocel-os; ma.~ • . o fazcmJs sJmp.<.'C eom a · 
a '!Sim se éxpre.~sa, <L pagina 35: . maior idençã.o . d~ n.nimo, sem.. pal'l(pl·is, 

.. ~como quet· que seja, avutta. · p1·e,;cn· j:l.mnis _discutindo orn te:'re[}n no qua.l pos· 
tJmente em tcdcs os 1mtzes ·a. pt•eoccupa- s:un(js ferir a stuceptibilithdc dos Srs. · ro.· 

. ção em aperfeiç ·a1• no· tir,), 0~0- jú. ó s )l· prcscntan tcs civis, q ti e for•mam , a grande 
{lado, que s3 acha. noro .·viçJ activo ou 0 maioria da. ca.mara: crJio quo · os meu{ 
resel'·vi;t<t; visa ... se mais alto, opina111;.80 disiinct.os collegri.s · Iítilitaros - snbscPevfim 
e re.!lamam-se, c0111 insi:-Jtmlcin., mellida; ~~t:ts palavras 1 · 
·Bndente.') a desp:n·tm· o gJ.:;~o pelo ma- ALGU~S SRs. Di;;ruTAoos- Apoiado. 
nejo do fttzil a t :Jdtt a. popúla.çào ntW.la O SR. RooeLrno PAJxA.o-Nã.o podi:J. deixar 
c os mei.)s pratic H d~ execllt~l-o.» dl3 faZ:Jl' ostn. obsot•vaçã.o ro~pci~o ao ap:u·te 

Aslinhas de til•o ao alvo s:i.J muito ncc~3 - do illu~tt•o D<}p .r~:uio pot•. Pornambuco; mót•
sat•ia~: a campanha. de Canudos e a gucr:a mente p~wqne S. Ex. CJnhr.cc b:mi o o"<ercitJ 
sul-Mt•icana pt•ovarJ.m, exuberantemcnte,que nacional e P<'~3t:Ju rctevan te3 sarviçJs ;i 
um ~}m ati'ra.dnr ê um fa.ct -:>.· impm·hntculn. P;~.tria. em t!po~:t ua.8 niai~ difilc.ds qtu'. ella. 
vic~oria. ,. tem att•avcssu.do. 

gm Cam1dos, -·de trls~issima e cxJCL'i.We: CuncluiJa <L pai.·~e l'Jialiva ao longo di::· 
J)lemoria, .vimos quo um -corpo do exe ~·cito, curw do illu~~re reprcscnta.ntc do Di.3tricto 
di~ciplinado o p-rovido de armamento mo- Federal, pa.s3o, Sr. Presi<l_o:1te, a responder 
de:no e mtmiçõJs p~.·eci&as, levou longos me- ao nJb.'e DJputado por S; P<i.ulJ, o Sr. BLtono 
ze.~ par •. e :ltrat· na.quella infernal c~hdella de AndL'i.\da.. que, -hantmn, tratou uo n.s3nm· 
c de~tl·uU-a. a ferro e l'oóo; ma') o tl'imnpho, pto lal'ga o 1Jrilh1ntemente, pl'IJV:ando, ain la 
como a victoria. de . Pvr·rhns em Asculu in uma n~z. a. sua, eompebncia. em materb de 
custou á. patt·ia.-a perJà d~ ·mil.ltare~ ~·e· Ya- esteadl.') cst~·at.Jgil::a.-; c em ·outro3 variados 
len. t~S S.lldados; ttUi t:) ;nb:tr•am dezenas de assur'npto.:f CJncernentcs tL engenharia, que 
hct·oi'.!J!:\ offlci<tes, cnJt mo~·.~andade exces~iva S. gx. illu ;tea no llr•tzil. 
fJra: mui to dcsprJporciontLl á- dé peaças uc O hatw-;ldo l'3pt•c.:;~ntân ~e · de S. PaulJ, que " 
iPt'et ! · · · é mou tt•I-cJlbgil.. . . . · ... 
· Infolizrnente, a. J pt'0Jarla.~ cJnJiçõJs'" finan- O _Sa. Bl1EI'W DI;: ÂNDRADA--:-Sou um v Jte-

·~ail•a.3 do púz lhé nü:o pê.·mittem ·e ;t't 'Jel3ccr rano. 
:~~has de tirv ao alvo em toda.;. as locaJida- ' · · O .SR. RoooLPno. P~Jx:\o- ... t!,aputado, cn- 
~~.#~ de certa. importa.ncia, mas, crei~- que -genheil•o e corvnel hono;,•arlo do ·exJ ·cito

poderá. f~·;zol-o quant'l aJ ; gl·rmdes c~ntt·vs p:e~tou ao paiz, dm'.:l.l1t3 a revoH~'t, sel'viços 
populo.~o ;, f:•.cilitando, a ;~iru, a i:lstru.!çã.o i•elcvant~~; quJ consti'iu~nu uma {\a,s p .tginas 

'J)l'atica .do..s jovens offi :iae3 do exe1·eito e das mais forn1osas de sua vida· publira, a qun.l -
·_praÇas, bem como dos civis c1ue se quizerem deve SJ: lUa; por t:)àJs 0:.1 pitj iatas ·com 
o.pe1•feiçoa.1' n() ,m •.nojo do fuzil. Noste,pJnt::>, npxim.) p1·ai~r. . . 
ott:,e tfUhi3tre 1~ep1~e3ent:mte do Di ;trict-J l~o- Iniciou S. Bx. o 8Cm d!scut•ao (!iZC:1flo qli~ 
t}C:!l'U.l - 051Ú<UI10J~ -I:!Oh'\0 1!1~11\fli).\,:l, U~ ' 'V.:l't tl@ h~~V,b. Cl):•h OJllt.J-1'\,Jio~~iO CJÜ110. :\~ -idêíU 
!11~1011 -1:1- ·ret!lll "i~e ;-on•;1f:JI · · . r.nufirll,;rrl~:~•tj i.ml .'l . R'~, . i\Hnl"''fil'il ((n:- Auet'J'ui <111 1 
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s(3u I'elatol'io e o pa.l'eQ.Cl' sob1•e o ppojecto de 
fixação das forças de tel'l'a., de' que eu fôea. 

, humihlo relator; ou antes, que a commissão 
a que tenlw a. homa de pertence!' havia· se 

· opposto h. algumas me:lida~ le-:nbl'adas ·pelo 
mcncionaqo Minist1:o. . 

Ct•eio que fJi isto que o nob1•e deputa.do 
por S. Paulo diss::~, confJrme consta do 
Dim·i_odo Con[Jresso; entreft!'ito, po3sJ est:ti· 
.;m m•t•o, de:culp~tvel. todri.via, por . .tue nã:l 
puJe c::>mo m·.~ o meu deseJo, ouvi-r o começo.o 
do discurso de s; :Ex. . ·· . . 

. - 0 SR. BvExÔ DE -ANDRADA--Apena3 tratei 
- dai} idóas !lo Sr. rvli'tistru da·Guerra l'.travtis 

de seu reh\torio. Nur.-ca· fallei pa1·ticula.r
m3nte, com S. Ex. e nãJ sJi qua;.}:l as s as 
opinir"ies. Apena'l· li tr0clus do .t•elatorio de 
S. Ex., qu3 estav.mi em inteir0 desaccordo 
com a opinião dos Hlustl'(B membl'os dt\ 

· Commissão. 
O SR.. RonoLPIIO PAixÃo -·Diss~ S. Ex. 

que o Si'. ·Ministro· da Gu;;rra queri:l. L200 
\'.lumnos milital'es que a Commissãó lh3 déra 
àpona.s 800.; ma3, já. affit•meL qt~e fôra este 
o numero p3dido na. pr.:>p::>st~ do.G:>vern)l'e
lati v a. _fixação da3 forças do tcl'r.X pa1'a o 
exerctcio vindonl'v c 'que a Commis,ão re-:
ceb:mo rbl:ltorio allndido quandô o projecto 
esbva_om 2'~ (ti~etB~ão. 

0 Stt. BuE~O DE. ANDRA nA. - Permttta-me 
um aparte: si a. Commissão tivc1.1~ lido o t'c
lat..II·io antes, da.1•ia oJ 1.200 alumnoJ? 

. O SR. RonJtÍfJw PAixXo- Não (brià. 
O Sn.. BuE~o- DF. ANDR .. <\DA - Felicit )-a 

pela opposiçã.o em quo se acln tlS hlêai do 
St•. Mini-.;tro da (htor•t•a. 

O Sn,. RonJLPiiG PAIXÃo- Não d:n•ia .sob 
sua resp~msabilidade exclusiva ; mas o il· 
lustre reprusentante do Disti·icto Fedet•al e 
ou t.ros a.d vJgado . .;; dtt me lida reclamada 
conJretizem a idé:.t em uh:tn .. emonda, qno 
a Commis.:;ão formul;u•á o seu.p.u•ocer a l'O~~ 
pcit) :. a 1~_93ponslbilidade do • accr0scimo de 
despcz'1 re :ult·tnte · do augmento de pra.~a.s-

-' alumnos não deve _pes:.tr sómente sobre os 
seti1 hombro3 ! · 

. Q SR. BUENO DE ANDRADAdú nm apa.rt~~ 

· · O SR. RonoLPIIO PAIXÃo...:.. Affirniou S. Ex. 
quo o Sr._. Ministro. da Guet'I'.~ pt·o~hma a 
c.Jnvenioncb. da. yolta do soida.,lo .á sociodade 
civil ; Ol'U., já "tlidS3 hoje que, no:1 paiz 3S bem 
organizados, 'n1ili~at'mént3, sc.pro~iu•a. 1•eter 
O soldal\o U:1'J fileiras O rqenor t~mpo pos. 
sivel, afim de que elle não r.dquiea o; ·vícios 
communs é'ts c tsm·nas, o~ quaes, de atino em 
::tnno. so J•cqui.nLam, o volv.a, pr~.~tcs 1 á eo
~·k,-J~~dl'. "i vi\, a.. q_tHi pt'Ja1l·w6.. ,bvn$ SDry1ço~, 
tJr•t'•'l~\. I:II'~Jlii,QQ.!t<l; t~ ttfOlllJI~O p:!ll'~, n,i~ 11.1'f'9·!"lll 

mi,"'!\r~ ", m 

na enim•gencia de guei•.ra extê-.·n~ oU: •. ín·~-; 
ternã.. · · .·. . · .. : : 

'Já.' vê o nobee Depu-;adopor S. P~nlo quÇ 
o p :msamento do marechal . .Ma.lleli e3tt"t s:nid?. 
praticado pelos p::>vo3 cultos, onde h::t. org·a~.~
tliz·lção l'nilit::tr digna. deste nome. Agora~· 
quanto :i affirmação de -s. Ec de que a.: 
Cómmissão qtHW ertgaj;tdos e o. Minis 1;eo ·não· 
o quer, h~ de permittit• qu,~ lhe dig.t: não.·. 
tem ra·~ã.o. Ella p:msa do mesmo modo ; en~·;:~ 
bnde- que o soldado deve volilt' o mais dQi"·:; 
pressa. possível ao Si3io da so~iedade civil ;: 
ma~ támbem rec:)nhece que o engajamen ';o:,; 
e reengajamen~o é. um dos poucos meios dé,_ 
que dispõe o Governo. par•a angariat• .b:lil~/ 
soldados, qu3 pos~am, ~.rnanJ1ã, occupa.rqual~; 
quer graduação na .escala .de officiaes in-fe·':. 
riores e suhh'; mesmo, até aos. altos posbs da,,é 
hierarchia mititn.r. · . ..: :· 
· Os soldado.:; obtidos mediante engajamento_ 
ou .reeagajamento. são apreciaveis e ,ap:ecia~'i 
dos : p Jl' isso a 'lei tle 1894 e anteriores lhe~v 
aruitl'am uma. grat.ifi.cação. Não é a lei de, 
fixação d~ fo1~ç·s d~ t::~rra que e3~abelece ~ 
recompens~ ; e lia, apenM, . manda que a·,. 
me!;rna seja. dada de aécordo. com a legisla~,"; 
ção permanente mn. vigor. ~;~ 

V c~ portanto, o illustre Deputado por Sã:ô.~,, 
Pmxlo que, ainda mste· pa.r:ticulai', não> 
e:ds';o nenhuma div(wgencia entre a Com~.~ 
missão'<lo· Marinhí\ e· Guerra e o Governq;~1 
Mantêm oUP, o principio salutar do que o: 
doltltLo:lo. deve voBar :i vhLt civil, tão breve;: 
quanto possível for, mas não_ ex:chu o meio:; 
pratico o 1n\.·ftcuo da ohtcnçao do sJl~ados; 
por cngaj::unento o raang.•.jnmo.nto, consigna•:· 
do sempt'O na !ai de fixação das forças de.· 
torra. O eng,~jttment l o rJeng ·.t:tment,o con;_I 
stituo, n:'ío h<! negn.t•, uma uJa ·tonto do t·j~· 
ct•utamont·J do soltlaàos pa1·~t a 11\ linh'l d?. 
exercito. :. 
· Quanto á pa:t3 do discut•so do honradô : 
rcpl'Csont:tnto tio S. Paulo rel\:wenb <t i'\é~.· 
avonta1tt no t•ula.tol'Í') d1t guet'l'c'l., I'ocem-dl~':"'-~ 
ti•i.bui(lo, de set•cm a'}onatlos lO 0 /o S)b.'~, .o; 
soldo dJs ofliciae.3 ·qn3 se demol'arem IJl.ats~ 
de cincJ .ann:B no me.;:m p0sto c,~successivª'~~ 
mente, io-nri.l . ;tGJl'i3SCÍlllJ · p::>l' 'quinquehi!)$; 
ex.ccdentê.~. ::~.tó attingir o maximô da patón,Ji~ 
te fmmedia·~a. de,-o dccLa.l'<l.l' ~ S.· Ex. qHê;; 
estou dCÍ·pleno ac}ordo com o seu mJdo:·d~~ 
ver; ço.;nquanto a m3dida _le111brada, Ul'P.~[l,i 
vez· convorthla e.m'loi, me Vl_~s'.le dae pr.JV(lt7;~ 
t:J:.já vê"o mou .ilJu.:;t·e eollega., ,Deputa'1.c)},' 
pJl'S; Pa.ulJ, quo eu n1o estou. de;faz-3n,qg.:; 
toda. a ::ma m•gu:uentaçã0. - /t:~ 

ÚSR.. BUENO DE A.NDR.A.DA -·0 que affi1~~} 
moi é que·a oommissã.o. csta.va m~~: con~}',a.~:~ 
po3ição oom opotl3:1m:Jnto d_n ~ M1n1stro .<1;:~~ 
Gueun:, o p0n~a;meotru\o l\'htHR1lt•o d:JJ GtuWtf 
1'<\ r (l,~f\.1 !.= t'! e~m'•~lt.:l 4!f!l1~tt«n•~ Hlflit, ~S~g(~;; 

~ ~ 
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:-mí1gnifica- para o elemento civH. V. Ex. 
cacabct de dizel', .agora· n!esmo, que o exereito 

mand<t os elementos mans par<1 fó1·a e só se 
·· engajam os 1xms ~;olda,dos. O. Ministrt> da 
· Gueel'a diz que um bom soldado é um b:nn 

elemento ])<tl'<1 a. vida. e i vil e V. Ex:-. dizendo 
quo o engajamrmto só S'3 f<tZ qnanto ao;.; botB 
soldados est:t em cont:~?.posiçã.o. · · i 

O Sn.. RoDOLPIIO PAixÃo- Não estou; 
:_tanto que na peoposta d·J Governo, de fixação 

das. foeças de terra p:trn. o oxercicij de 1902, 
,]lgúram OS . engajados e l'C3ngajados : por

: j::mto; a Com missão não se oppn, nêste 
> )?oútó, ao Sr . .Ministro da Guerra. · 

-. Eu estava.' respondendo â outra p:tl'te do 
' .diseürso da noht'e ·neputa.do pot' S. Paulo, 
> aliás imporbntissima,. que assáz merece 
--,a n.ttenção lla · Cama.t'<L S. Ex. doclarou-se 
' contra a ídéí1 de sm'em abonados lO % sobre 

o soldo a.os officiaes que se demorn,rom mais 
,.;-de cinco annos om cada pJsto, e en· acah,o_ 
:/··de· dizer que; neste ponto, estou de perfeito 
"'· ãceordo com o no-1m3 Deputado, · 
~·~ 

0 SR. BUJ~NO DE ANDRADA- E' eontra O 
, Minisll'O •. 
"" 

mente o Govorüo, não devo subir ;i tdbuna 
da, Canura ... para. -defenuer toLlos os n.ctos de 
s; Ex., mesmo a.quelles com o.:; qmtes di'3cot;do. 

O Sn. VmiATO 11ASCARENnAs-Pcrfêitn.-
men~e; estou de accordo com·v. Ex. ; nem· 
todos os :wtos podem sm endossados. 

0 S~. RODOI,PJIO PAIX::\.o.,-Na minh: opi:-
nião S. Ex., que é um militar dos mo [s dis
t.inctos, tem prcstn.do l'clcvrtntcs serviços á 
Patl'ia .. (:1poiados .) 

o Sn.. Ovmro AnrtANTEs-Essa. recompensa. 
não é a compra de SCl'Viços, nem n. paga de 
uma preterição. 

O Sa. RoDOLPIIO PAIXÃO - Sim, ma'l eu 
não concordo com a idt~a. Bom s.:li quo <t [Jro· 
terição é um golpo hol'rfvel para, ··o o!Tlcin,l 
qüe a so1l're, nada lhe fere mais fnndo do quo 
ella, ; milhares de· conto~ de réis nft,o .})agam 
nmr~ preteriçfí.o injnsta ! ( Apoirulns ; mtíff.o 
vem.) 

Ainda que o mundo inteit'o se convcrtessn 
em ouro, este não fôrn, basta.nte p:u•a adoçar 
a pungente magua de um soldado brios~ 
r1ue, tendo annos o annos do _bons servl~!OS, 
ilttestados por fé qc otncio extreme de ma

f:· O SR. RonoLPHo PAIXÃo-Não o sou, como culas, se vê preterido por outro mais feliz 
\')V. Ex. o deseja: 'J.UCt' então V. Ex. quo do qne ellc •. 
\_f'.:eu; par.:t mostrar meu apoio ao Governo, es· 0 SR. Ovmro AnrtAN'rES _ E 0 mci'1 de 
;\:teja a concorJar com tudo quanto ellc desoje corr_ürir is_·so. ? 
~"):m peoponha ~ ! Porque u·ma idéa foi aqui ~ 
('~'pregada pelo illustrc Daputado, eu não po· O Su.. RonorJPJIO PAIXÃo - A dm1l0ra nos 
,~.· derei abraçal-a '? postos é devida, a duas e<ms<ts, principal-

B · dá. t t mente: a, miL organização dos quadros c <\S 
,., O SR. UENO.DE ANDRADA · ou ·l'O apar e. 11 r~tcrlçõcs. A primeira cMisn.pódo ser com-
:5'; : O Sn.. RoDoLPHO PAIXÃO -Não lHL tal ; batitliJ. por lei; a scgund ~. minorada pela. 
E' não sou · contt'11 o Sr·'.' Ministro da Gnol'l'a·; commlssão de promoções, quo deve cerrat• 
[> est~u até defendendo act9s dê S. Ex., quo :me· os ólhos aos enipenhós, não tm• afilhnüos ou 
r; recet•tun da. parte do nobre Dcptttado accusa· nepotes._não da,r mm·ecinH}nto ll.o.:; fl'LO o niTo 
).• .. çõcs, a meu VOl' injustas. ·concordei, só monto, te em. (Apoiados ; muito qcm..) . 
g~>quanto n.os 1 o· % do accrescimo do soldo ; A vol'da(le ê esta.; ma.s,senltorcs, nil.o sonnc
~::,P?lo facto de csta1' ~ofendendo. o Sr. M.i;. nlnun· despeitado; nil.o digo,nom posso dizul-o, 
~--~mstl•o da Gncrra, nao sou obrtga.do a v1r qi.tc seja c3to ou·aquollc ministt•o o cnlp~ulo, 
~;~i· dizet• que sou contl'l~rio ao mmlo de ])3llS<U' nsta. ou u.quella. commi8sã.o do prom•Jçlõcs ~L 
~~:üo ~llnstro roprc.;;entante . de S. Pt~ulo, r nnica l'CSl))n.mvtü p::lr tn.qs desvios prejudi· 
,-~H~peüo aos. lO % de ac~re~clmo.<~lludtdos. cin.cs n.o exercito. O dof'eito apontado, inhe· 
~E .. Entendo que o ln·ro do n11l1tar ó como.a rente <to morbito· s:mtimcntalismo de noimt 
&\'110nestiur.dc da mulher tle Cesar,,que nem de raça, ê·antigo e ha. produzido o ma.i:Jr dos-· 
l§;_Jev(3 podia S3r susp:ütada. (Apoiados ; mHilo gos~o entre os o!llciaed br<1zilciros. As pro· 
~\bem.) · . · . - teriçõcs injustas e odios:ts, ao ultimo grão. 
~~·::.~o mnrecimento de um officl11l não devo levam ao deJe,:peeo os que luchtn em pi'ol 
~~::"§er.medidq pelo estalão.dp dJnheiro; os sel'· da Patria, ahnos e ann_os, :c.s3 v€mn .clepois 

-<"c :Viços~ de paz ·e de gue.rra ,1~n.o se pagaD,l por p1~étoridospelosafilhado;-:\,! · r .. _· .. · 
1:;{'tál f<lriua. (11poiadosJ · . . O SR. Bór~NO DÉ ANPRA.DA ·..,.... Eu disse iSt) 
~~{;:rAssi~ll.pensaudo, não .attr~huq -.~S. Ex. o lÚ.mteJil com m3nôs. eonheçimento do U."l-. 
·~}.1:S.:r. Mtnlstro âa. Guerl'a. 3t J.ntença.o (lU(} o sumpto e menos elq_quenéia. ' . 
~-;f~nõhre Deputado p:L' S. Paulo lhe quiz em- . • O' SR. CARLOS CA.VALCAl"TI--ToLlo 0 mundo· 
.J\·i~pr.ê'stal':; ·a lembrança dos 10 % "de accrJS· està de accordo com V. Ex. neste po::~to.· 
:~~ci'mopóde se1', quando muito, uma falha de 
~7-qu'ç,ml a tevé: Quandoque bonus dol'lnitat Ho~ O SR. RonoLPIIO PAixÃo_;_ Passo agora, 
:,;;~ mehts! o· marechal Mallet, não sendo·infal- Sr. Presidente, n. oútt'o as3umy"4o~ A lei· dtt 
?i':)üvei, póae errar; e. eu, c·om apoiar sincera- ·tt~àçoj.o tlas·í'orç:ts_ de to1·ra na\U\i tem c1uci 
·~?:~:: 
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ver com o plano geral da reoi'ganização do 
' exercito, que. é complexo e va·;to, que en
cerra os mai~ imp01~tantes peincipios.da arte 
ou scíencia militn,r c bole com as leis o di;
posições reguladoras da, especie; desde _o3 
tempos c.oloniaes. 

O plano· reorganiza o exercito, 0-e accordJ 
com a ordem .temaria, trata dos eslin.dos 
maiores, em geral, das p1~omoções, questão 
capital e melindrosa, do meio soldo, quo é 
uma instituição qua.si sQcular, do montepio 
obrigatorío, do preenchimento ·dos claros 
a.b3rtos nos C)l'pJi, da reserva, do .exercito 
tel'l'Horial, da mobilização,etc.; move, alfim, 
com toda a legislação milita.r vigentG. 

Um projecto em tacs condições não p6Je 
ser. discutido, superficialmente, desacompa-

- nhaclo do parecee da Commissão a que foi 
a!t'ecto: o illust1'e representante do Paraná, 
que o egtá estudando, lla de, cin tempo, .ox
por o seu juizo á Commisaão de MLtrinha c 
Uuerra, afim de quo soja lavrado o resp3Ctl· 
vo paraccr, pctra ser submettido ao· exame 
criterioso da Cama.ra.· - . · . · 

Mas, si ·o illustrc ~eprcsentante de São 
Paulo qt1Cl'. muito qu,e eu lhe revele o meu 
modo de _pensar sob1•e o plano allúdido, lhe 
dil•ei oque devo dizer. 

para louvai-os ou critical-os, de accorqo com 
a niinha opinião humilde sobre varí_os ássurn- . 
ptos militare.s .. Declaro, ainda, a S. Ex. que 
nada me obriga. tantg estudo ao acurado de 
qualquer medida do car<>.cter legislativo. sa
jeita ao meu juiz'o, quo a-•ccrtcz.t de havcn• 
nímio inteee:'lse pela. sua p:ts-:ngem: não 
acccito insinuações ou impo:üçõ0s, venham 
de onde Viôrem ! 

O ·SR. BuENO DE ANDRADA - Apoia.•lo; 
V. Ex. é muito conhecido. ' · 

0 SR. Ro~LPIIO PAIXÃO- Vou agora (~ 
questã.o, as;;a,z debatida, das cstrada,s estra
tegicas. Oillustre Deputado a quem raspondo, 
engenheiro notavcl,·cu,jas opiniões são a.ca~ 
ta.\b1s ·pela C:1.ma.ra. o sempre me hn:o mere
cido a maior attençii.o, disse que o Sr. • 
Ministro da Guerra pm1etrá1'a em esphera. 
alheia, nnndanJo construir estr::tdi1S este<:~
tegicàs, som ... 1.utorlzação \) sem verba. no 
orçamento para isto. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Enca.L'l'Cl'Ci a 
accll;sação por ahi; ·mas, depoí::; da informa
ção. de V. Ex.,não continuei nesse capitLllo d<t 
~~U@~O. ~· . . 

0 SR. VIRIA TO MASCARENHAS- Em Mi-nas 
dtt-sc o contrario: ha verl~áe o governo não 
executa a autol'ização. · , 

O SR. BuENO DE ANDRADA_; Diga. tudo. Confot·me !leclarei. hontem, qua111lo orava 
O SR. RoDOLPHo PAIXÃo-:- Eu o li e reli o nobre rapre~ent:wts de S .. Paulo, a aut:J· 

e o estou estudando, com a maxima atten-. rizaç1o relativa aos c~tudos d,e urn<.t· f'orl'O· 
çii.o; por is3o posso declarar qlle o não accei- via estrategic:t do Paraná a Mat~o Gl'o~so 
to, i1:~- tohtm, visto pensar diversrtmente pcrtencn ao humilde 'orador. Em dou.~ 
quanto a alguns assnm1ltos de qúe ellc tr<tta,· anno.3 consecutivos, eu a concretizei em 
sobre os r1uaos tonlw ídé:.ts formadas, de ha emendas a•lditívas ao Orçamento üu. Gnm·,·a, 
muito. apL'oveitctndo um ~i~a;haJllo de valoe, quo mo 

0 SR. BUENO Dl~ ANDRADA _Eu tinha oiferacer<t O uis~incto C'Ol'Ollet Dr. Frttr\CÍSCCI 
de Abl'cu Línm, official tlo corpo de o~tn/lo 

certeza dest<t resposta.; mesmo porq uc, in nmior -110 exercito. . 
totum, sô concol'da com o pt•ojecto o Sr. Mi- Desrie 0 tomrn em c1ue fui ·govern:ulor rle 
nistl'O da Guerra. Goy.az, estudo o melhor teaçaclo lle uma 

O Stt. RoDOLPHO P"Alxito- Põr coilsequ:m- fcrt·o-vin. e.:;tt•ategic:t para Ma.tto Gt•osso, 
cia, si :1· opinião do Sr. Cc.wlos c.wttlcanti. porqmtnto, C)lllO cidadã.o o como mílikw, 
es~iver de.accordo com -a minha. a ro.sp3i.to tremia. (e tt·emo !) (~ illéa, de uma lucta. ar-

. do pt'ojecto l'eorga_nizallOI' do e:(CL'cito, como mada entre o Brazil e a> repubUcas platina.s, 
já aconte~eu uma vez, qu:wto <L matedt~ de por es~ar convicto de que aquelle romoto 
rcle:vancia, em que tive a felicida.d.e de vee 'Estado, si isto acoiHeccsse, seria. emp::~lgaclo, 
tod~s a.s minl~<.ts idêa.s still'ragadas por S. E:<;... fa:talmente, pelos nos :o3 inilnigos, vb t·) a 

. · · · · · · . . . t· . impo.sslbilídade de irmos llefendel-o com 
Q 9 S~t. C9-R1 .. 0,3 CAVALCANTI-'- A fe tc!dade prüsteza. pe fado, então (e pt'e 3entemente) 
lül 111111ha. . . só exis';ia u.m ca.niinho Yiavel para l\JattC) 

O SR. H.onOLPIIO PAIXÃO- ... sem, que Grosso: omadtiD,l9 eofluv~al; razií.?P?l'que 
nos houvessemos entendido, prévia. mente, pergunta1va'e:pergm;to a mnn mesmo; uma. 

: eu subscreverei, sem restricç_15es; o s~u pare- vez f~charlos. a.ó BL·azii .os. portos do PratiJ., 
ce;' : sine qua non. Si tâ.l nã,o se de e; .. for- Pat'aná; ~araguay e affiuentQS, conD s~c
my.lawü O meu . voto em sopara.d~ e virei á c?rrer 0.3 h~biib.nt~n (laqueUa.z')na vastl3-
tt'lbuna defendel-o. • snna da Uma') ? . · , . 

Jú. vê o illustre repromntante de S. Paulo Encarragu-ei, em 1890, o -~dL;tíncto o:1ge-
quo, deferictemlo os actos do SL'. Micristro da nlleit·o· JoJé FQliciano R.o.dl·igLB.3 de:_Mo_raos, 
Guel'l'a, mo· ho.i l'osorvado a inJependoncirh ho,j3. ~nutiliz~{lo por 1~1_olestia a.dquiri~a em 
q11e todos os nobt•es Oopntados ·so roscrv<tm, pono3o ·:-;erVIç.o pulJhC?, ·da explor.a;çao do 
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Rio da-~ M01'tcd, de accol\1o com as insteu- r 
cçõe; qne ou havia fm•mularlo, as quacs 
constam ela mensagem dirigida. tt camara 
legislativa de Goyaz; no (lia · 5 de dezembro 
de189l. , · 

O alluuido . engenheiro a.cceit:lra a in
cum lJCncin. difficil e al'riscada. c a desempe
nhou, caLa.lmente, npozal' dt\ Jucla que ti~ 
vcra de travar com os silvicula.s ferozes, 
senhores daquellas regiões ilesconhccida.s, os 
quaes rucidaram dous Ya.lontcs sertanejos 
-de sua comitiva: posnt.) a. fl~a c o tacn.pe 
-qne serviram nesse cruento sacrificio! 

O citado engenheiro apresentou um rc
labrio d(l - subido valor, a que o Governo 
Fedot•al não tem ligado a devida. importan
cia, porque, em nosso ,pa.iz, não se apre
ciam os bons tr<tbalhos sobre as . .mmptos 
sérios ! 

Dediqüei-me. tambein, ao estudo da me
lhol' via de communicação entre a Capital 
Federàl e Matto Grosso, · porquanto a velha 
estt•ada. de tropas de Goyaz áquello .lon
glnquo estado permanecia compiet.·.mento 
"impraticável; pois os gJy<mos que tinham 

• .nêce.3si~ade de ir a Cuyabá fa.ziam (e fazen1) 
o longo e dispendioso trajec to até ao Rio de 
.Janeiro, onde embarcav(.\m em demanda 
daquella Capitn.l: como levar, po1•tanto, per-
guntava a miin mesmo, recm•s"os ao.~ matk

.. gros.Jen~es m:n caso de -guerra com as Repu-
blicas Sul-Amm'icanas, :visinh:·.s nossas~ : 

Com_ o hituito. de co.ncort·er, tànto quanto 
pudesse, Jara a soluÇão _do momentow pro
blema a que rne tenho referido, rstudei o 
assumptq em meu gabinete,_chegando á con
clusão de Q.llO a melhor estrada. de · ferro, 
soh o ponto ôc vista político, ec:lnomico e 
_cstt·ategico, wria a que ligass:3 a Capital 
Federal, ou quaJq~erpor·to maritim·o f1•anco, 

. · nas su ·.ts proxim:dádcs a Catalão, segundo a 
. directriz em linha rr.cta, si f .... ssc po~sivel, ou 
então como mínimo dé~envol_vimento, (t cj
dade -de .Gúyaz o dalü a CuyalJá .. Peço Jicenç:t 
á Camara pan. ler alguils topicos do officio 

-· · que, neste sentido, eu dirigi ao Governo Pt·o
. vi:::orio da. Republica, o qual ser<i. inserido 

ne.;te discurso: · 
« · Annexo n. 5 ;_ N. :::6 - Governo do 

Estado de Goyat, 28 de- múço de1890. 
-:- Tra.nsmittindo-vos, . respeitosiimenti, 
a repre!:;onta.ç-Jí.o dos habitantes · dcstn 
c,tpital o officio, junto pot· copia·, da re
spectiva intendenciamunicipal, sobra 'o' 
privilcgio raquef'idb ao corpo legislativo, 
em .novembro do anno pa~sado, pelo re
pr3sentante da compa.rihiá.lv!ogyaiü .• en
genheiro Jê·aquim Miguel Ribeiro Lisboa, 
e os indnstriaes bra.Zileiros Fonseca Ma
chado & Irmão, cumpro o rigoroiQdever 
t.lo ·manlfc~til.I'·Vo~ n)~ll ponsn.n:1M1tO· t:t 
i;n~~~~l t:n r1~ ~oln~fiJQ ltnm~'l.lÍliti( dl) 1,f'tljl)1!1• , 

ccnd~ntal lH'OlJlCm~.- 'wjoS d.ados S~O ·. f a.~ 
dores 'da rlqueza desto . Estado. e ã, in~ 
cognita o .meio prompto e seguro ptwn. 
melhol' apl'ovcital-a. . . - .· . , . _ 

Generalis~imo, o problema da.. v1açao 
ft:dcra.l, que acaba de ser-vp.lcntemonte 
abordado pelo patrioticó govm·no de qne 
soisdicrno ch:1e, com ser de cnt•edada 
cqua.ç·ã"'o, não é, comtudo, insóluYeL · A 
estt•ada de f'erro, essa colossal alr..vanca -
do progt'llsso, em todos os p_aizes éulto.s
ha. pr·oduúllo result:ulos, tao .maraVI
lhosos ! que· escapat-;a.m· á provisão do; 
eleitos. e, quiçii 1 :í. ·do proprio George 
Stephenson, . esse genbl onerario da 
gl'imdeza humana. Discutir-lhe a óxtra
or!linaria importancia, so1J todas as fa:ces 
que se queira encar;:ü-a, evidenciar. a 
rnorme som ma de beneficios rlella . pro
vindos, fôra censuravel. estulticia, fôra 
rc>spigar no gasto reposit?I'io do~ loga~ 
res communs ; porque _hoJe essa Im~or
tancia. e es ;e3 beneficios colhidos 1m- -
põem-se com a pujanÇa convenccdora 
das ve1·dados priliH~iras. , _ . ·.. . . . 

Que o digam a Inglaterra,· os E~tados 
Unidos do Norte~ . a França., a BelgJCa,· a 
Suissa, a Italia, a. Alle:r'nanha, a Rili3Sia 
e outras nações mais ou menos civili.
zadas: quo o digm;p a.s ox-provin<:ias .de 
S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro, CUJ,t.s 
i·ondas cent-q.plicaram . e .. c~ja.s . ei~ades 
semi-mortas :surgiram de_·-suas rmnas; 

· envolt.n.s no manto n.ureo · da. riqueza, 
exuberantes de vida, :rcgol'gitando de 
]1rn.zer e · ben1 esta1• a() alvo1•eccr 
I'isonho do memorâvel d-ia em ·· que 
n. locomotiva ga.lga.ndo o con:.tt·a.forto 
das serras, · rompendo o . seio pctreo 

. das . montu.nllas, transpondo · o ':áo. de 
ingentes caudaes, serp«;!ou 11elos val-
1es uberrinios , c floridos~ animando a 

. natureza incrt•J; . ch tm'ü:ndo as popula
ções, . absortas e . jubilos:~.s, áô certarr:en · 
augusto dcdrabalho ! _· .. . · · .· · · 

Mi.l,S, essa importi.~ilcia se· avolu.ma, 
sobe de ponto, c esses heneficios attin- · 
g<'m a raia. do · -incn.lcula.vel,· 'CJ:uhndo se-, 
ÜOÜL i•egiàO . centralisiiÍlüi, CÓ1110 é.L de 
Goy~z. · ue· íel'l':)·Via; . . ar ~et•ia por onde-

- circule. o · sc.tnguc, que lhe nã~ falta. <\ O 
éort~çãn, e suba; c.tté ·á3 ·r.a.ce~. estam~ 
parido-lhes ·os · signaes .. · incúilcussos · do 

· unia organi;;ação robusta. e sa.dia., em· 
vez dos . morbi\los sympto!nas d~ -sene"' 

.. · ctude · pt•ccocJ. O ::angue é a riqueza .. 
· su-pérabundante .no solo ,fàrto .de humus; 

coberto . de .. variegarla · e luxuri~I)te 
VPgetaçãó; no sub~solo,seio das monta':-· 
tlhasr alYeo do.u·ios-c ri15eiros) onde 'pe• 

· • "ogrina:s gl!l11ti1A,:!~OMult.n.m·~fli},O~: oJhçs 
""Íilr.~ rto ~~:!'!n:l"»ll!f.'n ~ ó~ ,,,~_in~ rl13 nü~(f. 
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,e (le di versos metaes pL'eciosos accendem 
<~cobiça na alma ao mísero faiscador, que 
<tntegosa o prazer do explorai-os, nns 
recua, f.lo.~cons):v:do, em face d<t oxigui
llade esm<tgadora de seus rccur.'50S pro
prios. 

~ Motaes utilissin1o3 p3jam · a3 _ ter L· as 
goyanas, â esp3ra dealviões. e picaret.;ts, 
que os (ll'l'a.nquem ás tl'evas, e:de.trans-

- porte f'•q.u e b~n·a.to . para os gL'<tndes 
mercatlos 'consumidot\3.1. 
~ Os minerio: de ferro: oyxdulo, oxydo, 
carbonato, pyr'i~e, etc,. oifcrecem .vasto 
câmpo de exploração á ~illerJtechnia. 
As rJçhas fel<lspathicas: geanito; gneiss, 
pegmatite e prJcogina: amphibJlicas:
diorito; pyroxenyc:\-J: -:-melaphyr·a com
pacb e amygdaloie, basalto; ·tBtratifi
cadas:-:-calcareos di ver.:l::>8, grés, shistos, 
etc, de.lati_am a3 multipla·-: -necessidades 
d<1 construcção; da industeia e das artes. 

C.31'l'OS tle qaarl;zo . puro alteiam-se 
na; vii•ldentes campinas, onde. belbs 
p1·ismas banham os face(as hyalinai ,nos 
rJ.iJs iriados do sol. 

Vegata3s dovalormmh:am neste aben
'ç:>ado, e. e~;quecido· toi'I'ào, -climaterica
mente assimilavel ás zonas do norte e 
sul~do'Bra.zil: o café, o-cn.cáo, a cn.nna, 
o fumo, o. a:lgJdã.'J, o anil)hc ~ã.t) com-
·muns. Poyoam-no a grande . .familia das 

· myetaceas, leguminosas, p Lssitlo~·aceas, 
anJnaceas, solanaceas, ap:JCynaceas, 

. ana:earcliacéas, ut>ticacea.s, .1·usaceas, eu
phorbiac:m,s, cucurbitt~.ceas, - rutaceas, 
n1alpiglliaceas, umbcllifer:,s, <impelida· 
ceas, conifm•as, _orchiihteeas, palmeiras, 
e mui·Gas · outras, que o enriquecem de 
optímtts·madeira.s lle. constL'ucçã.o, tintas · 
multicore;, fructcis <'.limen·ticios e inedi-
cir}aes. _ . . , 

Sua faupa é brilhantemente repre
sentada. Goya:z expJda .ccrca,de .. 50.000 
I'ezes; annimlmente, pará Minàs.Geraes, 
de ondo segue111 ~aminhp do l{io -~e Ja-. 
neil•J; depois- da engorda. Produz gado 
C<tvall<tl', inua.I:, ovelhu~n,,sui.no, e mais 
pt·Jduzir.i qua.nuo o_ transp::n•t9 facU e 
baixo·rt•etc trouxe~·emaocreador certeza 
de-1ucr•o, Seus rio;-;, ribeiros, lago~~s. ·e 
lagos_ são :dimütmentg pi.;cosos,· c __ sua.s 
den~.1s flJrestas e vastas campina;; .estã-J . 
CrlV<~dardo <Íiiimae3_ ··.braviQS(boa, ciiça),: 

. cvjas pelles, •exportadas pm~a. os· cen.tr!OS 
pJpulosos, alcançam subido · preQQ• Devo 

··accrescen ta r. a: :tamanha ri'q uc~a Jl -. pro~ 
, : ajgio.3o sya.tema. hydt'ºgra.pbico de. Goyaz,-, 

que pódé cornmunical~9, como bemde~ 
Juonstràram Couto deMagalhães;Leitede 
~Íqraes, Felicio. dós Santo.:; 13 outro;; bi;a-

-· ziH*'Js .. mus)rcs; com as '-l-guas do· Ama; 
.zonas, Pr~ta, Paraná· e S.· ~'rànci:ico, 

mediante l.600.ldlome~l'JS dctor1·o~vüt, · 
que circulem as p:trtes one<Lchoeirada.s 
dJ Aragu;tya., 'i\>la.r"<tnhã.') e Tõcantins; 
que liguem lo) ultimo -pontJ navegavel · 

~ dü Rio Grande (Araguaya,) ao p:·imeil·._) · 
d·J ,PlquL·y ou T<.tquary o ás aguas na.
vegavois ·do Parana1Iyba, c que mtabe
léçam o traço de união et1 tre as do To
ca.ntilis c S. Franci:~cJ. 

E', porhnto, ,just'J c muitJ IOtmwot 
o desejo-quo-nutro o p:)VO dest:t capital 
de ouvir o 1libilo da locJmoti và em tot'1'as 
de seu f'utueõ.:;o Eshdo; porcfue a.süm a;; 
força.s viva;;, armazonad.ts no seiJ da 
t.:wr~t, hão t.le se tran.;;forma.r em trab:t- . 
lho ntil; p:n·que assim o missra,ndo sil
vic.ola, o indlo cruol e imlolen te, cJIWi
rado féra pelos sertanejcs, graças á im
proficuidade tla cat3che3e em tão remo- -
·tas pil'agens, h<1• de ser chamado ao · · 
convívio social, tornando-se etemento 
itprecia·vel á lavo-ura;_ porque assim a 
JHtvegação dos cursos de agua tornar-se
ha proveito J:l., despert:tndo as populações· 
ribcü'inhas do prol'undo lethargo em 
que jazem; p:wquc assim aJ estradas 
transversap; serã) frequeniadas, ani
mando o ·comn;ierci;:,. das_· eidades,villas 
e peq Ltenos póvdados · é devassadas as 
nrattas seculat•es; }Jorque assim, final-

- mente,· a industria., quebrando as peas 
fe.~·reas ctuc a· subjugam, despren-derl 
ousado vôJ a r~giõe.; desconhecidas e 
seus . productos, ·· ~"tportádos ' para •. o,:; 
gra,fide;{ Clllp.J_rios · ({O mundo, ·obterão, 
em tt•oca. os g_anoros de- que carecem 

· · M ela. ;ses tra;~w.lha,lorM, pat'a a S:ltis
façã.o de suas mai~ palpitttntes "nec3ssi-
dades. . . . 

Generalissimô, deb:l.ixo. do t:iplice_ · 
ponto de vista~pJlitico,economico ees:. 
trategicJ-urge tL . soluçãJ do gramlio;3o ~: 
problema abJrdadg VJl~ vos.>Ó· gJv~rM •. 

. Con)o sabeis, o. Bra.zil pqsme vastiS3bno . · 
teerit·wio, onde, u. pJüco e·ponGo, difl'e- ·; 
r0nciam~so as· raças, em ouediencia âs 
'leis physicas o .t influenci;ts çosmicas, 
cuja,'resLlltante é o clima, como muito 

. ~ b311l .dis.se · o 'citado Dr. Feliêio dos San~ 
tosr om substancioso pat·_ecer sobre o -~ 

-projeJto n. 47, aprosent:.tdo á Càli1ara. :::: 
.dos Depütados, na se3sã.o de 1882, p3lO>.':\' 
Dr . . Jo.;é L~opoldo-·deBlilhõ3s Jardim;:··:' 

-•. · ~~tas l'ttças, quanto . ma i~ se diiferen.:· '•; 
ciam, mlis accentttain ã tendencia sepa-- ,J· 
ra tista:, e a raça . mixta. brachycephala; . - ·: em· foi! mação 11) Cea.r.t o outros 'Estados:::" ;· 
do ,ri() r te,. será· iriip~té.nte; __ 'em' ·que p·ese --< :. 

· ãqu(31lc illust-re Gliriico; . para manter•; ·.:· 
· atrav:cz do t~:mpo o do espaçJ, a cohesão'• •<: 
desejada .. D'Jsde ·que . éstà tcndoncia é -
u~a. força mig<~,t~v:i;i, respeito á • unidade 

' - . ' • • ·.· .. ·:,•·. -_. -· 
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da pa.tria, d;.}vc-se-lhc Óppor esforço po
sitivo, capétZ ·de animlla.l-a. Ora., se nwr 
11ão . deparei melhor , •que o entrd_~ça
mcnt·) de todos os Estados, ]) :J l' mmo dQ 
Joero-via.s _e navegação interna. 

A · eommunicação fttcH nem só aper
t 1. \' :'L o?. lac:os de in teros13e c solidariloLlade 
entre os 1Í1csmos c a Ca.pital Fcderu.l, 
.C~lmo ainda, por ccdencía. reciproca. es
tn.belecerü. um~t como selecção- de iu )as 
c costumes, capaz de contentai-os· a -
todos. Dahi o co.:;mopolitismo, dn.lü a . 
fJrça. centt'ipot.a c:ontl·apo:;ta :í. ucsag
gr•egação phy.üca-moral-ín telloctnal,q uc 
tr-abalha a Hc}mbllca Brazileira,, como 
tt;abalha as grandes -nacion;~lidades do 

• planéta. 
Econoniicamente falê;Lndo, sendo a os

tracla (le fet•ro, como ~cima disse, ·ractor 
da riqueza publica e particula t' , porque 
dií vP.lor p,o prodncto quo niio o tinhn. e 
angmcnta. O <laqnelle (jllC mal SO batia 
contra o moroso _ c cn.ro tr<tnsp;:~rtc l'LL

dünenta.r ; pül'Ciue' anima. o agr·icultor; o 
creador, o mineiro, todas as industrias, 
em f:Limma, 11 viaçJLo _fecloral elo Brazil, 
sávindo a feraci~sinias zonas, multipli-_ 
cará. <t - e~portaçã.o o impurtaçã.o, u.u
gmentando as rendas goraes, em v~·
tude das ta.xas a; que _ os gcneros ficarao 
sujeitos em-ambo~, o.s casos. 

Estrategica.rr:wntc, a importancia do 
problema é ilffinita e a. .sJluçã.o inaclia
vel. Os br<~zileiros, estamos convent4idos 
do . (iUe (levemos.Jigar Matto Grosso, 
Paramt e o Rio Gránde do Sul , quanto 
ante~, ü. Capital Fodc1·aL, po1! meio de 
communicaçõ3s internas,' a -cobel'to de 
atr:tq ue, na. cmergciwia !lo guerra: crnn 
as rcpuhlicas circumvisinha.s. -Estamos 
ainda con ver1cidos de Que. tlevemos liga1', . 
centralmente, o norGe á mesma· capital; 
de modó que a 1 conununicaçõcs . com. 

_ csb parte da Repuhl~ca. indep:mu<\m da 
navegaçã:> co3teira_, que póde- ser to
lllida .por qualque1· potencia po&suidoea 
-de iin')1lif.la vel c.~qua.clen., co mó a. França, 
i.t Ingli.Lterra, a Allemanh3., etc. _ : 
. No -caso. vei·tente, de m~1a, eatr<tda }JO- : 

litico-es_trategico-cowmercial · J!'tra Mat
to Grosso; ·qua.l o . iuelhor kaçttcld? H.c

"spondendo á pergun t;}.; parece-me fôra 
aqüelle que, partindo dn; ha.na do Pi

, rahy e te11do por pontos ·obrigados as 
, cidades da- .Fó1;miga, Catalão e Goyaz, . 

·•- 'fosse ter à Cu-yahü; ; · s~u pontoo_bjec-tivú. 
· Mas este _ traça.-do · é o de uma-estrada. 

quasi ideal, ·•'é o da ·trifurcação da Cen
·-tral do:Bi·a.zil; com-destino <t ultima ci
. d::úlé; • ~ c-ohscrvando. a. bitola de }m,ô(J e 
mais ·condições technicas: obra colossa'l, 

que requer dispendio acima dos nossas 
rcctú'sos financeiros. 

Demonstro 

D<t B.1rra do Pü~ahy a . CuyaM, pas· 
sando pelos pontos alludidog, ha., salvo 
erro, 1 .635 kilometros em linha recta, 
çonforme ~ carta oi'ganizada em 1883 
})ela_ commissão de que foi ch:?fe o ~o
nerando general e homem de let-teas 
visconde de Beaurepaü'e Rohan. COnsi
del'<\ndo- o cn.so _mais f<woravel-quc o 
tt•açado se desenvolva. sem grande.3 vol
tas, evEando povoaçõas intermédias e · 
que, porbnto, <fcscreva, tão só mente, -
a~ curvas reqnet•idas pela constrncçio; 
dP,ndo 50 ~/o para a porcentagein dos 
alhlmmentos rectos o 500 Ú10tros para 
o h-tio méllio de curv:atiirà, <J, f'erro-vüt 
cm questão medirá, approximadamente, 
l . 766 . kilometros ·e -custar ti, cerca de 
176;600:000$ -ao preço kilometrico de 
100:000$. quantia superior á receita an-

-nual di.\ Republica! 
Para levar a 'effefto e.3t<1 olH'a gigan-

.- tosca, sel'Üt .mister um ompràstimo o~
ter~10, q.ue, efl'e.ctuado aQ juro ,de 4 o /o 
tt•apia . ao . thesour-o nacional o encargo 
d;; . 7.064:0001:, P<tgos, annualmente, em 
ouro, alMn da quota dest.inada á ().lllor- · 
tização. Cla'ro é que o catado,-deante · 
dos compromiss::>s quetein a solver, não 
deve atirar-se a. tam<mho commettimon
to, rostando-lh3 a escolha ele uma com- · 

· panhia paulista 011 mineira, · qüc possa,, 
om pa.rGe, tomal-o aos hombros. Das com
panhias paulistas qual a prafeei \'Cl ·~ 
Fa,la o D1' . L-eite de Moraes, ex-presidente 
lle Goya.z, á pag. 6 do.seu opnsculo. offe
rccülo ao finado c6n$elheiro. Manoel 
Buarque de Macedo, dé saudosa ine
moria; so hre o. prolongamento da estra-
da de ferro . Mogyana .: ,· , 
-«' Qtumdo se pensa, réilectidament'3, 

- sohre o -Pl'Olongamento· de uma das 
estradas de ferro pauli.::tas pal'a Matto 
Grosso, _a primeira questão que se nos 
a:presenta. -repou$a · sobre ê1 preferencia 
de uma ~las respectivâs companhia~, c 
rasolve7sc na seguinte pergmita .: qual 
das companlüa.s paulista ,Póde _ tomar a 
Hi este prolon·gament_o ·no . sentido mais 

-- -van·&aJoso ' ao imperio, e com o menor 
- Bà.crificiõ pessivel'?-: / ' . · · · 

-·As üniéas- .. companhias que · púdem 
disputa.r o proloragameuto con.1 o unico 

- ob_jectivo-~ Capital- d~ .-Matto Grosso, · 
$ã.o a 0fogyana, a. Fuu~ista~ . a ltuanq. e a 
:Bqrocabana, mas , çom igúal object.~vo, . 
-passat)do P91' -- Goyaz, e atravessan1lo o_ 
Araguay~t, --ligando . sua n~ vega.ção á li· 
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.· nlta fer·rmi, nenhuni~ pó de eoi1eoÍ·rer ·, 
coin à lJfogyana, <.t unic<t que e'Jtá nas 
cJndiç:õe.s de realizar n.q\lelte pl'olon
gam~nto C•illl o (luplo rostüt ~Hl) .<1..3 
ligar <t Côrtc a Matto Qrosso, tocando 
em Goyaz, c o n01' tc i10 sul do imper'ip 
pela ligaç:ão de . seus rios navogaveis [~ 
linha. forrea. » ~ · 

. O .fulleci1lo desmnbat•gador Antonio 
,/ Folix · de .Bnlhõas, Ç!ont~~c.e~l·J~~ pro.f.urldQ. 

destes sertões e ~tdvogado acerrimo 
dos interesses goyano:;;, d~wa. ta.mbem 
lH'éf'<il;cncia <i. mesma companhia. Re
<.Llmentu, ~V~m de outras vantagens, 
militam a sett.. favor o . priv-ilegio, de 
zona no Triangulo Mineiro, eonc3dido · 
pelo e.3ta.do ele ri'Iinas, c odo seu .pro" 
longamento até ao 1\.raguaya., co_ncodido 
lJOr este 03~a.do. Milita.rp, ainda, a; seu 
üL vor, c muito, a gara.nt i::t que oiftwece 
de peoxima chegach a _Goyaz, poeq~utn tb, 
o;n breve, cst;wão seus. i;t'illws na hi1l'
r<l.llcá. do PnranahylJa, :1 •. pl'oÍJidadc de 
seus dire:;tores o o conhcciment~ to· 
chnico cles3us-engenhairos. 

.• .·· , 

. Entretanto, a "M:ogyana tem coJlti~a si.o 
ex.aggerado desenvolvime_nto, tts curvas 
de pequeno r,do c as )..ialdea.çõ::~s a Clue 
suJeitu, os pi1s mgairos e _pie rc~dol'ias, 
com destino .á CapitaL"F'ederal. . 
. Das compatlhias minefras - Minas e 

·Rio, JacotiQga, Oeste e Pitanguy a 
Pato3 - algtlmas e.;;tão erp. .estudo e 
outras com a p<.wte ·em. trarego . a. geande 
distancia do mencionado rio., e só o 
attingirão muito depois da. . Mogyana, 
qne, em vi~~ude da., concessão mineieà, 
c.orl;ou-lhe.'l a frente . até .Ca.talão, tor· 
nando·lhcs .olH'igatoria a . ent1;ada pelo 
Alto Parana.hyb<t, ·em detn<.tnda. (lo To
cantins o do Aragua.ya, abaixo de 
Santa, Leopoldina. . · . . . 

Agora. von encarar o ,lado particular 
do p1•oblema; aquel'le de que -,trata a 
i'epresontação -e o!]icio ·d<t In~nden,cia. 
Municipal juntos , mo ti Vtl.tl:.n•es deste 
loirgó par<;)cm· ~ 

· ·Deve o govcmo pt•ovisorio conccdct• ~~ 
garanl;üt ·· de jm·os e m;üs . üworcs .l'O
quel'idos pelo rept·esentante . . üa Compa-
nhia. ;Mogyana; '? ·-_ . . . 

·. Heneré.tllssimo, .per-:miLtt qim cu, cum
printlo o sEtgr·~tdo dever de acautelar · O ~J 
interesses ,da Patrii1 e des~o estado, cujo · 
governo me coube na, mais n1elhulrosa 
_d(}.8 êpo.cas, . vos e"XpO!lh~; . com' a ini:l.xinlà, 
s~llÇ(3tidage, ri.).Jnlut ·opinião . . a. . r~speitq 

-.4~ J~o importaJ~te , ilss:umptp. : , : 
• . Entendo que se dove concc_(lee .a ; ga
rn.ritia. de juros, jmpondo-sr:, , por6i11 :i 
comranhiél, as seguint_es condições, além 

de out1•as que · dêixo ao elevado ·critm·i 
do vosjo governo : . 

Jo, prlvihgio p:>r 70 annos. e gat•antia. 
de 6 °/o, tã l sómcnte, sobre a impor ~ · 
taucht ca.lcula.d<t t~ rasão dJ 30:000$000 .. ·' 
por kilometro ; · . 

2°, tarit'<t diffec·encial para os pro- ' ~ 
duetos dJ · valor, c1ue toem de lüt:tr . 
com senil similares nos mei:·cado.~ · de -
S. Paulo; S~tnt'JS e Rio de Ja,neiro, e · · 
c;;pccial p:1ra aquclles que alcançam •. ·. · 
b:1ixo preço, mas super~lmnrlam · ; ·. 

· 3", rapidez de trinspor~e ; 
4°, prazo maxirÚo (~3 8 <wnos para · ·a . 

conclu~ã,o (lefiniti Vtt das o lm.ts, a eont:1r · 
dadL'lsignatura do cont_racto. . . 

A tarif<t ditferancbl e tt __ esp,.:Jcial não 
trarão prejLiizo.:;- {L comptLrihia, si_m 
cnot•mes vantagens, porque fa.cilihrão a ·· 
sallida de produ.;tos, ganhanqo ella .coni. 
a ahuntlancií1 d_e cai'ga ma i::~ do que · 
pcrderiL com a. b.trateza. ·relativa U.o 
fl•eb. 

Em F1•ança, eonp cliz Perüonet, . a · 
linha do EsLe . te~tn<Spor ~a, até Champagne 
o esterco de p~riz, a. fí•ate insignifican
te. salvando apení1s as dcspezas_ d c tra.
cçã~, porque ~tlli, naqueUa;graniliostt ro- . 
pubtic<.t, como noi Estados Unidos do 
Nor&3, ai.l companhias. do estradas. d3 
í'el'J.'.o compt•ehenderam que, reduzindo 
su:t· · tariftt ao mínimo pal'a todas as 
materias fertilizantes , contribuiriam 

. _ tanto 11a.1~a a sua prosperidade· como .· 
par<t a elo paiz e obtiveram estrondosos 
1·esul b,dos. . · ' 

Si a Mogyana. não acceita.r estas con
dições, de modo algum · deve ser dcf'c
rilla. a pretenção'do engenheiro Lisboa e · 
socios, porque, em tal caso. a linha, não 
compensará o sacrificio do Thesouro Na
cional ; convindo antes que ·. se conceda 
pri-vilegio e fiLVores a alguma das com
panhia.s mineiras, sobrotüllo ü •• Jacotingtt, 
cuja Unha., sendo a mais. curtt~ com des
tino ao Pm·ana.hyl.m, oll'ct•ece gt•c.\ndos 
vantagens . . Dt~da tal soltLçã.o, compo~ 
til·•~ a este ostadp l'esolvcr sobt•e o pri
vilegio de zona, . concedido <~ Mogyalllt. 

:Assin1 dcf'crindo . a p_retenção; Gene- ·· 
ra.lissimq, . tm·eis prcstadó .· t~o , paiz · t~ssi~ - ·• 
.gnala.do set' viço 0 a ()oyaz .o_ma.ior que _ 
.jámais· se-lhe prestou. . E. os te . povo !no~ 
rece vossa. , benevola attenção,· porque 
vos respeita,· -p.orque . apoia, e:~~-corde, .. 
vosso governo ·pàtriotico., oin que -dopo~ · 
sita a ·mais comp.leta _· .confiança, · .- e de :: 
cujas mã.os espera-receber )t senha. . de 
sua, ,grandeza •. t'ut.twa :e os., meios-g~r<tn ti
do_l'cs de su.i:t jmta ·e. stlspir::Hl<~. '<~.:tltono~ 
lTIH~ I 
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: :.- Sauu~ c t't·a.tei·llidade:.,- Ao cida.dão O Srt. RoooL!?nó PAJXÃ~ :_ ·Mas,- deverh 
::,·, GJncralissim') Manoel-Deodoro da, Fon- ser colleccionados, afim · de não terem a 

sx:<t,cltel'e do Govet·no Pt·ovisodo ÚtJs E:$· sorte dos relativos <L colonht militár Alb_ 
;=.. ta.do::; Uni,los <lo B:·azil~-;-Rodolpfw Gus- Urugu~ty, ponb i np rtttnte tla nossa fron: _;_ 

. . .lavo ela Pai:J;l70.» toira come.~ .Krgen~in :t, - dos -qllacs ningucm 
· Como S3 vc, o tles:mvolviment·Jda estra.da sabe o pa.r~tdeiro. A commissão 1hndador•t.t~ 
(!lie prJpuz é o de uma. fert~o.,.via ideal, deSS<t colonia., compostn, do entio maJor Ari-:
pJis estaY<L cert·J dJ qu0 nã.:J -se ]_}'Jtleria tonio Florcncio Pereiril. do L<tgo, che1'0 .tle · 
obter um tra~:ado cntl'e .a Barra de Pirahy e ·quam me rocortlo sempre com s1udadcs, d.H 
Cuvabà cdmessaex.tcns1o kitometricrt; mcs:. capitães Luiz Mendes de Moraes· ~gcneraL:de 

· · _in-Õ aS:3im o Se~1 cnst'J atttngiri:1 nina in1p·)r- brigada, ac~ualnle·nt~) José ··Alipio Co~tallc.lt ·; · .·· 
· · t·mcüL supJI'iul' a')s recur:;;us financcil'v:; do hoje commandante,_ c muito digno, do Colle-
. paiz naquella, ép.Jca c h tjc. gio Militat', Fr~tncisco Alu:::r .;o Guillon, nosso .. 

;r · :Mas, do m.eu bl'evc. estudo se deprahande q uerit.lo e chorado co !lega, do tenente Fran
ii necessidade urgente e palpitante de c:)m- cisco de Paul<t Fer·r·cil'a Gomes, um dos 
lburricaçã.o rapida tla Ca,pít.a.l Fetieral, ou de mttis cspet·an~.osus ofliciacs ·do exercite 

_,_ ·q~é.tlquet~ porto ft'anco que· lhe es:jejtt proxinl·, brn,zilciro, n1orto, . si ~11e nãO· fa,[ba, a n1e-. 
- C)lll o ccn'N c oeste tle l\Hnas c os Estad.~s moria, no Amapti.. e do humilde omdor, que 

de Goyaz. c l\Iattn GrossJ, qnde cireulem, me- era, tell311tJ do cstallO maior de l<t classe 
diante frete _ ba.rat~. os prJductos da lavoura nes3a época., <Lpr;csentou, quando finda a, sua 
e Outr<lS indilstrias que se poss:tm dcsenvol- ardm~; missão, importante c minucioso re
ver naq:tella.s feracíssimas regiões. l<ttorio, acompanhado de plantas, habil-

Ant•gamente, Goyaz exp:H'tttva, em costas mente desenha'Üts pelos cngenheiL·osCostallat 
de hut•ros, bastante ci•ysta.l de rocha (quartzo e Guíllon, no qual se encontra. o estudo que fiz 
hyalino), que se vendia nesta Capital a preço da; - tlora c. fauna daquella fecunda região, · 
compensador; esse ramo de commercio, sita á margem esquerda 'do . caudaloso_ 
porém, desa.ppateceu, por causa •l,<.t carestia. Uruguay, e de smt con~titui~:ã.o gcologictL·, 
tlo frete em estl•adas <lo H3t:,r•o. . · · ~ assás intares.~ante: onde. pairam, entretanto, 

o SH .. •BuENO DI:: ANDH.ADA-0 merc<ldJ de esse relaio;:io, memoria.es ~ desenhos respe·. 
quartzo teve uma depreciação. o maiOl' ne- ctivc,>s, ent1·~gu~s, em 1882, · á Secretaria, ga 
~ocia.nte nessa. especialidade que aqui tive- Guerra. '? Ninguem o sabe ! Isto cu_· posso 
mos Yio-sc, muitas yozcs, ourigado a inter~ aífirma1', porquanto; _ha Inczes, requo;·i cOI·ti
rampoi· 0 scrviçn, p.w não encontra1• preço dão da parte que me diz respeito e aimht não 
f · me foi ella passa<la, em que pese ao despacho 

a gum. - - fa.voravel do Ministetio :da Guei~l'a.~ · · 
O SR. Ronoi.PIIO P,\txÃo-:- AccéitandJ Além de3scs caminhos est1·â.ii3gicos, eco· 

o traçado da Mogyana. tqdavia fõra de pa- .nomicos c politicos, ha o projccto da linha do 
recct• que se lhe c:)ncede.-~sc o PL'ivilegio re- Santos a Cuyabâ c o da mix~a por MiL•anda, 
querido, sob as contliçõ .ls que acabo de lm•. cujos estudos_ fo1·am aútorizados, de novo, · 
O dect•ot > 1'etlcml n. 8G2, ·.de I 6 de outubt•o em virtude 1.lc emenda.. por mim apresentada 
de 1800, rcsrondon.Jo aos ·111cus ardentes de- ao -. orçanwnto da Guerra, para o vigen_to 
s \ios, t'ez-lho concessõc:, hom como ao ·euge- ox:ercicio. Entendeu, porém, o Governo que 
nhciro Francisco Mm·tinho c ao Banco Con· ,!levia mandar explorar e ·construir o t1·echo 
structor do Brazil, que rcsoh·om o problema, da estrada de fm·t·u cstt;ategica comprehcn
mais ou menos de accm·tlo com o meu plano, dtdo ont~·o a cidade de Gt1arapuava, ou o 
conforme consta d'.L pag. 14 da. mcns<tgem a. ponto mais conveniente em suas pt•oximi~ 
que 1110 tonhu rel'eritlo · . da,des, o a Lz tlo rio Ivahy; encarregando, 

O gonol'<tl Mello Rego, meu illustt·e amigo muito a.~ertatlamente, ao l" batalhão· de enge
e Ci.timu·ada, que ó um üos hom~ns inais nhari.t de taeSS!)~'viços. ·· 
i.Itoi; a o3tc pa.iz-honesto, t1•abaJhador e il· - · · 
lus~radu (apoiados)......,.elle, cuja activid~de e O SR'.- Bue:-;-o DE ANDRADA--V. Ex. h a de 

· ·· zelo pulo publico serviço, apezar de· seu:; concQl'd~l' que é um methouo quenealwn1 _
.:: . 77 anoos do idade, deviam estar 11endc apt•o- ongef!~en·o segue, este de comoça.r a con• 
~ : - veitados nostc I~Qcinto, advoga o traço por _strucçao sem o~tar p~·umpttt nenhuma phase 
i-. :'·~ · s~~ót'Anna do Paranahyb~, como o havia pre- do cstmlo. . . _. _ - --· _- _·_ .· . _ · 
;t.,Lj,-cot~iz~do' o;opé:·o~~ e inl~s~rado engenheiro; .·_ o SR._,l~OJ?OLruo PAixíio::...o acto foi, j:íoi· 
>>·J1oJe f,üle~Id?, ?Oionel I 1mcnta ·:.Bueno, _au- ·consegmnte, legal; mas, pe;,ogunta o n()bt•e 
~:g · : -to~;. de vali.o~tssimos trabitlhos,. que deyertain Deputado : · « Onde : a. -verba·: para . -isto b 
.'< ser_.colleccwmtdos e guaJ'd~os em logar se- Respondo eu:. Não h:1Via. · neêessida.de de - · 
,_: .. guro · · . · verba, pois que ella tlgút·a· no ·or~aníento d,tt· 
;c O SR. · BtJENO ~ DE .ANDRAI>A-- . Estã.o na. Guerra. Como S. Ex. : sabe, o sorviço e..!?tá · 

· - Secretaria da, 4grictlltura. sendo feito por engenheiros militares , e . 
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pt•aças de um batalhão do exercito, o que O Sa. RoDOLPHO PAIXÃo - Como quer 
redunda. em dons resulta.do3 de valer p<.\l'a e V. Ex. que se não venham ·pedir creditos · 
pa.iz : a pratica do pessoal empregado nes3a supplemen'tare.;, dada. ~ maneira. segundo · a. 
importante com$issão e ·a economia. resul- qual se organizam os orçamentos da despeza 
ta.nte :<lo _systemà adoptado pa.ra os estudos e de todos os Ministerios ~! . 
constrlicções de estradas estrategicas. Alli, O anno atrazado, discutindo o Orçamento 
os en-genheiros perceherã.ovencimentodguaes da Guerra, eu fiz ve1· ao relator do parecer 
aos quo perceberiam em commissões seden- respectivo, Sr. Lauro Müller, que a media 
ta.rias, excepto. as diari[\s a que teem direito da etapa não podia ser fixada em 1$400, 
e que figuram, tambem, na ta.bella do OI'ça- visto haver ·eua sido superior a 1$700 no 
mento alludido: ora, . digamos a. verdade, ãs exercício anterio1·, e apresentei uma emond11o · 
commissões exercidas nesta Capital são, em elevando-a. a l$500, emenda essa que foi re
regra, de pouco trabalho ; -logo, h a completa jeitada· pôr S. Ex~; mas; todos nós sabemos . 
vantagem em se da1• serviço no intel'ior da o resultado de ·tamanho desacerto, que deu 
União aos officiaes recem-íormados ná Escola. loga1· ás mais vis. explorações políticas con~ 
Milital'. · - tra o actual regimen. O mesmó eu ponderei, 

Creio haver damonstrado que o Minis- o anno passado, ao meu illustre camarada e 
terio da Guerra tom recursos dentro da lei, ·amigo Dr. Paula Guimarães, que, esperà.n· 
pa1•a fazer face á; despeza com a exploração çoso de baixa. nos preços dos genero~ ali;. 
e construcção do trecho da estrada compre- menticios, não acceitOu a minha idéa: vere· 
hendida entre Guarapuava e a foz d() 1vahy. mos, nos ultimos mezes do exercicio vigente, 

As linhas telegraphica.s do Rio Grande do qual de nós tinha mzão. · 
Sul, Goyaz e Matto-Grosso_ foram construi- A' vista de semelhante optismismo ftnan
das, com a maxima economia e presteza, por ceiro, como não pedir o governo, constante· 
officiaes e praças do exercito. mente, creditos e mais creditos supplemen· · 

Em muitos quarteis e outros edificios pu- taras~ Accresce, ainda, a circumstancia de 
blicos pertencentes a.o · departamento da cortar o Congresso, .muitas vezes, nas ve~ 
guerra tem sido empregada a mão de obra ba.$ indispcnsaveis para o custeio de va· 
militar, que é baratissima.. rios serviços publico~ • . Taes c1•edi~s, x•epito, 

. O Sa. BuENo DE ANDRADA da um aparte. -hão de surgil· •. fatalmente, emquan~o não 

O S 
· _ t _ d . houver no Braz1l verdade orçament.arm. 

R.. RODOLI'JfO PAIXAO-!~ O nao se ara., - · 
porque a.s praças de pret vencem etapa, va.- O S~. BuE~W. DE. ANDR"\DA- V. Ex. está 
ria.vel de um a. outro po\}to da Ropublica., fa.z(m~o uma lOJUStiça ao Sr. Campos Salles, 
teem o soldo, quo é. tlxo, a gratiftca~lão de quo d1z ter acabado com os filhotes do o:;.·ça- · 
voluntario ou engajado e ainda uma g1•ati- monto. 
tlcação pro labore, conforme o merecimento o SR. RoDOLPUO PAIXÃO- Não viso a. 
de cada uma, quando tmbalha.m om constru- personalidades·; discuto em geral. o que 
cçõe9 militares. Para somcll~ttnto dcspeza o afill·mo, sem modo de .errar, é que o mal, 
Ol'ça.mento com;ignu. vorba8: não houve, pol'· nascendo no Impei•io, vivo na Republica: 
tanto, como jd. atnrmoi, a.ltera~~ão do um vin· nunca tivemos bons orç.a.mentos. 
tem, por causa. do sei·viço em q ucstão. 

0 SR. · BuENO Dt~ ANDRADA-Não ·ho!IVe 
alteração de um vintem 1 Não houve a.u
gmento em n'enhuma déssas verbas 1 Nonhtt· 
ma dellas arrebentou?, 

0 Su .. ~ODOLI'HO PAIXÃO-·Não houve. 
. 0 SR .. BUENÓ .DE ANDRADA. - Entretanto, 

no ·rela.torio ha um pedido de credito s,up· 
plen1enta.rna importancia de 15~:000$000_ ! 

0 SR. CARLOS CAYAI,CAN'l'E-' Supplemen
ta.r a. que ve-rba.1 
. O SR. BUENO DE ANDRADA - Eu estou 

perguntando ... Quero sa.~er tudo isto. . 
o Sa. Rooor.rn:o PAIXÃo- O :nobre Depu• 

ta.do nã.o ·nie conta novidade alguma. a. res-
peito de .crediios supplàjnentares. · ·· 

o sa. Bm~No ng .ANDRADA - Nio conto I 
novidade nenhuma, porque estou, apenas, 
fazendo perguntas. 

C•tuara V. lH 

0 Sa. BUENO DE ANDRADA.- V. Ex. nã.o 
diga isto; porque então fa.râ levantar esta. 
Camara con~ra si: pois a Cantara não diz, 
_todos os dias, que estamos com as finanças 
regeneradas ~ · 

0 SR. RODOLPIIO 'PAIXÃO;_;.,.Ma.s, como dizia, 
antes de divagar pelo terreno orçamentario~ 
o.Ministro da .Guerra. mandou procell~r aos . 
estudos do traçado . de Gua.rapuava, ou im
mediações, ·até â foz do· Ivahy, .em vir.tude 
da' seg"Q,inte auctórizri.ção expressa no art. _ 16~ 
n. 1 da lei que ftxára a despeza geral_ da · 
República, para o exerciciQ de 1_901: · 
· < Fica o Governo autorizado · a . man· 

dar -proceder, na vigencül. . des.ta lei, aos 
estudo~ necessa~ios . á urgente construc
ção . de uma. fer!'o-via que ligue o estado . 
do Paraná ao dq Mu.tto Grosso, a qual 
será feita por· forças do exercito, sob a. 
direcç~o de engenlleil'os militares., 

a 
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Qua.nto à linha. telegraphíca,, o meu col- da. Cruz Alta., liguem esta às de S. Luiz, 
lega sabe que é um serviço de que nã.o pres~ Santo Angelo, S. Bot•ja e a colonia mili-
cindem as estradas de ferro. · ta1· do Alto Uruguay, de accordo com o 

o SR. BuENO DE ANDRADA-Agora é o caso plano de concentração das forças, etc.» 
de v .. Ex. ex tender a sua argument<Lç~ão e S1·. Presidente, o illustre general Mello 
dizee que todas as estr<tdas de ferro · prccí- Rego, ex-representante do Matto-Grosso, que, 
sam de tarifas . por feliz; coincidencia, acaba de apparecer 

no recinto da Camara, é, como affirmei, ha 
o-~R. RonÓLPHo PAI~Ão-As k1.rifà.s vce!ll pouco, advogado acerrimo ua estrada por 

depois: V. Ex. quer t1rar uma, conclusao Sant'Anntt do Paranahyba; es.te traçado,que 
muito lata! . fôra o pt•eferido pl4,lo sa.udoso engenheiro mi~ 

·O SR. BUENO DE ANDRADA- V. Ex .. desta litar Piment<t Bueno, mereceu, hontem, 
maneira, quer lançar uma bandeir<i ele mi- fmncos elogios doillustra.do representt1.ntedo 
sericordia sobre um aetó incorrecto do Mi-- S. Paulo, n. que ora respondo. Entretttuto, 
lüstro d<t Guerr<\, que não podia decretar a ou sou apologista do traç:ado ele Bar1'<t Mansa 
m•eação elo tclegt'apho . . · a Cuyabé:í.,passa.ndo po1• Catalão c Goyaz, con· 

O S 1~ p > s · t . , . t ,. forme o plano de vü.tção ger<.Ll da, Repu blica, 
. _ n.. "ono~PH? , AIXAO- 1 cve <~u OI~- formulado, em 1890, pela commissão de que 

zaçao_qum;to _ <~ e:strada, tam_bcm a te:ve com foi dia-no presidente 0 iHustrc marechal Je
. ~·es~mto a 1ID:hi1 telegraphiCa, serviço este ·ony~o Tardim 
.md1spensa.vol ttquelle. 

1 
Anhol;\ndo po'r ver rc<tlizatlas as minhas 

O SR:. BUENo DE ANDRADA-E as tü.rif<ts? aspirações patrio~ie<ts e convencido de que a 

O Sn.. Ronor.Pno PAIXÃo-=- Nf~o Y<tmos linha mixta, por Miranda, poder h~ ser con· 
w"sim ~ Roma. não se t'ez em uni dia.! strnidtt com m<tis IWCSGez<~ e economia, ;:qn·o· 

0 Su.. BUE NO DE ANDRADA-Concorde com
mÍgo ; só falta este ponto para. concordar 
comm~o: no mais, esta.mos de accordo. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃo-Só DOS aCCOl'· 
damos em um ponto, isto mesmo quanto á 
idéa, não quanto aos intuitos do Sr. :Minist~·o 
da GuerrD.. . 

Como acabo de dizer, não hot!vo invasão 
do Poder Executivo na, esphet•a do Lcgisltt
tivo, relativamente <L ordem sobre tt oxplo
l'ação e construcç-.ã.o dtt J:;stradtt de Fel'ro es
trategica. ontt·o o Pa.ran:L o Ma.iito Gro::;so ; o 
mesmo se vel'ifimt em rola.çõos ü.s outras ei
tu.das · pelo nobre Doputa.llo c <is linhas tolo
gr;tphicas qno l':lo cstiio construindo no Sul; 
poiB taes sot•viços J'tmm1 ;~utorizados por lei. 

O Sit. BuENo DJ·: ANuÚ.liA-0 que ou quero 
é quo V. Ex. me mo::itt·c ·~ •wtoriz;wã.o, nom 
::;ó par::t a. e~tr<it.ht como pat'<L o tolegl'apho. 

O Sn.. RoDOLl'IJO PÁlxÃo-Estã.o aqui as 
consignações votadas, o anno passado, pelo 
Congresso, partt uma cstradtt c diversas li-
nhas tolegraphicas: ~ 

«Obras militares - u.ugmontada. de 
240:000$ e do tota.l da. verba applicà.da a, 
quantia · de 20.0:000$ para obras no hospi~ 
tn.l de S. Francisco X<wier ; a. de 40:000$ 
para uma estrada que vá de Guara
puava á colonia da foz do iguasclú; 
de 40:0000 para a construcção de·uma 
linha tclegrapllica·, que, partindo da 
Boa Vista, comarca de Palmas, vci. ter-

,, • minar na colonia miliütr do Iguassú, 
margem do Rio Paraná : e a de 30:000$ 
parn: a construcção de linhas telegl'aphi
cas ~strategicas q_ ue, pu,rtindo da cidade 

veitando-se 1.000 c tantos kilometros de na
vcga.c;.ã.o fluviü,l até Cuya.M, apresentei a,os 
orçamento~ dtL gum'rt1. partL os exet'cicios de 
1000 e 1901 a emenda. a. qne me tenho refe
rido. 

Comqmmto esse tru.ç<~tlo ::>cj<t o mais longo 
dos qua.tro em· projecto, que acabo de anu.
lystw, })a.roce-me ser o de mais facil execu~~ão 
nas a.ctu<tes circumsttmcias do pa.iz. 

1Vh~tto Grosso nã.o cot•ro, unica.mm1tc, o pe
rigo do invasào, em caso de guerr<~ com as 
l'opublicas platinas: o Paraguay e n Bolívia; 
pc.dorão invadil-o, tambem. 

Si tal acoruceot•, quod deL's avm·tltt, as for
ças ostaciurmdu.s no fio, 5" o 4° tlistrictos nun·
elmt·ão, com ruL4tiva celcl'i1ladc, em sua tlc· 
fusa, se ~t linhtt mixt<~ csti\;er concluída. 

0 Sn .. BUENO lll~ ANDH.ADA- Hoje, a opi
nifí.o elo gcncritl Mello Rego c de outr::ts ttu
tol'idu.dc:-? é 1hvoravol ao projecto Pimentu. 
Bueno. 

0 Sn .. RODOLPHO PAIXÃO- Pcri'eítamenLo; 
eu ta.mbem acceito esse traçado ou qua.lquer 
outro (lUO resolva o proulcma. co111 u, ma.
xima promptidã.o, embora houvesse conside
rado a directriz da. Ba.rt•a do Pirahy n. Cuyal~ú. 
como a. melhor do todas. 

0 SR. BUENO DE ANDltADA-MttS, isto é 
tomar a linlltt quebrada como mais curttt do 
que tt recta. · 

0 SR. RODOI.PIIO PAIXÃo-Qm~mlo ostudo1 
<t materi<:t, nã.o commetti . semelhante erro: 
traçando· a linha recta entro Cuyabâ e Goyaz, 
entre Goya.z e Catalão e entre Ca.tt~lão o a 
Barl'a do Piru.hy, calculei o minimo desen· 
volvimento 13o'bre a di rectriz citada. · 
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~-;·:J, 

Perguntou o nobre Deputa,do :«Aonde o· O Su.. RonóLPHO PAIXÃO- Só concordei 
· :Ministro da Guerra vae buse<tr verba para com S. Ex. em um ponto, o referente á por
instrumentos de engenharia, ferramentas, ·centagem sobre o soldo dos offi.ciaes que per
etc. ? » Respondo gostosamentc a S. Ex.: o manecem, por mais de cinco annos,no mesmo 
Ministcrio da Guerra tem taes ohjectos na posto ... 
Intendencia e na Direcção Geral ~le Enge
nharia. Nesla, ultima repartição ha instru
mentos apcrfeiÇO<Vlos, propriOS ~para OStra
balhos quo por clla correm. E' evidente, não 

,.. 
0 SR. BUENO DE A:s<DRADA ....... V, Ex. não: 

declal'Üu que o Minish•o procedera. mal em· 
mandar fazet' a estrada de ferro ~ · · 

lia negar, que o Sr. Ministro da Guerra, O SR. Ronor.rnc PMxÃo- •.. creio tGr 
mandando explorar e eonstruir a estrada de respondido ás perguntas (lp nolJre Deputado. 
Guarapnava, (L ioz <lo Ivn.hy, não penetrou . . . , · 
-na esphera do Podee Legislativo, pois não ·O SR. BUlpNo DE . ANDltADA- Admiravel

. 1'e7. nenhuma, despeza, illegaJ, sim aquellas _mente. (Apmados.) 
que teem verba no orçamento de smt pa.sta. O SR..· RoDOLPHO PAIXÃo --. Admiravei- · 

O SR. BUI;;.:-; 0 DB ANDR,\DA-Elle teaduziu mente~ não ! Porque niío possuo qualida~~s 
mal as verbas ; intro(luziu serviç~os que não or~or1as _que a;seadem e ~a t·e9o de habrh
·e~fia,vam determinados om lei, fazendo-os bço~s (nao ~tpowdos)'; procurei apenas, na. 
correr por verbc.ts destinadas pn.ra outros medula d~ nunhas forç~s, respon~er a.s. E~. 
fins Conclumdo, Sr. Prestdente, dmxare1 a trl-

. · buna,, não por que esteja f~tigado, sim _pot• 
O SiL RonoLPI!o PArxXo-Eilc não violou;, ter, durante mais de duas horas, occtrpado 

uutro~im, cumn o disse o . nobl'o Deputado a preciosa attonçã.o dos meus (lignos e hene
pnr S. Paulo, a, hutonumia, llos 1~:'\tado:::, volentcs colh~gas, aos quaes .não me devo 
m;wd<tn«lo demar car, nod terrenos devoltL- tornar importuno: V. Ex. c a Ca.mant hão 
to:;, <L üdxa de um kilomctro, ele cada, la,do do permittil•, entrot<tnto, declat·o ainda uma. 
do oixo-·d;t linlta, para, a dof'os<.t da mesma ; vez, com n, maxima fr<inquezJ. c sinceridade, 
visto o estudo do cstraüas estrategicàs não que, defendendo os actos do Governo actual, 
depender de <wtorização llos governos cs ét~- a, c1ue presto apoio desinter·ossado, o fiz, 
duacs~ <~ qual deve ser potlid<.L quando ellas conscio de não havet' o mesmo i'er•ido <L Cmt
ti verem de ser construidas. stituição de 24 de fevm·eirJ, violando o ro-

0 SR. BuENO DE ANDRADA- v. Ex. con- gimen repuhUcano-fedm•a.tivo, po1• cujo a<l
fesson que o Ministro m<i.JHlttra, ~~o mesmo vento na p~ttria ostromecidu, bt~ta.lhei <lesdo 
tempo, fazot• estudos e construit' linhas. a, jttventude, com accondrado amor e. nimia 

dodicLtção. E:sso ideal, que lu.wia animu.do 
O Sn.. H.ouor,puo PAIXXo- A ordem fci muitos annos dtt minlm tt·t~balhost~oxistoncia, 

dad<L ao mesmo tempo, m:ts a construcçi'í.o eu o vi, roplcto uo ,juuilo, reu.Lií~<.~llo na, tort'<L 
vi t•;t · dopois. Qtmntn <L desapropriações o ondo nasci o :t (lUtt.L llOl'tenco todo o meu co· 

· tcl'renos devolutas, <.Lssim reza, o art. ô" da.s mçã.o; por i:;so, quando mo compQnetraL' do 
instt•tteç~ões lladtts ao comm<ttHlanto do 1' quo os mous sentimento~ politico8 o a, digni· 
btLiittlhão de ongonlmria : diLdo do oida.dã.o o soldado, cioso de sua indo· 

(( Pam a dtl~ttpr'Ollriaçi:i.o tl11s terrenos pmHlencia o hom•a, são incompatíveis com a. 
c ucml'oitorüLs de domini'> lnLl'ticular, posição do govot·nista. no ~oio do:sta C~LID!Lra, 
quo fot·om ncce:ssMios tL consli!!'teção ou s~~um•oi ropudiul-a, sobt•ttneoiL•amonte, pois 
da cstl'ttda, <l c conformidado c o m nunctt mo cm•vol o nem me curvo pc.u·a Sltbir 
as leis o disp :Jsi<,~ões em v i g o r, o as oscad•ts tlo podot• ! . · 
cnmmandante romettertt as planta~ c Sonh?ros, quando eu iallo om gove1:no da. 
documentos, com a rc:Spectiva avalia- Republtca, eumcvolvopara. ?seu mag1stra:do 
ç-ão, (jue torom precisos, ao Ministerio ::~upremo, quo o co_nsubstancla, <_lU~~ o muco 
dtt Gne · r;~ pal'a os fins (levidos. Nos responsavo~, em face da Constl~U~Qao ~ pe· : 
t(m·enos devotutos (.-:;nlJlinho) se1·â clemcw-1 rante o P!-1-lí~, pelos actos ad!fiiULstratives, 
cada uma (ai(l.:ct de ton ldlomet1·o de cada pelas me:d1das po~t~s em pratwa por seu~ 
lado do eixo da linlia, pa1·a a defesa da secr~tarws ou mmtstros. . . . 
mesma, ct qtte P' 'ocederá accordo com o, _Nao me pre,occupam, vantagens f!ltur~s! .. 
fJOVenw elo Estado a se ,·egttlm·li em tempo nao me arL'CCelO das mas consequ~nq1as 1 e- -· 
por· lei especial.» sulta.ntes dest~L ou daquel!a attlfude que 
, . . houver assumtdo ou assurnn' no Congresso • 

. V e o nobre. ~cpl:~~d~ ~1u~ el~ tenho 1·espon- }lorq uc na opposição vivi múito tet:npo. Fô1•á 
d1do com nnn to p1 azm . <t S. Ex. . este 0 meu papel na. .inona.-rchia. e o . foi du• 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Pra-zer tive rante O j'OVBl'DO do Marechal Floriano, atéa 
eu, · vendo que V. Ex. conéor·dou commigo rev:oluçao de setembro,_ e no. correr dos .tres 
em muitos pontos. ultm1os annos d<~ pre:w.lencu' do Sl', J?r; 
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Prudente de Moraes. Mantel-o-hia, actual- campémhás em Cil18 . se mi1penhou o nosso 
mente, si não estivesse convcncido :de que o oxm·cito, além- das con'imcndas da Rosa, de 
Sr. Dr. Caiupos Sallcs' tem corraspondido á Cllristo, do Ci'uzeil'o c do mei·ito militar, e 
confiança do povo que o elégera: eis ahi a no seu cJrpJ existiam as cic_at~·izcs dos fe
razão por que _ defendi o seu governo e o ~'imentos r ecebidos em combates. ..., -
defenderei, quando fôr mi.~tct•, nos tcrinos .· Na p:J,z for,J.in tambam de grandé valór os 
emquc acabo de fazel-o:· .( llfuito .beni; múito serviços prestados pelo -illustro ·_soldado: 
bem. O oradoí' e mu~to cump1-i11Jentado.) commawlou bata.lhões, brig.1.qas; distrfCtos 

milita.reg _ c servil1 Íllte·rina)nente, por 

SESSÃO DE -?2 DE JULilO DE -l9Ql 

(Vide pag' •. 228 do prcJ'ente volume) 

· diversas vezes, o cãrgo de :Ajudante General 
· do ExerCito, sendo sempre elogiado, ao doi· 

xar o exercício dos me_!>mos, pela cm;recção 
conl que os desempenhava. 

Apezar de não~>c dedicai' á politica, .o nia
rechal Tude Neiva foi eleito deputado <i. 
Assembléa Leg_islativa do seu Estado, então 
Prov-inci2,; na qual deixou_ traços luminosos 

· O .Sr.- Camillo de Hóllanda de -Sllfl;· passagem, pi'estand.o tambem_ ser~ 
-Sr. Presidente, venho á _tribuna pedir a viços inOlvLdaveis á níesJ)la ~ _. - . . 
v. Ex. se digne consultar á Çaú1ara si con- No regiihen actual elle dedicou-se cxclusi
çede. ttue seja lançado na acta de suas ses~ vamente á vida militae; cvte havia aln~~çado 
sões u_m voto · de profundo pezar pelo iil- por voc•,ção, sendO nisso aéompa.nht~o _por 
fati'*> .passamento· do . .i_llustre e bravo mare- tres de-seus irmão~>, dos <]Uacs o do nome 
chal"Tude Soares ·Neiva,_ honrado ministro Leoncio, "bravo e honrado como elle, sue
-do SüpreJno Tribunal Militar e digno imlãp cumbio heroiC_amente em. llma das mab 
do nosso .respeitavel collega e meu compa- sangrentas batalhas · ·-rcridas -ontre o nosso 
nheir~? de ha1_1cada, o Sr. generitl Jóão Soares patrlotico exercito_ e o do dictador Solano 
Neiva . . . -- · Lopez . · _-

Sr. Presidente, o iUllstre extincto era filho Sr. Presidente, não viin <L esta &ribun<t 
do :Estado que )mmitdemente r epresento fazei' a biogmphia do ll1ustre extincto; della 
nesta Gasa {ntío apoiados) e prestoti relevan·- se encanegará a historia posteN, que bas
tissimos serviços á Patria, tanto na paz eomo _ tará para isso constiltar iL srw. bi'ilhante fé de 
na guerra. officio-, qüe peço a V. Ex. se digne mandar 

Nas guerras em que nossa Patria empe- publicar no Dim·io elo Congresso . · 
nhou-~e com as republicas do Urugua.y e Çoli~o 'niinistro do Suprenw Tri-}}i:lri<•.l Mi· 
-Paraguay, Tu de Neiv<t prestou inol vidavcis. litaJ', o I'narccharTudc Neiva rev.eloú em 
·serviços, sell~ndo com o seu sangue muitas todos . os seus pareceres e sentenças muito 
das vlctorias alcançadas pelos no:ssos bravos e spírito de justiça c foi neste posto' dEi honra 
soldados, merecendo os mais honrosos elogios que a inoete "vciu roubal -o á Patl'ia e· <L 
que lhe foram dispensados pelos denodadôs faniilia , que elle igüalmente amav.a, legan
chefes Caxias, Herval,Argollo;Menna Barreto do-lhes ·a pena~ um nome honrado. (Apoiados. 
c outros não menos illustres generaes a cujo Muito bem ; rnuito bem .) 
mando serviu . -- · 

No assalto de Paysandú, elle portou-se tão 
dignamente que foi_ e-logiado e condecorado 
com o habito da Rosa. · . · 
· Fez par te das forças que sitiaram . Monte
vidép até sua rendição ; tomou parte nos re
nhidos con,bates do Passo da Patria~ Hu
maytá, Itororó, Tuyuty (sendo neste ferido 
graveme_nte) , findo os quaes o seu nome era 
sempre lembrado entr~ os daquellesque mais 

· se baviaril distinguido. _ 
· Assistiu de principio a fim á. guerra do Pa-

raguay, tendo sido ferido levemente em 
muitos combates. 

Sua bravura. e o modo digno por que por7 
tou-sc nessas guerras·, tornaram-no conhe
cido c estimado, tanto pelos seus chefes como 
por todos os seus camaradas. · 

O lQ.a.rechal rude "'apresentava no peito de 
-$Ua farda gloriosa todas a:s medalhas das 

FE'.DE OFFICIO 

O marechalreforrnadÓ Tude Soa1•es Neiva, 
filho de Frederico Augusto Neiva, n[l.sceu 
em mil oitocentos e trinta e tl'es,- natural 
da Parahyba. do Norte. Em mil oitocentcs o -
cincoenta. _e q u<~tl ·o assen tou pr~~ça volun. 
tariamente no meio bat;tlhão da Pa1:ahyba 
com destino a um dos corpos do sul do lm~ 
pei·io a desenove de julho . . Ju:stificou-se -ca
dete de primeira cla:s:se por ter provado eni 
conselho ser nobre poi• seu pai e qu;1,tro 
avós. Em mil oitocentos e cincoenta e cinco, 
sem olterações . Em mil oitocentos e cln· 
coenta e :seis,seguíu pai• á. a Côrte,em março, 
e ahi foi incluído como etl'eetivo no primeiro 
batal!lão de infantaria . Em mil oitocentos e 
cincoent<L e sete obteve licença. para estudar 
na Escol<,, Militar e applicações, matrlculan-
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do-se no pl'imeiro anno do cm·so da di;.a Es- do general Osorio, chegando na, margem es
cola, não consta a datêt. Em mil oitocentos querda do Para.ná em marco. Fez a p:tssa
c cincocnta e oito, cs·tudm~do na Escola Mil i- gem para o terr'itorio inimigo c~m o exor
tar. Em mil oitocentos e cincoenta e nové foi cito a dezeseis de abl'il, assistindo aos com
despachado <.llferes,por dcicr~to de dezembro, bates desse dia e do dia immedLl.to c á. t.r 
e classific<tQo no sexto bablhão de jnfantaria, mada do Fortq de Itapjrú a dezoito; · mar
como ~ecretario. Em . mil oitocentos e ses- choU: com a terceira divisão dê infantaria. 
senta, sem nlter<i.ções. Em mil oitocr-ntos c no mesmo día dezoito para o Passo da. Pa
scssent? . . e·· um, tendo ·sido approvado .na' tria·, entrando nessa fortificação abandonada 
aultt provisorü•. de m~.tllem<l.tlca da Escola pelo inimigo .a vtnte e dous, tudo de abril. 
1lc applicP.ção·c em latim e feancez, geogr(l.- Tomou p ·.rt e ·no combate de dous de maio, 
phia c histoi'la, m1 E:;cola Central no Rio de no qualfoi ferido, sendo agraciado com o 
h11eiro, hem como no p1•irileii·o <111110 da 1!:-tbito de Chrisco pela maneira por que por
mc8lll(l. escola, na éJ.ula do pliysica, obteve tou-se no referido combate. A vinte ma.r
liccnça para concluir scn:; estudos na Escola chou coll.l o exerc;it~ para Tuyuty c, tendo-se · 
Milit:w do Rio Granll.c do Sul, par<l onde <le- agg_nwado o seu ferimento, baixou ao hospi
guiu em dezembro. Em mil oi tocentos e scs- t<•.l do Passo da Pateia, a viu te .,; tres, tudo de 
-;;enta c dons matriculou- se no segundo anno ümio. Teve alta a cinco de junho e continuou 
tb tlit<t Escola do Rio Gramlr·, em j<weiro; Uo mesmo emprego do ajudante de c:un po . 
obteve' n.pprovaçã.o qm ttJclas -n.s materin,s do •la terceira divisão do infantaria . Assisti.u 
mesmo aüno, p ~lo que foi declar·ado com o ao celebre bombardeamento · de quinze de . 
c_urso completo de sua arma . Em mil junho. Tomou ])arte nos combates de deús9iS 
oitocentos e sessm~ta e tres, em j:1neil•o, se- c dezoito de julho. Em mil oitocentos e 
guiu para a .cidmlc de Alegrete, afim de sessenta e sete foi nomeado capitão em com
reunir-se ao seu batalhão; ao qual se apre- missão, em março, e classificado no sexto 
S{)ntou em fevereiro, assumindo o exerci-cio batalhão de infantaria, a seu pedido, sendo 
de.secrctario. Em junho obteve licença para dispensado do exerci cio de ajudante de campo, 
fileira do mesmo batalhão com o alfm'es atlm . de reunir-se · á.quelle batalhão em 
José Tho.mo.z Ferreira Neves . Em mil oito- Cnruzú., ao .qual se apresentou no mesmo 

;t:ontos e sessent8, e quaü·o, a vinte e dous mez de março . f oi despachado capitão efi'e
tle junho, marcltou com o batalhão o.tim, de ctivo para a oitava companhia do dezeseis 
opera.1' com o exercito quê devia invatlit· ·o batalhão de infantar ia. a primeiro de junho. 
tel'J'it'.lrio, da IJ.epublica Ol'iental, acamQando Passou a fiscalizar o sexto de infantaria a. 
com l.l bablbão no Pirahy Grande a cinco primeiro de julho, regressando ao segundo 
de julho. Muç])ou cmn o exercito ao ma ndo corpo do exercito e seguiu ·para o Passo da 

-do general _João Propicio Me.nna Ba1'reto Patria a sois do dito mez. Tonwu par te nos 
a vi.n.te c nove de nt'n-embro c tomou ataques de dezenove de agosto a .vinte e dous 
pa.rte 11 o assalto e tomada da cidade de de setembro, por occasião em que os para
Paysan-lít.Em mil oitocentos e sessenta c guayos pretendiam . apoderar-se do nosso 
c:inco tomo11 parte no nwsmo assalto no comboio. Tomou parto no combate de 
dia nm e düus d.e janeiro, semlo agraciado tres de novembro nos campos de .Tnynty 
com o lt:ülito da !tosa, pdu. maneira por- c baixou ao hospital a quinze {lo dito mez. 
que ::;e llouvc no~ ataqnes dos referido~ dias. Em 1868 teve alta a seis de.janeiro, bai
No mez de j ~mciro , marehou par<t São xou novamente a vinte do mesmo mez 
Francisco Xavier, -do onde · embarcou para e . teve ar ta a · oíto de março . Fez o cm·co 

. Montevidéo, dC3emb<o,rcando no Espenillo, do Humaytá, onde entrou no dia vinte e 
dahi seguiu para a cidade Uni:lo. Fez parte quatro de jnlho e a vinte e sois do dito mcz 
das f'órç<tS C!Ue s itiavam a povoaç·ão de Mon- ' seguiu para Chaco commandando . a ala es
tevldêo, até sua rcnd.ição, entrando com o querda e ahi permaneceu ce1·cando o ini
lJatalhão na mesma praça a vinte e dons de niigo até sua capitulação . Deixon a fiscali-

- Jevceeiro. Foj nomeado ajudánte de campo zaqão do sexto de infantaria, e reuniu-soao 
do general Sampaio, com mandante da ter- dezeseis de in funtari(l. em agosto, c a 18 do 
ceiJ•a, de infantaria a seis de março c a dez mesmo mezspgniu com o3°corpo do exercito 
do mem10 inez seg-uiu para Sm·ro de Monte- para Tabycnary, cujo rio atravessou segnin
vidt)o. Foi promovido a tenente pot• estudos à do para Palmas. Assistiu ao reconhecimento 
tlczesetc ainda de mai'çoe classificatlo no de- á viva .força. sob as posições de Angustnra a 
cimo setimo de' infantaria. A vinte e einco primeiro deoutubro e nesse mesmo mez mar" 
de ab1'il embarcou com a _tcrcei:ra. divisão c c!Jo11 com seu batalhão 'para Charo e tomou 
desembarcou em S. Francif'co, no Estado · parte no encontro com os ·inimigos desse 
Oriental, seguindo para o da Iman, tra.n~poz !lado. A vinte e seis de novembl'o tomou 
o rio Urugm~y e Jugn~ry . Em 1860 seguiu parte no combate havido por occasião em 
com o primeü·o corpo do exercito ao mando quo nossas forças-. pPocuravam communicar-
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se com a esquadra . em· Villeta; Passou a. com amo~·te do dictador daRcpublica,sangrii· 
fiscalizai' o dezeseis de infantaria ·a dezoito narió Franciaco Sol ano Lopez, r<egrQs.~u a 4ita 
de novembro, deixando a dous de dezembro, expcdiçilo a teese elo mesmo mez. Embarcou 
p.assou o rio Paraguay, acima de Villeta, a nn. v illa ua Conceição a vinte o um e désem· 
cinco, e assisti_u ao ataque de :>eis na ponte harcou em Humaytá n. ·vinte e quatro. tudo 
de Itoroi'ó e (L batalha de onze ViU em eta, "do · dito 1üeZ de màrço. · Embarcou d.r- Hu· 
tomo)J parte nos cQmbates de virite c m:n, maytá. a triJJta de ab1·il com destino· á Côrte·, 
vinte e cinco e vinte c sete,·em Lomas Va- onde desembarcoú a vinte .e seis 'de maio , 
lentinas e assistiu á rendi~ão de Angqstui·a Por decretó de oito de junho foi' agraCiado· 
a trinta tudo do dito mez de dezembro, ten- com o official<tto dn. Rosa,; · pelos relevantes 
do sido à vinte e tres ainda de dezembro rio- ·serviços presta~los im guerra · do .Paragun,y . 
meado para fiscalizar o quarenta CO!'PO deVO· Em lmrcou com o teinta c sois corpo de vo
l1mtarios da patria, em cUjo exercício entrou luntarios da patria a onze de j~mho, e_ des- ' 
nesse-mesmo dia. Em·mil oitocentos e ses- embarcou no · Mm:auhão- .a tres . de julho, 
sen~a e_iwve marchou para.Assu~pção ad?us sendo tlissolvido · o . c?rpo. n. sete do ili to 
d~ Janelro e éntrou naquella capital a 01to, mcz, por ordem do MmJsterw da. Guerra, fi. 
c a doze, tudo do mesmo mez, marchou co~n cou em disponibilid<~de: Por portaria de doze~ 
o qua.renta corpo de voluntarios da patria, ·neve, publ~calla em ordem do dia do exercito, 
para Lnc, fazendo parte das força1'l de van- numero vmte c ' nove, - tudo d~ .no.vem~· 
guarda e regressou para Assumpção em b:ro, .obteve tres mezes de l-icença p·aratratar 
março. Deixou .. a fi~ca.lizaç~o daquelle corpo de sun. Ehude. Em mil oitocentos c se
a dezoito de a.bril, passando· a. vinte a. fiscali- tenta o um, pol' decreto numero quat1·o 
zar o. · primeü•o bà.talbão de infantaria em mil setecentos o dezeseis, de qnàtorze de 
Luc, sendo · ·transferido dessa fiscalização abril, · foi mandado considerar major gra
p'\ra o dezesete deinfantaria,a vinte e nove. dun.do, eonf~rme fol publico.do em oi·dem 
tudo do dito mez..- A vinte de maio. foi trans- do dia regimcntul, · unmerQ seteconto~ e 
ferido- da fiscalização do dezesete de · infàn- sessentü. e dous, de dezoito do dito . mez de 
taria pn.ra o dezoseis da mesma arma. · Mar- abril. Em virtude do ~wtigo sexto do com~ 
chou ·com -o segundo corpo do exercito para Im.ndo da rlivisão, de vinto e quatro de nuLi'O, 
·o T~quara~,a vinte e dous de maio. A dous de passou a ser considerado no exercício de as
agosto seguiu com o Exercito para Perebe~ sistente do Qua.rtel-Me8ti'e General, junto a.1;r 
buhy e tomou parte no combate dado a este commando da primeira brigad<~ estacionad;J. 
ponto, a doze, e no de desoita do In esmo mez eni HumaytCL. Em mil oitocen.tos e setenta e 
na picada do Caraguata,by, seguiu com o dous, assistente do Quartel-Mestre Generul. 
Exercito e acampou na villa daquelle nome junto ao commando d~ primei1'a bri-g'<tda. Em 
a vinte, tuQ.o do dito mez de àgosto. Por de- ~il oitocentos c setenta; e tres; apresentou-se 
ereto de vinte e oito de .íunho, ptiblicado na 11.0 batalhão a ':inte e cinco .dê junho; · as~n -. 
ordem do dia do Exercito nnmero seiscerí· mindo nesse mesnw düt o commanclo ·da oi· 
tos eitenta e tres, de vinte e oito de julho, tavD, compa.nhia, conforme publicou a .ordcm 
foi · agraciado com a medalhá de merito do dii!. regimental numero cent-J e sessénb o 
militar, pela maneira poi• que se portou nove, d<\ mesma .data . Embarcou com o In · 
no combate de vinte e um de .!lezembro talhão 11a Côrte í1 quinze _de agosto e desem~ 
de mil oitocentos e sessenta c oito. Mar- b'wcou na Bahia., <I vinte. ainda de junho. 
chou de Caraguataby a ·quinze de outu- Em mil oitocentos e setenta e quatro, 
bro e acampou na Villa do Rosario a trinta por ordem do Quartel General do com· 
e um do mesmo mez. Embarcotl· a sete, n1ando das armas, de t:I;inta e um de ju
desombarcou a nove na villa da Concei- lho, foi mandado fiscalizar o dezoito de · in
ção ; expedicionou a vinte e cinco, tudo de fant<wia, que tudo fez p'ublico a ordem regi· 
novembro, para Perrypoc.ú, em persegui- mental numero trinta e ·nove, dn. mesríta 
ção do inimigo e recrressou a cinco de de- dat11. Deixou a fiscalização do dezoito 
zembro. Foi nomeã.âo . major em commissão de infantn.l'ia a seu pedido,. í1 viu te de outtl
por · actos de bravut·a pruticados nos eombü.- bro, e na mesma data passou a fiscn.liza.r o 
t.es de agosto, como públicou a lembrança seu batalltão,Dcixou n. fiscalização a dezeseis 
do Quartel General do Commando ·em Chefe de dezembro, - data em que passou n. doente 
-de t~da.s us forças braziloiras no Paraguay, no quartel. Em .mil oitocentos c setenta 
de vmte e t~es de .dezembro, com. antigui- e cinco obteve. tres mezes de licenç::t com · 
da.de .de vmte e dous do dito mez. Em soldo e etapa, para i rat:J.mento de saude, 
nul 01tocentos e setenta expedicionou· para em virtude do parecer da junta que . o 
o norte da Republica· do Para.guay, a iuspeccionou, como publicou a ordem do 
d~us de fevereiro, tomou parte no glo- commando das armas de· dezenove de feve
rloso combate do dia primeiro · de :março reiro, data em que entrou no goso da mesma · 
no Ser~·o Corá., que poz termo <t guerra, licença.,approv(Ufa pelo Ministerio da Guerra, 
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êonforme publicou a ordem. do dia do ex-j tomou o commando de sua companilia. As
ercito, numero mil cento e onze, ele vinte e sumiu a fiscalização do batalhão a vinte " 
oi to, tudo do dito mez de fevereit·o. Apre- oito de outubro,· sendo na mesma data elo
sent?u·se da licença a trinta de maio. As- giado pelo commando das armas, pelo pro
sun:IU a fiscalização do b_atalhão a primei~o cedimento prudente e attitu~e energica que 
de Junho, como fez publiCo a ordem do d1a apr~entou durante as eleições. Em mil 
regimental, numei·o qninhentos setenta e oitocentos e setenta o .sete, pela ordem 
tres- da .mesmP. data. Passou a comman- do.. dia regimental numero novecentos e 
dar õ dezoito de infantat•ia, por ordern do tl'ezc, . de .virfte e seja de janeiro, deixou 

.!'ommando. das armas, a quatro do ·julho, a fiscaJizaçí.io elo. ba-talhão, .assumindo o 
· conforme publicou a ordem do dia regimen- o coimnando da companhia a ·que pertencia, 
hl num<;Jro qi.linherttos oitenta c oito da sendo pela mesma ordem reg,imental lciú- · . 
me~ma _3~ta,_ que? elogiou pela lealdade,zelo vado, pelo interesse q~e !omou pelo serviço, 
dedJCaçao e mteresse com q11e fisealizou oba- durante ~.quella comnnssao. Pela ordom do 
talhão. Em officio' do commando .. das armas dia regimental numero novecentos e trinta e 
de oito de julho, .. foi louvado pela maneira tres, de vinte e seis de junho, foi eleito the
com quo se houve no conflicto de dous. sour1iiro do conselho economico, para .servil• 
De~ou o commando do dezoito de infantaeia llurantc o seguinte semestre. Pola oedem do 
e apresentou-se a HJis, assumindo a fiscali· dia regimental numero novecentos e oitenta 
zação do dezoito· batalhão a sete, como fez e cinco, de PJ'ilneü•o de 'julho, com referen
publico a. ordem do diil. regimental riumero · cia ao officio do commando das armas nu
seiscentos~ onze da IWJsma d<1;ta, por outra mero_ cinco ~il novec~ntos e cinco~nta e um, 
ordem regimental numero se1scelltos e dez· .de trmta de .Junho, fm nomeado aJudante de 
oito de dezeseis,tudo de agosto; deixou a fis- ordens encarregado do detnlhe, junto ao 
calização assumindo na mesma data o com- mesmo· cornmando, pelo que ,deixou o com
mando de stia companhia,sendo ~ouvado pelo mando da companhia e o _ cargo de thesou
zelo e· dedicação com que se houve na rciro do conselho econqmico. Pola ordem do 

. mesma. Pela ordem do dia ao batalhão, riu- d·ia regimental numero mil emito e quarenta 
m.ero seiscentos e vinte c nove,de se.i.sde se- e nove, de vinte de novembro, com referen-

, tembro, consta que, tendo sido desligado· do cia ao officio do commando das armas, nn
d ezoito.deinfant(!.ria.,nodiadezenov'edejullw, .mero seis mil quatrocentos e vinte e um, de 
.fora Hmva.do pelo v.judante-general do exer- dezenove. do dito mez, foi louvado pelos bons 
cito, pelo zelo {]_t\O mostrot~ durante o tempo SOI'viços que prestou em bem di!- extincção 
que interinamente commandou aquelle bata· do incendio havido nos dias dezeseis e d.eze
lhã.o. Pela ordem do dia regimental numero sete; ainda pela ordem do dia numero mil 
;,eiscentos c qu::ll'enta e quatro, de pri1ileiro cento e cincoenta, de vinte o dous do dito. 
rlc outu·bro, passou a fiscalizar o batalhão a mez, foi louvado, pelos não menos serviços 
quatorze do dito mez ; foi avorbada em que igualmente prestou em outros incondi.os 
seus assentamentos a ordem do dia do dez.' havidos no dia vinte . A vinte de dezembro 
oito ue infantaria, de vinte de outubro de npresentou certidão anthentica ue se ter ca
mil oitocentos setenta e quatro, que diz o sado no dia sete do abril. em oratorio pri
seguinte : O tenente-coronel commandante vadO,.J10S limites da freguezia da Victoria. 
manda fc~zer 11Uhlico, para. conhecimento do desta Capital, com .D. Maria Thereza Jun
batalhão; que, em virtude da ordem do com- queira Nabuco Neiva; Em mil oitocentos 
mand , das armas,exarada em officio do hon·- o setenta e oito, pela ordem do dia re
tem,datado, numero quatrocentos e deze- gimental numero mil cento· é noventa, 
sete, foi desligado e i.ldd ido ao batalhão de primeiro de novembro, passou a fisca
o senhor irnjor do dczeseiB de infantaria lizar o batalhão, por ter solicitado o ob
Tude Soares Neiva, que se achava exer- tido dispensa do logar de ajudante de or
cendo as funcções de fiscal. Ao fazer tal de· dens encarregado do detalhe do quartel- ge
clal'ação sente o tenente-coronel com· neral do commando' das armas, como consta 
mand1j,nte separar-se llo majo1' graduado da ordem do d!a do dito commando numero 
que tão bons serviços pre8tou <tO batalhão, duzentos e sessenta, ela mesma data, sendo 
na qualidade de fiscal, no que mostrou a elogiado pe~o> b?ns s_crv_iços que · pres~ou 
maior le<Lldade, intelligencia, zelo e activi- com zelo e llltelhge_nct<~; JUnto ao referido 
dade, a pa1• de sua eonducta exemplar. commando. E1:U mll oitocentos e se~enta 
Em mil oitocentos e setenta e seis deixou e nove, em v1rtude da OI'dem do dia re
a fiscalização do batalhão a tre8 de ja- gimental numero mil duzentos e trinta 
rieiro. Entrou no O"OSO de licença para e cinco de vinte e quatro dejaneiro foi louva
tomar assento á a ss"embléa provincial da doe agradecido pela boa coadjuvação que sou
Parahyba, a primeil•o do maio. Apresen- be dispensar ao major Cardoso no comn;ando 
tou-se ao batalhão a primeh~o 4e ag()l)to e do batalhão. Peln. grct.efll do dia regtmen-: 



72 APPENDICÉ 

tn.l nllíncro seis de seis de fevereiro, dei- -todQS os encomios;pcla maneira atte-~lCiosl. e 
xou a fiscil.li:Aação do lntalhão e assumiu o satisfactoria com que se houve durante O' 
commP.mlo do sua companhia, sen do elogiado tempo em q ne I! O m~smo batalhão do;íem
pcl<>. coadjuvaçilo que prestou ao comman- penhou diversas commissões, como fiscal, 
(la.nte; quando naquclle exorcicio. ·pm, por- ou como commandaf\te de companhia. ·Em 
t ~.J;i :t do Minis~erio 1la Gué!'ra de sete de virtude da- ordem do dia regimental nu· 
maio, pnbliGa.da em ordem do dia do c0m- mero um, dequatôrze de junhodeixoú .o com• 
mrmdo das al'lnas nume1•o 'duzentos e oi- mando do. batalhão e assumiu a fiscalização: 
tent2.·e um, de quatorze do dito mez, foi no- sendo pela ordem · dó dià: do.conímando das 
meado parc.·f!scalizw o nono de infantaria, armas, miinero vinte e. seis de quinze · do 

· cnj 1 fiscaliz~.ção a-ssmniu. ÍHt mesma data, dito mez{ loa-vado pelO bom 'commando qíie 
. .sendo pela ordein do dia. regimental numere exerceu mostrando disciplina·, boa. ordem e 
qnwentfl, e tres, da mesm~. dattt, .louvado fiel cumprimento ,nas ordens superiores·. 
pelos bons serviços g_tte prestou m.- Em mil oitocentos e oitenta e um, , em ·ot'
q_neUe b:'.t<llhão dezosei~ do inf,•.ntaria. Pas- dem do dia regimental numero cento e _ s2s.:. 
sou a commaml<>.r o nono b '.t:l.lhã.o de· infan- santa e cinco,de primeiro de_ junho, foi 
t~.ría a vint~e dous (le junho, em virtude da louvado pela coadjuvação qM . prestou -ao 
orilemdo dm do commamlo d<l.S <'.rmr.s nu~ commando do batall1ão, paló as3eio, disci
m::lro flnzentos e oitent'1 e quatro, de dous plina e.moralidado,(lando em resultado more
do 1Uto mez, cujo commando deixoti a quatro cer o b~.talhãó Glogios das au toridades supe~ 
de julho, passando a fisc<tliz ~.r na mesm1.). d~.- riores. Em vista do elC4Jio feito peloP1'esidente 
ta, deiú.ndo essa fi;;calização a quatorze de -da Proviócia, transcnpto na ordem do dia do 
agosto, _sendo pêla ordem do dia ·regimental commando das armas, numero noventa o 
nm~1ero nov~ntae oito da me.mu>, dt\t:l, lou- oito de doze de setembro, com referencia ao _ 
vado pela .boa coadjuvv;ção ~ue prestou ·· no estado de <].sseio, . uniformidade, firmeza e· 
exercício de fiscal, assim co·mo pela intelli- ga1'bo· militar, foi pelo commando do bat:l.· 
gcncw., zelo e dedicação e lea1d<i.1e que pres- • I hão, mandado agJ•adacm' pela dedicaço.ão ao. 
tou durante .ó tempo (le ~eu exercício, §erviço, fazendo-sa digno da consideração 

-torn:mdo-se digno dos ma.i:n~ltos encomios, das autoridades superiores; conformo publi
sentindo p;•ot'undamente o. comm~.ndante eou a oedem do dia regimental numero du_
a sun retirada do h:1tal~ão. A- q u<>.torze zen tos o .quinze da mesma da h. A deze!to d~ 
de agost 1 . apresentou-se ao dezeseis ba- novembt'O passou a commandar o batalhão, 
talhão de int'antarhl, assumindo a fiscali- sendo pela o,rtlem do din. regimental numoro. 
ução. Em. mil oikceutos .e .oitenta dei- duzentos e cincoenta e dous da mesnw dat.CL, 
~ou ·a fisc<J.lizaçÇw e .a quinze de ,m;trço agradecido pela efficaz e léà.l CoiJ,djuvaç[:) ' 

· ·r\S:>umiu o commando .de . sw•. companhin., cbm que se houv'ê no de:;cmpenho das func
·ness'\ data, sendo louvado' pela. le .•.ldn.de, çõea de fiscal,deix:ando o commando a vinte c 
1lrdicação, interesse e iel) qne ú mp.re nove de dezembro, !lia em que passou a ·"fi~ca'• 
most!'ou no desempenho de stms funcções liza.r, sendo pela. Ol'dem (lo dia do comínn.ndo · 
'como fiscal, como tudo fez publico a ordem das n.rmas,numero cento e dezoito d.1 mesmt~ 
.~:lo dia.· numero mil cento c oitent::t e data, louvado pela man·eira por qne soube 
dou.> 1la mesm:1 data. Po1• decre to 1iumel'o conservar a disciplina do batalhão durante o 
de oito de mm•ço, pnblic:J.do na ordem do dia tempo do seu com mando. Em mil oito· 

· do exel'cito nvmero mil quinhentos e seis, centos · o oitentn. e dous, em vinte e um 
de v in te e-qucttro do ·dito niez,í'oi promovülo do <"lbril n.presentou á secret~rL1 do ba
a .major-tlscttl,·para. e.>te bat:lllião, nono de talhão a patent3 de major e pee3t')u ju
·int'antal'in., conforme publicou a ordem do ramento na mesma data. Pt>.ssou .a doente 
di~ regime.ntaL ·numero duzentos, de deze- no quartel · a dozese~c. Jlor se achfl.r . sot'
sm;;_ de abr1I, d1.ta em que "-~sumiu interina- frendo de g,a.gtro-hepatite-sub-aguda -o dys-

. mente o commando do batv.lhão, visto a or- pepsin.. Apresento,u-sa promp ';o "· vinte c 
dem do dia do commando da> armas nu- seis, dia om que passou a sérvir atldido ao 
mero oito 'd<t )nesma datr•., sendo aquella pr-:~- dezeseis batalhão de infantaria, por consbr 
moçio por antiguidade. Foi exclui<lo do cs- da ordem do dia. do cõmmando das aema'l, 
tado etrecti v o do dczescis · de. int'<mtal'ÜJ. a numero cento e cincoonta da mesma data,ter 
dezenove_ do réferido·mez de ab1•il, -confortne o Ministerio da GÚ\lrr,\, em telegramma ex· 
·publicou a ordem do dia regi mentv.l numero padido a vint9 o quatro, tudo-de julho,ao Pre
de;~:esete da mesma data: semlo pela mesma sidente da· Pl'ovincia, e por este commanclo 
ordem do dia em vista da acertada escolha ao das aema~. em otficio numero seiscentos e 
·qU,e fez o Governo_ Imp3rial, promovido ao dous,seiscentos setenta o doua de vinte e cinco 
posto de maJor, foi louvn.do, porque, como. do dito mez. mJ.ndado reunir addido áquellc 
!lempre,dedica.do, zeloso e incansavel nocum- batalhão. Assumiu a fiscalização do batalhão 
primento de seus deveres; tornou-s3 di gno de a vinte e seb. Por decreto de vinte e cinw 



APPENDICE 73 

de llOVeiUbJ'O, publicado nl\. ordem do dià. do nove de novembro, publica.do em Ol'dem . do 
exercito numero mil setecentos e ,vinte· foi dta do commando das armas numero tJ•esen
Úoahsferid.O}Jara à dezeseis de Infantaria. por tos vinte e um e ordeni regimental immcro 
troca com o major Joã.o José Card0so, sendo trinta .e seis, tndo de d._czesete do referido mez 
pela ordem J'egimental numero cento noven· de nov-embro. Em mil oitocen t.os ·e· oib nta 
tà c cinco .dc·tJieze de ·dezembro excluído do e seis, a vinte o éinco desetembro, seguiu 
estado _effectLvo . de3te . batalhão. Em -· mil _para a .Côete .. a . clnmado do Minbtcl'iJ 
ói'tocentos e oitenta e · tees, pela orderh da Guerea, segundo fez publico a oedcm 
regimelltal numero_ um, de v1nte e quatro Pegimenta.l numero duzentos e · quatro, 
de setembro, com referencia do comman- do mesmo dia vilite e cinco. A qnabrzc 
do dos armas, ·numero duzentos e dez. da de · outubro apresentou-se ag . b:J.talhão e 
m esma data,deixou o commando do batalhão assnrniü o· commando, conforme determi
por SC ter apresen_j;ailo CJ,O i•espectiv9 clÚlfe, DOU O commando úas armas. · A v·inte C 
ser~~:io .pelo-mesmo comiU,ando loavado e agt·a~ t res de dezembro deixon o commando e a 
decidQ. peht·coadjuvação que lhe preJtou. no vinte e cinco Sl:\gUÍU eri1 commissão para O 
serviço e o_ empenho com llue manteve a Maranhão, conforme 'determinou o com
disciplina naqilelle ex·ercicio. Em miloito- mando das armas, em officio, corri rerc1•encia 
centos · e oitenta c quat1·o, Jlscalizando o ao telegramma do Minis terio da Güet•ra de 
batllhão. Em mil oibcent~s e oitenta e cinco, v in te e um, que t udo ·fez publico a ordem 
pela ordem do dia r ngimental nume!'o duzen-. regi'mental de vin te e quatro, tudo de · 
bs cincoenta e tre.s.de vinte e· n'ove de janei- dezembro. Em mll ottocentos e oitenta 
i'"- com referencia :i do com mando das arinas e sete, aprascn tou-se ao batalhão a decenoYe 
·numero duz:mtos e oitenta, da mesma dat::t, ·de março e assumiu o ·commando, confor
paS30n a:··servir addJdo ao n9no de infantaria me determinou a ordem do dia tL guarn i
JlOI'-iG~w sido nomeado pa,ra cornma:ndal-o in- ção do corp)nando ' das armas. D~ uma 
. tel'jn!l.mentc . Pela ordem do dia regimental relação de áltera.çõcs, reme~tida pelo quinto 
nur.r,ero k esentos e s3tenta de vinte e quatro de ínfantat•ia, consta ter sido, pela. ordem 
de seteinbrJ, com referencia' á do conimantlo do dia da Presid.encia da Província · tio 
dJ.;r armas nume1·o tl'esentos e sete da mc1mit Mae:xnltã.o, de tr·o,~ de ja1ü~iro, .mantlado as:>u · 
flat~, foi declarado ·ter deixado aqu~lle exer- mie o commando do mesmo, cin consequon
eici6, por ter se apresentado o respeclivo ciJ. do determinado pelo Governo Impet•ial. 
majoi•-fisca.l , sendo pela mesma ordem do dia De outl'it <tlteração, remetcida pelo com
l ouvado, pela disciplina que soube manter mando das ·arm '.'l, consta ·que, em virtude 
l1b dito f)at:1lhão, sendo-lhe agJ•itd.ecido a da orélem do Ministerio da Gnerr ,t , doixou o 
leal coadjuyáÇão que pre.~tou no referido conunando do b::tt •.lhão a dez e seguill pata 
commanda,passú.ndo na mesma data a doente esia Província da Bahia, tudo de març.o. 
no qu:tetel, por se achar so1frendo de nevral- . Pela Ol'clem do dü da Pt•esidencia, de dez do 
gia. in teecostal.Apresehtou-se prvmptoa vinte já cita(lo mez, foi .louvado pelo zelo, dedic:l.
e oito é pela ordem regimental numero trcs- ção e intelligencia q11e revelcu dul'anto sen 
erit os setenta· e .dou;; da mesma data., com commando. Em •mil oitoccnt:Js e · oitcu t a 
refcrencia ao · telegramma tio Ministerio da e oito, commandanrlo o batalhão. Em mil 
Guerra, de vinte o - s~te publicado na. ordem oit~centos e oitenta e 11ove, por decre ~o 
(lO di:t do comnnnio das armas daquelle dia de vinte e tl'e; de j lneiro, foi .promovi
sob numero trmentó.'l e nove, foi excluído do · ao posto de coron~l por merecimento 
·por ter ~ido tran:;rerido para o nono de in- e esttido~: Pala lei numero tres mil tre
fan.taria,havendo se manifestado <lessa forma: zentos e cincoenta o s~i~, dc seis <le ju
«Este commando excluindJ o Major Tl).de, das nho, foi mandada contar a. antiguidade d~ 
fileiras do batalhão, que o estima ú.s deveras dez·Jito de agost~ de mil oitocent~s ses

.nã.o só por sua'l virtudes cívicas, como pr.la. senta e nove, visto ter sido promovido :L 
le1tldade e- bons serviçp.> que · prestou ao major em commissão a vinte e do ns de 
batalhão, no longo pcriodo qire a elle dezembro do me.'lmo, com e;;.;;a antiguülade, 
per~enccu c de h ovo felicita ao nono bata- por actos do bravul'a na gueera do Paraguay, 
lhão\de infantaria pela acquisição de tão di:>- como se aclu publicado na ot•dem do dia <la 
tincto otncial, como bom . amigo e correcto commaud.o em ch efe das operaçõeJ. ::;ob 
militar». Foi incluído no estado e ffectivo múnero trin r.a e nove, de vinte e tecs de 
do batalhão, a vinte e sete de· sctembro dezembro do ·referido anno, de acc.ordo 
assumindo a vinte c oitJ o commando d{) com a imperial rrilolução de onze do 
batalhão. Poe decreto de tr inta e uli1 de maio do corrente anno, tomada sob . con
oiltubro. foi' peomovido a touente- cotionel sulta d<t sJcção da Guarr,t e Marinha 
commahdante para o nono, confoeme com- do conselho de Estn.do, de seis do outubro do 
munjcou o ajudantB-general, em officio -auno fiudo, publicada n:1. ordem do dia do 
numero oito mil duzentos vinte e o.ito, de exercito, de. v inte e c!nco de, maio proximo 
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findo. Da mesma~ ordem, do . dia cõnsta ter blico a ordetil dq dia á guarnição, de sete 
~pre~imtado os seguintes diplomas de offlcial .ainda de janeiro pelo que foi excluído does· · 
dtt Rosa ein attenç_ão aos serviços prestádos tado effectivo do batalhão. Em mil oito· 
na guerra do Paraguay nos combates ·de de• centos e noventa, por de.creto de~ vinto 
zembro de mil oitcceütos sessenta e oito · ·e e dous de janeiro foi nomeado comman
das Cordilheiras ; decreto de oito, carta de dai:tte de uma brigada. Pela qrdem do dia 
vinte, tudo de junho de mil oitocentos e se, da Repartição . de . Ajudante· Qeneral, de 
tenta e cavalleit•o da Ordem de S. Bento de vinte e ilous de junho foi louvado e ag'ra: 
Aviz ; decreto 9-e seis, .cartà de quatm:ze de d~cido", pela lealdade_ c intelligencia e ver· 
sete-mbro de mil oitocentos e setenta de ca· dadeiro· devotamento que~ inspirou como 
válleiro da Ordem de Christo, em' aite~ncão sempre no seu reconhecido an1or á classe 
dos serviços militaros; decreto de quatorze nülitar. Por_· decreto d~ -vinte e quatro de 
de março e carta' de· dezoito de maio de mil ,juiJ}Jo foi condecorado éom a~ · medalha da 
oitocentos se.ssenta e" sete, de cavalle'iro da Republíca Argentina. Em mil oitqcentos .e 
ordem d\1 , llosa, em àttenção aos serviçOs noventa e _ quatro, pela . ordm~ do dia:_da 
militares; decreto de dezoito de fevereiro e Repartição de_ Ajudante General, de nov~ 
càrta de dezoito de março, tudo~ de mil oito- de rilaio, foi nomeado - ajudante general. 
centos sessenta e cinco, 'de cavalleiro da Por ·portaria_ de seis do corrente publicada 
rnesma qrdem em attmfçã.o aos serviços pres- na ord-em do !tia da Repàrtição de Ajudante 
tados no} combates de dezese~s e dezesete de GeneraJ, __ de primeiro de julho, reverteu ao 
abril e vinte e quatro de maio de niil oito- commando da brigada de infantaria e elo
centos se.osenta. e sois na campanha do Para- giado pelos posteriores serviços que prestou. 
guay, Decreto de dezesete de agosto e com- Por decreto de dous ainda de julho foi ilo· 
bate de vinte e uuatro de outubro de mil meado commanda'nte do terceiro districto 
oitocentos sessenta seis, niedalha de merito miliiai·. Pela ·o!'dem do dia da Repartiçã:.:> de 
militar, pelo combato de vinte e um de dez- Ajudante General foi louva.Q.á om porhria 
embro ·de mil oitocentos sessenta e oito, de dez, __ pelos serv.iço·s que· prestou np ex
diploma de trinta e um de maio_ de mil oi.to- ercicio do cargo de ajudll,nte general;' Em 
centos e setenta; medalha de campanha do mil oitocentos e noventa e doqs, , _,__:pela 
Urugnay, miL oitocentos sessenta e cinco; di· ordem do dia da Repartição de Ajuil;:mte 
ploma de trinta e üm de maio de mil oitocen- General, de vinte e· sete de janeiro1 foi· 
tos e setenta; medalha geral e campanha do nomeado commandante da guarnição ~ fron
Puaguay, com o passador de · o•ro, numero te ira de Jaguarão, no Rio Gl'ande do Sul. 
cinco; diploma de vinte e seis de outubro de E por outra or·dem do dia de dez de ft:ive· 
mil oitocentos setenta e dois,conforme fez pu- reiro, foi nomeado para inspeGCionar o .v-inte 
blíco a -ordem regimental do vinte c cinco de e tres batalhão de infll.nt..1.ria, Por decreto 
julho, pot• outt•a ordem regimontal de seis de dezoito de março fof promovido ao po11to 
julho do cononte anno foi por _ordem do Mi· de general de divisão graduado: Por decreto 
nisterio da Guerra conf0rine telegramma do de sete de abril foi nomeado membro do 
mesmo Ministerio dirigido.ao Presidente· da Conselho Supremo Militar de Justiça. Em 
Província eín officio de · vinte e oito -de junho mil_ oitocentos e noventa e tres, por de
findo, seguisse para Cartisendo pela ordem ereto de vinte e dous. de julho foi no· 
do ·commando das armas da P1·ovincia tam- meado Ministro do Supremo Tt•ibnnal MUi
bem de seis di julho mandado louvar o agra- tar,logar este identico ao que exercia~ no Con
decee a friuwa e leal coadjuvação que sem-. selho Supl'emo Militar, e no . qual foi man· 
pi•e lhe pr~stoU nos serviços o boa ordem de tido pelo decreto legislativo que deu nova 
disciplina que soube manter no batalhão por organização a este tribunal. Por outro de
tudo que se fez digno dos maiàres elogios o cr(lto de dez de agosto, ,foi . reformado de ac
louvorcs. Seguiu para a Corte a nove de cordo com o disposto nos decretos nun'teros 
juluo. Por decreto de vinte e tres de junho cento noventa o tres A, de trinta de janeiro 
foi transferido deste para ~o seti~tno batà.Jhão de mil oitocentos e noventa, artigo quarto 
de infantaria, conforme consta da ordem do mil duzentos trinta e dons. E de trinta e 
dia da Repartição do Ajudante Genm~al de um de · dezembro do mesmo anno no artigo 
cinco dq julho pelo que foi excluído do estado setimo é numero dezoito, de dezesete do dt:~
elfectivo do batalhão, conforme publicou zembro de mil oitocentos noventa e um, 
a ordem do dia regimental de primeiro artigo terceil'o. · · 
de agosto; Apresentou-se ·á Repartição 
de - Ajudante General e trese · de julho 
c ficou addido aguardando a vinda do bata- -
lhão, assumindo o commando~ do mesmo a 
dezoito. Por decreto de quatorze de janeiro 
foi promov~tJ_q a brigadeiro, c<mlo fez pu-
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·SESSAO DE 30 DE ,JULHO DE 1901 

(Vide png. 30 do presente volume) 

tosto e prometto em compensa·ção sel' o maii'l 
breve possivel, adduzindo a.penas ligeira.scon
siderações para fundamentar o meu pensa.
mento. · 

O Sr. Pereira Liina-Sr. Presi- Deixa1•ia mesmo de as fazer si o distincto 
dente,· não pretendia rompe:~,• o silencio que Deputado por Pernambuco que me precedeu · 
tenho guardado até hoje nesta Camara para na t1•ibuna, acccitan1lo o repto, se tivesse 
tomar parte no pl'esente debate, tratando- referido a essa questão· de competencia. 
se de assumpto completamente alheio ás 'co- Mas s .. Ex. em seus dous longos e impol'· 
gitações de meu pensamento_ e sobre o qual,. tantes discursos, nos quaes revelou o mais 
reconheço, sem falsa modestia, não ter a extenso e vasto conhecimento sobre a ma· 
menor competencia. (Nero apoiados.) teria •.. (A.poiad<Js.) • 
- Ainda mais, sem gosto e nem habito da. o sn.. AFFoNso CoSTA _ E' bondade de · 
tribuna e não .aspirando ás suas glorias, que v E 
em tempos passados tanto seduziram o meu • x. 
espirito,eu desejava manter sempre a mesma O SR. PEREIRA. LIMA.'- ... não leve S.Ex. á 

·reserva, limitando-me a estudar as questões ·conta desse sentimento o que eu considerei 
e medidas que aqui se agitam e se discutem mera justiça. 
a. bem .. dos interesses da. Republiya e a oon- Como dizia, Sr. Presidente, o nob1•e- De
correr para sua adopção, depois de ouvir os :putado, most1•ando o mais amplo conheci
competentes, com o meu voto refiectido e mento da materia, <.ccupou-se com o estudo 
consçiencioso. · · h~storico da nossa marinha de guerra desde 

Fui, porém, demovido do :proposito em os tempos coloniaes até a p1•esente data e 
que estava, depois do discurso que proferiu tratou de sustentar a conveniencia da. sua 
o illustre· Deputado pela Bahia, muito digno reorganização na actualidade, não proferindo 
relator do parecer da Commissão de Marinha uma. só palavra sob1•e a questãq. 
e Gueri·a, relativo á emenda sobre o§ 2o do Dahi a necessidade em que me vejo de 
art: 1 o do projecto de fixação da Fo1•ça Na~ fallar e o risco a que me aventmo de ii)
val, a.pprovade pelo Senado·. corre1' no desag:J:ado da Camara (nlío apoiado.~ 

Nesse discurso, notavet em todos os senti- ge1~aes), tomando~lhe o tempo precioso pm•a 
dos, mas principalmente :pelll. com:petencia discutir o assumpto. 
de quem o pronunciou, o digno relatqr da O SR. AFFONSO CoSTA-V. Ex. será ouvido 
Commissão, alta. p:ttente de nossa márinha com muita. attenção; porque realmente a 
de guerra, ex-secretario do Governo, que merece. (Apoiados gm·aes.) 
com tc,tnta capacidade, tino e aptidão a.dmi- 0 SR. l-'EREIRA. LIMA_ Si'. Presidente, 0 
nistrou o depàrtamento nülitar da classe illustl'e relatol' do parecel' da. Commissão . 
a que pertence o honra (apoiados, 'muito - t t. 
bem), levantou uma qucstã.o ·de' competen~ia nao con es .a que ~o a.cto da pt•oposta, fixando 
constitucional, para a qual invocou a cscla- as fm·ças de 111111' c terra., s~ja. n. continuação 

·,1 tt elo modo de proceder tio regimen passado, 
rec1ua a enção desta Camara. 1 1 t l 1 · 

E' sobr.e este assumpto que desejo c julgo que ven m c 0 empo c a monal'C un.. 
conveniente pronunciar-me, podindp ~or- O SR. ALVES BARBOSA-Pt•<l.tica esta. que 
missão ao nobro Deputado; que o iniciou, tem fundamento nn. Constituição quo estava, 
para cmittir a minha humilde opinião, em então em vigor. 
divergencia da. que ma.nifestou com ta.nto O SR. PEREIRA LIMA - Pcrfotta.mente. 
brilho ein seu discurso. S. Ex. não.contesta ainda a utilidade dessa. 

E !Jara merecer dos . dis·tinctos collegas pratica como meio de esclarecimento forno
que me dão a honra de ouvir em hora ,i(t tão cido pelo Poder Executivo às C<tmaras. 
adeantada... . Mas o nobre Dop~tad.o não encontra na 

·UM SR. DEPU'l'A.Do-Porque estamos c~rtos Constituição disposição algumn.. que sil'YQ. 
rlc (IUC 0 titzJmtís em nosso proveito. (AJJoia- para justificq.resta pratica., e conteste f01'mal

mente a sua. constitucionalidn.de. 
dos.) · · P11rece-me que a argumontaçãó ·ele S. Ex. 

O SR. PERmRA LmA-.•. a necossa.r·in. lJo· se póde relluzir ao seguinte: do art. 29 11<1. 
nevolonciu.l que peço como um favor .• , lei ele 2,1 de fevereiro não se deprehende quó 

• a iniciativa da proposta caiba ao Governo, 
Vozr-;s- Absolutamente. sendo oxprcssa até a competencia da Ca- · 
O SR. PEREIRA LIMA-... embora esse pe- mara. · 

elido ,já se tenha tornado um pouco banal,~as Si a proposta é feita sómente com o fim de· 
ele que tanto preciso, tendo de occupal'-me prestar esclarecimentos, nada ,justifica. que a. · 
de assumpto de tanta relevancia c de re~ Camarn. se sinta tolhirla :po1' ii;\nto te1}lpo de 
spondcr :Lo illustro:relfltto~· <~p.Go:m,mi~q.o,pro- exercer~ ~~~~ci.l.l.tiv~., 
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o § 4°_-do art~ .48 da Constituição, accres- O SR. ALVES BARBOSA_:. E' · preciso qu_e 
centa S. Ex., não aproveita ao caso e não .v. Ex. saiba ·que eu não contesto autllr· 
justifica a absorpção pelo Poder Executivo daoe; contesto, sim, que o acto seja consti· 
de unia iniciativa da exclusiva competencia tucional. . . . . · · ' · · 
da Ca.mara, porque ao Presidente da Repu- o SR. PEREIRA. Ln.rA.:...C.-v. Ex. ·deélaróu 
blica só compete administrar o exet•cito e a. positiva1m nteque era incoristi.tucional o acto· 
at•mada. e distribuir as forças, conforme as do Governo mandar a proposta ao Poder 
necessida.de3 do Governo Nacional, de accordo .LeO'islativo e eu. estou procurando demons-

. com .as leis fe'.leraes. . . . . tr:r que é, pelo contrario, perfeitamente !e-
Fora~ estes ~m resumo os argumentos gal enão o1fende disposiÇão alguml!- dOU!JSSo 

· It\'Oduz1dos peto d1gno relator. . pacto fundamental c:Ie 24: de fevereiro,. se11~.o 
Para res~on~e! !:lerá su:fflciente que se essa. remessa de propostas, tanto em relaç~o 

abra a Cons"títmçao e se tome conhecnnento ásleis <le fixação das torças de mar e terra, . 
-por uma simp!es leitor<_~- dos term~s exp~es- como em relação_ a outras, por parte do .. Pq:-, 
sos em que estao concebtdos os artigos c1ta- der Executivo, de grande vantagem e con-:-"; 
dos! · _ . veniencia para a Camara, afim de quç pos~a 

S. ~x,:. fez , uma confusao de palav1'as ~de exm•cer a inciati.va que lhe compete na; d1~· , 
disposwoes . e -labora em manrfesto engano. cussão e votação dessa lei. · _ 

O acto· do Governo, apresentando proposta E' este um direito consagrado _no a.1•t. 29 
-p:ll'a. a fixação das forças de mar o de terra, da nossa ConstituiÇão. . . - . · 
~ perfeitamen~e legal e não invade de fôrma o nobre relator faz confusão entre inicia.~ 
alguma at~ribuiçõ~s do Poder Legislativo_. tiva ·da proposta e iniciativa da lei de fixa- , 

Pelo ant1go reg1men era uma _das attr1- çiio de forças. • · 
buições da a.ssembléa geral fixai• annual~ A Cama.ra não está obrigada a·· esperar a 
mente, sob proposta do. Goyerno, as forca;s pt•oposta_do Governo e ·póde iniciai' logo a 

. de ~rra e de mar, ordmar1as e extraordi· discussão do projecto, .mas isto não im-pede o 
nar1as. acto do Podm• Executtvo. . · . ... 

o SR. ALvEs BARBOSA-S. Ex. me per- Basta !1- . ~i~ples leitUl'a dos arts. 29 e_)4 . 
mitta que di~a: a Constituição do Imperio da Constitmça? para osclar~cer ~ ql!estao .. 
não falla ~m proposta, . mas sim eü1 infor- O at•t_. 34 d_a competenc1a pr1vat1va .a.o 
mações. Congresso Nac1onal, nos§§ 17 o 18, do fixar 

· · annualmente as forças de terra e ma1• e d~ 
O SR. PEREIRA . LIMA- Parece-mo que legistar sobre a. m.·ganiza.çã.o do exercito e 

V. E~. ~s~ om eqmvoco. As pal~vr~s da da armada, e no art. 29 declara que compete 
Constltmçao em sou art. 15, § ll, sao '".stas: á camara a iniciativa das leiS' de ftxa.çã.o de 
fixa.t• annualmente, sob proposta do -~o- forças de terra e mar e da discussão dos pt•o
vcrno, as forc~s de ·terra e mar, ordlnar1as jectos offerocidos ·pelo PodeP Executivo. 
e extPaordmartas. segue-se que a lo i fixando as forças de 

O Sn. Ar.vEs BARBosA-Não ouso insistir, t.et•ra e ma~• deve sm• discutida e votada pot• 
mas creio quo V. Ex. está. enga.na.do. ambas as Camaras, ma-s.nã.o pôde sor apt•e-

0 Sn. PJmEmA LJMA-São os_ termos ex- sentada sinã.o na .c~l'!la~a tios Dop~ltados, á. 
prossos da Constituiciio do Impei·io. qual portonco a l1HClat1va. _ . 

· · - . A proposta pódo sm· on nao feita · pelo 
O SR. CAU.LOS CAVALCANTI-Nao apomdo. PodOl' Executivo, 0 que pouco importa., por 
O Sa. PEREIRA Ll!fA-Mas is,~o nada im· isso que não altera. .a compctencia da Ca- • 

. porb á araumontaçao. No antigo _regimen mara. . 
a Camara devia. guardar a proposta ou as o Governo esta no oxe·rcicio de seu di-· 
informações do Governo para discutü• e vo- rei to enviando a.o qorpo Legislativo qualqnm• 
tar a lei, seryindo aquell~ ou ~sta.s de base proposta, Q esse direito está. c~n!ido n?' dis- . 
o fundamento·para a dellbera<".ao d? Parla· posição do a1•t . .29 da · Conshtutçao. 
mento. , · · 0 ·· B · Q. 1 · t ·, 

Pelo regiman actual não é, porém, indiS· Sa. Ar~vEs . AR:DOSA:-" ua qu~r propos .a 
pensa.vel 0 >ailto do Governo 0 a camara so remotte a t1tulo de lllf~rmaçoes . . . ·. 
póde exeree1• i iniciativa q~e lhe compet.e O SR. _PE~E!R.A ~11\fA .:- A Cu.mar~, para. 
independente delle, o que nao exclue o di· exercer sua mwmt~va, 11ao fica tolhrda pot• 
reito de o.presentar o Governo· a proposta; falta. da proposta; mdependente della, pód~ 

. , si assim julgar conveniente, · não só · como di seu til• a lei e, . si não . o te1n feito a~é hoje, · 
· .. meio de esclarecimento, como p~incip3.l- si tem guarda.do até agora esta J?l:atlca 001_1~ 

mente para indicM' ao corpo legislativo demnada polo nob_re Deputado, io.t ~ara nao 
qual a fot•ça de que precisa no momento a romper a ba.rm?ma. que .dev~ ex.tstir entre ' 
Nação para defesa de seu territox•io e para. os pode1•es pubhcos e 110 wtm.to Jouva.vel do 

~ manutenção da: ordom pttblicaJ não pi•e,judicat• o" sorviçoll, f.ICJHlo l'Oalmen~(' 
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conveniente saber-se com aniecedencia,antes P~r ,out~·o i~do, o-- art. 29; dando coinpe
de séroprôjeéto de lei sujeito á. -discuSsão, tencia á. Camp.ra para a iniciativa da. dis
qual a opinião do Poder Executhrp sobre cussão dos. p1·ojectos, que . são otferecidos 
assurnpto- dessã ordem, devendo este. estar pelo Poder EJCecutiv.o, faculta. implic;tamento _ 
mais)_mbilitado a conhecer qual a força :de a· e.ste poder · apresentar• p1'oposta sobre 
que precisa a Nação para Qonservar a sua fixação de forças; a qual não vem a ser sinão 
integridade, manter a ordem publica e fazer um.projecto de:, lei para ser ·tomado em con
~ ·sua defesa contra quãlquer perigo exte- sideração· pela Camara. . 
rio r· - · ·- Pelo que, :quer se attenda á. primeii·<t 

_0: SR. CARLOS CAVALCANTI -Neste ponto• parte do a1;tigo, quer â segunda, o acto do 
apoiado. · ., . Governo, mandand,o á Camara proposta 

o SR; PEREIRA Lil\IA-'-A-Camara não fica. sobre fixaÇão de forÇas, é sempre constitu-
adim'•icta nem na dependéncia da · proposta, ciorial. · · - · . 
más, a este I'espeito, creio que a Commissão O Sn .. ALVES BARBOSA-Com esta conclu-
de Màrinha .e Guerra não deve tm; razão de sãq é que não· concordo. · 
queixa, visto que não houve demora na re- O SR. PEREIRA -LIMA-Si assim não fosse; 
mêssa da proposta, -tanto que o projecto já então a .Constituição teria vedado expt•es
est~ sendo discutido, ·depois de emendado sarnento ao . Congresso -tratai' . de me
pelo Se~do. · - _ didas a que antecedessem propostas do Go-

0 SR. HENRIQUE LÀ.GDEN_..Neste caso a verno. . 
funcção da Commissão !lesapparece e \Lssim O SR. ALVES BAR.nosA-Tambem a Cons~i;.. 
~::eria a consult:~ prévia. . _ . tuição . não diz qi1e sim, · mediante pro-

O SR. PEREIRA LmA - A Commissão posta. · 
exerce as suas funcções livremente, aguar- -0 SR. PEREIRA DE LIMA_.:.Não diz e nem 
dando a proposta do Governo ou apresen- podia diz!3I', po1•que a Con~tituição não põe 
tando o projecto, si não a ,julgar neces- a C~mara na depen~enCla do Poder Ex-
saria. ecuttvo. __ 

b distincto r~Iator póde achar inconve- . A este-respeito ,P?SS? _assegurar a V. Ex .• 
niente a pratica se(l'uida mas t.l'ahi a-en-- que a nossa ConstltUiç~o é a _que melh~:r 
t d • -:- ot' ! 1 · t • . comprehendeu o assumpto, fazendo ma~s 
en .m que na_o é ~ons _!tucwn!' • lS ,0 ~·. que perfeita dis.criminação <las attt•ibuições'. -

o. a~to do Govemo nao é le0 al, va.e ~:~rande Refei'indo-se ao § 4o do art~ 48 para 
dttferença. . . -mostrar que ao Goverlio sócompetià admb 

O .SR. ALVES BARBOSA-Persisto na minha nistl'ái' o distdbuit· tt força, v~ Ex. citou 
t.luvrda.. a ConstituiçãoArgentina, na qual se falia 

O SR. PERElRA LIMA-Não sei onde possa tambem em organizar. , -
havei' duvida. E' exacto: na- Argent~na o governo p,re-

Precisemos mais os termos da, questão: para a· organização e distribuição d:.ts forças, 
entende S. Ex. que não ~~ constitucional· re- inas o Podai' Legislativo pot• seu lado 
metter o Poder EKecutivo ao Legislativo a eKpede regulamentos o a.vi::;os para o governo 
pt•oposta sobt•e fixação de forças. do exercito. · 

· - · , As a.ttribuiçõcs so. confundem. 
O SR. ALVES BAR.nosA.:....Sim, senhoi·. ,- · Em relação á competoncilt da Canmra, 
.O SR. PEREIRA LIMA___:E funda-so em que diz o art. 67, § 23 (lt\ Constituição Ar-

artigo da Constituição~ No art. 29, que re- gentimt: · · · 
gula tt competoncia da Camara dos IJ"epu· «Fixar a l'ol'çade linhá. de .torra e mar 
tados e dá <t esta. a ini.ciativa das leis de em tempo de pa.z e~ guerra e expedir.regula-· 
fixação das 1oi'ças de terra o mar. mentos e avisos para o governo dos .ditos 

, · o que se çonclue ·desta disposiç~o é que a exerci tos.» · · 
attt'ibuição privativa do Congresso de fixar . Em relação â coínpetencia do Executivo, 
ánnua.lmeilte • as torças·· de terra e mar -não di2:' o art.· 86 § 17 o. seguinte : 
pód~ ser iniciada sirião na C<tmara dos Depu- «Dispor dás forças mil~tares, mariÍimas e 
ta.dos. . terr,estres e. preparar suá. organização e diil..; 

Esta inicüttiva. nada tom t1ue ver com ;t pro- tribuiÇãQ,segundo as necessidades da Na<".ão.• 
post~ remettida <l,Camára ~ entregu~ á. Com- Em vista destas disposições, se vê- que os 
missão, ·que a P()de -_. accottar, mo~Lticar ou dous podere~, J"'egislativo e Executivo, ·· teem 
rejeita~· totalmente,. ant~s. (:].~ apresentar o a~tril)uições identicas, exm•cem funcçõesum 
projeeto para se.r d1sc:ut1do, Isto .~'· antes de do. outro. . 
exercer a .Caliu\ra·a. .sua prel'ogat!Ya. , : o S1~. :EsMERALDINO BA:NDEIRÀ- Não me 

Ist() porumÍado. · · • · parece, · 
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0 SR. PEREIRA-LIMA- Pcrdtí,o; o Legisla~ ordinv.rhis para levantar, de um -dia. para. 
outro, e com enormes sacrifi'Cios, grandes 
exerci tos. 

U:l\I SR. DEPUTADO~Creio que a impreví
dencia dos Estados-Uilidos foi-lhes mais effi
caz do que a previdenci:i da própria· Hes
paüha. 

O SR. PEREIRA. LmA-Esta perdeu tmlo, 
mas por ontt•os motivos. _ 

Sr. Presidente, discutida esta questão, que 
O ·sn:. Esl\IERALDINO BANDEÍRA - Como - principalmente me trouxe <'t tribuJ?-a, não a 

est(L :.t lei 1 . ab::mdonarei antes de tocar em ()Utros' pon-

- tivo toma parte. na administração, porque 
não é sirião administrar, preparar regula
mentos e expedü• avisos (apm·tes) e o Execu
tivo, organis:indo as forças, exerce uma 
funcçã:o legislativa. Desde que as Camaras; 
ti.lêm de fixarem as forças, se incum,bem -- de 
íazeros regulamentos para o go~erno dos 
exercitas, é claro q_ue tamhem exercem uma 
funcção de natureza administrativa, · 

0 ·SR. P1ÚiEIRA LutA-os proprios ter- tos, 1;eferentes ao pamcer elaborado pelo il
mo~ da. lei são __ estes: «Fijar la (ue1·za ••• v lustre relator dtt Commissão a quem mü"te-
(m'1JW1' regla1nentos y oi·denanzas.» - · nho referido. -

B' claro, l)ot•tanto,, que os p·oâeres Legisla.- Releve-me o nobre Deputado que liote em 
tivo e - Executivo exercem funcçõcs inipro- primeiro loga.r o modo por que redigiu o seu 
prias do sua Jiatureza (apartes) e o que quiz parecer. -
mostrar é que pela nossa · Constituição a or- A Commissão dechwou mante1', pelas J:a- · 
ganiza.ção do exerci to e da arma(la com11eto -zões constantes de seu parecer anterior, a 
privativamente ao Congresso, emquanto que emenda. po1' clht o1fcrecidtL a,o art. 1° § 2' 
pelt\ Argentim\ tambem pmitcnce ess:t orga.- da, proposta, de fixação da forç~a. naval pai·a. 
nização ao J~xecntivo (ctpcwtes), tendo ~iclo, o ttono de 1902. . 
pór conseguinte, mais rc~peitalla entre 11ó~ a Ora, tratando-se de um pttrocer sobr·e a 
divisão qo:~ poderes. _ _ emenda <to refcl'ido_ artigo, appi•ova<la pelo 

A Constituiç.ão dos Estados;.Unidos esten- Senado e só existindo o projecto votado na 
deu mais a. compotencia do PoderLegishiti- ca.mara e emendado, não podia o digno re· 
vo,inspiranclo-se no receio da pL'oponderan- lator referir-se a ' um~ <~Iteração feita pela, 
cia; do' exercito sobre a democracia. . co·mmissão na proposta; do _ Governo, • q no 

No., seu art. 1°, secção sa., §§ 12, 13 e 14 desappareceu, depois de incorporada ao pro-
diz : . · _ jocto, sujeito á discussão e votado. (Apartes.) 

«0 Congrosso poclerti.- lova.uta.r o süsten- -:-- o SR. Ar,vEs BARBOSA- Mantenho a pro
t<Lr exerc.itos, não llOdendo V?iK·w somma. al- posta. tal qual foi n.pprovada pela Cn.

- guma para esse fim por ma1s .dc dous annos mara. 
·_-crcar o sustentar fo~·ç~~s mi~t;:n•cs-est~bc~ 0 Sn. Pt:r FIH.A Liin. _ supponha-sc que 
l~ce1' reg:ra.s para a~lmuustL·a.ça.o o orga.mza- nã.o se trata" de uma' ~menda. sómonto, mas 
çRo das :forças ele terra. e ma.l',» de 2o ''O ou mais quo se tl'at·1 (recordo-me 

O C~ngr~sso foi i.nvustido do um podol' ox~ deste 'o~emplo po1~ ver a meu lado o distincto 
tr<~ordmarlO. ' Deputado por Pernambuco) das celebres 116. 

O SR. E~l\U:RAJ,lJINO BANDEIRA - Esta h~ omendas da reforma·judiciaria. . 
· loco regras, mas 11ão <ttlministra-. o 81~. Es:\IER.U,DINO BANDEIH.A - Por -que 

O Sa. PmtEmA LIMA - Consi<loran(lo 0 a.ssociação de idêas pôde V. Ex. se lembrar . 
exercito cori10 uma ttmet\ça constante contra da reforma judiciaria pelo facto de me ver 
asinstituições populares, a. Coiistituição in_- a seu lado~ (Riso.) _-
ycstiu o Congresso desses poderes l>ara con- O Su.. PEREIRA LIMA - Si --todas es~as 
ter o Presidente, que é o sen chefe supremo. emendas fossem a_P.provadi\s e incorporadas 

Cerceando a Mç-.ão do Executivo. e não con- ao p1•ojecto, não s'el'ia estranhavel que' a 
cedendo a.scentlencia alguma ao exercito na .Commissão, para .. combater . emendas do Se
organizaÇão geral, a opinião l)OS Estados nado em sentido oppostô, ·abandonasse o pro-

. Unidos sem pro S3 oppoz ú. creri.ção de-um jecto para cuidar unicamc11te de as justi-
exercito regular, permanente, siuão devo~ ficar~ -- - . . . 
hmtarios por tempo determinado ; J)Ol' isso Mas, pondo de lado essa sünples hicorre
a União, quando ·soou a hora 6lo supremo cçãp, que acabo de notar sem a m~ais leve 
1)erigo, veiu a soft'rer . tts _ consequencias de quebt•a do respeito e consideração que devo e 
.sua imprevid.encia, no dizer de todos os es- tributo ao illustre almirante, ha no discurso 
cl'iptoros, quOL' na- guerra de secessão·, qúe por S. Ex. PJ:'Oferido assumpto muito mais 

• assmniu tão_gr,aves peoporções,, quer_ nu. luta digno pela. sua impot•tancia de ser ana-
contra a Hespanha, vendo-se._ 1orçada~' a to- lysado. _ · _ 
rn.a.r· medidas contrarias . a disposições ex- Em seu discurso S. Ex. nos 'l'evelou cir• 
pressas de suas leis e a faze1~ despeztl.S extra,- cumstàncias interessant~s que se deram e 
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disse~ nos que o illustre Ministro da Ma:rinha que se lwstilizàm e cada Millistro procura 
não quiz ouvir a, Commissão da Camara,. reformar o que:fez o seu ~nteeessor .. · .. 

o SR~ ALVES BARBOSA _ Que 0 Ministro Sabé perfeita!fien~e ô lll?:stre . alm~rante__: 
nã.o quiz ouvir, não, que a commissão nã_o que ná stu1 classe da-se a ci:cumstanc1a por 
teve occasião (le ouvir. a palavra do Ml- 'iniinapontada: cada . offiCial que sobe as 

escadas do' poder tem logo a prótenção' ·.de 
nistro. tocar em tudo quanto fez aquell~ que ante-
. o Sn.. PmtEmA. LmA.......:. Que a Commissão ·riormentê occupou o c<wgo e mmtasvezes .a 

da C amara não teve a fortuna de ouvir o reforma é para peio1·ar? serv_içg. V._ Ex .• , 
Ministro da Marinha, como a do Senado, que tii.o proveitosa e utü admn;nstraçao fez 
talvez porque a. primêira. se: julgou. dema- no departament.o J!lilital·- de sua classe (apoia· 
siado competente para re~ol ve1• o ~ssur_npto · dos), sabe que o. seu successor tra_tou de_ re-

Pa.receu-me ver uma ponta de n•onut na formar tudo por sua vez se_m mo~1vo. algum. 
razão assim allegada, mas não creio que· o _Ora, depoi~de tantas .e tao su~cessiva.s ~e
Ministro tivesse mais deferencia; com o Se- formas, Ol'étcle presumir que- nao houyesse 
nado e attr%uo o seu procedimento ao facto 'mais necessidade de alteraçã_o ou modrticn.~ 
de saber que fazia parte da Commissão u~n ção-na, repartição da n1ari~h<.t. . . . . . 
collega seu, cuja incontestavel competenc1a Puro énaaQo: abra-se o relatorw do Mt
tornava desneceSStJ.rfi:t qualquer Outra in- nistrá'da, 1fal'inllá e Sé Vel'ificará. COIIT SUI'

tervon.ÇãO. .· - preza que todas as repartições dependentes 
. O que é, porém, mais gt•a.ve e a,ssume desse JHinisterio prec'isa,m de rcf'ol'lnas tn·· 
l:ó.aior importancia é a declaraçãot feita pE'lO gentes. . .. , . 
nobre Deputado de t.er o Minis ro concor~ Na secretarHt lu.t falta de pessoal; <> Con4 

dado com t'. emenda, depois cte· mostrar-se ·selho' Naval não funcclona regularmente, 
contrariado, e om seguida· se ter manifestat!o mas·n~o se póde revet'· õ. reg~Ila~ento sem 
na, conferencia, com a Commissão do Senado, ·au:gmento de despeza; a 1\Udttona._ d.e. ~Ia,~_ 
de modo a causar-lhe estranheza. . 'rinha, funccionando em velho sa.lao ge an~ 

S. Ex. não quiz revelar· nos o que se passou tigo ectifrcio,não oiferece· a:s commod1dades 
·nessa confei'encia ·e não me é licito entrar pi~ccisas e nem se recOJ:D;menda pe!o . aspecto 
no_ estudo psychologico desses •. sontinientos; de que. só devo revestu· um trtbunal ; __ o 
quer do Ministro, quer do illustre relator, Quartel Gene1·al pt•ecistt do reforma, o Corpo 
mas o facto é que se deu qualqum• cir- de saude precisa d.o reforma;, o Corpo de 
cumstancia de· tal' geavütade, qúe chegon a Ma,'chinistas precisa de refor!Ua, ilifferent~s 
causar estranheza. outros corpos e escolas proc1smn. ~e . rofor· 

A- .julgat• pelo . res(tltado da,. yotaç-~~ do mas; em umá palavra toda. tt marmha. pre~ 
Senado, <t razao da estranheza ío1 o Mm1stro cisa de rot'orma ... 

· ter concordado com a emenda feita <L pro~ 
posta, isto c, quo o numero de aspirantes o . O Sn .• NELSON ng V AscoNcgLws-Nào pre· 
guardas m<trint1as fosse -~e po e depois n~t cisa só de um;:t rctormtt, pl'ecisa lhJ um<t rc· 
con1ei'encüt com a Commtssao do Senado tt- o1•ganização • · 
vesse assentido naemoridaao §2° do ai't. Io, o StL CARLOS CAVALCAN'fE-Eu 'só o qu~ 
diminuindo para 100 e~se numero, com o <J.~e noto e que v. Ex. nrio dê <~ ·generalidade 
não se conformou o d1gno relator. p;;~,ra, nao conveniente <L osto symptoma: até a pro .. 
oíl'ender direitos ~dquiridos, preferindo a. pria Constituição ostt~ pedindo reforma. 
{liminuição guadativa, de anuo a anno, pttl'a (I{isos .) · . 
chegar-se ao equilibrio. - ·· b 
' o que percebo em tudo isto é o de~ac- O Sn.. PEl~ElRA LnrA-_Perdoe-me o ~-10 .re 
cordo a. desharmonia que existe entre os De:putado;. esto~ mo refo_l'l!ldo sómente <ts 1 c
officí~es de marinha do meu· páiz. _ for~as d~ que fa.lltt o Mm1stl·o em seu rela .. 

O SR.· ALvEs BARBOSA...-V. Ex. co1~clue do torw. ·(~zs_os.) . . .. . . . . • _. 
· uma maneira um pouco· fóra das primissas. Mas .parece q:ne a ref()rma ~e que n~ms 

(Riso.) ·.. · · . necess1~a a .m~ri.nha. o _c~ru • ma1s urg~~Clê), é 
·S ·P,; .. L ·--Não sepóde chegar a de sua- .dlSCiphna,_·tao fortemente abalada, 

-, O R. Eh,EI~A ~MA. ' , _ nestes t1lt1mos tempos. . . .. · ·. . . . . .. > 
· <~outra co~clusao, em v1sta dess~ e _de 0J1

iL 0~ · ·Não se me poderá . estranhar quê· eu lance · 
fac~os ma1~ gr~;yes. ·Mas,'"" para; guar ar .~ esta accusação do . alto lla tribuna; . foi'ne~ 
l.og1ca, . retq•are1 .a exp~~s~o. um pouco 1~~~8. ceu~ll1e os;·dados o ré~atorio dâ' marinl~a. . 
·forte de .que use1 para d~zeJ e~n co~~lusdao. · E' 0 proprio Sr. Ministro da Marinha que 
.que pelo menos nestà questao·da; fi1Caçao a, . -. . . . . ,_ .. . .. . . · . 
f· · ' · · · · · 1 v Ex se acha; em di vergencla. .assu11: .. s~ ~xpr_1me · . . . . .. • . ·. · .· . .· .. _ ·. . . . . .· 
c~~a:~1;istrÓ da Í\tarinlia •... ·. . . .•..•..... _. . ·«. 9s·à;çt'?s:de Jp~isc~pli~~·:q~e- ,~e·.t_ef:l.ffi nq~ 
a ~~1s!~~~l~i~~~·~::f%di;{~itfu~e%r~~~~t~ 161~nsn~~bi~~~~14;~t·t~rg~~~hi;eril~~~~c%1~ 
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-. -· ' • . -
Nav<\l, galgaram os dous primeiros postos da dades, . · impossibili.tando a conservação · do · 
-cat•reira militai•, teem surprehendido a admi- iiívelamento de sua8 machinas,determinando 
niStraçã,o superior da maJ·in-ha, . habituada a repetidas avarias nos mesmos.» 
ver na mocidade o reflexo das tradições da Pergunto eu â Caniara.: qual o respotiEa
disciplina ma.ntida. pela distincta officialidade, vél pelo resultadO desses concertos 1. Será. o 
que ainda hoje honra a. Marinha. · Braii~ Poder :Legistativo o clilpado· dessa. -má àda~ 
leira.» ·· · .Ptação -ue mastros militares, cóndemnados 

Vae além o Sr. · Ministro da Marinha, por- na guerra Sino-Japoneza ~ . . . 
que ainda <liz -o seguinte no seu relatorio: o sa. ALvEs BARBOSA_ E' a isto que 0 

«A deficiencia da educação civil, que se Ministro attribue a. arri~ad_ a _ .. do Aqttidaban? 
nota na mai9r. parte dos moços que se ma~ -· -. 
triculãm na Escola Naval, é u:J:D.a, sinã.o a O Sa. P__EREIRÁ. Lzl\IA ~E' oque se lê . nó 
maior, das ; resistencias que encont1•a o pes- relatório. Si o RiachueZo e o Aquidaban, re,. · 
soal ad1ninistra.tivo daqut:tlle estabelecimento, fundidos no Stettin e modernizados, não teem-· 
para incuth·"lhe a disciplina militar, de que estabilidade. e marcha: · pelei àdapta.çã.ó de · 
aquella é a. base principal; pói' . esse motivo mastros condemnados, si não teem nas ba...
seria. conveniente adoptar-se um meio de t~rias bastante altura _ acinia da água.· e si . 
escolher o pessoal, evitando que haja con- se portam mal no mar, os unico~ culpados 
fQ.são ·entl·e os que procu1•am -a ca.rreira .por e responsa:veis por esses çoncertós·:impt•esta.'
verdadeirá vocação e os que a abraçam po1• veis e pelo dispendio · inutil . . dós dinheiros · 
roéro interesse pat•ticula.r.» · publicos são o Ministro que'·'ordénou esse 
, · Havia um meio de impedir esses actos de trabalho e os subalternos que. o fiscaliza· 
indisciplina- a movimentação dos navios; ram,. de tal sorte que os concertos se trans-

A falta · de disGiP~~na tomou tal g1•áo de formaram em verdadeiros descorlce1·to8. 
excesso . qu.e ·a . mais · elevada autoridade da Sr. ·Presidente, o que tudo .· isto indica ê 
no$sa ma.t·inha já considm•a, como· ultimo re- que ·as pastas militares não devem ser con~ 
.éuí·so parao seu l'estabelecimento, a remoção fiadas a ho~ens da classe. 

: . dos otficiaesdo POl'to do Rio de Janeh•o. .o);R~ NELSON DE VASCONCELtos :__: Nesto 
· · . / E' p1·ova o seguinte tt·echo do )·elàtorio:· ponto estou de pleno accordo com v. Ex:. 

- «Não tem -sido facil á administt•I)..Ção, at-
. tendendo ás . conveniencias do momento · e ·O SR. PEREIRA LIMA-. Entendo ·quo na. 
eoorioniicas, tira.t• a officialida<le da iiíacçã.o época. · actua.l e em uma soóiedadé como'.a 
em que-tem estad9 no po1•to· do Rio de Ja, nossa. as pastas mili~a.l•es devem ser en·· · 
neil•o. Mas actualmente _é necessario agh•, tregues aos civis. . 

--não só para da.r a.o pessoal a educação pl'o· -.A Inglaterra é a prova mais f'l'isante da.. 
ft~sional e disciplimu·"~- C()mo para afastai-o va.nta.gem que dahi I'esulta. A' testa do con• . 
do centro onde a . vida ·politica se manifosta selho do almirantado se acha scmpt•e . um ·· 

· ' com certo ardo1·. No eflliretanto, o Gove1•no, civil o quaslnunca. só. - . · 
nestes. uHimos tempos,-tmn moviincntado a O Sn.. Ar4vEs BARJ30SA- O .rogimcn po ... 
esquadra no limito dá possibilid•~de, como litioo ó d.iJferonte. 
verei& na pa.rte 1·eh~tiv<~ ao movi monto da o Sn.. PER1!llllA LtMA- Na }!'rança. ultima· 
esquadra.» , mente se ficou convencido dlsto o do 1870 

Além da co!lven~ncia. ~e til'al' a oflicia.l.l- para cá tem Juwido divet•sos · ministros 
_ dadedc.uma. macçao noctv<t, a pct•manencia alheios á. cla..qsc. o Sr. ·Lockroy, que tanto 
~o.s nav10~ da e8quadt•a. n? · port~l m~usa. Pl'e- impulso deu á reot•ganizaçã.o da marinha. · 
Jm.zo~, po_rque se~ .mo.v1mento se estr;.~ga.m · franoeza, mais de uma.vez tem occupa.do a. 
·e se at•rumam, ex1gmdo ns .obras,do reparos pasta da marinha e actualmente o Sr. Lan- · 
e conc~rtos recurso::; superwres as despeza.s_ nessan tem' p1•ocurado . dar-lhe mais largo · 
·com VIagens. · . . . · · ·· desenvolvimento. ·.. ·._.· ·_· · 

Era de bom av1so, porta,nto, gue a · esqua- · - · .... . . . . ._ ... · _ .-·_ .- . , . 
dra se .movesse do porto; -màs a pr1meil'a. · Q SR. ALVE~ BARJ30SA - Ne~to po_n.to, _,de . 
divisão qtie o. illustro Ministro fez sahir foi accordo • . _ · · . _ .- -___ •·_ . _· . _ _.·-

.- viotima de um incidente," por. ·ter so1frido o . O S.R. PEREIRA LJ~(A. .~ Em .nosso proprio· · 
· couraçado Aquidaban desarranjo nas ·· machi·· paiz, --no regimen pas$8.do, _~e mos . a ._. pr()va -~ 

;, < nas, obrigando a divisão a. uma 'liolta ifl.es- dessa vantagem~ Ministro.s como; entre · . ou~ ,. 
·:i·,,;_. perada. · tros, Ji.mqu,eil•a.; ~1fonso .CelSo e · Thoinaz . · 
:~. ::: .· O illustre Minist1•o · e.xplica. desta fôrma o· Coelho, prestaram relevantes-serviços e n~ó •. 
~·> )ocidente: . _ eram 1Uilitares~ (Apot'a~os.) ~· . • -. . : · -
·· -· --- .. ~<A adaptação dos mastros militares, con~ ·Pensam . a; . Inglaterra c a .. França,. c~m . 
., demna.dos .n_ a __ . guerra_Slno-_Japoneza. v_ei_u ti_r _a_ r :r_·_·_ a_ zão_, que __ ·, qual·q· u __ e_r_ .. qu_ e_·. seJ_·a o_ se_. u _s __ a.b.er o_ u __ · <;'> do Riaohwilo e AqMidabar~ a estabilidade e ap~idão, um· otficia.l:·êle ' mal'inha .estáligadq · 
\ · Jllal·clla, pelo exce~so de peso nas ·oxtremi- ti. seus.companheir?s'por antiga~ e profunda~t . 
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aniiza.des, guarda véllúts · antipathia.s e con-' b SR.· HéNRIQUJ~ LAGDEN-V. Ex. é apolo.~ 
ser•.va preconceitos profi.ssionaes, paradieigir gista, do ;:tlmirantado? 
com imparcialidade e justiça indispe1'lsa v eis 
os grandes e importantes- serviços da força · O SR. PEREIRA LnrA-Sem duvida. A ab-
. 1 sor:pç~o doespil'ito do ministt'Ó p· elos .·deta-

. na~a_ • ·· ll ód · d' d 1es p e .preJu 1car a irecc:ão dos _ne(J'ocios 
0 SR. ALVES-BARBOSA-'- Pl'econceitos ::t)s :publi.cos. . . . • ·.. . o 

: quaes nem todos os ministro3 se submettem. Receio muito os cspc::!ialistas no Governo, 
o SR. PÉREIRA. LIIIIA. _Está claro que a porque em regra esquecem-se pelas minu· -

regra não é geraL · cias do princi_pal, dos grandes pro]J.lemas que 
o que é exa,cto e não pôde_ ser cont.estado deveni ser resôlvidos .. (. .. 1partes.) 

é . que essas amizades, antipathias, preeon~ · Animo.:.me a ._ nutnifestar· esta opinião, 
ceitos e até seus proprios interes!les podem porque vejo.. P1'esonte o meu illustre ami<Yo, 
influir sobre as decisõas.~- o üign) Dcputado .por Piauhy, que tamb~m 
· Irrvoluntar_htmente deve recorda.r;.sc que, pensa dom3smo modo· _ · . 
(leixando ó poder, tornar-se-ha 0 igual :·0 A este res1?eito .o notavel ec~n~mista Ives , 
muitas vezes 0 · subordinado de seus subor~ quyot, refermdo-se <Los·_ especmllstas, escre;.. 

. dinados, o quo o deve cmbar<tçar·para tomar veu 0 seguinte : . · · · 
as medidas necessarias e ·exigidas pela~ cir- « Um especialista não vê sinã.o a sna es-:-
cumstancias. · pacialidade. Fitai vosso -olhar no campo elo 

Um c~vil ni\,o estü. na.s mcsínas condiç:ões; microscopia, cllc-(lescobrir;i. os infinitamente 
não tem' <~ temer os cifeitos 1ht mtmara.~ pequenos muHo intm·cssantes, mas não a vis· 
dagem, nem relações antigas, nem odios tarü. sinão.um hol'izente restriçto.» · . . 
velhos. Só o bem _(lo ~:erviçoo póde hnpres- rvras isto nã.o ClW~rdizci.· que se deV<L to

·sionar e, rcsponsa.\'el perante o· Governo a m<tt' <tO acaso um civil pà.r<i, inr-uml)il-o dos 
qu~ pertence, ü sotn :preoccupa.ção de cspecte nogocios i1a.vaes. E' -.preciso que· ollc 'tenh<L 
::dguma, gue cumpro o mandato de (1ue S!3 en- conhceimcJ:!tõs espcciaes e estudos aproflm;..', 
c<trrcgo n . . --~ dados . - . · · -

A armada; como o. exercito • . devendo ser Não lJa,sta que tenha, discutido · no· p<u'la-
-n. expressão activa e viya, por assim dizer, monto questões o-rÇ.-tmentarüi.s. . • . 
dapolitica exterior do'lXtiz,. é natui'<Ll que · · ' 
um_ homem l)Olitic_o . itni:Íonl_ta, a _or_ioi1taçã.o O Stc 11'lommtA Ar.vt~s.-Quo tenha . í'ei.w · ú.m discueso. ' ·- · 
ou_ antes· a d.irecção superior. t't rcpartiç;to da 
marinl.ta, o progl'amma das construcções O Sn.. PBL·UmtA. LmA-.•. o quo tenha. li
novas, o armamcn~o das unida(lcs, em uma· geira.mente tratado das quei!tõos d:t recoih 
pttllwra, a concepção da dcfcJ<.t. man:itinm, ou da dc1:>peza ou dttdo algum pal'ecor com o 
dopcnuendo mais da funcção governamental auxilio da penna de <Llgum officiàl on cmprc
do quo da _especialidade technica.: &"ado.dn. J.'Op<trtição,_-para r1ue lhe. sejtt co n-

Esta, nã.o tom~outra mis~ão sinã.o a rle fol'- lw,tln, a. n.rmad11 nn.e10nal. 1•:' JH'ecmw fJIIO seus 
nocm· ti. auf.ot•jdn.rJo supm•im• os itL~trunwntos tt·abaU10s a.ntcl'iOl't~f\ ·o desi~nnm p:tt':L o altn 
}il'opl'lo::l an cumprin1'flnl;o dr. seus twnJcctns. post.o quo ya.o occup:u·.: quo dollos sr. rle.:.:-

Uma ontJ•a razão impõe a e1colhn. do Ji1i- p1'ehonrl:L uma dontl'ina mili1;n.t• e nmn. pQ!i~ 
nisteo civil. Um;L consoquoncia do c}H'I)fissiio tica. 1-Uf1.1'iti.mn .. e:tpn.zc~ itr. dar :t ll<);';i\a lllR· 
ti'ío cllCin.rlodifliculdade;.; c que n.I.Jrn.ngo tu.n- l' inhn. do gucJ'I'a n rlcscnvotvimont,o ncees· 
üts sei cncias diversas é <L ospccializn.çílo uas sdrio ::i. seg-urn.nçn. do nus,;;o tet·Pi to rio o :í. 
fttculdados intellectuacs, flUG leva o ' homem gL'<tnclom de nossa patrht. 
forçosamente a um cuidado constante tlo de- Creio, Sr .. Presidente, que as cir<.:umst<tn
talhc ·o niuitas vezes esse cuidado f't1z pordct• cias do pn.iz nunca .foram1nn.is melindrosas 
o sentido do todo. do quo no momento actual. (Muito bern.) . 

o· official de marinha. qu~ se -incúmhe (lti Nã.o tratando me.~mo _ da grave sitmtção ti- :· 
direcção -da rep~u··tição preoccupa-se semp e nanceh•:.t que atravcs_;;amo~. nem da .crise .· 
de suas funcções anteriores e,poL' mais vastas economica qne nos assoJJerha e cüja sol tição' : __ · 
que sojan'l. as su~~s · cóncepçõcs não perdem 0 · não foi ai nela· enco11trn.da, ptU'tL cncara.1' · :;;ó, · 
cunho do pa rticuhrismo. ~ · · mente n. questão militar é' n5.0 Si:~hir do tc1;:..:. ~ . 

reilo dit discussão a ~ue sou obrigado, n:Unc<t : -
_ O nün1stro civil .é; pelo cOntrcirio, .um ge- 0 nosso lJé.tiz se viu a braços con1 talita8 .dif· / 
rtct.'t_diza_dor. Or<L, é de_:> um genoralizU.d{n~ IJLLe d · l ~ ll 

I fi.cul a< o.:, . nom ·~e v e rn·o J emas nmis . :im~ ~ 
o Govórno tem· . necessidade, isto (l, 1 c nm p_o_ t•t<tntes a r_esot ver.. · . ... .· · ·· . · .. _ · 
.homem que sü<L sitmwão de estranho ao E t · 1 1 'L · d u. t 
COl'lJ. o da m_ar_·inlw, obri

0
0'Ue. <_'1 ver n8 c.ousas · .. ~mquan o a mtn·m Ht ll'<.tzJmra., eca cn c ó desorg<tnizada. agoniz<t. smn forç~a o dis-

do longe ·c elo ttlto • ciplina, como sabe tL Camara o nã.o ignora ·o ·• 
O, Sa. Ar-;xzro DE ·AJ3REU-:--Com isenção. p~dz, duas ·potencias do nosso continente,, ·lu· -· ··. 
·_ca~ara V, 1li . . ' i{ 
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. taüilo tam lJenl com seHos cÚ11Jaraços, se JH'O~ 'A guCl'l'à, _ póde ·. cxplodiL~ .· a .. nosso _: peZ\.Ll~L 
par<tmlent<1mcnte desde muito tQmpo e 01'" conte<~ ·á nossa vont<.tde e com tod<.ts.as nossa-s . 
ganizttrú suas madnlw.s de guerra., P?Ssuindo bÓa.s intenções; :c . . . .- , •.. ·.. . · -·_ · 

.. Jü., nma nó Atlanticor outra no .. Pa~lfico; cs- .Exü;te entt·c nós unw. cqúvicção · profundÇt 
. quãdras dignas tle respeito. Refiro-me· ú.s e onr;.üzc\da.·de qüe nunca. seremos a.tact\dos~ -

RepuNicas do Chile e:Argentina. . . . })Orque somospJr iMole pácfficose vivemos 
: ACamara pérmittir·á quo eu leia a opinião em paz com a::; outras nações. .· · ". ., · 

: -do commandi1nte De Ba.Uncourt sohrc ases- Entret<\nto; l)rocuramos • exercer _uma in- -
(1uadras des.'iles â.qus patzes e sobro a do .Bea- fluencia dit·ecta na,s l'epublicas visin}lasdo . 
zil: são breves i;rccltos de sua olmt-As es- Pú.r.tguay e do Urugun,y e . queremos repre-
q uadras de com Úate estrangeiras · em ·1900-. sentrü' o pa :pel prel'JOiiderâ nte ·:que sempre 

• que resumem em uma synthese pel'feita o ti vemos n:.t Amcl'ica. do Súl. • · · ·. , ~ · .· . . 
estado das tres marinhas de guerra~ . Isto implica. urna política Iúilitp.r · e· pdr 

Referindo-se ao Chile diz esse escrip·~or conseguinte a possibilidade de 1iln,a guerra. 
• inilitar-: · . Não digo que- tenhamos a glterra;, ina~ 

,· . «Drpois -de suas victorias sohre o Pm'Ú; qu.e estri. é possível, qmmdo driar). nações ·rio 
pretende c0i1servar sua su1Jreü1acia no Pa- mes1i1o conti-nente se acham armadas. e pre~ 
citico. rremvoucos navios, mcts de bom mo- paradas pa.ra aluda. (AjJoiados.)_ , , , : 
delo. Sua aUütnça no teinpo .de guena CLl- . Como. clizer,se que o . Brd.zil nada ten1 .·a 
ropéa não é para desdenhar; · podendo forne• tei~1e1• por ~.Cl' pacifico ?. _Quem -pôde prever ·. 
cer no Pacifico o auxilio de tema esquadra ·as omergencia.s em que nos acha.romos . e ~e •· 
res1Jeita·vel recentemente fortalecida. por um ·possc.tm orígina1• de um conflicto .j:lossivel 
.cóur.:tçado ·dos -mais pode1·osos do rnunclo - o entre .as duas republicas ? (ApoiadQ.s.) c . ·· 

O' Higgins.» · ' De ropeüte podemos nos achar ém face· 
Em rolaçãc) á Argentinà., exprime-se do desta eventualidade, da. qual não cogitamos, 

seguinte modo o mesmo escripto~·: occupa,dos , unwi1mcntc eom às . nossãs ques-· 
«Depois de um período de pei'turhaçõe~, a tõe' internas-~ guerra. . · . . 

RcpulJtica Argentina rccolheucsc_ e fundou ·.Qual sêrâ. a no53a situação ? Em . que os
üma. ma1:inha notavel; sobretudo pot' seus tado encon ·~rar<t á ·nosm mü.rinha, ·o. nossa · 
cMlzaclores rapidos, comprados no estran- esquadl.'a, àS nossa..s . divisõ~s navaes, a defesa 
geiro:acaba de adquirir novos ila Italia .. das 1.200 leguas:de nQSSítS ,costas, 9 arma-
A e1Jentúalidade de wna guerra com seus vi~ me_nto de nossas fortalezas e de ~os~os,, portos, 
sinhos a obsú:a e o. fim que eHa tem em vista a. gua"rda da· entrada . e na vegaçao de. nossos 
lJarece ser antes uma vigM·osa e 1·apida offen· grandes rios· ~ Como poderemõs at.~ca.r o 
siva do c1ne a deresn. de seu pi'oprio te1•ri- inimigo~ ou mesmo resistil•-lho '? Quaos os 
todo.» · · · nossos i•ecut'Sos em pt•ovisões do guol'r<~, om 
V~jamos agora o que diz o commandante arlnas 0 em pesiwal ~ 

De BalincoUl't, de nossa mu,L'inlm de guerra: Tris~e é a ro~lidado: sem moios do u.tu.· 
cO Brazil se levant.tL lontamonto do sua ·que c sem meios de 1wfesu., s~m mater11ü 

guel'rn. civil: umtt p<Lr.tc tle sons ne1vios }Jer- do .rucrm e som pessoal o I'Cduztdos a. alguns 
deU·SO, tanto por (a/tas rle mwegaç110 Çu-ll/.0 110. VÍOS, lJOÜCOS O inca.pU.ZOS llela Cli VOL'SidadO 
po1· cff'ei/.os da a1·tit/i(wia acl·oe1·sa. , Quando ·o 110 sua tonehLgem, 1le sm\ ·velocidade . e do 
estn.úo de suas ftnanças o pcrmittir tratttr,á. se~1 podm• de coopOl'lLr em uma • mesma de levantar f:!ua mal'in h a.: algumas oncorri- acç·ão. . . 

. ._ mendas ou repw·açao ele -oelhos na-oios c::;tã,o Somos um povo pn.cHlco; mas um, con1iicto . 
. ' ·.: .. ·em via de cxecuçr.to,)} é sernprc lJossivel e qumi.1 des(3ja. a.:paz 
~-' · · Não .será este ,ji.lizo a pm'<\ expressão dtt deve querer a, naç~ão forto em terra e nQ 
r·~- ', verdade~ Não '})ossuimos · a. :penas nomilml· inar, _ ,·· , . · .. . · ·. .. ·.· .· ,· ·.. . .··. . • 
·: ' .. ·.mente uma ma.riult.:t de guer1'a, composta de Queremos cértamente . a paz, _mas- para 
· . poucos .na;vios,jncapazes,-ímprestaveis pt~.ra ma'ilíier a paz é 11ocessario quo,~ dons a 

'· ,. o combate, e~wuanto os ·nossos )'isinhos,. (rueira,m ,c de UnllllOlUCn:to para ou,tro-, P9i• . 
.. arrostando ta moem com ditricultlades c no motivo imprevisto, os nõssos am~gos de tão · 

'meio de crises violentas.. se toem pi'epa.rallo recente data · podem ·recoi'dar-se da.s lutas. ~ 
e vãõ se urinando ptn'<1 as lu'tas pnssi v eis, antig<.t<:> do passadoe a.pro:voitar•se do nossa 
certos de que o mellwr meio de alca.nçarem irrip~·cvidencia, : .. .. · .- .· . · ·. . : · . 
a paz é .estarem prom:ptos para u. guerra ·~ · Além dos vulcões que de ünppoviso s~u·:- -~ . 
. ·-E~tamos em paz; e troca.ndo cofn os nossos gem, existem í'ócos extinctos; S1Jjeltos ~noyas 
visinltos as ex.IJansõcs da mais cordrn.L e ro· erup~;ões o de ro)?cnte t~ .guerra. 119dc IXC.on~ ·.: 

· ciproci1·anüzade, ma.s o que nos I'CServa, o der-se. : ·. ·. ·' 
Jntm•o. c que'ln i)óllc f!l'OVOl' o tc1npo do du~ A Argcí1tina. 6 IJara. nós tin~ vulc~ô ,ex• 
.rt~ção dc:s~t~ ptt:z? tincto . que, intelnpestiy.wÜlei~te, pó r _,eYQ• 
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ItiÇõ~s -·-a1nd<t dcsconhec1das, · ]?ode fãzer - ô Sa. ANIZIÓ. DE Ami~y ~- E_ nãO' se deu 
er;upÇão . ·_ -- - - _ _ _ _ pela prudoncia da França . 

. ·0-SIL CARLOS CAVALCANTI-V: Ex. esM. o SfL PEREIRA , LUIA.--- Quem diriã hal · 
.prestand<i :üm relevante scrviç_o ao _ paiz : quatro<\nnós -q~~ os . ame~i?anos fariam () 
dizendo a verdáde com uma is_eirção ·dign~ assediode Mamlha, destrUiriam a esquadra 
de admiração e dos 1nais sinceros louvores. hesp~nl1ola e·arr~ncariam Cuba; a perola das· 
(Apoiad?s.)- . · - - Antilhas, da corôa da_ Hespanha, que tanto -

- - ; - se orgulha_va de a poss11ir~ _ . -
. O Sa.PÉtmÚ~A Ln.IA-'-Cohsiderài' a guerra A iinprevidehcia. de nossu. _ parte nao 
cOlliá inevitavel é o·melhõr meio do· ri. evitar, seria justifiewel, tendo -o nosso paiz, elê
tomandd as m~didas· quo e~lge o ·perigo se~- -mentos .pa1·a se fortificar e engrandecer, . 
pre late.nte. -- . __ _ , · - · : _· . , Entre a gestãp sabia e _- econqmi~a dos 
- A:JI€}~l)anha nunca teatou da su~ pohtlCa dinheii·os publicos e o.abandono· quas1 com

maritíiíla, não cuidou de oonstrmr, de ar.- pleto de nossa for<,~a naval vae .um abysmo. 
"1ria1' é d~ cgnservar ._a armq.da de suas ·a.m- (Apoiados.) · _ . . • - _ _ . _ _. 
-yiÇpes. Inscr(3veu ~avi os sem valo2;' na." l~sta- Sem augmento - de -nossa d1v1da poder1a.~ , 
tlé ·süa ~squadrr:t, Simples decor.açao mtlt~_ar mos fazer algum _ sacrificio, que se vae tor:. -· 
qüe occultt1.:Va grave enfermidade·;_ Nada nt1.údo nccessario. _ . · 
prepai·ou, nada previu e n_o s3u orgulho cas- o que é preciso é ::~,doptar-se "um systema.· 
telhaiio e í'a.nati.;;mo anachronico (apoiados) reaular 0 íuethodico, de modo c1ue possamos . 
trido confiou da Pl'ovidencia; Divina. .- lenttunente Íl' reunindoos elementos pal'tt 

'Assim a Hespanha. viu - clesapparecer seu· for1nação de nossa maritihà de guerra. 
pavilhão ·de todos os marés po1· não se. ter Sr. p 1·csidcnte, é pl'Õciso ainda. et1 .. 
preparado c por . não ter querido acredita.r carar outros pel'igos do suilu~a impo:tan"' __ 
em -uma guerra imminonte o inevita.vel. cia., _ tocos vulcu.nicos c1u~ poU.cm .surgir 4e . . 
. Perdeu não sei q 11n.ntos milhões de kilo- repente. . _ _ ~ _ . . __ __ · 

. metros quadrados do tet'l'itorio e não sei Os -nossosamtgos 4os:Estt1.dos~Umdos, Jâ~<10 _. 
quantos milhões de cidadãos o pal'l\ que se os sous passeios __ pelo Amazonas, na.tural .. 
desse esse tron1cntlo de8móroname_f}to ba~tou mente para admirarem, a. magestade de suas 
hÔt•a e moia deeombn.to em Stmtia.go e a.intla a,O"uas e a .ftWtilida.de de suas margens. Estes 
menos em Ct~vitc. - · · p~sseios que· não são certamente hy~ie-

.A 1-Iespanlm tambem e1·a _um pa.iz pacifico, · · . 
d t á . DICOS... -.. que :vivia doijcui oso, cn l'Ogue · s Sllas pro-

cissões C toltl'ttlhts. Nõ',o pl'OVOCOU n, gUC?l'l'tt, 0 Sn .. MOREIRA ALVES- Pelo contra~·io. 
nilo qt~:et·h~ modlN:Io com os Estallos-Umdos, o sn.. PEiu::iRA LIMA-,-, .. são feitos po1• 
PL'UI1lJlto t~ lit~OL' conce;':!.iõcs o a. ton:u.r todos navios de guerra o em geral àão engenheiro~ 
os compt•onllssos o fo1 comtudo for·çada a 0 militares os que vão admir<~r a. gl'andozw 
closombalnhtu• a ospatltt,_ E na. hora extrema., da.quoll'tts regiõei:!. . - ._ _ . . . - . 
conhooondo sua. fi'tU].IICZfL, Iifio 1mbendo o que A Allcma.nha com o senregnncn 1mperm .. 
t'u.zor e nom o quo ordenar, mamlou o in- lista, desejando a.ugmentar o seu co1~me~· - · 
feliz Cm•vei•t\ ntt•u.vossill' os mares com sua cio internacional o ostender o seu terr1torw 
esqun.dm, St~mcnte P<t}'J: . sttlvar, CQJ~l o ª'a- colonhü P.<tra su.tisfazct' ambições semp~·e 
critlclo dolla, tt homa. mihtai' d~t mt~;a.o: crescentes, é natural quo se lem:J>ro um_ dta _ 

Dovht osi!a mttastrupho sorvit• de pt•ovoi- do·proteger a.. importa11tc colonut alloma. do 
tosit lição para tollos os po-vos. . sul' (ltt Rcpüblica. 

-Dcvl:.tti.l.mbenlOÍ<LZC.l'-llOS abrir os olhos l)al':.t 0 SR. CARLOS 0AYAI.CAN'l'I --Faz· até exet• .. 
"-vern:ios. , o que ~c-. pass_a um· pouco além das Cicio hydrographico. no interior da. lia h ia. 'do , 
~ nossU.s fl'onteirn,s ô •obl'igai·-nos a,o ostud() .. de -Rio de Janeii·o, por. amor á scieJ;J.cia _e até -
-nóssti, _ situaç[í,o, coú:io· ponto ele parJiida ']_:Jàra sonda agór;,t a.s costas d~ B1:azil.i · . . - .. -
\úna reorg/1Uização -.-seria-e- systqmatica da . 

_ nos.s·a. : m.a.rin~1~ dé_ guerra; __ .-. __ -_ -_ . · __ , _ _ · () Sn.. TEIXEIRA _ DE · SA-Isto <l.té parece I' e~ . 
: - Devia .ftrialrril~lltO nos despertar era hidi[é~ fôrma jml.\Oi~ritt, . . . . 
i•eú.<;ri. em. qrie vivémos, para. evit:11'-se mais . 0 SR . . PEltEIRA LIMA-Não ha muÍto tempo _ 
-t<ú·do um desastrr..- . -: ___ _ ·_ _ _ · - _ _ · .-. uni dos escripéores militares da Allema~ha 

-- - - ~ U'rnú.' nação deve· _(lstar sempre ·pi•evenida~ _ dos .m!lis distin~to.:;, ~ major. von~,.Ludw~t~, ·· -
_ Qit(hl,i · dí~ia que' a _r_r.1.nçk~ serüt a!UÕf~:ça,da - de_ esc!::~w1a as segul!}tes lmhas, dlgf}as de J?le_dl"' -, 
:· ·tlina :guerra i>.ór causa -do uma_ nus~ravol ~i1ça.o c que foram muito conunenta.das pel~ 

n:ldêa; dó : B:1hr:el~Gaz1il correndo o risco do tmp1•enstt _ do tempo, pa.recendo -contCL: .o 
lutá íhriiiidavéLcom a Ínglaterrà'?. A o1)iniü.o germen de futuràs _convu~sões e revira_"': :

c dpª'âptt~ paiz~s cheg()u-A sohre~altar·s~ .e o monto~.:\ C~m.M:a;~.mn d!lVlutt as, . c_onhec?,'-, 
. confllcto·c1ua.si se tt\wou. - ~- _1ua.s 11~~~~ r,e,ww~u L\ s\U\ J.Uemor w.; e par ar 
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'corroborar a.s minhas· asserções eu as repro- • 
·, duzirei. 

S-ESSÃO DE 30 DE .JULHO DE 1901 

Dizia o illustre escriptor : (Vide pag. presente volume) 

«0 desmembramento do impeeio ottomano 
estfL proximo : . o isolamento da China., .. O Sr·. Fausto ·cardos_o (pâ1;a tiina 
nova India. do Ex:ti.•emo Oriente e a instabili- explicaçtío pessoal. - Sr. Presidcr1te,_pedindo 
dade de alguns governos da· Am~rica elo <\ p:thwr;•. p:>.r<t um;~ oxplic;tção posso~1.l, nõ.o 
Sul n·os ?'ese?·vam b1·ilhantes occasiões. Con; tl>ttnsgrido, Cl'eio, o Rcgiú1ento. · 
vêm ter uma esc1 nadra para pocler dalíi E' certo que r. solicitei p :~ra responder a. 
tirar proveito. Devemos ser fortes no mar, ~m escr•ipto de que um dillettante do jorna-

. para que nenhuma nação ouse nos poi.· de lismo p:>:ulist:1• se ser,~iu }HN esfusi;.li'ir<1., e, 
lado quando se tiver de fa:;eT a paTtil!ut. » · com elh~, ·as nut.is tremendn.s injurias · · ·as 

Sr. Presidente, estas palavas revela.m o m'1.is [l,cerbas calumtli<LS sobl'C p, Repuhlic':t, as 
pcnsa.mento commum a todas as naçõas leis_ que <1. protegcril,os homens que--a. sei'vem, 
poderos:1s, que entendem prestar serviço às os })Odercs que u sustentmn. . .. 
mais . fracas · e concort•ar a.ssim })3.l'n. a. sna E' certo. Mi1S; o Coi·~·cio Pmtf.istnno, ann.ly
felicidade, apossando-se do . seu territorio, Z''.ndo <1• logica e V. justiç •, que presidir,mi â · 
ácabando com a sua independencia. · . · ~onfecçõ.ó desse documento, se me referiu ao 

A Camara. sabe que ~e_l~vantou por toda nome em termos éntre iroi'J.icos e encom":"' 
a pa.r·te um ' grito de enthusiasmo quando .os mhtsticos que me obl'ig;:un a intervir :rm 
E&tados Unidos, allegando a. celebre dou-, qucsta.o. 
t1;ina de Monri:ie pttra. se involvel'em nos nc- Di;r, essa. foi h·•,-, tratando do autor . do 
gocios de Cuba, so oppuzcra.m <i. Hespa.nha. ~s?rip~o : -« No seu urtigo, nlém .tle nuiit<\ 

Alimü os Estados Unidos absot·vet·am Cuba tnJustlÇ<t. In gt'<Lild.c fc•,lb de logica. · 
. e as Philippinas. P()is, si, JB sua opinifto,· os rcpresenttmtcs 

.-.Nã.o (levemos nspcra.r nem cont<Lr coi.U seu- dos Estados nü.o toem honextüü•.d.e nem ci
timcntos de !Jllilantropia das outl'i.ls uações. vis mo o· todos dobr·am p; . cérviz au menor 

O sé. Mon.EmA AI.vEs-Só devemos contar a.cmio do l\lto, hi.. está. o D1'. F<mstoC:wtloSo, 
com o nosso patriotismo. · ;•,quelle imp3rtincnte reprcscnt'1.nte do pc- . 

·O Sn.. PJmEmA LIMA - Actualmente do- queno c obscuro Estado do Scrg~po, <L symbo~ 
mina o egoísmo, c a doutrin'L de Ma,chiavcl liz:n~ ''· honestiddo ·e ''· intlependencia. de cP.
jmpera })Ol' toda, tt parte. Nenhuma na.ção se r<Lcter, no meio das ruirú~s gcr,~es, <tccumu
n.nimaria mais hoje a. ir n. Palestina pat'<t l:ulas por 10 a.nno~ de dominio republic_mo. 
S<tlVM' o Sopulchro de Christo: <t.lnglu.terra, Si to'clns _os representantes d·.1 Nc.~çã.o sõ.'ó 
:m~·da '~ voz oloquente c poderos<t de GL::uls- guiados polil, sac1·u (ames l~uri, ·como s.s. 
tono, quo lhe · pedht quo soccorresso os a.llirm,~ .. P,quelle ,Tcremhs, aprmt,mdo .ptl.l'<), <.lS 
christã.os pot·soguidos c trucidados no Ori- rnin;~s tlo Jorns:•.lem o chorú1tlo sobre <•.s dos
ente, Anvia os snús m:orcitnfl ao Snl· ela gr:~ç:•.s tl:~ pil.tt•in., fJIICl nã.o pó1lo evihr, é un1 . 
Af1·ica, enm a l'f'PJ'nvaçito v1a.iioni1!:t. dn f.orlo~ p:J.triot:t 1[110. mr.l'eeia. i.er sido pcw S. S. ox
os povo~. pa.J•a. fazm· : ~r twnrptisi.n. do eh.tido tla nn.s.·: \ gm·n.L e a.rn•osr.n1;i!.dt) :•.n JHI
TI'a.n~rn.n.l ti do 0J'Il.llfW· llltt:n como 11111 llOYO n.:most.hP.nrs. :tssigna.-

N;To mdstmn ma.i~ r,!;;;;üi'l movimon to~ ele I ando :ws g"l.'ilg'Oi; o:.; ptwigos macr.rlonio~.>~ 
syrnpa.thia. dn um povo pnio outro, n.s naç·õoi; Nael:t cliss:), son · ou.- Nem Jércmia.s ncn( 
nã.o se bn.tom por principios, mas poL· in te- Do!nosthcnes! Ap.3nas um homem _que ·se 
resse: dcvenws contar, portan1;o, unicamente guw. por uma. consciencia patriotica, recta 

·com o nosso proprio esforço. (Apoiados.) justa ; consciencia que, deanto dessas pala.~ · 
A nação que nã.o fôr forte e não estivcl;' vras, me faz comprchender · a obrigação 

preparada para clefender-so será sacrificada, moral do vir.afflrmar perante a Camara e· 
prevalecendo a. f'orç~a sobre o direito. a Naçã.o que não coinmungo as idéas elo 

. . Assim, confiantes e não desesperando do. c~llahorador do .E~tado de S. Paulo, que 11-t.c 
futuro de nos:;;a pa.tda. devemos esquecei'- na.o subscl'eYo JHlZO c sentenças, • que· Jhe . 
~1os. um pouco das questões intestina.s, qne ·agradeço o me ·njto haver exceptun,tlo ; que; 
tanto nos agitam c préjudic:im os nossos re- ~omo os meus -~ollegas, lho tlesprozo os 
cursos, para só nos lemlmwmos de tornar msultos. . · 
forte o nosso bello pa.iz e e<.Lpaz de resisti t' n.o 
estrangeiro, que ouse invadir o nosso tol'l'i· 
torio ou ahtcar a. 1iossa honr:.L. (llluilo bem; 
muito hem. O oretdoi· d vi·vctliiCille cumpl'i
mentaclo por todos os stJus culltJgas prasente.s.) 

Eu pt•ef(3rira. fa.lhu· pel<t imprensa c ·~ · tcn
tartt, con1o se sabe; mas, desgraç1adamcnto · 
pa.l'a mim o pm•;.t o .ÍOJ'nalismo hrazileiro, 
se suspendm•tt <L public;H:fio do cliiu·io quo me 
i<~ servil• de vehic.ulo :_i, O})inião, no mesmo 
dia em que iMn s<Lhir <L lnmo as primeiras 
linhas. 
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'85 ( APPENDICE 

Restava-1ne esta Úibuna.Para ella appellei. - -O SR.,BUENO DE. ANDRADA -E a prova, .· 
E nella me acho, para,em nome da Republica, cabal de que o jornalista. tem valor é a 
e da vm:da.de responder ao . artigo em que, resposta que V. Ex. está dando. ·· 
sob pretexto do se desenbO:r mº-a situação ._ 0 SR. FAusTo· CAa'no~o~E quem diz que . . 
moi•al, de se ajuizar de um .,.mol'nento histo- 0 _nãotem ~ Eu me refiro ao que elle disse 
rico, de se fazer 6 «balanço>> do regimi:m pre- ness9 artigo. g 0 que ·eue._a_hi diz não tem 
sidencial, se insultaram todos os homens, t 
todas as corpol;açõcs, todos os orgãos politi- valor, é falso, nã·> ·lhe a testa qua,lidacles. 
cos da Nação. . · · intellectuaes sup~rioros. 

E se insultaram como'? Em _phrases a que Realmente, que se _ Q.flirma ahi? 
não respondo, em terrnos que, não· classifico: Affirma-se que o regimeh presidencial é-
reproduzo :'-'-- escaladm·es do pode1·, expl01·a- unia planta exotica que tem seu habitat mt 
dm·es torpes elo Thesouro, delapielaelo1·es des- America. do Norte, de onde se não pôde 
b1·agadós dos cofres ptt~licos, gatunos, depm- transportar. -- - · 
"-·ad?s, abjecto~, !Jandiclos ·: • . _ . Ass~gura-sc que o. systemà parlamentar é . 
. E o que_, a: JUlZO do articulista, sao os polt- uma planta exotica que tem 0 seu habitat na. 

tlcos brazllen·os, salvo os . chefes de ~sta~o, ·Inala terra · de .. onde . se não . conseo-ue · des-
~xceptuados naturalmente por convemencms lo~ar. ' · • 
fraternaes. ~ · Pensa-se que os males actuaes nos vêín do 

O SR. BuENO DE ANDRADA-Oa Presidentes regimen presidencial quo Jmporta.mos dos 
eleitos. Estados Unidos~ · ' 

O SR. FAusTo c . .\RDoso- A representação Acredita-se que a misoria material o 
nacional, elle ·o 'declara, sem ·véos, sem dis- moral que nos solapa só se podem remedia1• 
farccs,rebuços; '<<1uio tem vislumbre ele cligni- com instituições hybl'icbs. . _ 
dade e independencia. Agachada · e h'umilcle, · Ga1•ante-se que a ·í'ór!t!a de governo é in
como os rniserav~is .. cortez ,ros do Oriente, ras- cliffeL:ente a.o progresso dos povos, uma peça. 
teja aos pés do Gove1~1w, cujos intu~tos pràcura inutu no machinismo da civilização. 
acli'V,inhar, com medo -de desarp~adar .. . » · Estabelece-se o, deçennio }l<tra so aferi!• a 

E' esp<l.__ntoso! · · identificação <los povos· com os rcgimons 
- fll~e •~doptam. · . . . 

E fof. um il'lnãe :do Presidente da Rc- E d('scobt•e-sc um:~ monst1•uositlttde politicu., · 
p~blica, isto ú, uo homem a que os poli ti- quo so assignal<~ com magua. o dôi', na deshar
cos bi•azileiros · deram o primei.w posto o monil\ reilmntc. naRepublica, entro a.s idéas 
apoiam com n. mr~ior deuicaç~ão, qnem IH'O- quo a propaganclu. oilpat·gira. o a, acção quo 
feriu essas pala ~ras ! na l'cali(bdc JH'ilmí.ra., ontro os princípios 

Louvado soja. Deus!... 'lue :~revolução escolher<~ c tts nor•mus quo 
E a.s proferiu, porque 't. Porque um11. gra.n- a. lJl'rüica sogniu •.. 

de vaidade, canç<tda do olvido que a empo- E não ó, om ~a.es condições, m~1 ~loco do 
eirava e lhe amortecia. as anci(ts o os im- erros, esse arttgo, em que se !Ot'H'am a 
petos, partira o silencioso tuiuúlo e so viera · lu~nr·a o a. dig~ida.do de toclos. os homens pu
fazer de Messias_. bltco~ tla patt•m? ... Um bloco <lo erros o do 

E as proferiu, para quo ?- Ptn•a. · ~o ~:itit(l,l' uLtraJes?- . 
o quadro da epoca o se balancoar o regi- Sim. E o vou provar. Note-se, porém que 
men ; regimen e epoca que so não com- üostos não mo océupt~roi ; e tlaquelles des
pr~henderam, . se não definil•am, se não jnl- tacarei, para os av<tlittl' hoje, os que se l'efe
garam, porque·fallecem a quem o tentara, rem li, i'órma. de governo como uma excl'e$
qualidades · .de artista, sal)io o pltil9sopho, concia eliminavel, e _á. discordancia entreo 
para descortinar e . reproduzir os claros que_se sonhara na propaganda e o que se Iu1 

. e os escuros da . alma collecti va, sentir as feito. no correr do- dccennio republic~nO, 
depressões e os relevos do caracter nacional, con1o tnna anot·maliclade politica. 
ponJlel'al' "áS causas, . calcular a direcção, . Dos outros , os que dizem r.espeHo ao pro
perceber o sentido, pesar as eonsequencias siclencialismo, ao parlamentarismo, ao dia
e evitar os desvios dos movimentos intimas gnosticó e áo p1•ognostico que se fizera dó -. 
o profundos de l'lúSsa historia. . paiz, e aqremedio que se Jhe aconselh(tra, . 

E u. prova· indiscutivol, completa, cabttl me occuparei, 'opportuqamonte, qutindo dis
tlo quo lho ·não apt•imoram a intolligoncia cutie, como pretendo, aqui, a idéa de revi~ 
essas quaUdu.dos, ollo a dou no oscripto quo são que se começa a a.brolhtl.l' na monte Uos . 
ponsál'<t, osct•ovôra o <lostinll.rlt tt l'odimit• a l'epnblicanos qnc mudam e opinião como de 
politica nacional ; osct•lpto, ondo os 1Uspa;- calç~a.dqs. · . . · _ . . ._ . 
ratos, os Ol't'os o os alisurttos l'ot•migtun o Comecemos o exame do :u•tigo pela pt•o.;. 
se disl)Oem em set•ios. posiÇ\ão l'ela.ti vn. tts formas do governo. 
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·- - · Disse eu~: á histo1·ia, o :Pro ~Ie1na sê nie destacãí·Íit :vi~_> 
· :«Não-_ teiuos:á fói'Ííla .esse (JJ)ego ·:1rít:·n,nsi· sivel e pa.lpavel, claro esoluvelno espírito·. 

gente -aqs espfritosacanhados oir-reductiveis, • Tn,l, . porém, não :é possível. ·São f1(verda;;;. •
que só vivem de abstracções extravagantes, dadeiras victiluas dos. _ma.le~ que _á~Jrib,u~ili, 

- arredaQ.os ·_: s~mprc das üJ.fluencia.s -va_l'iaveis aõs. que creem e .! emoi1strantas -~i1;túd~s ·es· • ~ 
- (htrealidade, e nemlhe-tributainos essa es: pecíficas cht Rcl5ublica, ~cnno fól'H1à de Go.: -: 

·'pecie de idolatria instinetiva; c3se culto v:erno : a iílcologia e o· l'oinantismo; 
,fetichista, irràcíonal e deprimente, só:pro_prio Deixenwl-as, pois. . _ ·:· ._ . _ . ._ . ;: . .. 
de uma :intellectualida.de geosseira e 1·ude; Doixcrnol-as, intcrl'oguémo$, -os f):tcto$, e 
:primitiva e rudimentar. Olhamos de prefc- lhe penetL'cmos a. - linguag~m, niWdi.t, _1pas~ 
rencia pccra a natureza e relações das consas, elog_uente; . eloqu:ent\ssilna . . , - ~ - >'"•,::; ,> _·• • 

-· -porque em politica, co~o em tudo 0 mais, . Que maisfere. a vista--ao ,ob.>er,~a.dor --/P,oH~. 
desprezamos o absoluto e acceitamos apenas tlCo, em .mater1a de mor.p1wlogJ:a , poll~lC~~ 

·_0 relativo.». · . , · ... •- __ ·· · . . · E' o contraste ~que, em~- ma~el'ia. de-fói'ina 
- Eo_ q_ne~~.-lê' no a.1·t_igo-ttlh·aje.'_:Nó a,·tigo- çlc _go~er,~o, :aprasentam, o v~l~\o e o_-,no-:o 
explice:çao; o que veiu depois interpl•éta.~~ e munqo . . ~mg_~ant? ~q~~lle,:- aliaS !11?-~, , el~- ' 
adoçaraquelle, selê ainda: _ «Já nihguen1. vado na e~rnral 1nde~rn~a df,l. i cty_lltzaçao 
acreclita, se nãoideologos e os romanticos,rias- lmma!}a, Vi V~ ~~1) a fó~ ma.1no~ar ~~uca, Qste, 
virtudes especificas das . fórmas de . governo ~)i' em_ge~al, _ l{olltt~a: •. moral e econo~!Ca1lle~~~ •. 

· --• . • · . · . . _ _ . . · . grosseiro amda, v1vesob a republlc~nn, •• , .. 
. Pasm?s~ mgenmdade a des~e_espmto, q_ue, _. E' ~sto·devido-. <t força irresistivel _de ,uni · 

· . d~z_endo so olha~ ~ar~ ~~ relaçoes q,ue .s~ ~e~ ideal, deJ.uná iU\lsã(),â8'3Peratição }nhe~eilte · 
rrvam. da IHL~ureza.. das cousas!· \desprezaro _a tantas_ raças, -a at·traçao magnetiCa de.um 
absoluto e so a~celtae_<? J!el_atiY?, conclue, continente; imp9ndo-se útt~-1 e inexor~v.eLá ; 

· entretanto, pela,_nnportal)Cla da_ formaJego- . historia de .. tantos pov·os;-... como._ querem o·s· 
vern.o,:g_ua~do a verdadeé que a ead0grtJ-J;~P qúe criticam _ a R!3Plibliça ~ : -~ dão --~~orno 
de ctvll1zaçao que se;.succedeu na ._ h1stor1a, causa _ d-a·· irreaularidade.3 e ~ <lo3 erhisdos-ho- •· 
cor~'E!SPOf1d~u Uina cm;ta B(letermina~afórma meus pà!Íticos~: 03 Ji1Óriarchistast~ . - . ·_ · .. -._ ::·: 
ppl1~1ca.. . . · - _ . - - . •.. . . .. . · .. ~ Não . . Não ;-ha em· política . idêal de c':püra . 

Trver!Lm. as socredades -pr.elnstol'Icas · a fórnm. Bein>'peq_l1ena .e .bem_ vu1g'ar ·seria; a ~ 
:fór~a pa tl!Iarc~~L -Teve .. o Orren te_ a theo-_ Civilização. destinada a realizal~ér; :Um-a soei e· 
cr~tLCa. ~ossum o mundo . gt·eco-l'omano:, a claçle _pódê' sithil· _ dn.- hi~toria; Vencida na' luta 
aJ.'JstoCI•atiG!l-· Fz:ue a Europa d!t mo, nal'clnca. pela ·sobe 1~an1a,_ sem legai• :l . humanidad,_e :_:: ~~_-- .,
repi'asenta.trva. Gosa a AmerJca_ da: 1~epu":' nhu11i dos grandes principios que . a. reg~J)l-; · · 
bllcana. _ . _ ;.. .· .. ~ . " .. · .. - -- · .· ... mas nenhumalhelegará;'por.certo,-. a f~i.'ma 

E, este fac_!;?, na~ o ?-1v1~ouel~enas l'~l~ç_oes de góvc1·no como)deàl .politico. - , ' ·__ _ ·· 
'-- _ huf!l~nas, n~o o d1s~mgmu no~~ r~lat1y1~mo -Em poli tica, Q al Y() c.çlin_m1Im de,tpdas __ as , 

l??litzco_! >) E, to_davm, e~sa. ex:pans~ ~de utna nações é a li]Jerda.d~, q_\i~ eme~ge lentamente, 
1orm~ de gov:ern~ e~p~c1al n.as sociedades de aqs poucos, de_1utas dolo1~osas. -e '·terri.veis, 
cada cy~lo Iu~tol'lCO, lhef3 é mhceoJlte ao de.,.. cruentas . ou incruentas, · cada voz Ihais 
senvolv1mento ! complc~a c perfeita. Mas a fói'ma serve para, 
· A theocracia é peculiar ao typo social do lhe assegurar a continuidade· ,historica, êon· 
oriente. A aristoceacia ~- caracterlstica das dição indisponsa;vel da segtir_anÇa e ti;Jciez ,âe 
sociedades doiypo grecco·romano. A monar- todo o progresso physico, piolqgiçe _ol! sopial. 
éhia rep_Eesentativa é a expt·essão ~ogica _A Republica l_lO..; .conti.nente- , am.:~rtcp.no 

.. das naçoes européas. E a republtctt ê nao é uma supet•sttçao·;umaJorça_magn~tlca, : 
11e_c __ u __ 1_ iar_' ___ ao ~vol v_er P_ olitico__ das. naci~na- u_m_. a attra_ çã. o, 11ma q_u_a ___ HçJ._a_ a __ -___ e __ -_ H_ga_ da _ a.o __ _ .•s_õl_o_-

·· ..• Iidades_ ameriCll.nas. E'- uma d<\s mcogmtas de Colombo. ·. . . · . ··. _,_ ·. -- _· 7 ~ <- -' · 
_,::deste v,asto p1'oblema ·que se denomilia ·Ai-! si a.ssim.fosse; si ella esttvêliS~)lgada . 
àn~ericanismo;. problema que OS monarchistas áS selVaS q~e ÜOS ,cerC1l111; · aó-'céo ~ge,,nos 'CO~ 

_ e os republicanos da lata. do ptibi.icis,ta • pau·· ·bre,.aó, sol que nos illumina,,ao' a.r.'éiW3·respira- .· 
--· lista_ não sabe.m ... interpretar nem resolver. mos,ào alimento q 'ue,ihg-eliimos; ;ts· dua.s· civi· · · 

E. o .·nã-o 'sàbem, _por(_{_ue ·p não enxergam, Ji~ações,j;mrainent~ ameriéanas,-qu~ ·m~dra--: 
óu, se o -enxergam, ê através .de urna lente ram:11o Mªxico e no PerU,térialil,col)l--m'a;io-. __ 
que deforma as comias, e nessa distancia Jon· .ria de razão,· cedido áfoeça dess;1. supel'S.tição, · 

' ginq_ua, em q~e as. 1;1áos se a.sseme.lham · ~ - á lei·dessa attt'açãó~ ; ~ ni·as; a.· ve:l;~ade ~é- . g_ue 
- gaivotas, senão na .. dista.ncia irifinita; .. emq11e estas· se- desenvolveram sob a'.jrit[_ue:néia:: da ··. 
'•:os astros gigante ~cos que : se ~ eq_ uilibram nà 1Úáis' ferrenha tl1eocraci!i• :_ -E~~ê, :à j'!espa;nl};t : 

abobadá infinita, sé · confun(lim1 · em -- ur!la só: nãoJlotwe:;;se despeciido -~_sobre - ella$-_Oc~j'~io., 
poei:ra de 'luz. .. . - .· - -. -- -.. _ _ fulníina~tede ~ua • ambiÇ"ãto, ,a Ame~ic11j~.i.qd~ : 
~ - Ah !_ se siUhes podesse retirar: alente, : éli- -li:o,jeteria eni 'seú seio·dU.:ás thoôer~ci~s 'iilq~'S~; i, 

·mimü•· a distancia, fazer tomar as pulsil.çõ es ~l·uctiveis . . . - . ,, . . -.:> r~.' '-
·_, . • . · .· • . . . . .,.. .... . ·- . - . · . . .. -.: .. --- --- -- · -
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· '" · .A.'PPEN'DICE' . · · - > '•$7< 

'Não é-· üni -ideal, não é uma illusão. B ~erno, solJ a ilifluên6ia, da qual se des\3n~6r~- -~~
·J1}í.o é tani.bem um producto .iriconseiênto veram-as·sociedacles resnectivas, devo tr·azer· .y 
"do:açaso".:-0 acaso é uma variante do sobre~ no peso·.e. na~ elasticjdade a inarca das lutn.$c ~ 
·natural, 'e nenhump1lenome.no se póde · iso- que a- geJ'aJ.'l\m.e do tempo que a. fm·tificou:i{~~ 
h1r;rpoi' conta O-e úm poder imaginaria, ·· Dest'arte, á J~ntidão do' desenvolvünento~:-~·:: 
da·m:onstruosa ca.deia das caüsas e elJ'eitos., politlco da Asia devia corl'esponci.er umà fór- ··. · 

A i'uzão da fórma republicana na Amer~ica ma de governo, tão pesada quão lento foi o 
está 110 prop1'io facto do seu rlcsen.volvimento seu evolver. E~ a. theocl'acia. · . . 
politico, que, ·partindo, co mo o de todàs as --Ao desenvolviÚ1ento,menos lento do lll1lndó 

: civilizações passadàs, do·.· .irregulal' para -o greco~rom<tno devia c_orrespü'nder uma fórüia~ · :_: 
_ regular; ~da; co~cÇão para a liberdade-, se menos pesu.tla que. ·aquelltt, mas rij,~, .firme ··:; 

opera,todavta, mais ra,pidamente que o da,s có:mo a espad<l, dos seu_s gene1'<1,es,, a vontade ·.:o 
precodei1~es ~ · · · _ de seus Ces<1res. E'- a al'istocracin.. . 
. Porque~ . - - Aodes~nvolvime!lto d[l, Europa, mais ra>' 
. B6rque. a circumstancia de entrar na fusão pido, devia _corresponder uma; fórma que tb .. 
:das_l'aças, de onde- emergiu esse gmpode vesse, ·;J,o mesmo t(3mpo, o pes3 de suas 
soci~dádes, · .um elemento mais ·civilizado· tradições llistorlcas c ·a plasticidade de súas >' 

·que os que entraram no cahleamento, de co1.1quistô.s lilHwaes: é p, mõmwchia, repre~-· 
·· óndé salliram as ânteriores, c o facto de sentativa .. 
appàrecerem . ellas · na · historiá, quando a, ·A' Americm, porém, cl.uo,p~a acção dÍ.ts leis 
humanidaâe j<i tinl;la attingido a. um alto de he1•ança progr;essiva, .resume o caminho . -' 

,grão de cu1tura, lhes fa.cilita,ram o desonvol- üí.ta.Lde aprendizagem política, dêvht cor- : 
vimento político, .a.travé8 do caminho fatal 1'esponcler uma forma qüe, pela sua flexibi- < 
.que toêl.os os povos percorrem, da prepo- li~ade, pudessésegqil' · tts variantes abre- ·"' -
·tencia/ao direito do arbitl'io <i lei,.1.ht violen- ·vi<tdas, p,s_ mutaçõe~ momcntaneas do modo- , 
cia á liberdad_«;~, da guerra tt p<tz, da, confu-. de smitir e de pensar das gerações que, ahi . 
são i1 ordmh. _ . . se succeâem. E' â ropub1ic.1 democra.tica. .· -. 

As sociedades -americanas i'azem ... não ! -E, como mt historia, <t semelhança da na tu- . 
vão fazendo· esse percurso em um periodo'tle reza-, tudo se prende e se relaciona,, surgiu
tempo infinitamente pequeno, :l:'elati'vamente ·naturalmente <~hi ess:1 iorma,que,maistarde, 

-a.o que Roma gastou para. ir d(ls cqmmunhão seimpoz ao Brazil, o q ual,désviado, por ins.; 
mantida pela 1orçn., no interesse da pilha-· tante~. doseu grupo_ de civilizttção, va- .' 
gem, organização jurídica, da· vitla çivil. ao gueava ocios<~mente pelu.s curvas d,!'_ um < 
qu~ a Europa consumiu para it• do <tb~olutis- epi:-;odio imperial.- . . . _ · 
mo ao constitucion;tlismo. . . · E ~e impoz como? Impoz-sc om virtude · 

Assim, os élos da evolução política greco- tle uma revolução sem sangue, sem vlolen
romana se·. podem. contar por decadas de cia, sem ruído o ·. som -despeza; o que qum•-. 
secqlos, os da européa por_seculos, ao passo dizm·. em vir1;ude de uma revolução, que não 

·que os da Ame1•ica se:Coittam por vintenas de foi·a·_oln•â do homem, mas. da llistol'ia, que, 
/t~nnos. · .. · um impulso destruir<t o f1•ucto al'tificial da· 

Esta .. differença de desenvolvimcmto poli .... razão transviada: o imporio; é insinum•O:·: , 
-tico devia neces:;ariamente aoa.rretn.1• uma o natural quo a razão os~larccida aceeitou :) 
diffe11ença qualque~· na,s fórma~;~r&..:péctivas e cültiva: a l'epublica. · · 
de gpverno. _ · .. . · .- ... · . . K ó do um phcmomeno dessa natm•ez<"'.; de 

. :· Eml;>i(>logta, éincontestavcl e incontesta- um facto, que se deduz das l'elações noces- · .. 
· do,-g: c}esenvolyiinento das funcçpes está· eirí sal'ias .d~riva.das da. natm•eza das cou~as' .~ 

· êornpl~ta correlàção co:rp. o 4aã fó~'màs. -- hümanas; ·de uma." lei- c1ne se conclue da. .'-
.... _ ... Ahi, .a •. estrl,lctlJ;p.a, •-· externa e .interna,,· cio historia; de um principio,. que o «relattv:is1UO ·: 
,, ~9.r~a,n1s.rti9 - se . a,ç]1a· éstreit~niente ]Jga,da · ~ po!ftico»:'a(firroa e impõe; d.e uma eondiçã.o: ..• -
;··sewmpdo·de .viyer;. ao seu fu_[lcc~ona.mento .. do-p,rogredh· hu.mano; q11e se diz ser.., creuça•~:: 
~ :A:-historiadó .. des~nvolvirilento :m,orphologic.9 ·deideologos e, romanticos ! ' . · . . . . · _,. :·: 
~~~é i~qalm13.n.. te a' J:J.istor~a êl.9. des.envol vi1IlOJ1to . : . Mas <não admira: q:ue assim o· pensàsse que1l:!;:~; 

.,·~ physiologico. .·' . , _.: -. .· . . . . . •·· vio, ~cl):eiode pasmo, a d_iscordanci.a. .entre .. a'-;-.: 
· ',·_ ·•· Pois bem.:Ntt o~·.dem · social~ a Il}eS~]la • cor.., rep_ublica q-ue. se pregara e a que se pratica,~<~'< 
·-reíação'·d~.fót~mas ' a fuq,cções,Se verifica _E, _.•Ouçaino1-o. Co.nfrontàr; di~ elle,·« o:no~s,o·•-. 

·seassin~ é; si o. processo de -~ultura polit~ca_ dn; · .idea;l;_ aquelle'-pelo _qm11 sempre !}C;lS bate111:os·· ·;. 
America esta, admittamos a .hypotheae, · ].)111'!1 nos saudosos tempos dtt ·prppaganda, ;com o.,;;: 
·a da Europa • na razã.o. de alguns lus~ros_Jlq,ra- que. se. tem feito· n~st~s. ultimos .· I o al}.l}.o_s,y~·i 

. ü)ll século, p<~ra a de-Roma,, na·razao de um om nome· da Repubbca, .é reconl:J.ecer--cow·. 
'--~ec11lo pâra . uma· decadt~ dellos, e para a do amargura que a. ost1•uctura política que 1e-· ;: 
:.:· ·~Qrient_e·,, o ;Egypto, po~· exe!fiplo, na de um va.ntámos, cheios de enthusiasJn~ e de f~,, 
L · s~cu~? . _paro. um mllennto; o, fórma do go· soln•e os destroços- do antigo rcg1mcn, nao.' 
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tem sido mais do que uma long,t . decepção, 
·.um . desengano mor.tificante ás nos.~as maii.; 
ardentes aspit'açõo>.» . 

Não se póde revelar maior f'<tlta. d; conhJ
cimontos philo.;;ophicos, ign)l'a.ncia. mais 
com1)lcta d<~s sciencias, que são, p:)r assim 
dizer, a.s moletas do publicista, do politico, 
do esta.di,;ta, dos .qnc, d3 peeto ou de longe, 
directa ou imlirecta.monte, S) occup::tm e 
.:preoçcupam do homem em socíeda,de: tt psy
chologia e a. soeionomia. 

Effectivamenie, nesta, não se rogistfa. o 
caso, que ssria estupendo, de um prin· 
cipio se trc1nsfundir no organism1 social, 
sem se · prejudicar mü. qua.llltiel' doso, na 
foema, na essonci<t, ·na expros3ão c no brilho. 
O ~ncessan te_ conflicto das idéas, sentiri1en·tos, 
actos, ínteres3es, paixões, qne, na socied·.\de, 
se contrariam, S::J repellem, se oppõom, se 
degladiam, o rtnnodelaria, e, de facto,· o re· 
modela. E perante aql!Clla a psychologia, 
não se comprehende o facto, que seria mat'<t
vilho.>o, de uma idéa deséer da ment3 pa.ra <L 
realidade, do snhjectivo para o objectivo, do 
abstracto para o c:oncreto, do espicHo para à 
lüstoda, sem sn nioclificar, se dc;:;figurat•, se 
u.fcar . . Um tal acontecimento ser i:~ cont;ra
:eio ao feitio fb. alnn hnman:.t. N:l.o se 
realizaria. .. . 

En podia, pois, sobre esta q ues ;ã,o, pat'ttr 
ac1ui, e dizer que Jlalla ha de ach11iravcl no 
que sorpeehcndcu c ma,goon o e'scriptoi.' p.tu
lista. Podh. Mas osso pasmo é uma tll1s fór
ÚHLS dessa oxcla,mação vulgar, cor1'cntc·, tidi
cula, lnac:ad<L a cada momento, <t Cit~la, canto, 
a proposit.o de e;),ci:1.!?Ucccs.;;o, pelos Mstol'ico.~ 
quo sn vã.o tornando' !Jy:-;toricos c mt;oreis. a 
excla.maçiio de qun cstu. n@ e a Repuulica 
qv.e se sonhara. 

E como é PI'eciso deixar bem aclaeada 
.ossa, sltnação que cntJ'istoce os patriotas, 
dosilludo os croJftes, al"ngontn. os dubios o 
nlogr·a os inimigos; o como ü om nome d.a 
psychologia quo ollc quer salvat· o ptLiz; que 
ello annulla o valnr d<ts f'.:n·ma~ de GovCL·
llo; que elle cl'itica o ragimen presi!lencitü; 
quo sUe nos insnltôu; ou lhe vou dar, pal'a 
que 'a tr,msmitt<t · a todas as victimas desse 
hysterismo e dessa · . Cât!?rilid<~de, a licção 
de psychologia., em qiíe:~ se·;Í'~§Qlye . o famoso 
ca.so, em que se descobre ·a fu~is _horrenda 
monstrLwsidade política. · · ·.-. 

Em que consiste es.~e caso~ Que, athiã:l, se 
admira ahi ~ · · 

Uma divcrgencla dê doutrina e de condu
cta,, ou, mais áb.-Jtractamente, de pensar e 
deag.ir. . . 

Más, que ha de · admira v oi iüsso ~ A · alma 
não é unifol'IDO em sua cçmtexturt1, ·nem 
lhe s(~hem dá mesma nascente as idéas e. 
os actos... · 

A' luz d<.t scienciu., se lhe descortinam 
a;;pectos simult:1.neos que differCLJl e diver
gem . entre si. . Lobriga-se-lhe a e~phera de 
ideaç~í,o clonde o pensamento, liv1ie, se evola 
nas azas d tL conjectura, nas irradiações da 
phantasia, nas voragen;; das ah.;;tracções, nas 
espiraes do raciocínio, e galga o conheci
mento das cousas, como uma aguia o cimo 
azulado cht'3 mont<tnhas. 

Diviza-se-lhe O l11UlldO affectivo, donde O 

sentimento S<Lhe preso nos h.abitos, vin
culado nos costumes,acorrentado nas opi
niõc.> definidas, generalizadas, acceitas, lJ~r
correr, sem az,ts, vagarozamcnte, a 'orbittl._ 
do conhecido, do nor·ma.l, c )mo um :passaro 
pl'isioneit'O o arnhito de s~ta gaiola. · •' 

I~ntrevê ·se-lhe a região instinctiva, onde a. 
emoção im1nohilizada, sem agitação, sem 
vida tle::;perta. para repetir. como um 03ho, 
inconscienténumtc, a im_pl'cssão que o habito 
acumulàra c a hol'Cditaricdade fixàra nas 
profundoztts elo: orguniilmo, onde .o insi;incto 
rasteja como um reptil p31o fundo das vallas. 
· Eestes dominiqs são distinctos e indepen
dentes, tão independentes e distinctos, que, 
conformo o attesh a psycltiatl'ia, qualc1ue1' 
dell'o;; se pMa, por influencias morbithts, mo
difical' pt•ofundamente, som flllC, por is3o, 
se r cain tam e se perturbem os outt·os. 

g di varsa.não é n. feição dn. a1ma. uo:;;; :povos · 
e da humanidade . 

Considerac•U. em ctwtlquor ph::t.sc dn historin 
desta. ou un.qu.)llos, . o tt vcreis elo mesmo 
modo. No Ycrl;icn, distingnil'i~is um pequeno 
gl'upo, enj:L~ id<hs se éal.lmm lJOl' modelos dos
conhcdtlos, novos, origimuis; quo se consagra 
a p!'lsquiza.s do torht sorte, f'az uoscobcl'tas· 
cxcit.a cscantl:tlos i ntellcclinaos. São os nto
pistas, os rorormatiores. 

No con tt•o, achareis uma grn,ncle maioria 
quo só pem<L pelos mo1des conhecidos c cor-
1'0!1 te.; ; tu!op ta e defende as idéas com
l111lllS c vul~iu·os; não pesqniza, não dcséobre, 
não esca.nLli.düm. São os Yil'tuosos, õs conscr
va.dot•es. 

E n;.t base, enconti•arcis um outro pecttiCno 
gt•upo, cp.te nem accGita as idéas da minoria 
supGL'ior, nem se conforma com a mw.·al lia· 
maiol'ia mêdia; não descobre, não tl'~halha, 
não produz; espolía, depreda, as.:~asaina. São 
os refractarios, os Cl'iminosos. 

Pois bem. O reformador syrií.boliz11 cí pen
samento conectivo, elaborando novos ideaos; 
o consorva<lor representa o sen~iniepto 
commum i'oalizando os idcaei! da hot'a·· e ·o 
rcfi'<Wtario eúcarna o instincto dos ideaes -
pass~dcs. . · · _ 
· Aqui, pois, alli e acolá,· no i~1div.iduo, na 
socie,:ade c na especie, a alnitl. não tem uni
formidade .. VarüL·lhe a physionomia como s'e 
o todo fo1•masse regiões de cs~uctm'a dift'c
rente,., 
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De cstructura diffcrente, sim. Porque a. 
c.=;phcra. id.ca.tiva. tem a cspansibilidade dos 

. corpos ga.zosos-; a sentimental a consistcn~ 
cia. das m ·1 ssas licplida.s, a instinct l v a, a re
sistencia da terra firme. __ 

São, como se vê, domínios diverso8, dis
tinctos . . 

E é desses doniinios que nos sa,hcm, como 
rios de ma.nanciaes dilfor~ntes, as · i(léas, os 

. ._ actos conscientes, e os inconscientes. 
Do pensamento surdem noções, · conceitos, 

thoses, generalizações, leis, princípios, theo-
ria.s, dou trinas, sciencias. · · 

·Do sentimento brotam affectos, crenças, 
cultos, amor, fe, confiança, actos , a con

. ducta, a pratica c a acção Jnunana~. 
Do instincto provêrn os movimentos ra

.pidos, . bruscos, firmes, seguros, inconscien
tes, que, deante do p3rigo se nos desperti1m 
subitamente, e. subitamente, se revelam. 

_. Mas não fica ahi. Ha mais. Essa diveesi
dadc da alma humana, _ não é de natureza; é 
de grão. Essas regiões são trechos do mesmo 
territorio .em graduações desiguaes dt esta
bilidn.de. o mundo dos sentimentos é a parte do 
das idêas que se assentou, se condensou, se 
definio. Formam-n'o _as noções, as doutri
nas, as thooria.s, os princípios, as lej;:; , as gene
ralizações, as theses, os conceitos c q.s noções, 
que, na solidificação .crescente a que tudo, 
ma teria e espir~to, se sujeita, tom<Lram maior 
.consistencia. E' a 11a1•te da matet'ia, intelle
ctnal gazeiforme que se liquefez. 

O mundo dos inséinctos é a. porção do elos 
sentimentos, que. mn virtude drL mesma lei, 
saiu <la consist;enc!a do liquido paPa n. dure· 
za. cln. tm•t•a. E' a parte da matel'ia sem r.i
montal ondulante fJUe ::.:c e:stract.illcou. 

Ha ainda um teL'l'eno escuro e insondavol, 
quo fol'ln:t, por assim dizer, o subsolo da 
alma. humana, e do qual me não occupei: é o 
impet>io du.s abm·mçõos. teocho ele .instinctos 
que o tempo petrificou. terl'<t que r~e fez 
granito, ba.r1•o que se fez rocha. 

Ah ! â alma humana ! 
Bem a podia representar um monumento 

que tivesse os cimos vaporosos, e S3 fosse 
cond.ensaudo para. baixo, a.té offerccer nos 

.alicerces a rigeza impenctravel do bronze. O 
ü.pice rememoraria as imagens que se defini
ram em idéas; o centro, as idéas que se con
verteram em sentinientos; a peanha os sentí
·me:gtos que se mudaram em1mtinctos; a base 
subterranea, · 03 instinctos que se fizeram 

· aberrações; e, o todo symholisarüi.- a série 
infinita das utopias qué, nãpelejâ intérmina 
di1 vida, se foram transfigurando erri vm'
dadcs, em opiniões, · em regras, em costu
mes. e se revestindo de fórmas duraveis, 
perpetuas, . na religião, na a1•te, na in
llnstria, na moral, mt politica, no direito, na 

Ci\mara V; li! 

scicncia, em todas as crcações, que se cru
zam c se recruzam num unico tecido: a ci
vilisação-monstruoso archivo . de illu§ões 
co!l.gelàdas, construcção gigantesc~ que 'tem 
por architrave o sonho do genio, c! por base 
o instincto do refi'acta.rio, a aberração do 
clelinquente.· ~ 

Sim. Porc1 ue a aberração sae do instincto·, 
o instincto do sentimento, o sentimento da 
.idé<t, como o granito se origina do barro, o 
barro da agua, a . agria do gaz, o gaz da 
materia ieradiante.. . · 

O.· espírito tem o mesmo feitio da ma teria 
universal. E' a copia desta numa .téla. in.vi-
sivel, i~npondera vel ! · 

Mas, si assim é ; si o·· acto provém do 
sentimento, e não da idéa; si o sentimento 
é a. isJ.é .l que dominava e .·não a que do
mina;· ~i o sentir de hoje é o pensar de · pas
sadas épocàs, como o pensâr ~ctual ser<'~ o 
sentü• do.~ vindouros ·tempos; si, por conse
quencia, em cacht individuo, o espírito vari:.t 
como varia o globo; se, emfim, o pensa
mento e o sentimento divergem, destoam, . 
não se confundem; internamento haverá. ne
cess;triamente entre as mariif'estações exter
nas de urri o· de · outro, en.tre ~L idêa c a 
acçã.o, ef).tro o ,que. se conclue e o que se ex
ecuta, discordancia visível, contradicção 
palpavel, dissonancia completa. Eis ahi a 
razã.o da disparidade eterna, verificavel e 
verificada, dtt inspiração o do impulso , llo 
que se pensa c elo que se faz; 

O scoptico racio~..:lmt livremente sohre a 
não cxistencia do Deus ; nega convictamente 
a immort.alida.<Le tltt alnm; M'tlem-se-lltc nas 
cltammas do pons i~mónto, fogico ·c incono
cla.sta, a,;; supm·st,içücs 1lo todos os matizes, 
flUO, assim, se evapol'am e se dissipam; e, · 
todavia, cllo é incapaz de dormir em um ce· 
miterio, e, n.o passar deantc de um templo, 
do cujos ~:leusos dcscr·ê, de cujo cultQ,sorl'i, 
de cuj'tt fé menoscaba, so.commove, tira in- . 
stincti v a mente o c.hapéo, c, instinctivamentc, 
em• v a. a ccrviz ..• 
.. o' re{'ormador propaga bellos, princípios, 
seductol'as doutrinas, theorias pcl'f~itas, mas, 
na praticaprocede · como procede a huma
nidade tosca e vulgar, a quem, aliás o seu 
genio _esclarece: e ab1•e caminho . ~- . 

- Que é a. pÜilosophia ~ Que é a religião ? 
A primeira é . uma collecçã.o de princípios, 

formn.ndo um corp) de doutrina; uma theoria. 
que m_liformiza o }Jens '.r, ma,s não determina, 
o acto, ·dirige o raciocínio, -- ·mas não norma
liza a acção. · 

A segunda. é ,. um con,juncto de dogrnas, 
constituindo um codigo de regras, preceitos, 
normas, que influem direct.ttm(lnte sobre n. 
conclucta, u, mollificam, a rognlam. 
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- E' a. grande dilferonça entre as duas isto, ao· contacto da vida real, se desfaz 
.croações: a religião se reaHzt\, a philosoplüa, como flocos de nelJliria ao sopro das brisas. A. 
não. ' thooria aconselha o respeito mutuo ·das 
· . Mas, essa distincção se não obsm•va no opüíiões e a · realidade -afia as garras da 
começo (las religiões, e não se. obsorv~_por- vingança contra as opiniões contrarias. Crêa -
que todas âS religiões foram, ··ontr'ora., phi- os mais bo~los e os m~is perfeitos systemas 
losophic::ts. _ de govcmo o do administração, a lei os pro-

A philosophia"'·é uma fórmula interpetea- scr~ve e llles .dá. um - corpo através. de 
i;íva do universó a lei do nm principio, e cujo_ tecido sentimos correr a liberdade -e ·a 
todas as religiões fvr.1m philosophias que ordem, como o sangue -circula nas veias do . 
procurar(1,m explicar o Universo ao clt~rão um organismo vivo; e, no entPctanto, a con·-

- do sobrenatüral. O Deus d<~s religiões é o ducta humana segue c_atninho opposto. E, s~. 
principio· do S.Q~rena.tura.l, reduzido _v._sym- por acaso, se procur;t impoi; violentamente 
bolo. Moysés, Buddha, Jesus, Ma.homet, fo- o systemaqüe o pensamento géra c a que n.loi 
ràm philosophos, que, ao annunciar suas dá corpo, bem cedo ellc se dissolve, se tran
doutrinas, não tinham a consciencia nitid(L, sfigum c se reduz a uma carlcatura sem 

·de que, mais tartle, ellas ·so transfigurarümt que os P!'incipios qllC o constitu.cm .se lo
em dogmas, as suas idéas em crenças, as grc-m fundir na vida pratica, dos associa(los. ' 
suas concepções em cultos, c. em di vinda-. R 0 direito?, o direito, forl'nilla suprema- -
des, eUes pro1nios! da Jüstiça nbsoluta, dú. l)az suprema o da 

A religião'~ é uma philosopltia que passou ordem perfeita, no mundt> moral, só· se _ 
do estado vago, ainda que claro; de idéa, ao reaHza pela luta, pela desordem, . pelas __ 
estado definüto, ainda que confuso, de senti- injustiças reln.tiva.s. Um infinito, ahi, m~deia 

·menta. E' a thooria que se fez fé. A philo- cntl'e \~ utopia. e <~ realidade, a theoria e 
sophia é uma. religião om estado (lo meio- a sua rcalizaçã_o. · 
'cinio, uma. doutrina q_ue não tomou consis....; . . _ , _ _ 
tencia, um tec'ido intellectual que ainda se A utopm.sao Buddha,, Zenon , Je~us, procla-
não mudou em tecido mo1•al. Mas, porque, !lla~do, 11? tempo om que a pwdade e a 
com 0 tem:po, os conceitos se conv~rtem em. J~Stiça se 1so~avam na cl\Sta., _IN creçlo :,e .. n~ 
dogmas, as grandes conccpçõc; om cultos; ~lda.dc, um so Deus para o u_mvorso e uma su 
as creaçõos intellectun.es em moraes, as plti- JuStiç~a :para a terra. 
losophü~s em religiões! . , . E' o mundo .nnido como uma só familia, 

Porque? Porque, ao" través das gerações, igualado por uma ~<'J lei, ha:I'monizado por 
o pensar se va.e transfigurando em senti!'• e, uma só fe. . _ _ 
11. medida qLle essa convm•são se vae pro- W Jorge Podiebra.d, rei da Bohomia, ex
duzindo na. intimidado da n.lm:1, nas pro- pondo perante Luiz XI, rei de França; em 
fundezas da 1üsta.1·ia, a utopia se vae fazendo 1404, o plano da emancil)ação dos povos e 

· opinião, o, á. sm~·- Sllpêt•ficie, ns id.éas so vão dos re~s. por meio Llo uma colligação das po· 
traduzindo em act;o, as thoorias em contluct.t~, tencias secmfdarias, quo impedisse as aggres-
11 rloutt•ina em aà_ção, o sonho em l'calida!le. sõos e as gu_erras. 

Porque 1 Po1•que a idét~ é a imagem per- - E', no mesmo fim c no seculo seguinte, 
ccbida a l':teiocinaLla, a c1•enca a iuêa sen- Henrique IV, ue França,o seu ministro Sully, 
tida, o a supol'Stição a Cl'onç<~ cristalizadt~. concebendo a republica christã um conselho 

Mu.s, do todas tts.creu.ções humanas, as em amphictonio onde resolvesse as pondoncias 
que n. pcwcnne desharmonia entre o sonho, a .e torna,sse as_guerr11s impossíveis. 
pha.ntasia, o desejo c a realidade niais se E\ nu seculo XVII, Eméric . d~ La. C~·oix, 
accentna são a 11olitica e o direito, pois que, acreditando nos resultados Lle uma dieta in
ahi, as idéas se fazem para fle realizar e .Q~o, ternacional permanente;investida do poder 

, como na pbilosophia e na scieocia, para de resolver toda.~ as questõe~ _)n~el'na
.base. de novq.s especulações alJstractas, de cio.oaes. - . - - - .. :_ · . 
novas indagações logicas. ·. E ', no me.:m1o scculo, Leibnitz )31lst0n- -

Seg).li, escrevi eu em um dos meus livros, tando a mesma idéa,e exhortai).dGpara: a .rea~ .. . 
segui em cada seculo_o movimento político .lizar a confederação - (las _ naçõa~ eurQpêas 

-doU:trirra.rio e o movimento real 'da condueta sob a soberailia ~do Imperador da .J\,llemanlut . . 
·humana e; sÉmtireis, pa~pavel, visivel,-coni.; E' em 1693, Williar&- :Perm, se ·bâtendo _ 

:... .. · pleta, .. esaa discqi·dancia entro o pensamento pelo l:}BtabetQcill1ento d~ 1 uma- _dieta, _-por •
~~-· ~ que gera as theorias o o sentirqento que meio da qual a Europa.· evit~sse · inteira.men~ 

·~ · . .:determina .as· acções. . _- : _.- -.: --. . - .. te a ·guerra . . ~, . . _ . _ .· · _ .. 
· · Realmen]e,o pensamento formula as mais E', no seculo XVIII; o abbade de ·: Saint -

bellas doutrinas, doutrinas.· em: q11e ·a liberda- Pierre, defendendo enthusiasticameirte a 
. .:de o a ordem . se harmonizam dê um modo idéa da · p<t.z . univet•_sal, e . dando - -corpo a .- _ 
, ___ :_ ~aravilhoso . e. -_irreprehensivol ; mas, tudó e~ sã pensamento -. (}rn livros diversos.. - - ~ -_ 
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E' ' Rousseau, lhé fázendq a -- eloquente E' :O mundo poderoso ambicionando o .::···; 
· exposição das idéas . e lhe defen.dendo a mundo fraQo, ambieionando-o e o conquis~ . 
doutrina .- São Goudard, e Mayer, propon(lo, tando! .. . · 
para a-ssegurar e manter a paz européa; con- O sonho é ci direito se avolumando atravez ·; 
gressos analogos aos de Saint. Pierre. · dos seculos, se transformando em caudal, . se ·.:: 

. E'. essa idéa se alastrando sob todas as apurando, S3 codificando e se procurando ~ · 
fórmas, se diffundindo á . rosa . do todos Õs rcali~ar por meio· de tribunaes. .' 
ventos, ·e creando ·ol'gãos de publicidade, A rall.lidade é elle, ser~embargJ desse-
como o Con·eio e o Mensageiro da .Paz, for.:. ideal em que collabol'a,ram es}liritos eminen
marido ~ociedades na Eurqpa e .na America tês e gene1•osos, seguindo ô cãminho üttal 
e fazendo< surgie associações· pacifl.~adoras de sm~ evolução, obedecendo á marcha 
de todos os ' lados; · · iheluctavel, por que passou o direito pl'Í:- · 
· E' a mesma idéa avassallando os ... espidto9, vado e ,está passando o publico. E' a . paz .· .· 

· · e fo:r:mulando em 1863 o peo_iecto de uma das-Rações, em vez de -- se realizar segundo 
diéta européa permanente de paz·para jul- os moldes indicados por philosophos, juristas, 
gar das questões ·internacionaes- projecto .estadistas o refoi'madores de todos os ma-
que Napoleão recommenda aos o~Itros .sobe- tizes, . passando da. · lucta ú Çtrbitragem, e 
ranos. · · pon(lo assim em evidencia o mais completo 

São Seeley, Aberley e Laveleye, ampãro.n- anachronismo entre os princípios pregados 
· do a pretenção do.'\rencido de Sedan. nelos que apostohtlil. e a praticajuridica clM '; 

.E' a vasta litteratnra jurídica que se segue nações ! _ · . -
parallelarliente a_ esse ingente esforço que E porque~ Porque se nã:o põdem. uniformi~ . 
visa realisar o direito internacional por meio zar, harmonizar, consonar, no commercio · 
ão tribunaes, procurando tranSfo1•mar a.~ social, na convivencia hümana, na prati.ca, 
pruxes, os usos, os habitos internacionaes em idéas e actos que -tem lio espírito vertentes ,o. 

regr(l,s -e princípios e _lhes ·da1• a fórma di1ferentes, distinctas, antagonicas. . ,_ 
codificada. . · . Porque, pois a essa sorpreza e essà dôr <· 

Sã.o l3entham, Katechai1ausky, c peinci- deante da discorrelaçã.o, verifi.cavel e verifi- .· 
pn,lmente Blünstschli e . Fiori, que, mais cada entre o pensamento que , se defi.nü·a na-,~ 
que os rlous ·primeiros; fruiram tli· glorüt de propaganda e a conducta que se tem segtli· 
ter mais positivarmente concorrido, por meio ,do n ·.t -realída(le, CJ:!tre a theori~ e a pl'tLtic~_ .. 
da coricentração logica de costumes incertos da Repubica? ·· _ . 
em regrai definidas, parao avanço das scien- ·· Porque, so a theoria · _ provém ~ da intelli-:- ·:' 
cias sociaes, c partt . a realização da vasta genéia c a conducta do sentimento ; se o 
~mpreza · om que innumoros outros juristas sentimento _ representa a idéa que foi e não 
teem trabalhado e tmbalham:a paz-uni- aqueé;·seatheoriaéaexpressão desta, isto 
versaL . · é, ·dosentimento que tem de ser . e · não do )' 

Tal é o sonho ; tal ó a utopia; tal é a theo- sentimento que es·tâ ?. _ ~ 
ria; tal ê a dõuti'ina. _ _ · Porque es.)e pasmo, que transforma em 

E a I'ealiLlade? A realidade são a escravl- absuedo um phenomeno natural,logiéo, fatap · 
dão," o ratrocinio, ri, devastação, a morto. , Pot•que esse pasmo, que enfràqliece a · fé Uos .,. 

E' a guerl'l\ predominando como o modo republicanos e alenta a esperaliç1tdos restau- : 
incontostavel de acquisiçi:i:t) o - ~oil.sorvação da radoresc1 · . · .__ .. · · _ ~ 
pt'opricdade e da soberania., como fórma de Mas, allegará o disparata,do· sociologo o 1 

co-existencia das classes e dos estados. hnNcr em seuescripto, affi.rmado: «que já é ;· 
E' a humanidade passanqo a maior p hase decorrido um . decennio dépois que se procla- :. 

do sua oxistencia nos ca!Ul)OS de batalha, mou a R(3publica ; que o p:üz já teve o tem-~ 
..terronode que ainda não se retirou de todo. po necessario para fazer a _ experiencia do· 
. E' . a estatística computando os _annos de novo regimen; q_ue a conscíencia nacional . 

. gueri'a o ·elo paz; a contar do . secu:lo XV,- deye estar preparatla pa1•a · pronunciar. o,,; 
· ·antes·deQhristo, até nossos .dias, e veri~- se:ujulgàmcnto .; que a rhachinã politicá; ·2 
c~ndo 3..130 de lut1t P<l-ra _ 227 -de p~z!:! _ _ moritada a 15 de ·noveniyro de 1889; já te·v;~r· 

Sã9 .os-reis assigpàndo, durante esse p3- ó tempo preciso para fazer a sua. exper~e:rb>' 
.riodo, 8.397 tra~ados :d~- paz com a clausula cia-.. ; que · é • chegado o momento_·de apre.-•::· 
de urriéi: grâ~d~ d_ui•ação, e, muitos_ delles, cia.l a com_ justiça e de ~izer ~om franq_ti,eza';. 
com.a ,d:edur<J,çaoeterna; : ~e,<:no entretanto; o q1~eella e ·· e o que ell<t yale;» · '· .- . : ":;. 
não·:durando~ elles; ... n.a média, 1riais de. doJlS . ·Sim; -E' _certo·que· ó dissera. -·-··- Ma,s, _ .. é- esse~ 
annos ! .• . · ·. ·. . - ·_ · · .. ··- ·· __ · ·, · ·· · . . ·._·. · ·. ··• . . . dizer que me. reforça a. opi:rJ.iã~ de que "~sse .• ~ 
. E' .. a Hespanha escravizando. C~ bae a j\.me- Messias;. sem-. i)lSpirações • e sem impetos;. J?.ã..o.~ 
:~;iea do Norte ma.tandõ a Hespab.ha. · •· , . :t~m . a mais ligeira~_!loç~o da alma ~!1-maJ:la;',· 
· E' a Inglaterra destr~~o o _. Transwaal.. nao conhece a psycholog1a, de que altas tanto 

·E.'-. a Europa anniquila,ndo,aGhina. falla. _ · : _ ·' · 
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92 . APPENDlCE 

. Quo valem dez annos na vidn. de um povo 1 f Assim, no primiiro caso; a phrase ·é m 
Que xatem, maxim_<\ quando se trata da ada- disparate ; no segundo, um absurdo ; E• 01 
}.ltaçao tle uma. so~Ledade a uma theoria po- ambos, a prova de que o seu autor mto cc 
litica, 1 Que valem, qmthdo o fact0 implica nhece o significado do vocabnlo . psych( 
~L conversão tlo pensar em sentir, da idéa logico, adjectivo que · se deriva. do nome d 
em acto '? Que vu.lem, quando iss:> exige um sciencia dos seus amores : a psichologia. E 
trabalho combillitdo da, euucaç~ão e da here- esse o howem qtw, em nome da psychologü 
ditariedade, ~i'üa len~a elabor:~1.ção physio- nos insu~tou; que, em nome da psychologi2 
logic<:l., um de:tn.oru.do pl'ocesso de evoluçi).o pretendétl fazer a critica do regimen pres1 
mental ; cousn.s que se não podem elfectuar dencial; que, em nome da psycJl01ogia, s 
no curso da vida do individuo, mas ao travez propoz annu{ar a valia das. fórmas política 
de gerações, no evolver da socied ~~de '?. no pt'ogc.esso dos povos; que, em nome d: 

·- _ Que va.lem dez· a.nnos, pois? psychologia , quer salvar o paiz da lama gu 
Mas,o Sr. Alberto Sa.lles é um philosopho o diz afogar. E oquet• como '? Com mua inno 

que não possuo, claras, as noções de tempo e cente opinião de Story; opi1 ião c1ue elle ven 
espaço. E' um.psychologo que não conhéce a proclamar como se proclamam na& praças re 
significação c a extensão tlo vocabulo «psy- medios que fazem milagres, drogas que fazen 
chologico» de quo hnto usa e i1busa, c1ue no mamvilllas. · 
seu ultimo al'tígn, o que fez para explicar o Grande cousa. é se ser il'mão do un: 
pr•üueil•o, o cmpl'Ogou dezenas de vezes. homem altamente collocado, de um rei 

«Queremos, diz ollc, delin0ando 9 seu dou- ainda que entra nós, as magestades passen 
. · rado anhelo, « tJUOl'omos na administ~·ação a como passam a frescura das rosas. 

moralidade e tL justiça, mas nascidas do sen- Já me eram conhecidos o nome e < 
thuento da. logalicladc, como a expressão -feitio intellectual do Sr. Alberto Salles. _De 
psycltologic:t (1:~ conscicncia do dever P.9- 'um e de outro, espírito e· nome, me deu noti· 

- Iitico.» cia a leitura de uma. avolumada obra de su1:1 
Que siO'nifl(\a. isto? lavra a Política Repttblicana. . 

. Que q~er dizee «exp1·essão psychologica da Eu ~r~ bonr jo_ven ~ntão·~ Atraves;;~~a 
consciencia do dever politico», se expressao essa qua.dra . da existenCla, douatla e r . c' 
psychologica j(L quer dizer expressão da con- sDnha.dora .~ crell.ula, em ~ue o pen~amento, 
sciencia. pois que a. psychologia é a sciencia crendo de::.abotoar,.~e n:o sol ~a verda1~;feo 
do espil'ito e n, consciencia é a mais <tlta ma- hello, . do bem, da JllStiça, ao conven_ , 
nifestacão deste ~ · do utll, em summa, . dos supremos 1deaes 

.' ' . . . . ~ . humanos, se abre espontaneo, conf:iantc, sem 
. Ma1s .. Qu,csigmfi~a.m aclm~m~t1·açao,mm·alt- exan1e, crente, entlmsiastico, ao erro, ao 

rl_ade c JU.Sttça nasc1~r;:_s do senttm~nto da lega- rlísforme, ao mal,. ao 
1
injusto, .ao inoppor

ltc~ade! como cxpt·essc.t~ psychologt.ca da con- tuno, a.o prejmlicial, _a. f'i1ntasias vulga.rcs 
sctencw do dc'l)tW polthco.? de almas sotn transparencia, . a tudo, enfim, 

Si se entende por -~entimento de legctliçfade que, sob a fórma de sonho ou· raciocínio, 
a identificação daquelle com esta, a consub- de noção ou emoção,. baixa das peque11as 
stanciaç~o do que a razão or<lena com o que alturas, sur·de das fendas sem luz, déssa 
a lei impõe, o phenomeno se'ntimento de le- cordilheira irregular, cerulea, fulgurantd, 

r galidade passa, a pertencer ao dominio do infinita, cg1e é o espirito humano ; emoções 
espírito, se torna expressão z1sychologica, se e noções, raciocínios e sonhos, qua sob a 
faz consct:encia do deve1· politico. ~ a:pparencia das gra.ndes idéas e- dos g~an-

Se, poróm, se enton(le por sentimento de des · sentimentos, que,~ anciosas, buscamos 
legalidade, a obrigação dese obedecer á lei, nos livros, nos entram em cardumes pel<:1. 
que ainda nos não penetrou o sen(;imento, mente, deixando-a, deslustrad.a, embaciada, 
teremos que a legalidade se pôde achar ém envilecida como esses ·bandos de pombas/ des-

. desaccol'UO com a consciencia do i{el'er poli- garradas e fugitivas, que, de passagem,'se 
tico, e, então, não se comprehende como se abrigam aos pombaes desertos, e passada a 
queiram administl'açã.o, moralidade, jústiça noite ou- amainada a tempestade; -que as 

· conforme a lei as estabelece, e, ao mesmo levaram ao abrigo, o abandonam maculado 
~empo, consoante a consciencia do deve de fezes. . 
polHico .que as r•epelle. Er·a essà a•estaçãó da vida em que eu me 

·. Sim. Quantas vezes se sacl'ifica a con- achava, quando lhe conheci o nome e lhe 
'.scjencia á lei 1 Quantas, a lel á consciencia? apprchendi a feição intima. . 
Socialmente, o clmstianismo foi o sacrificio As idéas, que se lhe evolaram da 1\J.Cnte 
da 'legislação do um povo <i. consciencia de c se vieram encer1•ar no grosso volume de 
um genio, e a morte ilo sm1 autor, o sacri- sua obra, como aves em uma vasta gaiola, 
.fiçio da conscicncia de um juiz <t lei de uma me invadiram, ô ce~to, a intelligencia, ma:; 
naÇ.ão, nã.o m'u. deforma.1·am. Penetraram-m'a, e 
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de lia sahirarn se~n de leve a tisnar. A pas
sarada. não pernoitara. Não tivera tenipo de 
ahi dep_or es.3a escuma. turva, que o erro 
segrega onde poisa, c esterilece a ra.zão, a 
mais extreme, a mais vivaz em c1ue toca. 

E' que o compl'ehm.ldi de rel.ance, e 
lhe evit3i os malefícios. O espidto, em de· 
iesa, se me cet'rou ao pernicioso enxame, tal 
como a sensitiva se contr.~he e se fecha ao 
conta.cto de tudo que a -pôde destruir. 

, Nem me era possivel engano. A luz 
pouca, tenue, incerta, quasr apagada, que 
se projectava do livro, não descia de um as
tro, subia de uma candeia. 

O pensamento que lhe p:dpitava nas pa· 
ginas pesadas e illogiveis, não se irradiara 
de um espit'ito que se pudesse fazer notar 
entre os élo.:; da cacleü in '.etlectual da Naç;1o. 

_As idéas sem lwilho e sem vrüo1•, que o 
enchimn, não eman;w;•,m de uma. intelli
gencb. ca.p ;,,z de se dest<~ca.l' e se distinguir 
d •,s que emo;·gem S'.lberbas, ch mentalidade 
l>I'azileira, c~mo de en,&ro as Jnonta.nhas (tue 
se enlaç:~m, num ospinh<tÇll gign.nteseo, se 
distinguem ·e se destacam, os a:guça.mentns 
de rocha, qtLe se elev<>m, perfurando tts nu-
vens, beie<•,ndo os cêos... , · -

Não. Ahi. elle não represmlt<,,, nem ess:ts 
pontas <tdelg<Lça.das de p~dea que sobrelevat)l 
as montanhas, nem · as montanhas que ex-
cedem os montes, nem os montes que ul
trapassam OS oiteil'Os,-·nern OS . oiteil'OS que 
avultam na plimicie... Ahí, elle não ap
p:n·ece. Si tem elevaçã.o, si tem altur·a, si é 
colUna, é , então, nm;1, collina ~t vulsa, quasi 
inapreciavel, c, pela n :~tilreza, disposição c 
formação do terreno, estri\nha, (t cspecie 
geologica., ;í. f•.mili ;t orographica., a, qur. Í)fW-

. toncc a en fiatl;~ lt istm·ica do:) g1·:~nde;;; t :don tos 
patrios. . -

Tal foi a.·imprm-sã.o que me ficara da lei
tura. remotrt que lho fiz; tlo esQ)tcciclo livl'o. 
E ess<1! impres~'>ã.u, . apez;~tr rlo antiga, se 
me conserva nítida., e não dift'ere, nàb destôa., 
nãó discorda da quo me deixou o seu recente, 
e, por isso mesmo, ainda 'lembrado escripto. 
_ Não ha duvida. O homeni dO~livro repleto 
de conjecturas e anhelos; é -o mesmo do 
artigo eivado de desillusõe::; e dissabores. 

A unictt diffêrenÇa é esta. Alli. elle n.pos
tola. l\in principio que colhera â. supel'llcie 1la 
publicista roman~lca, cloiradn., então., como 
hoje, de um doutrina.rismo tã.o democra.
ticQ c libera.!; qun.nto abstracto c infecundo. 

Aqui, elle o eondemna, porque uma obser
vação, que apanhara <~ flux dos fados, o. 
mostra_, na.realidade, divergindo do que fôt•a 
no sonho da propagao.d<t. 

Alli, elle endeoso. mn<J, theOritJ, politica, 
que o f<tscinou sem o conven~er, o seduziu 
sem: o emocion<,,r 1 e <~ :pt•ópagoU sem r(jflectir, 

sem considerar' sem estnd<11' as condições do 
meio p:n'o. onde a queril.l. tr~msplantar. · 

Aqui, elle í1 r~mn.ldiçôa, porque ella. já não 
oseduz, já o não f<~scin:t, e j(t o não f <tscina 
e o não seduz, porque, passando da. esphera. . 
das '\].topbs p :wa a. das realid<1des, e .se fun
tlindo em um orgu.nismo social, organismo 
lymplw.tico, doentio, desfibrado, ahi cresce 
e se-desenvolve, deformada, sob·uma influ
encia dupla _e contrad~ctõria: a co-rrüpção 
imperi<11 que nos fez rolar na arena das . 
mystificações sem nome e nos amesquinhou -
a~ energias, e . a violencia republicana que 
veiO para as despertar e P.s expandir. 

E' o mesmo homem ••. 
E ou lhe posso, á. luz das impressões que 

me dei:o.ram, tmtr'ora, o seu livro e, hoje, o 

.Y· .. 

seu arti~. r0compor a physionomia mental. 
E' um cerebro sem noçõesproprias, sem idéas 
claras, sem conceitos definidos, sem convi~ . 
cções' firmes e tlominado por mna. a.ui;o-con· . ' 
vicção de geni<üitlatlc e ermli~lão que o leva 
-pobre victima.! <~ se acretli.tar destinado <t 
sal va1· o pa.iz-com ::trtigos sem philosoplüa, 
sem sciencü~, sem -mor·al, sem ,justiça, sem 
logica, sem arte, sem grammatica, incon
venientes, contratlictorios, ía.lsos, pel'igosos, 
nullõs. _ . . . - . 

Nnllos e perigosos, direi logo, par<t que 
se me não lobi·igue contradicção nos termos : ·•· 
nnllos', porque a critic;~ os desfaz, como 'o~ ~ 
ventos dissipam as nevoa.s ; perigosos, por
que ·os escreveu ·o irmão, do Presidente da - ,_ 
Republica, e nós vivemos em uma terra · em 
que, como os Cesares da Roma dissoluta os 
Prt}sirlentes se cercam de um nimbo llivino, · 
que lhes d<~ ao verbo e â. pttlavra dos' seus 
parentes, tons de oraculo. 

Mas, não sã,o espíritos desse estofo, nem es- · 
criptosdesf!:t contextura que hã.o fio salv<l.r a 
pateiá. Aqnr.llr.s sã.o portadol'E\s, e estes :Yehi
cnlos de opinii'ios, que se concebem em úm 
cli.a c: se ahantlonam i1o outro. E o que salva 
as nações lias cri~cs que se lho deparam . • 
em seu· cresce1' para o bém, parà a verdade, 
para a luz, é a upinião: a razão feita povo. a 
verdade que a histoeia annuncia nos aconte
cimentos quo se concat011am em seu cmso -~ 
eteeno, e á qual a ·razão vae danclo ·cor- · 
po em instituições, á medida que ella se · 
desdobra e se revela. 

Sim. Pot'que ha opinião e opiniões, como , 
o dizia De Sa.nctis. 

A opinião nasce da historia como · a flor 
naturalmente ·do solo ; as opiniões; as for~ -. 
ma.m os homons como as tlores a.rtificiaes 
o artistc.t. A opinião fica como a hnmai::üdade 
que ·a crêa e as opiniões passam · como pas
sani os espíritos que as produzem. A lliS· 
toria ·das opiniões é a. 'historia dos intere3ses 
iuesquinlws e das pequeninas paixõeslm~ 
manas: ·apparecem e de:~apparecem com_ a, · 
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gerações quo se succedem. A historía ela 
opinião e a historia do pensa,monto humano : 
viverá· cmq_nanto vi.vorom <ts grandes intcl~ 
ligencias, ondo ella, rcs11la,ndoce solitaria. 

·pela primeiea vez e se cha,ma - utopia ; 
emquanto Yiverem .os grandes martyres, 
que, com o seu . sangue, preparam a, con-

. versão e a fê d<LS muHidões, e se chama 
-revolução; eníqnanto viverem os grandes 
ostadistaf.l, que a reunem ü, .lish dos 
direitos humanos, e se chama -instituição. 

Esta é a opinião qnc deu origem, i1lcnta 
e em que se funda a Rcpublica. Esttt é 
a opinião que rcsalta da lüstoria para a im
por ao espírito dos patriotas e dos justos. 

Esta, é a opinião, as outras opiniões dos 
que consideram a fôrma de governo uma 
cousa sem valia,clispensavel, in~Itil, no me
canismo político das nações, e as dos Que ma.l· 
sinam ·e condemnam a fórma republicana na 
America e no Brazil. 

Opinião é a dos que lhe acreditam no pre
·stigio e nas virtudes neste cJntinente, dos 
quo a manteem c <t saberão defendei' eom 
o sacrificio do- ·proprio sangue, da. proprla 
vida nest~ p:1iz. · . -

Senhoras, sem a RepubllCa, não pôde haver 
·na America noin entro _nós civilização e 
cul~m·a, paz e progees:;o, porque a republica 
não desce, das categorias logieas da mente 
para se sobrepor violent<~ ou at•ti:ficiaimente 
á realidade da vida politica do cont!nente. 
Sobe para o espírito, do caudaloso· rio 1m
mano e social que segue, I'egular, imiltera
vel, soberbo, o seu _curso, reduzindo <'L irn
potericia a razã.o, quando esta, em vez de se 
Jimita~· a lhe acomp<wllar à corrente, se pro
põe a c roa. r nova :·ou a lhe mudar o curso, 
como conhece ao BraziL · 

Creiamos, pois,: na Repuhlica e. não des
esperemos nem enfraqueçamos, diante da 
angusiiostL situação, que antecedeni;es his
toricos nos ü.tzem atr1.wessal' neste doloroso 
instante, em que tt explora~·ào leveda., e os 
espccuhtflores pullulam, ú gnisn, de lmctrtt
_cios rudimentare3 no funclo de ln,gôtts que, 
hatiJI.as pelo sol se cstr-~itum c se fazem 1nm-

_ .ta,nos. 

historht para tts naéionalidádes que, hoje, 
desor-denada.s, som rumo certo, sem ideal 
definido, se agitam como enormes cmbryões 
em lmsca, de feiç~ão rn'opria, nas immeilsas 
tel'l'as quo Colombo descoJ)rira, para, ama
nhã, achada esta, tomarem á Europa a 
dianteira da civilizaçã.o, como esta a to
mara a Roma, c como Roma <t tomara aos 
impcrios barbaeos, desapparccidos hoje, e, 
hontem, senhores da terra. . 

Creiamos na Republica, a ü1antcnhamos e 
a defendamos com o nosso sangue, a nossa. 
vida, porquq ella é obra da historia, e histo
ria,, já o d.:isse n.qui, poderosa e inven
cível como a natureza, se não deixa ficar 
immovel á vontade dás tyránnos, 11'ão volta 
ás origens, ao aceno -dos refractal'ios nem 
se-deixa colher na rêde das theorias vãs, 
como .. o rio não pâra, não volve ás nascen
tes, por , causa das cordilheira quo se lhe 
depamm;nem ficl1 enlaçado no cjpoal d<ts 
florestas que atravessa. 

Como este, ella segue sempre adeante, e, 
em sua marcha ascendente, regular, uni~ 
forme, fatal, vae alterando as situações, 
transformando. o cspi.rito das épocas, 'mu
dàndo os aspectos da, alma humana, que 
evolvc, c, em seu evolver, se nobllita e se 
engrandece, sem emba1ios -.dos que-a pro~ 
curam desviar,- corromper e envenenarcom· 
doutrinas illusoria, in tervençõeí3 perversas, 
coacções 1nalditas. -

Defendamos a Repul)lica, · cfue é a hase pr
mordial de nossa vida, politictt, da nossa pro:
speridade ~atet>ial, da nossagi'andeza,morâl. 
Defendamol-a., (1ue quanto mais forte ellâ 
for, mais forte e maior será a p1.itria. · 

Sustentemol-a ea defendamos. 
Exige1.1,1-no a nossa honr;•, e o nosso futui'o .. 

(jJfuito bem, muito- bem. Palmas nas -galé
?·iq,s e no 1'ecinto. o 01'ad01' e mt,ito cump?·i
mentado.) 

·----
SESSÃ.d~DE GDE JULHO DE 1901 

Creamos no trabalho do braço o fla intcl
, 1igenoia, que lol'ta,lcc~ .e dlgnWca- os povos, 

e nos ha de fortalecer e dignificar. Cl'Oia- osr.Esmeí .. aldino·Dan(leirà. 
mos ~ trabalhemos; creiam_os -~· pensemos. ~Não ·-é sem temor; Sr. Pí•esidente, ··que 

.c1:e1amos na ver~ade, ~a JUStiç:i1, no bem, venho hoje continuar nas considerações, ha_ 
.e ~e~amo! ,;verdadel.I'os, JUsto~ e. honestos, e dias interro.m:pídas, sobre o parecer da Coni.-
ser e!~os oi and~s o se~~mos foites,' . , ,. . . missão de Orçamento a l'espeito das emendas 

., CF~Iamos nas(\ encr,~a~ e~tra~r ~m~n~t~ do 
1 
~p1~e~en~adas n:o P.rojc;cto de reorganização 

· e;:;~Into e na~·· ..,~trao~ dmarw~ ior~as d<t na- ! Judicw,rw do D1strwto Federal, o esse temor 
tur~za, e, a .patna, un~da e for ;e, respl~.nde-: provém do facto de haver publicado A No
ccr<t ent1e ,ts que de futuro hao de ·brllha.t:, ticia, em sua edição de 25 de.jünho proximo 

~-·· nocgl<;>ho. .d. . d· fi 
1
. -

1
.., . ~TI.ndo-, q_ uc o Sr. Nilo Peçanha ia _,respon-

r·eiainos, · rgo am a e a na , na "c pu- ·I der-me ·- · -. 
blica, que é a,_ fôrma po_litic•\ elaboradu, pela 1 ' 
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· Ora, o Sr . . Nilo, cscriptor, jurista., paria- Districto Federal deixa de distinguir o 
menta.r e tribuno estimado facilmente pro- orador coü1 seus odios rancorosos e até ini· 
nunciae{L. um discurso que me creste as car- misade publica e notoria.. 
nes e me triture os ossos. Ainda mais . . 

E é bom CiUe isso me aconteça para que Ultimamente os Deputados que toem com-
eu, c1uc não passo de incorrigível tagarella ba.tido a reforma são victimas de insultos 
(nao. apoiados), nunca mais me afoite a dis- anonymos e injurias refeces nas columnas 
cutir causas que, por vir do alto, dever-me- ineditoriaes de diversas. folhas que aqui se 
hiam impor uma obediencia e um respeito publicam. 
silencioso e musuhnàno ! Consta-me estar eu incluído em o nu-

Mas já. que corro agora tão sel'io perigo, mero dos que teemsido zm·zidos pela injuria 
tentarei mais um golpa do audaciâ a ver si anónyma e, segundo os termos desta, co
poderei romper o impasse que me creou a nheci immediata.mentc o seu autor ou, pelo 
minha propt•ia irreflexão. menos, inspirador. 
?ois não é · quc-audaces fortuna juvat? (Com força.) Foi . o Sr. Ministro do Inte-
Confusso á Camara que~não sou muito amigo rior quem me mandou descompor pehs 

do latim,mas cumpro um dever de consciencia columnas pagas do J'ornal do Commercio, 
declarando que,' pot• mais de uma . vez, as _(Pausa). · _ 
vicissitudes de minha · vida. mo toem collo- Ora,_ o genio atrabiliario do Sr. Epitacio 
cadd na contingencia de ir-procuhtr no ar- Pessôa é hoje um. facto conhecido por toda a . · 
senal das yerd_ades romanas solução -para. população desta Capital. 
muitas difficuldades da existencia moderna e 0 SR. BmciO FILHO-Conhecidissimo. 
-que rião encontrara álhures. 

Não h<L principio de bom senso nem : de 0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Ha bem 
contra-senso que ~o não ache traduzido e ca- poucos dias a traz, S. Ex. que não tinha tido 
noni~ado na língua fa.Uada na cidade a necessaria providencia e o indispensaveL. 
ete;·na. J_Westigio ·para garantir a propriedade par- .-

Para- . aqucHe orador que sabe o idioma ticular contra os ataques á. m,ão armada, • 
romano, não ha · obstaculo algum insupcra- mandava, fóra de logar e de tempo, ospin
vel, pois nenhuma objecção r.esíste . á elo- gardear o . . povo· inerme e generoso desta 
quencia . fulminante de um texto latino. cidade, malterindo e matando velhos e 
(Riso.) . . . . ·· . . créanças! (Apoiados gemes.) -

Cicero, patrono miraculoso e, ao mesmo Negue-quem puder os factos que acabo de : 
· tempo, victima piacular de todo discursador narrar ! (Pattsa. Sile1~cio.) 
pernostico de sobremesa, chegava mesmo a _ Ném um só dos criminosos foi ainda );m-
dizer ·que se devia semear peqQenas inven- nido ! , _ • 
ções-mentirasinhas-no discurso:-«Oausam. Nem hou:ve ainda tempo para seccar o san-, 
mendadiunculis adspm·gm·e. » gue espada nado nas roupas de S. Ex. c já o 

Toda a questãb cifrava-se no embelleza- S~. Epitacio, irrequieto e trabalhado }Jor in~ 
monto do ostylo. : · coercivel megalomania, açula- contra mim ll. 

Desde que a esthetica da palavra collidia matilha dos pretendentes despeitados. 
com a inteireza. dn. verdade, esta. que fosso . Si a mim se limitasse tL atrabilis de S. Ex., 
sacrifica.da com toda a kanquillidade-·de uma pouco havia a censurar. · 
consciencin: honesta ! ·. - Mas não; o Sr. Epitacio ma.nda arrasta1• 

Apoiando . a minha attitude neste dçbatc na vasa, no ceno, no tremedal da injul'ia e 
no texto que primeiro citei, nada tenho, da calumnia. nomes respeitabilíssimos de ma
portanto,·a receiar, nem mesmo· a promet- gistrados, que sempre foram contemplados 
tida .c annunciaª~ resposta do Sr. Nilo com orgulho e veneração poe este grande 
Peçanha. · povo a quem S. Ex. mandou assassinar na 

Antes de ferir propriamente o objecto da praça publica l 
discussão, afflrmo para. log() que não pre- E não vê esse Ministro qüe com ·tal proco~ 
tendo 'reeditar ·nenhum dos· numerosos a1'- dimento ~stá cavando funda impopularidade 
gunientos com que, no anno passado, larga a um governo, de que é membro, a que tudo 
e demoradamente combati ó · projecto de devo e a quo não levou elemento algum de 
reorga,nização jl.:diciaria. · - força.-e de-valor político~! 
. Ser la isso trabalho . inutil o ocioso; em-:- Que continue, pois, o Sr. Epitacio ·a. man~ 
hora . esteja, conyencido .· de que ncnhqm da.r fazer pnblica.ções offqnsiva.s á., honra o 

· dos illustres Deputados conserve · em me mo-. dignidade d<L ·representaçãO nacional, e prin
. ·rra um só e unico daqüellcs ~rgumentos. ·cipalmeiJ.t!3 Ctquell~s de seus' membros que 

O que, po1~ém, não "é inutil ·nem ocioso ·· é teem a assombrosa audacia do vir dizer. a. 
-pi:mdera.r :t Ca.mar<t' que candJda.to algum esta. Ganmra. ó que seniiem e o que pensatil ;t 
ás projectadas vagas na,_ magistratura elo respeitç de certos p;•oject.os de lei, emb.ora. 
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pague essas publicações com o dinheiro do 
um povo a que, depois de haver sangrado na 
propria vida, sangea ainda na, depa,tqwrada. 
bolsa ! 

Eu, porém, ma.nter-me-hei intransigente
mente na a.ttitude que assumi e fortalecido 
pela convicÇã.o de que comba.tonüo a reforma. 
,judiciaría do Districto Federal exerço o meu 
direito... · 

U:.\1 SR. DEPUTADO -Al)OÍ::tdo. 
0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- ••. não ha 

insulto nem injuri:t que me faça terglver;;ar 
ou desfallecer. . _... 

Tanto mais qua.nto acre lito ,estar a;;sim 
prestando um real serviço_ t't parte sã da ma
gistratura desta Capital. _(Apoiados, 1nuito 
bem.) 

·E hoje, Sl'. Presidente, que e.sta vkla j<t 
nos anda tão mal segura, felicito-me por ter 
de alludir a, de.;comllostura.s c injuria.:: c não 
haver de rcl;Lta,r .ú-C<Lmara, nova.s cargas dó 
infantaria. o C<LV<Lllari<t, armadas a Comblain 
c a. N<.tgant! 

O SR.MAJ,AQUlAS GQNÇALYEs-V. Ex. <dnch1, 
não c.)Üi. livre. 

0 SR • .ES.l\IEU.ALUINO BANDElltA (ci))n ironia) 
-Não posso óccultar <í. Cama.m tão a.t;·wm, 
lJrosa, felicidade ! 

o SR. BRICIO Fn.no- Vou nmnda.r rlizer 
uma. missa, em ncção de graç;~. 

0 SR. GONÇALO SOUTO E OUTRO; SRS. DI~PU
TADOS dão apartes. 

O SR. Es!IIERALDINO B..\.NVEIRA-E po1•quc 
seja muito ü1.cilresvalar da. violencia. pa,m o 
ridículo é que cu mn explico a. a.ssociaçào -dc 
itléas, <Lpparentcmento cxtt•av<Lgantc, que 
me faz lembrar nm ex-promotor gaiato 
quando me occn})O dr. 11111 m i nistr·o cn fezada
mente circnrnspecto e cil'C'H m;;pr:el.::tmento 
cnli~z:vlo. · 

Não v:t agoJ':1. pens:-~.1' :1 Cnma.l'tt f(IW ostl'! 
ministro c aquclln cx-promoto1' se,ia,m :t 
mesma e ·uuica pessoa. (Cqm ú·onia.) Sot·ia 
isso uma J:lerversida.de sem nome, caroccdora 
da mais severa condcmnação historica ! 

Vou con:ta1· o caso como o caso foi : 
Conspícuo cidadão, que no anno du. graça 

de lDOl dirigia um certo dnp<trtamcnto do 
Executivo Federal, haYia. em tempos oc
cupado o car-go de promotor publico um co
marca de um dos Estados do Nori.e. 

o SR. AFFO?\SO COS1'A- s·cl'ia Pcrnam
.huco?. 

0 Sr:.. ESMI.m.A.LJHNO BANDNIR~ (rli1"Í[Ji1í· 
do-se ao Sr . .Afl'cmso Costa, com ironh!) -

. V. Ex. não me interrompa. · 
Rezam as chronicas de então que o Estado 

era Pernambuco e a, comarca- o C<Lbo de 
Santo Agostinho, a que pertencia o tel'mo 
de Ipojuca. · 

Ul\I SR. DEPUTADo--Onde o Sr. Teixeira de 
Sá era jn iz de direito. · 

. 0 SR.ES~IERALDINO BANDEIRA (com ironia) 
- VV. E Ex. estão me compromettendo ! 
(Riso,) 

o SR. MALAf,tUIAS GONÇALVES--"- A cousa 
está tão. clara ! 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Tinha, 
portanto, assim o garrnlo promotor occa
siões m.lmm·osas de exercitar a loquella c d.o . 
revellar assombrosos conhecimentos de p1·o
fundissi?JW criminalista. 

Por uma certa logica que muita gente crê 
existir entre a, occnrrencia. de factos nota
veis e a existellcia de homens superiores, o 
que é vcl'dado é que excepcionaes eram os 
crimes pratica.dos no Cabo e na Ipojuca. 

A todos, porém, sobrelevou o caso estranho 
e nunca visto de tm· sido lanç;tda, denteo de 
um rio, em Ipojuen., uma poln~13 mulher a 
q ucm h a viam <Lssassinado . · 
· Um fecmito de espanto e rlc tm·ror sa-

cudiu toda. a Ipnjuca. . 
Nem <L e.,pan_Gos;t gucrl'a que o byi>sope. 

excitou nu. Igr-cjc.L d'ELv<ts (rp10 a Cama.ra ine 
pc1·mitta. essa. rccot·d<tção de liti'eratura. mo
rada), se llóde de longe approxim<Ll' do formi
dando a.Lvorot•J que esse caso despertou. 

Passa.du. a impre.~são dos primeiros.mo
mentos, a, população inteira daquelle te1·mo 
volvia-se como um homem só a fital' o 
grQ.nde talení;o de Pacheco, quero dizer do 
prcmutor. (Riso. Susnt?To.) 

F<Lllo a umi.L Cama,ra. illustra.da., c por isso 
forro-mo no teaba.llw de saliontttt' os pontos 
de semelhança quo existem entre o meu 
Pacheco c o Pacheco da « ColTesponr.le'nc·ia ele 
Pnuliqllc Afendcs. >) 

o S!L' .lvfAL;\tJliiA:'; nf)I\/I:'ALYES-Mtlito pa.
l'P.eitlo, taJvez, ~~on\ o d<\ l'll:t rl:l. 1-mpera.tl'iz, 
no Rncifo. (Riso.) 

0 SH .• :ES!\IEH.ALIII!'I:O BAND8lRA.-SC111pl'e 
gra.ve e enfo~ado, iniciou ellc a~ posquizas 
criminaes e, a crer nas chronicas do tempo, 
n~m os cochichos rlas coma.•lres foram negLi
cencia.dos. 

Depois de muito labutar em demoradas in
vestigações, descobriu o g1•anclo Pa.checo-o 
autor elo assassinato. 

Ernpolgad<L ;:t preza, cra.m de . ver ú,s reve
lações assombt·osas do talento do pro_motnr;· .. 

Cheio de gatidio c acclamg,do no fôr2'. ín-"'i~ 
timo por sctL cxtraordina.do tunor pr·o~rio, 
p<l,ssou elle <.L meclit.;tr o libello accusato1;io. 

Não lhe ficou na estante um só crimina- , 
list<~: abai:l:o vieram às Cuja.cios ó os Cova.r
ruhü~s ... 

0 SR. SILVA MARIZ (com ironia)-.-E' que 
S. Ex. era moço e precisav<t apt>ender. · 
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APPENDIÓE 97· 

O SR. Es1\1ERALDJNO BANDEIRA (para o I o Sr. Epitaci.oPessôt~ á. viqrante gargalhada, 
s_ r. Sil. ua 111_a1·rz- ,_cmn_. t.·1·onia): - _P.eço.· _·.a_ V •. Ex . . da ále. gi·e e boa mo __ cidadc das escolas süpe-

. c1ue não me comprometta. riores da, Re11ubltca. (Pattsa.) . · 
NãO _lheJicorl na, csta11t8 uni-uiliCojtirjs- ·osS'ns· T.r.orxr::rn• r1ES• ' 1~ srL'l. "' ~ -:\_1.- ~ - - ~---:-

consulto. _ . . . - · :"' : ,, • • """- -~ " - · ,.,_,_ J.v ARIZ 
A ifopula ção intcü'<t de Ipojücà (n-a uüi: dao al;;n tos· 

tlcdo só apontando P:1Cltcco ! · Q Sn.. Es;\[ERAr.mxo, J3A;NDl::m.A.-:- Hoje q\1.!3 
E Pttchcco _trab::~.lh:wa ! . . de tudo se lH'ocm·a dcspo,)ar o Podet' . Lecris~ . 
Até que atina.l,em .. dia que a lüstoria. rc" htivo_, que })Ol' lllcios Anüirocto~ ede.lerrt.i.~ôs 

gistra como vcrdatlciramonto gr,tto <."ts lettra.s i~~oni'ltitucionu.cs s~ lhe <:i.rranc_a, aos po~1cos tl" . 
pn.trias, ·pacheco-quoro dizer, o promotor~ súi1 unicn. i11is::;ão pol,itica-n. f3.culda.dQ de Ie
lcn no plenal'io o li helio crime a.ccusa.torio. gisla.r, lpm se lhe. pcrm_Hta .. aó menos, por 

FoLurn deslumbramonto! · _ . gqnerosa. tolerartcm, a ltbcrüt1.dc de pensa.r e 
El'a. umn. peça. ti·n.lm.lhada nn. sciencia e na do fa.lla.r. 

arte: lclma . verdadeira. ca.tlledra.l l Cedermos nesté ter1•eno, i:rD,n'llgiemos nésta, 
Mas al;isim con1o . a pm'soilalid.a.de suporlor conjnoctura é concorret• ciilca.zmente pü.ra 

de um n.riiist,;i.. de merito se ma,nifostn, muitas a. nossa completa annullação 1 . 
vezcs ·em uma lillha que se osbate, em um . NU.o ser& com a minlEL approvaçU.o, , c 
co1ltorn.o ctuc sobrc~cwa, em um shnples in·. muito monos silmitc c recolhida, que :pás" 
cbid

1
fnte, m~l m~ m~r9 d~ta~10d c~\\eu t tl~~ stn'tí. esse angmonto do .juizt'S para a Càete 

a 10. assnn a.~ em o gHiB., 0 . a _el?- ·O 0 de Appellação custe-me isso muito e n
ex~pr~moY>r Pt.tu.ltco_ ,P'~ten_teOt~ ·se a ;li.j da a bora, a. (iúra.~ação anonyi~tU. 'vil.mtlta ~or 
luz c_m uma umca. cn cn~11stanc1a do hbelto. perina.s mercotiarias · 

· Foroca.soquetcndo _s1do lançado dontrol · .. .. " ·. 
de_ um rio a. victinú.i. daqueue_• .. de.licto, o ex· . o SR. MALAQUIAs Go_· ·xçAINEs-0 Sr. Gal
promotor Páêltcco articulou corit~·a. o ré o-a dilio L~ reto j:i ·foi victimú. do-instiitos por 
circ11mstancia .;iggrav<inte · da. inundaç5.o ! ter combatido a reforma.. . . . . . , 
(!Iila-i·id~dcp,~o_l.çmgada.) ~ · .· . . . . UM SR.. DEPUTADO-E'·o systoma que hoje 

St~.- Prcs~dci;ite, cú falto li. uma. Ca.mal'a.. csttí, em mod.a.. . . . . · 
ci.nnpo~ta em · ~tia. rnai()ria, sio5.o 0111 . sua ~o- ... O Sn.. EsilrtR,\.LDINo BANinat::,;\-Son nm 
t<tlidade,· de csjüritos _ele escolcJ)or ·isso pcçq _ rcvolt:~do contra a.s cxigcríchts estr<t:va~gú.!i:
a?Sl):~ew;; coll~:a-:; que _Jiã?_Iuaiss~tcrifi~ticl~1 ~os do pr~potcnt_c :Ministro ila. Jw;tiça c poí· 
aos mancs dos. · velhos JUrtstas, mas se mspt- Isso contuwarCI a comb<~tcr cs,ose twgmento 
reill, ~ ehi suaS'1r_r\'estig<tçõeS jilridicnd, en~ tã.o de jt~izcs,. Í~tcto appal'ClltCinO!, te do illl:pOl'· 
tt:';sombroso onsmamcnto do ex~promotor do tancra IUlfi!ma; mas na rctthdttdc de role· 
C::~bo e d.o IiJojucn: ! . - . .. . . , . . . . va.ncia maximn. e cn.pital. 

' Ai·t.icult~r ~ó~l.t_r<~ óyéo .. ~ cit·cunl:s~~ncü~. a~· D , ,1, ,. .·. . . . . . t . 
grtw<.mte ~<t Hitinth.wao i~pr , ter .smo a •:1et1~ .. ~ 10 m ,~t~Clct max1~1c~ _t., .capL al11,0~ que 
um do dellcto b!tçacln; dentro do um rw, c t<tl1~~?t9•. lou,o ~le c~n-'u.l~,t~ <ts ncc~sst~a~l1~ 

n k:tço do (l'cmo ttm o-o1I)C do talco to. do S-:r Vlt,>u publlco, . '~ d_l.,nttln.llo c 1~depon 
m . • · . .. o ' ::> de nem. do Podo!' JuchcmrJO o ao rospJtto dos 

O SR. GoN~.:Aw SoU'l'o-E' que o rio t ·inhtt dil'cito~ adquiridos, ttttondo simplesmente · 
enchido naquclltt d'cca~ii'ío c al'rastado ·o cri.· ;ú~ . desejo, _ m<t.is ou mc;Jnos comproheilsiyol, 
dt\vor. (Rz'~o.) '· mits:~bsoluta.nionto injustifict~:vol, de se qu~· 

O_ S_ í_~ .• Es_' MJ_m ·Ar_ ... l_)lNO i~_A_ NUI~n_ tA_:.JÜnd<Í u_ 'nm t'Ci' Jlttg<.w } ei·viçô::; _pesson.os com o sacL'ificiQ 
· .,. · · · · · tios mttis l'CSi1eita,veii'\ dit•cit.os do individuo o 

V.ÜZ, nfi.o Vi.tl)CilSI~J· . ttC<.tlllll.l~<l..Cl\lO O. ox~pl'O· intcl'CSSOS d<t collectivl<ladc. 
niótoi• o o ~tctúal ~Ministrei dt~ .ltisti<;>ti. si..1,jiúÜ 
'-~ mcsnm c unicll.I>es:'loti.! . • . _ . , .· i:>ot·. que .ü que se nt\o .o't1vin a. Cot·te de 

(Co,m -ii·onia). Eu ó contesto foi·inalniontô c Ail_p_ollitção no~~e ~~u~inC.iltóprcijÇciiá(fo ·t. , .. ·; 
irci<Hé a jülzo em j)lêifio iiimoso. (~Uso . ..) . . Por acaso o.-;se mu.Js olevaLlo tribunal ,Jlidl- · 
iyfas quo·lamenta.vel esquc.ci~ÜQnto !(.Z:'aztsa.) fd iú•io, . ~l_q Di~ti·ic~c> Fe\lehtl dcé<thiii. ,a,~ &iià . 
f;iôagól'a. é: que , ine .ciccôr!'i? .. ti.lembt:~i.p_çt~ dlgniili~de o dii. con>Jidc1·açrw dos podere;; pli· 

pel'gnni;t\,1' it V,. E~.:; Se. P,rcsi(len:te, . SL }lOl' bLico~ '? . . .. , . . . ,~ , . .. . · . . . , . . : . . . • 
<tcas~ so t~?h~.1)r,w~~~lte, _ aJgu)u - ~~cJl.ortt:n·. ·" · E nU.o é foril~o de dolorosa afl'l'ont;l, deixar 

:po1s ,cu acs_~JU,l'l[J. qtlc ·?cme .n.c~'Çl)o .de nar·.~ dn c~Íl~til.ta:l-ô, .cíu ~mi ttssi.viJ.pto en}. ,CÍ\Í.~ só 
1:•ü' , fqsse tllli ~eg1:edQ . Impenpt~·<tvQl .. qntr~ ellc .Pode mf~l'Jll<H' com cee~er.a, mdepen~ 
riiiin e ó. Câimtrã, e têil'io OS roporters como denclét .. o eífiç~Clf.-t? , , ... . : . : . ··. _.. . ,: ... . , 
,~ get~tc.mtü~ ~~~·~?sa ~ in(i.~~C.r;ot<L !_ · · • .. . · I!;~1ll'~l~~ oa , ):le~w1_1p~~J'gt~;dor~1? sã.~ <M<t~~os 

PoiS eu . deii\(3Jl~l'li:1 ,confidenclal' a . C<l..mar<~ onçitll .. ~~ldos : n~ se.ry1ç,o da ,iu~~_iç<t publigt)." .~ 
i.(üe .~i? j)<tsSt;J .ci i~.e . o ~Ili)Ísti·Q . _do. íri t~1·io~· n1e · q1.1o por 1w~.i tÇ> Jnlgjtr o.:i .- lwme.n~ e as. cou§il!,s 
ii:iani.la descompol' ·llehts columnas pa.gas dos tle . 5eu· tem:[jq, )ltto se illudem mnis sobre 
jcii'iüi.es diários, eri, :Poi•mlnlw. vez, entrego uns nem sobre outras. · 

. Cauuw~~> V t III ... J.a _ __ _ 
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Além disso, tendo n.ttingido ao mai::; ele- 1 E', pois, visivel o meu intuito: propot·~ 
vado grão de sua cat•reira, não ha ambições cionar aos Srs. Deputados elementos exactos 
que os -perturbem, nem vaidades que os e seguros para, um .. t dcliber\tção collectiv<t. 
desvairem· E não posso acreditar· que contl'a o meu 

Ha, poü;, motivo. não sõ de se lhes ouvir requerimento se venha allegar ·motivos de . 
a palavr<t · autorizada., como de lhes pedir o ordem pol.itica ou prescri}Jções regimentaes. 
conselho experiente e in.mspcito. (Apoiados; Que motivos IJOlitico's se . podem adduzír 

. ?n1J,ito bem . ) 
E nessas idéas tinha eu abundado na ul- contl'ariamente á utilidade da informação 

· b tt proposta, uma vez que se n!).o concebe nem 
tima vez que occupoi a enevola a enção se pôde conceber a pretenção tle fazer poli
da Camara, idéas que ora reduro ao reque-
rimento que apresentarei dentro em pouco ti c a com a magistratura? 

Bem- sei, Se. Prc.:iidente, que esse meu Motivos de ordem politica ni'io os hn., pois 
requet·imento não p·\ssará. · si os houvesse nem me lembraria de suggerie 

esse ou outN quatquet' alvitt·e, porque sei 
O SR. PEREIRA LIMA- Votat•ei pelo re- quanto de irracional, de illogico e de des

querimento de V. Ex.; acho, porém, que a humano ha nisso que a muita gente parece 
opinião do TribUnal já é conhecida. Quero uma sciencia-a politica. 
saber as razões da opinião dos de.,embar- Prescripções régimentaes, nenhuma en-
gad.ores · contrai que pu<lessc barrar a, ·passagem do 

0 SR. ESl\IERALDlNO BANDEIRA ( dirigin- meu l'equerimento. . 
do-se ao Sr. Pereü·a Lima)-V. Ex. vista-se E não se compl'chonde que a Ca.mara on
de preto, ponha fumo no chapéo, prepa.re-sc, contrasse obst.aculo serio -cm qualquer pre
emtim, para acompanhar commigo o enterro ceito do RegimentJ, qua.udo precisasse clu
desse requerimE)_nto, á borda de cujo tumulo cidar suas delib:wações tt respeito das nc
eu recitarei talvez alguns versos de uma ccssida.dcs da jus~iça. publica, com infor
sentida nenia de Byron em seu bello poema mações dos mais idoncos c competentes do 
-The Giaour. (Riso.) seus representantes. (Apoiados; muito bqm.) 

E eu ac1·edito que, uma vez aprusontado 
tal requerimento, nti.o tlca lx~m <u decoro de 
um.a Camara digna, independente e rcpu
l.Jlicana • . como esta a que tenho :L honra tj.e 
p0rtencer, recusa,r-lhc seu apoio e ttppro
vaçã.o. (Apoiados.) 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-V. Ex. me dâ 
licença para pt>gar n'uma das alças do cai
xão~ (Riso.) 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA . (para o 
Sr. Lagden)-V. Ex. é medico e eu não 
quero vel-o acompanhando enterros.. Isso 
seria uma especie de diifamação. (Riso.) 

Ainda uma ve~ atfirmo, Sr. Presidente, 
que em paiz algum se deixa de ouvir os 
tribunaes supet•io.res de justiça quando se 
trata de reorganização judiciaria.. 

Pela. Constituição de Berna. ê até obriga.
toria a audiencia. dos juizo~ no debate pat'
lamentar, d.ebate em quo mesmo tomam 
parte, negando-se·lhes ap~nas o dit·oito de 
voto. 

Entre nós, como já lembrei á Cama1•a, essa 
consulta tem existencia legal, pois segundo 
o art. 32, paragrapho unico n. III,dodecreto 

· n . 2.579,de 16 de agoilto de 1897-As Oama1·as 
reunidas da Oô1·te de Appellação compete:
informa1· o gove1·no sob1·e :projectos de Zei e ou
tros assu.mptos de interesse publico, a res
J7eito dos quaes eU e requisite seu parece1·. 
· Insistir om que seja observado tão salutar 
preceito do referido decreto, é a que se li
mita todo o meu esforço no momento. 

Eis ahi, ·Sr. Presidente, occasião azada 
para. a Camara demonstrar ainda uma vez 
que em toda a discussão do projecto referido 
tem apenas attendido ao interesse superior 
da causa publica. 

Contra o augmento de juiJ,os da Ur)l'te do 
Appellação se teem manifestado Jllunoroso~ 
Deput;1do;;\. e a favor poucos se toem feito. 

Surge, portanto, duvida. a respeito. 
Qual o meio de dil·imil-a'? 
A audie11cia da mesma Côrte, · tanto mais 

quanto essa a.udiencia tem, entre nós, ox
istencia legal, por isso lft,lo, como j(L dissG 
antes, está }Jresoripta no citado decreto 
n. 2.579. 

Ha nada mais curia.l e mai.:f justo do qnc, 
na bypothese, soc.correr-so <t Ca.mara tht 
providencia lemb1•a.da?, 

E muito principalmente si f:IO attcndot• :L 
que até hoje não se procul'ou ouvir a Côrte 
de Appellação I 

Pot• mui&o sceptico quo -me tenha tornado . 
sobre os homans e sobre as cousa~ de meu 
tempo, I'elucto ainda em acreditar que o 
amor e o rjspeito pela causa da justiça·ha
jam sido relegados para. o terreno inferior 
em que se debatem e escabujam os interesses 
de ordem secundaria. 

Não quero, não devo acreditar quo na 
alma do homem moderno se tenha apagado 
essa veneração que até él.qui guardavamos 
incolume pelos sacerdotes da lei e apostolos 
do direito. 
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O SH .. PRESIDEN'l'E -Previno ao nobre 
De1mtado que está finda a hora. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Si'. Pre
sidente, ainda muitas outras considera,ções 
tenho a fazer a r'espeito do parecer em dis
cussão e por isso peço a V. Ex. que me 
m<tntenlta a palavra para. a. ,sessão de ama-
nhã, - · 

0 S&. PRESIDENTE-Devo ponderar a V.Ex. 
que o parecer que está em discussão unica, 
equiv;:tle a projecto em 2" discussão e sobre 
projectos em -ta.es condições os oradores só 
podem fa.Uar duas vezes 'il de cada vez uma, 
hora.. o· nobre Deput<t~:J.o já f'allou na sessão 
passa.Lla.. (Não apoiaclQs ; 1n·otestos de dive~·sos 
Srs. Deputados.) 

· 0 SR. ESMERALDINO BANDEIH.A-V. Ex. tem 
::>ido tolerante p<~ra com outros collegas, per· 
mitliindo-lhos occupa.r a tribuna por tempo 
excessivamente longo. (Apoiados.) 

Ora., acredito que V. Ex. não me tolherá 
a palavr<t por excepçii.o e capricho. 

O SR, PRgSIDEN'l'B- A Mesa não tem ca
pricho. (Apoiados e ntlo apoiados). A Mesa 
ma.ntem a StUl. decisão. (Apartes 'Oehementes. 
Tumulto. Soam os tympanos. ) 

0 SR. ESMEH.ALDINO BANDEIRA - Is.~o é 
peior para a Mesa ... Eu já esporava por esta 
violencia. (Soam os tympanos. Trocam-se 
muitos apartes.) A pezar de tod<.~S •~~ vi o· 
lcmcia.s, hei de manter o meu dir•eito, dis
cui;indo o combatendo esse monstrengo de 
ref'01•ma. (Soam os tympanos. Apartes.) 

O SR. PB.BSIDENTE - O nobre ·Deputado 
não pólle continua.r a. :f<~ll<~r. 

0 Sn.. ggMgRAJJDINO BANDEIRA - Peço tt 
pttlt~vrtt para uma explicação pessoal. 

O Su .. PRESmEN'rJ~- Nã.o posso dar a p<t· 
la.vra. ao nobre Deputado n<.t peesonto oc
ca~ião; dal-a-hei depois de ·au·.1unciadu. a 
2a. parto da ordem do dia. 

0 Sn.. ESMERALDINO BANDEIRÂ - (Com 
força). Tem-n'a concedido a todo o mundo ! 
São dous pesos e duas medidas ! 

VozEs-Não saia da tribuna. 
O SR. EsMgRALDINO BANDEIRA-Não saio. 

(O Sr. Esmeraldino conserva-se n~ tribuna.) 
0 Sn.. PRESIDEN'l'E - Fica adiada a clis

cussão do parecer n. 14, de 19Ql. Passa-se 
á 211o parte da ordem do dia. . 

o Sr .. Esmet•aldino Bandeira 
-Peço a palavra pam unut explicação pes-
~~ . 

O Sr •. EsiD.eraldino Bandeira 
-Sr. Presidente, esi;a.va longe de suppor 
que v. Ex., que tem sempre recebido da 
lJancada a que tenho a honra de pet•tencer· 
numerosas provas de consideração, viesse 
justamente tolher a pa.lavra n. um represen
tante de Pernambuco, na occasião em que 
elle feria de frente o assumpto submettido á 
discussão. (Apoiados ; muito bem.) 

Eu estava longe de suppor que o Regi
mento, derogado ta.ntn.s vezes nesta Casa. 
para outros e numerosos collegas,fosse apenai 
inexoravel pa.ra mim. (Apoiados; muito bem). 

Eu não queria acreditar, Srs. Deputados, 
não podia admitti_r que fosse verdade isso 
que por ahi se dizia: que o Ministro do In
terior havia .de pôr uma rolha. na, discussão 
desta. reforma. 

0 SR. MOREIRA ALVES - Coitado delle." 
(Riso.) 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Não 
podia acreditar que o Sr. Epitacio Pessoa, o 
espingardeador do povo, (apoiados), tivesse 
a. aucl.<1eia de tentar tolher nesta Camara a 
pala.vra. dos membros da representação na
cional. .. 

0 SR. Dil'íO BUENO-Não apoiado. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA--Como não 
apoütdo '? ! 

0 SR. DINO BUENO-Não apoiado. V. Ex. 
tem í'allado livremente sobre o assumpto. 
(H a outros apa1·tes. Pt·otestos; apoiados e nc7o 
apoiaclos. 'l'rocarn-se dialogas, estabelece-se 
confusão no recinto. O Sr. Presidente fazendo 
soa1· os ty1npanos, 1·eclama a. attençiío e 7 r& cio o 
conseguindo, suspende 1t sessão.) 

Suspende-se a; sessão á.s 3 hot'aiY o 15 minu
tos tla ütrde e reabre-se ás :3 horas e 30 mi· 
nu tos. 

O !f!b~. Pt~esidente-Continúa com 
a palavra o Sr. Esmeraldino Handcirtt, para 
uma explicação pessoal. 

O Sr. Esmeraldino Ban
deira (continuando) - E' com doloros<t 
magott, é com fundo pezar que ou veJo pro
var-se a verdade das noticias que correm 
pelas ruas, de quo não mais continuaria 
nesta Camara a discussão sobre a· ref'orma 
j udiciaria. · 

Os Annaes do Pal'lamento Brazileiro hão 
de rezar que,em um dado momento historico 
desta grande nacionalidade, um ministro 
houve que pôde aba.far a voz dos represen
tantes da Nação. 

I) • 

O Sr. Presidente-Tem tt paltl.vra 
J>Úa uma explicação pessoa.l o Sr. Esmeral
dino Bandeira.. 

0 SR_- DUW BUENO-Não n.poia.do. 

O SR. EsMERAI.DINo BANDEIRA -·Não 
apoütdo, diz o Sr. Dino Bueno ••• 
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: O .. SR. DINo BuENo-Está ütllando contra o 
rtegmteiito: 
; b.SR. ESMERALDINO BANMIRA-Estou fal
lando em bem dâ dignidade da representação 
nacional. (Apoiados.) 

Pôdein imaginai' rôllia;s de diffcrerifês es
peÇi~~ e cj_üaJidades, qiie, á);lezàr de ttido; fór
mülârêi um p1;otestú ênergiêo . e villrante, 
:(ilhQ de uma revoltá digrtà e jtista, contra ~i. 
vo~tade prep9tcnte clé liiii iniriistro dcspo
tico I 
... ~; v,eNlad~ er.ue o iliustr,e sr. b,ino Buimo 
i•eC'~'bàü üm ,pedido do Ministi'é) i:la JustiÇa 
pâi·a que o defendeSse. - · 

O SR; DlNÓ BUENO-V~ -Ei, sabe disso~ 
d SJi. EsMtatAiDiNo BANDEIR"\- Perfeitâ

mente. 
o s~. ÜlNb BUENÔ E OUTROS dão ápartes 

{j,\le, pela confusão, não puderam ser to
má'dos. '(Sôam os ty11~pa1ws.) 

, , ô .. sn. Es~~al~.J?INo 13~~~E:r~~ (dú~1-rjtn4~:~ 
4e ao §t: .. lJtr;~ Bueno)-;-E )?,~l~que y. ,Ex~, em 
vez de auxiliar a .. nie . tollierem a . pala vr,a, 
não veiü para esta trijjhiici defender o Mi
nistro do Interior? 

o sn. DíNo BuENo-Não · vin:i üefendel-o; 
}J~rqtte entendi qüô não liaviã riecessiclàde 
diSSO. · 

VoZEs-Oh I 

O Sli. :MoR.:Eíl1ÀAr.vtl~- V. Ex; ~rit'erid'e\.1 
•'tté hito há:tia itiêi8 üe déf'eS'a e oi1tcnüert 
triíto ilem. (Ris(j; âp(liatiôs.r · 

0. SR, ESMERALDINO BANDEIRA - Pois em
tão não ha necessidad-e de defender um Mi· 
nisGro que . manda assassinar o povo nas 
praças pu blictts ? ( Sussw·1·o.) 

0 SR. DINO BUENO- A Ca.mara hdje não 
de~l'llb<t ministerios. · 

o sn. Esl\IERALDIN"o BiNDEÍltA-Râzão ele 
lllai§ para· 5e permittir pleria libêi'dãde á 
man~testação .d~ opip.ião PELrlamontt~tr e. não 

. ~e.~o~her a piXHi.viia aos m~prttad9s. (Apoiádos; 
müito bem.) . ·. . . 
;,, Ma~ el}.lJeni c_ompro!lendo, Sr. Pr~sidente, 

1 q}i.fi. .. a p.J?.i.qa . defesa . ~ossivel aos, :wto~1 , d? 
actul:'lol ~mist1·o da, Jus~íça é <L ptt~ elo tumulo, 
e o sile.ric~o dos niortos.! .C1poiado~:). . . . 

- : .. As vLctuuas do mortwmw do f$. dms. de .Ju-
. n.~.~ ~htest~~ piü~a sii<~ricJ~l:' eterlla:mem~o em 

tor,1,1o do Mmu!t1~o da .J1:1st~ça. (Apqi(l~o~.) . 
. Poi~hqm, c.oJ.!.cii;o ·a Camara, .. en!)í_ome da 
dignidade o da honra, a não se cléixaí•. anmtl.
lar pela vontade 'Prepotente de um Minis~ro 
que, depots de hâver mandàdo espingárdear 
o povo i~ermc . e generoso destÇt g1·~ndc Oa
pitl};l, pl·ctcnd~ dQspojt\l' ~ ropresoutaç~o 

,.. 
na,cíonal (~e .. ~~~l~ . dir_eito1s_ ,~ _:rreroga~i-y,a~, e, 
até, da liberdade çl~. pen~ª'r .e,. de fallar I 
(.~1pplausos geraes. Bi·avos. Apoiados.) 

Fique, porém; consignado; pa-râ llo:rira da 
0<_1.mad dos Dopntádos; qne a actual repre
sentação não · _ teíne os arregâiihos . e ü,s 
n.meaças do. Ministro dá JuStiçà e .que nã;o 
cede de seiis direitos; nctri mesmo qúândo 
ameaçada· pel::ts carga's da desenfreada. éà
vallar~a pretw:.i;:t.I).a! .. ( A.poiados; , :n,witp bem, 
muito. Ve]ÍÍ: Appl((,USOS p~cjlo?igqélos. PalnJaS 
no.reCintO.e _nas g'alàias. O orado1· e àbái.çadiJ 
po1' seus cóllegas.) ' 

SESSÃO DE 23 DE iULÍ-ÍO DE 1901 

Vide pag. 24G do prêscntê voliiJiie 
. . 

o Sr . .lttftirtsd co-~t:i-'- Si·. Presi
dente, . vou continuar hoj!3 ade'senvolver a 
~e.í•ii3 de .. c.<?r.isí4~ráçÇ>es quejnic.~~~ n;,l. s~~~~.o 
pp,~.s~cia .. s()bre .p.egoc1p~.d.~ .. ~~!jil!~~ ~~.Pr:~p.
mpalmente, sobr~ .~,.e.QJ,c;3};~da,_vinQ.a. dç., S~n.tt_Q.q, 
contraría~do. o, pens~meuto, _d<~, Cama1'a dos 
Pepütado~ na fixação. de foi·Çtt de ma1· ela 
Retitiblica; 

No idicio ilé ifiiht1as consH:léí·ações, v. Ex. 
deve-se r~cord11i? de qué,.SaUen~~í à ijecessina~ 
a~ gu~, \3Ã,Í>e~ilú:~l1t?: á_ R.~P~~9.I~c,~. 13ràz,W3írit 
dà iüanuténça;o de inna, rílâi•üiha ria àltui'a da 
situação, istb é; ae uma maHrinr. caintz (to 
reagi~ contrà pretenções menos justas que, 
porventura, apparcÇam, e; ao inesmo t·empo, · 
de ma.nter a .. dignidn.de na.cional, o nome e 
á honra da Roptiblicá .. 1Jestâ. necessidade 
estão feÜziríento coinp~iieti•<tÜOS todóS OS O~~ 
piritos; e ~ dssim quo já iio p!ti'Htinerttô e jú. 
rtri. iJ.llpfCii~a ÔS quo tee)'ll c(jífii)Q"tcflcüL jjtira, 
disétttit• o asstíinptó nãb í·Çgatêiim os seus 
esforços ne·rn suas li.tzes Íltí expld.nâÇ~ãô tle tão 
vasto ohjecto. . . . . . .. . .• 

Entretanto, isto que é uma;~ verdade .re· 
conhecida por todds....,.a necessidade do ul)la 
marinha capaz de det<mde1• os. no·ssôs direitos 
e. manter a dignidnde .. (la . R.9PUblica-nã.o 
dêi~~ ~ê ~11porít~·!il' qpj_)~g4i1~.9res_~., ., ,: . 

i-Ia no patz e no estrangeiro qtiein pense 
que âs Jiáç~ões podem ir àlliviâTido as grandes 
despozâs d que ~~o .Pl'eson.tem~nt:e. ?,brigádas 
pela manutençao de gra.'ttdM esquo:dras o 
numer()sos .e.~erci'tqs ., .. . ... , ··: . ...., ,_. 

.E' drria idéa riob.~o o bomta,-. p·orém quo 
iiãó ê voriccilora àinda. . . 

No petiz os c1ue pensam assim escil· 
dltlll-:~13. no. p_rlncipi.Q co~stitu~ional ,que,de· . 
te~Jl11J:!Pu quo a ).tqpubl.lc,a n;=.t.!) póde .~IA:· 
l)Cuhar-se ~m guerras de couq uistv. ; mas; 
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Sr • . f!t.~sidepte, a Nação Brazileira só ~are- P1·esenteniente, Sr. Presidente, a dou"tPina 
cer4 d~ · · rri~Í'inha de gllE~frà pai:'a: se empe- dos que p~nsam que os paizes ·modernos 
nh~r ~m gu~na de conqüist[l, em territorio devem ir tratar d_.9 des?-ri}lamenJo ger~I;' §! 
dq Ot1tras naçõe,E; ~; Pe certo que não. ·. Em te~n advogaq~s, n!lo .derxa de ter opp~gnª':. .: 
da,~os momentos, ao envez de termos de as- tpres nota.ve,rs, princrpalmeute estrangeiros~ · 
~lliliil· · a o.lfenstva, t~re:irios forçosàmente .de Tenho em mãos um livro moderno · de um 
assiimil• a d~fensiva, e riestas condições si' o official da marinh~ franceza,o si~. caqueray~ 
pai~ . não se achar competentemente hàbili- que, tratando da these de desarmamento 
t~d9 CO!U i•ecnrsos b~ilicos na altura da Si- dn,B m,arinl~as moq_ernas, diz OS segtiihté': , . 
t~ação QQmo ppp.erá ~~hir-·oo d~ ditfic~lldades, · · · · - · 
e q~fender a ho11ra ºa ititegrldadên6Lciónal1 - «Ha muita gent~ que sem ser mal intell
Pcs~oal n~cessa.1~iQ para, tripolar e dirigjr· .;ionada, algl!mas vezes, faz, como o nii1is 
os poucos navios da nossa armacla não se reflectido do ntundo," esta interrogação sor- . 
inventa em um momento: · · · · · m·ehendente: «A quoi bon mie marine? » 
· Vê., V.· Ex., Sr. Presidente, que aqnelles Ha. i1~~~mo public~ções,bgocburas e àrtigo~ 

que no paiz, . pelas ·difficuldadês do Thesouro de revista de apparencia doutrinai em que 
e p,e~~ considcraç~o de que a Nação pao pôde se sust~rit~ mu~to scientificf.).me].1te que ·a, 
einpe~l~ar-se em_ gu~rras ~e conquista~, pelo m~rinha. n~Q tein, por assiln dize1·, · nenhunl> ~ 
pru=!CIPlO constltuc1qnal, negam a necessi- papel ·a representar mai::; nas lutas elo 
dade . da 1'(30rgahizaÇã,o 'da armacJ.a nacimÚi.l, fUtUrO>>. . , 
conimettem m;n erro, taúto rriais gráve, Si a idéa elo abandono da marinhà. de -
quant9 podel'â parecer falta de patriotismo. guerra ê ·falsa, erronea e prejl.ldicial nos 

Não é, Sr. Preside~te/'sem a.canhtimerito, paizes em que rapidamente se ppde1n impro.:. 
e acanhamento imiito justrf1cáyel,qú~ ocicúpo visar forças navaes consideravcis, como· na • · 
neste. ll!..O~ento a trib11na, coffiq · j~ · occupei F~·~nç!l, e na 4-ll~manha, pmitq !ll~is pr~jri~ 
na sess!l,o passad'!-. · · d1C1al e Gondenwayel sera se~nelh~nte idéa 

·E hoje mais que anteriormente sinto este applic~da ao B.razil. .. · · · .- , ~ 
Q~ll~~i;aç?, 11atJid:lp.1ent~ porque vej!) a me~ Na C~mat'a dqs Depq.tados da França, 
lado o honrado r~presentante da 'Bahia, o q11ando $~. discutill o ass-q.mpto em lQO.Q, 
illustr_o almira.nte Sr. Alve~ Barbosa, em dizi(!.· o Sr. Lo~kr-üy, procui·ándo comha~m' a 
quem sobra tanta' competencia no assumpto; tendepcia do desarmamento da ai'n:i.àda e . 
quanto em mim f'1-lta. . sustentando ~ Iiecessid1Ldê . de uma ~S"qlladtá. . 

os A - · d poderosa na França.-
. . R. LYl~S BARBOSA-Nl~O fl.POHI. 0 • « Si· a frança, ~m 1870, dizia elle, poude 
O Sn.. AFFONso CosTA-Mas eu disse,quando por ta~o _tempo resistir q,os seu$ ·' adversa

!nicici as mi_9has olJscrvaçõe~ .s~bre o pro- rios; si, já enfrti,quecida; ella pouderepe!Hr 
J~cto .na sésstLo passrtdt~, que p assiimpt0 su- o assalto de se~s inü~ig~s, não foi só)llente 
jeito ;t <lelibét•aÇão do Congresso apresenta porque se inspirava no' ardor de sEm pátrio
nos quo o estudam ciuas faces- a das gene· ti...;mó', na infinidade de seus recursos, forçai 
ralidu.dcs, em cuja. discussão qualquer de nós todas novas· e se~npr~ i·onova:das ;'foi princi
com ded icaçã.o, vontttde o estudo, póde entrar pai mente porque sempre tov~ ~eante de si .o 
som commettcr grandes Ol'l'QS, e a .das espe- mar livre; foi porque ella podia h• buscar 
cialillu.dos,tt tcchnica,cujo examc·Jompote n.os u.lém da Mancha e além do Oceano as àrmaa 
especialistas na ma. te r in., . e o8 recurso:~ de que · tinha necessidade })ara 

Seguirei pelo primeil'o caminho, som cor- a lncta que sustentava de~espct~ada e briosa-
rm• para não cahir, ·o sempre auxiliando-me mente». · · 
da benevolcncia dos que ine ouvem. ·. Quanto fls vantagens de uma 1Joa mariuh~, .·: 

Felizmente, Sr. P1•esidente, a theol'ia elos não são · ellas indicadas sómente por esta 
que pens[!.m quo o Brazil não carece de reo1'- passagem i•eferente ú. guerra franco.pru~·' 
ganiza1• a sua marinha. de guerra não tem siana. · · · · ·· · 
encontrado, no paiz, na .imprensa ou mesmo Tivemos modcmamr.nte · a luta ent1•e o 
na tribuna desta assemblcja, grande accei- .Japão c a; China·; ·em que o japonez que não 
tação. · · passava por um povo habil o adeantado na 

A velha cantilena .de economias, de diftl- guerra, demonstrou ao mundo inteiro qu~ . 
culdades ftnU.nceims, difficuldades que real: tinha assimilado perfeitamente a civilização 
mente embaraçam muito e muito a. marcha do europeu, tornando-se extraordinario 
dos nogocios publicos, nãó póde · Pl'cvalecer tanto no mar como na terra,. 
contra. tL necessidade imperiosa, que se nos Depois mesmo da guerra chino-japonezn., a 
apresenta de momento ; a marinha nacional Camara deve lembrar-se da luta llespano· 
carece de reforma, a marinha. nacional, que .americana o aliás ninguem su1:ipunha que 
Mtualmento existe, não corJ•cspondo (ts ne- a velha esquadra ltespu.nhola, coberta. d.e 
cessida,des do no~so pa.iz. . louro~ 0 ~H tradições glol'ios,issimas, podi~ 
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ser tão rapidamente desbaratada poln.;; fol'ças I Os serviços_ que este homem extraordina
americanas . . rio peestou á causa da in(lependencia, os es-

V. Ex. deve lembra.t·-sc do q11c,ao inicia e-sc forços qu~ emprego.u pal'a. a consecuç~o .do 
a luta. entre n.s rhms p Jtmu~i•1s, gra.yes dnvi- f~n que twha, em vtstn, ·o !Soveeno lml.Zll~n·o 
das Sê' lcvantara.m subJ'e, si no mar a IIcs- s;~o rcmt~mo~·af)os na-.; l?agmas da ~1ossa lusl;o
pa.nha. nã.o batcl'ia os E>tl1dos Unitlos, g:u·an- 1'~'1, a ta.nt:t ~mpoetanc.ta. ellcs tt~m·a,rn Cltte 
tindo a defesa. de stt<t> coloni:Ls. na.o lut esel'l_l2tOl' beaztletro que nao o. cubra 

0 1". ·t . ~ 1 · , 1" . ·t . 1 de lom•os e na.o enalteça. os altos m(mtos do 
. . f "~as to :-u ~s~q ncJ~ tu 1 t~ · l?~s 1? 1 .O homem que se devotou á noss:t c::t:Usa., embora 

q.ua.~~~l ~ale um,: a.t n;a<LL ;um. ~ to .. t.t c~, UJi~- po::strwi·,rmente, quando a nossa cansa estava 
d.a.dc::; h"n.1 c~mlnnaclas. com) 01 ct •1• d · s 1 ,::;- segurt.L c a. nossa. intlependencia ern. ~:ot!sa 
t.tdos Un1.dos. i'eitit, elle, ceden(lo a motivos em cujo estudo 

ProY<Mla., Sr. Pt·esidontt~ , assim a neecs- não procuro entear, tivcsse.dc ser desligado 
sida.do tla. rcorga,Jiiz tçã.o, da nossa. cscttta<lra, da, :.tl'tU:1da. nacional, que t :Lnto lhe devia. 
pot• isso quo ~omo.s uma nação lJile se ·os- Mas como podia o governo brazileiro nas
tende mn mil c tantas legwts ele costa, com ccntn improvizttt' de momento uma esquadea 
poetos de entrrvl:t fr;wca e J'ic:ts cirlatlcs 11;1 altm•a. da sitna.çã.o '? 
maritirna.s sem dof'C\sa.; pro\'adn. essa ncccs- 0 . Br<Lzil era. um p:1iz que acaba,va de ser 
sida.de, ni'í.o só pelos exemplos cit:ttlos, cmno desn.nnextLdo dn. metropole; 0 Thosouro es
ta.mbcm pclo..iuizo e opiniii.o ri c homens .no- ·;a va. exltausto com as desp~zas que a côrtc 
tn.veis tlo estrang.~ it'o (', do l1aiz, von ontr·ar antes de saltie p:wa Pln·~ngal havia feito. 
propda,mente no assnmpto em dclt<tl.e ; mas, . 
ante::; de f'il.zcl-o, pl'ctendo aclduzir Hgcir.i.s Governo novo, sem' gPantles raizes de 
considel'ações sobt•c a. for·maç~ã.o d;t nussa conflitnçt1 no elemcntJ popular, onde il'ia 
primitiva marinha do gueera. bnsc<it', de prompto, meio.~ pecunial'io:S para 

a crc;tçã.o da maeinha de guer1':t '? 
Os possas maiorcs,Sr;. Pl'esitlentc, quando o Foi então que 0 patriotismo brazileiL'O ex-

Bt•azil teve de separar-se ele uma vez do vellto plodiu em uma das suas mais brilliantes 
Port.ugn.l, compl·chendemm logo qne, para. mtmifest::wões c sob pr·oposta tle Martim 
assegurar a nossa independcn~ ia, que ent[o Feancisco, paulisGa notavel, cujos sePviços á 
cllos tinham procla.mado, careciam muito patria jàmais serão e~quecidos... · 
de uma esqua.dr:L eapaz dn ,repollir as preton- UM SR. DJ~PUTADo-Apoiado. 
ções da a,n tiga metr•opolc, cttpaz de üc!'ondcr 
as vastcLS costas das novas provincia.s do .O SR. AFFo:-.:so COSTA- ... membro de uma 
nascente Imperio. famili<t em q ne o patriotismo foi nma 

o ].JCssoal de marinheiros e o!Ilciaes d<L tt·acli~:ão e , a glm·ia um predicad:l na- • 
m<Lr·inlm portnguoz:t, dalla a inuepehdcncia., tnral. · · 
recüsou-sr. em sua mn.ior pal'to a ficttl' ser- o SR. Bmcw Frr,uo-g que, felizmente, 
vinclo <L nova ntLciona.licl:tde. tem neste p:.tl·lamnnto nm !lesccndentc, pttl'U. 

E' ~Xitcto q ufl a.Lgnns -vnlhos otnci:ws honral-,'t. 
det•:1m ont.ã.o bnllis:->imo oxümplo . de patl'io-
1.ismo e Jealdall<~ a.u nuvo irnpcrador, l:t.zollllo 
expont;~no:t.mcn to sinect·as J'e v o laQ•-•cs de tJ uP, 
ern qu:~l(plOt' llli1Ct'gnn<..:ia., t~st:u·iam dispostos 
a. dcr·t· : ~rna.r o s;m S<ttl~ttu o sael'iticat· :t Sll i.L 
vid:t em üe('e:,:a da inciepnndo11Cia .. 

Pottcos, pol'l!m, fora.m esses ofTici:.t:>.s, c:omo 
poucos el'a.m os htLbilii,ados pai'it , uo mu-

·-mr.ntn do )hH'igo, dit•igit· a eam)Ja.nh:L contra. 
a. mctropole, tlUCl, no.,; pt•imeit•os momento.'>. 
da indeponclenei<t , nã.o se confor mou com a 
soluçã.o chdn. <tas nogocios clu Ura,zil, CJ.llO 
pat·a sempre lhe C'S(~ i.tp< LV it das mã.os . 

Occorrcu ontão aos homens quo estav:tm 
á tosta tlo Governo a itléa da formação, com 
os elementos existentes, de uma peCJ.nena es
qmulra., idé<L que su poz em pl'i.Ltica c cujo 
commanclo foi cntrcguo em iJ Ja hor·a a Ulll 
homem cxLrcm<LnlOlti;e llratico c V<tlcntc, 
lord Cochrane, que entfLo considet·ou o Bt·a.
zil su:1 scgnnda p:Ltt•ia, nã.o lhe regttlioa.ndo 
o::~·scuA esrot'r}OS e onot·gh~. 

0 SJt. AFFONSO CoSTA-Subscrevo fl.S pala
\"l'it< tlu nolll'O Ucpui;:LdO.· 

... em l'llttni;:i.o dn ministt·os a:'<sc.nton-se, 
eomo meio eapaz de ltahilibl' o GovOl'JW 
eom o~ l'JCttt>,,;;>S noceastwios pal':t, a obtnnção 
d.a OSil'l<l,dt•n. fJliO se lhzitt mister, t•ocorJ'PI' ·~ 
uma~ subsct•ilH,,ão puJmLtt'. 

Isto me3mo sn foz, u, St•. PeO:c;;idente, é 
gr:1to l'Ccordttl' q1to os homens mais notaveis 
da t'lpoca., l'CIH'o;:;ontantos do commoreio e 
u.t;(\ 1Í1csmo' úo commel'cio portnguez, não 
regatcat•am a" Slll'l.S <lllOiia::l, nfl.o se excusaram 
a conc:rwrer com. csso tl'ibu l;o p:Lra a orga
nizaç,fío rli1 arntarla do CJIIC o paiz ontã.o na::l
ccnte carccict muito. 

Foi assim, pois, que 11<1scau .a nossa ma
rinha de guerra. Ellét foi um producto Lla 
.boa vontade e patriotisrno de nossos mn.iores, 
do patriol.ismo de nossos concidn.uãos, c (lahi 
em dcantc ~anta roi a at~cnçã,c que a ma
rinlm nacional dcspertoll aos 119~so." homens 
de govorno quo c:l!ogaltto::; em !SG1 a. tr.L-:L 
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~m condições de empenhar-se na. guerra do 
Paraguay ... 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-E de ser a pri-. 
meira da America. do Sul. 

0 SR. AFFONSO COSTA- ... e relativamente 
á época,attendendo-se ás condições do tempo, 
o Brazil chegou a ter uma marinha conside
rada, como diz o meu illustre collcga, a pri
meira da America do Sul, conseguindo por 
isso a proeminencia entre tts outras nações 
do continente, tendo sido por isto, durante 
muito tempo, o fiel da balança elas repu
blicas platinas. · 

Vou agora, Sr. Presidente, compai'ar, 
perante a Camara, o estado florescente em 
que em·l864·se encontrava a nossa marinha 
de guer1'a, as unidades bellicas que então a 
compunham, com as unidades que a compõem 
actmtlmente ; e, é penu. -di zel-o, desta compa
ração o resultado não -será satisfactorio para 
a actualidade. Já sob o ponto de vista do 
material fluctuante, já sob o ponto de vista 
da organização e do pessoal, a marinha <le 
vinte annos passados aclHtva-se em estado 
bem satisfactoi'io, o que hoje não podemos 
dizer, tendo em vista a noticia que nos é 

dada pelo . Sr. Ministro da Marinha em sen 
ultimo relatorio. (L~.) 

Pa.ra provar a minha asserção, Sr. Pre
sidente, me soccorro do quadro que . se 
encontra no segundo livro do Centenario, 
obra patriotica que ha de por muito tempo 
perpetuar o feito gloriosissimo do descobri
mento do Brazil. 

Vou penetrar em seara alheia, metten-· 
do-me em assi.lmpto de marinha de guerra,. 
comparando unidades bellicas, etc ... 
, 0 Sr.. BUENO DE ANDRADA- Pôde fazel-o 
sem receio, que isto tudo está escripto e á 
disposição dos estndioso.3. 

0 SR. AFFONSO CosTA-Etfectivamente é 
assim. · 

Houve um tempo em que a sciencia não sa
bia dos conventos, era lá que se concentrava 
tudo; mas hoje, Sr. Presidente, depois que a 
imprensa creou azas, se generalizou e come
çou a espalhar po1' toda a pa1•te os seus bene- . 
:ficos resultados, toda a gente pó de estudar. 
aprender e s1ber. 

Mas volto {t compa1•ação dos elementos que 
po3suiamos em 1864 na armada, I!Om os 
que possuímos hoje. · ' 

,í 
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MATERIAL FLUCTUANTE E~f ~ QQl ~ SJ;;GP~J)O O RELATO RIO DO $R, MINISTP,O DA MARlNI~A 
---.. --.· -.-. -~ 

Nof'hes Estq.do 

IUachuelo . •.•••.•. , ...• , ••• ', .•• ·., ·• , .•••..•.. En~;otn'n.r;a.do .... Bon1. 
Aquidadan . ..•..•.•..•••••.••••..••..• , , , . , . » Em concerto. 
R·io GJ·a1ule~ . • .•..•....•••.•.•....•... , • , • . . • » , Bon1. · · 
Peodo?·8 . ..•.• ~ ..• : ..•..••••...••.••• ; • ~ • • . • . • » » 
Floriano ..•••.•••..•. , .••.••.••.• :., .• ~ ·.~.,. » » 
Pe?"nam.buco • ..•••••••..•••.••••• , ~ •• ; ·. ; ••• ~ • ).) Constrnoçã.o pu.l'al):sada .. 
JYia1·anhão ..••.•••.• • · .•. · .••... , •• ~ .. -~: .• ~.:.. » )) >) 
'l'ronandatd .. ••.•...••.•••.•...•. , ••. ~ .• ·: .••• Cruzaclo~· ••.•.•. Bo1n. 
Bt.tJ~reso . ...• : •••...•.••.•••.•... , •• ~ ~ .• , • ~ •• '-- · ~) '· · · >> 

n(~njam.in Oonst.ant •.••.•.••• : •• ... -••• , •• ,.;;... », » 
'l 'r.aJano .•• . •. ~ •••••••••••.•..••• , ·. ; ·• ~ •• ;. • • • » Eni CO!}oeri;o. 
Uepubli ó1.t. .,.,,, •.• , ••••• ·~, · •. õ, •• , ••• ,. ~ ;·, • » » 
P1·ime-i1'o de .ilfw·ço .. .••.••..•••.••••..• , :, .• , ~) Proçisa conoer&o. 
Aiitlr·ad a . ..•.....•......•..•... ~ .. ~, . , . ~ . . . . )) » · ·>') 
1.'iJ·adentes .. . ... , .•....•.••. ,.,., •. ,,., ,_; ..• :. » • » » 
'1'i1n:by1·a .................................. ; •• . Caça-tol'p,cdqiro. Bom. 
'l'up,y, ... , ....••..... .••. , , ••• ; ..• : • ••. · •••.•. · ··» · · ·' ·»:· .. . Eni concerto, 
'l'a1noyo .. ....................... ·; ...... ·.... . » · » Boin.· "' ' ·' · 
Cananéa .. .•.•..• . •....••.••.•. , •. · •.•• , •••••• Canhoneira. • . • • . » · 
Uco·ioca ••• . · ••.••••• , ••• : · ••••••• , • . • • • • • • • • • • • >> Precisa conc~rto. 
Ckt1noci1n, .•..•.•.•..••.•••.••• , : • • • . • • • • . • • . ~) ·. >> » 
I1'1.iciallm·a • ...••..• , • : ...•..•.•.•••..•• , •..• ·. » >) >) 

Guá,-(í,iy ,' ..•... ~ .•.•••.• ·'· .•. , , ~ '" . , . . • . . . . . » Boni. 
J·'ernando V·i13i1·a •• •• , ', ••••••• ,' •••• : ••• : • • · •••• A viso.. . . . . • • . • . » 
Vidiü da Nég1·ei~·os . ~ .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . » .......... Ef).1 cq!)c~~·t.o. 
Centau1·o . . · •• · ....... ; ...•.••.•.•..••..•• · ...• ·. • . » • . . . . • • • • . » 
Lame[Jó •.•••••••• -; • •••.••••• ~ •• -•••• ·•••• •.• • • • » • . • . . . . . • . ·» 
'J'effd •• ••...•••••••••••••.••••• , •••••••••••• , » ••• , ...... Bom. 
Jtt1~en1.a . ••.•• , . . . . . . . . • • .. • • • • • • • • • • . . . . • • .. • . • >>· , ••••••••• · '' '>) · 
1'ocantins ... •.........••• : •... , • • . • . • . • • • • • • . ». . . . • . . . . . . » 
Jutahy . ....•.....•...•••.••...• ·• . . • • . . . • . • • • » . . . . . . . . . . » 
Carlos G01nc~ . ..... ; •..••.•••.•..••.........•• ·vn:p()l' .••..•• .•• ; >') 

Có'nunandante Ji'refta.s. • • • . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • >~ .. · · • : • • • • • • • • » 
J>-u,·t'ts ••.• ·.·: •••. ; ••• : .•• ~ •••. ; ••.•••• · •••• ; ;; • • :. •••••••••• Em concerto. 
Gustavo Sampaio ...••••• ; •••.••••.••••.•• ; ·. ~. T<)l'pedcira...... » 
Sit·vado .......................... _:· ..... ; ... .... ' · ··))·' · · · » 
Ped1·o Affonso • •...••••••••.. ·; ; · ••..••.... ; • • . » » 
PeclJ;o Ioo ... · .••.•..••. ; .••••.. : ••• , ...••• ·.;. » » 
Bento Gonçalves ... •.• ; •..••..•••• · •...••. ; • ·• • • • » >~ 
A1'a[Jita1'!J· •••••••••••• ••••••••••• ~. : ••••• ;... >> >;> 

Iguaterny •••••.••••• , •• ,; ••• , , •.•••••• , • ; • • • • » » 
1.'arnbo1'1:1n, '-! ••. , •••• ; -, •• ; ••••••••.••••••• ; • : • • >> » 
Bete . ..••.•••.•..•.•• ; ••..•.•..•• ; .• ; • • . • • . . » 80111. 
Jagtut?'r.io .. ... ; .• ; ; ; • ; • : ..... : .. , ; ; ; • : .. ; : ... Rcboéadqr ...... Eryi 'conc~rf,o. 
CoClhó Netto ... , ...... ......... , ··~ ... , ·, .. ~ , ·~. ~ . ... ; · · ! j l ,. )> •••• , , >> 
Linza· DUaf·te . •. · ...... ~ •.•.•••. ~ : ~ ~ ..•... :·~ .'. . >> · , • • • • • >> 
··Volttntd1·io .. ; ; ; ; •..•••• • ..•• ; •••. ; •.•.• , ; • ; • ; Va.pcn• •••••••••• Rogula.l'. 
Ai'Etonio Jor.io •••••••••• ••• ~ ••• : •• : ••• ~ : . : · •• :.. » , ••• , • • • . • » 
Silva Jarrlim ................ ;.; •• ;,; • .-~;. ~; .. J-liq,~~ ........... ~~n concor~o. 
Recife .••• ·; ••..•• ; •..• ~- •• ;;; ..•••••.•. ,.,.. •.••• Brlgq~; .....• :.. >) 
Pi1'0}d ~ .. ; ; • ; ..... ; .... ~ ....... ; ........ ; .. . ' >~ ...... ; .. ~Otp.. 
Ca1·avellcts .• •..•.•.. ~ ••• ~ • •• · • · · • • • · · · • • ·; • • · Ri1~!.1.c)W· • • · ·, • · · '· ·.Et~ .. conc(lrto. 
PCfqueqúe1· ........ ; .• ; ; ... ; , ..... ~; .. ,;;.; ... · _, .. >>· ·• · ..... , .. 
Guá1•w•ápes .•.. : ..•. :~ .. ~.;;;~~; .•.••.• ;;;:.~· » ....•... l> 

- -- --· Total_: 52 Dí1YloS 
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A Cantàra viu o grande numm'o de navios O SR. BRICIO FILHo-V. Ex. está dis-
que -carecem de concertos e os poucos que cntindo com muita proficiencia. · 
estão em bom es~arlo. Quer a Camàra saber o SR. HEREDIA DE SÁ- v. Ex. está re
de quar~_tos navi?S, cruzadores, transportes petindo 0 ·que nôs jà dis:'lemos. 
se compoe a Mn.rmha actualmente ·t de 52. . · · · .. ., _ · . 
Em 1864 ilo esta.do ainda. ruclimentar na. O SR. Bmcro FrLno- Eu na.o est1ve pre-
creação do nossa. il1arinha. de guerra' nós sente nesJ;a, occasião, por isso não ouvi. 
contavamos 46 navios, fragatas, avisos e O SR. AFFONSO CoSTA- Não tenho pre· 
transportes. tensão de discutir com proficioncia. estes as, 

Temos portanto agora apenas seis navios sumptos; faço o que posso. 
a majs, _~ que é r?alme~1te para ontristecel'. 0 s li, , . .. s· _. ·I· t·· · • 

Em 1804, dos 4b navws, e transpol'tes de . .._ rL F.REDl.\. DL A I\ <1-S 0 es a fa 
que se compunha a nossa arm<ida, todos zendo. 
esta,vam om bom estado, podendo entrar em O SR. AFFONSO CoSTA -Em1895, mudava 
serviço... a posição das nações ouropéas; a França con-

"o SR. HENRIQUE LAGDEN-Nacluella época tou 299 unidades; a Inglater ra, 402, menos 
que em 1890; :1 Allcnnanha, 252 ; a Austria, 

eram rea.es unidades de combate ; hoje nã.o 89 ; e a Italia, 215. 
podem servir nmn para a defe{a do portos. Ver•ifica-se que de 1870 a 1890 foi o periodo 

o SR. AFFONso CosTA- ... hoje temos 30 ·das lutas na gurõpa em que as nações an
na.vios em nu"w estado, precisando de con- davam todas desconfiadas umas das outras, 
certos e incapazes de no.vegar; e apenas 22 promptas a qualquer eventualidade ; foi 
em condições de navegabilidade. f ontã.o operiodo que ~'le chn.mou do eqttitib?·io 

t eto-opett. 
0 SR . . HENRIQUE LAGDEN-Mas quan OS em 

condições de enfrenta.r o inimigo? . O SR. Bui~No DE ANDRADA-O argumento 
de V. Ex. é contl'aproducento. · 

·o Sa.AFFONso CosTA-Ahi nã.o vou; quando 
cheira a pol v or-a, fujo, nã.o sou marinheiro. 
('l'rocam-se divc,·.~os apartes.) 

Assim, Sr. Presidente, verifica-se que dos 
val'ios typos que compõem a nossa marinha 
ac·~ual ... 

I 

0 SR. BUENO DE ANDRAD A dá Uffi aparte . 
0 SR. AFFONSO COSTA-· Assim, Sr. Presi

dente, da comparação dos dous quadros que 
acabei de peoceder verifica-se o estado lasti
mavel em que se :- encontra a ma1•inha. de 
guerra. nacional; [Lgora, si, ao envez de c.om
parar o quadro da nossa marinli:L de hoje ao 
1864, o compa1•armos com as formidavois 
marinhas da ~uJ•opa., a. ditrerença l! oxtra
ordinaria. 

Em 1871, a F'l'ança contava 405 U1!idades 
lJellicas, não incluindo a.hi os tt'ansportes 
e avisos ; a Ingla'terra, 378 ; a. Allemanha 
apenas 47 ; a Austl'ia, 69; a ltalia, 74; e a 
Ru~sia, 126. 

Eram, po1s, em 1871, as mais poderosas 
nações do mar a França, a Inglatena e a 
Russia. 

Em 1890, porém, as circumstancias mu
daram; a França cl!egon a t3t' 431 unidades 
bellicas ; a JnglêLtet' ra., 530; a Allemanha, 
288 (?); a Au:-:Mia., 126 (?) ; a. Italia , 268 (?); e 
a. Russia., 265. 

Em 18f~O. p()r eonsequencia, eram mais po
derosas no nmt' •~ Inglaterra, a França, a 
Allemanha, •~ Italia . . e a Russia. A Russia 
quo, em 1871, dbpunlm de 12.6 unidades, em 

·1890 passou a tet· 265, ao passo que a Italia 
tinha 268. 

0 SR . . AFFONSO COSTA- Não estou argU· 
menta.ndo, estou comparando. · . . 

( C1·u zam-se m:uitos apm·t.es ent1·e os S1·s. 
Bueno de Andmd-a, llf alaquias Gonçal·ves,Hen-
?"ique Lagden ~ Josd Dui.wte.) . . 

Desta maneira, St'. Presidente, não che· 
garei nem ao meio do meu discurso. 

Mas, Sr . Presidente, ao passo que de 1870 
a 1890 as di1fer .mtes nações eurol)éas ... 
(Diversos apcwtes interrompem o 01·arlor du-' 
?·ante algun.~ m-in.11to .~ .) 
· VV. E Ex. nã.o me da.rão licença para con-
timmr? · . 

0 SR. BUENO Dt~ ANDRADA.- V. Ex, deve 
pedil' licença ao ~ou ·companheieo de ban
cacla., o St•. Ma.la.quias Gonçalves. 

0 SR. AFFONSO COSTA (continuando) - Ao 
passo quo de 1870 a 1890 as diff'erentes 
naçõe:> da Europa vão variando o numero 
de unidades bellicas de suas esquadras, de 
1890 a 1901, a Fraüça tem pl'OClU'ado elevar 
sempJ.'e esse numero, ao passo que a.s outras 
o vão diminuindo. 

E' assim· que,emquanto à Allemanha gasta 
_166 milhões de francos com a manutenção 
da sua marinha de guerra,.a It.a.lia 112 mi
lhões e a. 1\.ustralia 42 milhões, total 320 mi· 
lhões dé ft'a,ncos, a França sózinha despende, 
mais de :320 milhões, mais do quo estas tres 
111~ções reunida~. 

Da.s considerações que tenho externado e 
dos dados esti1tisticos que tenho apresen
tado , verifica-ao que, a.o passo quo as outras 
nações procur·a va.m diminuir as suas des
pezas orçamentarias, no tocante á ma.rinha · 
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de guerra, a F1;ança, fazendo mesmo enormes E, parece incrível, St•. Presidente ; o fana· 
sacrificios, vae augmentanclo dia n. di!l. n. sua tismo . popular, a ignorancia da plebe i·e~ 
esquacl1·a. voltou-se contra o invento e seu autor, 

O exemplo que nos dá a interessn.nte e a chamou-o diabolico, ateou fogo á feagil em· 
pn.tr·io1;icrL nação franceza, si não pôde ser barcaçã.o e Papin perdeu para semp1•e . a es
por nós imitado nn.s suas linhas gcrJ.es, visto perança de ver I'ealizada com feliz exito a 
que estamos em condições precarias, com- sua extraorllinaria ·invençã'). 
tudo devo trazer-nos algum incitamento. Mas, isto que não foi possível en tã.o, rea--

0 SR. . MALAQUIAS GoNÇALVEs-Niü;) é sü a lizou-se poster~orJ?ente. _ 
F. ança; é o Chile, t~ a, Argentina que estão A Camara na~ Ignora que a Nap_oleao se 
aqui ao nosso lado. ·(Apoiarlos.) ~ propoz a adopça~ _elo ·vapor a d1fferentes 

o flR. AFFONSO CosTA- ... no sentido de navios, ~orno aunho aos seus vasto~ planos 
não descmarmos por mais tempo de as- de conqmst~ do mu~.clo ·. , ,· . 
sumpto '()e tanta mao-rütude. · Mas perdula a pnmeu~ expenenc1a, Ro-

' o · • . bcrto Fulton, sem tm· obttdo, deante de Na-
O SK. HENRIQUI~ ·LAGD.EN-:Da·mo .hcença poleão, o cxito promettido, abandonou a 

pn.ra nm_ap~rte 1 O B;·azt! nao prectsa: ~l~s- França, indo levar á. America o resultado 
pender. ta.o tabulosa quantm para acc1uv~lçao clos Mus estudos. 
rle 1~avws; com uma v~rba. regular olle po- Ah ! Sr. Presiden~e. si Napoleão tivesse. 
det•a. i.er lle dous ~m dous anno.'i nm cru- tido um p3uquinho m::ds (le paciericia, si o 
zador de typo aperfeiçoado. grande general dos. tempos mollernos tivesse 

O SR. AFFONSO CoSTA-E' exacto que,atten· obedecido ao conselho daquelles que lhe 
dendo-se ao progt•esso da a.1•te bellica naval. diziam que a tenacidacle era uma grande 
qualquer paiz; que quizer ter uma marinha, qualidade nos homens politicos, que tm'ia 
de accot'do com o andar do tempo, (l forçado sido dn. Europa, do mundo inteiro? 

. a. grandes c extraorclinarias. desp~zas, porque 0 · SR HER.EDIA DE SA-Teria co 1quistaclo 
a cada typo novo em l'eststencm e em v e- · . . · , J 

1 
• 

locidade se oppõe . um . outro typo mais 0 mundo mteiro. 
avantajado em resistencia e em velocidade ; O SR.. AFFONSO CoSTA- A introducção do 
de modo que de anno pa1•a anuo os orç~amen~ vapor na navegação, coroada, depois de al
tos deYem Set' dotados de verbas, afim de po- gmn tempo, de ex.ito feliz, fez uma revolu
dor o governo occorrer <.ts nec~ssidades cres- çã.o no mundo: todas as marinhas de guerra 
contes de todoa os dias. soft'1•em modificações; apparecem as torlJe-

Antigamente, quando o vapor não tinha deiras, os rapidos cruzadores. e . os solidos 
sido applica.do (L 'O<l.vegação, era dispensavel couraçados, de tal modo e de tal maneira 
n. manutenção de uma grande marinha de construidos que, em um momento dado, · 
guerra; a n:tç~ão não carecia de ter uma ma- possam evitar o effeito dos elementos des
rinlHl. armada de ponto em branco, perma~ truidores. 
uontmnente. Assim, Sr. Presidente, os progressos da 

No ·momento do perigo contra.cl;ava com arte da guerra no mar se Sl.ICcedem com 
pay•ticulal' a compr<t de seus navios mcrcan- uma rapiãez extraordinaria. . 
t'3s, estes eram armados em p(~ do guerra e Fot•am os russos em 1854 que se lembm
assim se impJ•ovisava l'acilmentc u.ma esqua- ram tle adoptar o emp1•ego do linl1as de tor
dra podet•osa. Mas depois tlil. intl'oúncção do pcdos para defen(lcl-os do ataque de esqua.
Yapor, depois que o invento ·ue Dini~ Papin dras estrangeiras. 
foz uma. revolução no mundo, . a.pplicado Os resultados então obtidos foram magni· 
nos Estados Unidos e na Elll·opa., a face das ftcos, e devido a taes resultados foi resol
cousas mudou; o ilavio··dn vela roi ab;.;oln- vid.a a constrncçiio ele nn.vios torpedeiros nos 
tamente abandotmdo e' de uma vez pot• todas est:.tlei.t·os da Eu1·opa. 
o vapol' conquistou trLmbem no mae <L posição O torpedo, em vez de ser uma defesa. dos 
qne Jhc c:~bia.. portos, como se julgou dur·ante muito tempo, 

.J~í. qnc fallei n:.t invenç:íto do Dinis Papin, pa.smu a ser a.rma olfensiva capaz de des
eonvém l'i.nnentol'<U' :1. Camn.ra (porque esse:; tl'tlÜ', no oceano, n:wios ele osrluadras poclc· 
lhc.:tos sil.o semp1•o dignos do scn•em i•elem- l'osas. 
lwados) as pm•seguiç~ües e <Lté mesmo os des- O facto tlc sa.bel' si os couraÇ[tdos c et'nza
aponttLmmltos que so!l'reu o grande homem !lol'os po(lom sm' substituirlos nas esqnadms 
pot' occasülo da primeil'a experienchL da na- modernas completamente pelas torpodeiras 
vcgação a. vn.pllr. A Ca.mara sabe que foi no de alto mar tem levantado na Europa, prin
ri.o Fulda que esse insigne francez, desterrado cipalmente na Fl'ança, grande discussão. 
tlc sua patrla, p:n• so tol'cnvolvido em movi- E' assim quo se pergunta com interesse si 
mcntos politicos, i;en tou a sua primeira ex· as torpedeiras de alto mat• podem exercer 
periencia.. tanta infiuencia rias gq.erras maritimas ao 
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pont.o <ie'pqr~l)l 4 ~~H'g<3m ~oml_?~o~atnente 
qs c~·pza,dpres c cqur.~çados. 

· 9-a'Rri~l Cha~m0~ ac~·~(lita q1w um t1aYio, 
ppr rn,.~is cpu}'fi._ç~4~ .qu~ ~cja e po~· maior 
. q u~ S~Ja . <!- r~s~tenq111 que deva offerecer, 
não poderá resi~tir ás -torpedeil•as, -qma :vez 
q u,.~ l)a.ja t~clmíc<t e pericia do lanç<J,1u~nto 
dos respectlvos to'rpQdQI3. -
Est~ cq!}.troversia tem tido ~ r·espo~ta me· 

l'pqida,. A.quelles que ~nt~ndeiU ql!.e, ap~z<).r 
de ~lementos gr<!.nd~lneQt~ 9~kqiqo~·!3s' que 
sã? a~ torped~ieas, ~lã.o sã.o c!!-paz.~s d~ eli
mmq.r de' vez os couraçados e ~ruzadores, 
i;és.PoP.d!3m ass~ni: os ~ile:Ptos <ia.. ~9và ~s~Ql~. 
.isto é,. ~gq.~lles q~~ P!'et!3nde!ll suj)st~t~ir oª 
cruza,dpres pe~~~ tol'pedeiras ·p<J,r~c~ili·se 
<lquelles incendiarlos dos tmrmps pa~sa.do§l, 
que lança:vaw fogQ ª's hoste& inimigas e fu.-
gia.m. · · · · 

Diz Gabriel CharmGS: «a yantag~m tl~ su')J
sti tuiç1j,ó · dos gl,.<~ndes Çouraçad.os· · -~ - cru-

- zadci+·~s pe~as tqt:peqo~ras . aind~ a.pJ.'e· 
senta· uma fa~e 1~uitq intGressci.nte, ·c é 
que, ao p~sso que se póde com quantia ré,. 
l~t~v~p~nt~ :p~q~~~~ · ~on~t~tni~~ u~~ ~r
mada :poderosa,, s1 . ella. se _ compuz~r. de 

"torpedeiras na màioria. de seús eleníentos, 
· só corp. g_ ran_ Q.~ q ua_ nti!}.. s~ p_odeL:t~ .oi_ :~a_ niz,_~_ l'. 

tlma · a1~n1~1da. rqgul~l~ de gl'<!.ude~ uo \aades» • 
.As torpedmras cust~l1l no 'moinept<! 200. oq,o 
fr11nc.q~ cacla uii).Q. e mn cotn'açn,do custa; 

- 20 milhões de fl'ancos. · · 
. Mas, apezar de tei~ sido, COlllÓ se yê, pri-

• ll~ante a discussão a t•espeito, 'não quoro con
tinuar na digressão, para não ·cancar a 
~ttenção da C amara dos · DeputadQs (1'Hío 
apoiados), que,, tão benevolamente mo es-
cüta. " 
· Feito assim, St'• P1•esidente, o es~mlo com

parativo do que foi a, nossa àt•mada em 
1864, do que ê a actua,l e Ü<\S dlíl'ol'Orites 
opiniões quo sob1•cr a adopçã.o do unidacles 
~ellicas se te~n ma.nifesbdo na Europi1, não 
tenho tempo de cmtra.r na parte relativa.. á. 
muopd!t 4() Scnu.do, ·peço a. V: Ex. que; a 
e~emplo do que se tem feito de ontl'as vozes; 
me PN'rriitta fioar COill a pn.lavra par~ qon~ 
cluit• ama.nhã o meu discm•so~ (21ft~ito· bem; 
?llúito ~çm ,) · 

SESSÃO DE 2G DE .JULHO DE 1901 
', ·. ' . . i. ; ' 

(Vic.lo pn.g~ rlo prosi.ln ~o volnu\G) 

()Sr. A.fronsQ Çpstá-Sl'. · Presi
dellta, -vou Conçluir hoje n. Sél'ié de cQnsido· 
rações ·qüe üiicieien1 <luas ses~Z,í~a passocdas 
soht•e a. rnn.rinh~ n~ci~nal. 

P~la · Pl~iln9h'a vez q_ttQ ti· ato i do ai$sumpto 
salientei de modo ínilludivel a .necessidade 
de utu<Jo ~eQ}~ganização completa, n~oá{)do 
ma. teria! fl.uctuante de nossa ina.rinlüt de 
guel;ra, .como tanib~mdo seu pe$soal, pre~li
ch~n.d9:s~ os grandes éla.ros do corpo de mh.· 
ri!}.hciro~ na.cionaes g1~an<:lemente desfa~cado, 
apezar de todos os esforços do Govm'no nesse sentidõ: . " ' . . ' . '· . - . . 

. É' até enfadopllO, St•. I'r9~id~ntc, j'epetir 
qu~ a nossa mar'inll~ d~ gu~í·rà precisa de 
~mia ·reorg~p~zação; · ôs ~QêSO~ · l~Om~n!? publi· 
cos, os ma1s, emmcnt~s, ·aq~eUe~ q\].e, p~l~s 
seus estudos sobre o assúmpto, ·n+ais se toem 
salientatlo na imprensa e -no . parlamento 
br~zileiro, tod08 os diâs estão a bat(3r-: n:esta 
mesrpa técla __:: <únai•inha de· guerra cârêc0 
de ser reorganizada.. · · · ·. · ·· -· · · · · 

Mas, corno mn as~umpto semelhante nimcil. 
é demasiado lembrá r a opinião ~os com'pê~ 
tentes, convem recordar as pa,lávras do hon
rado relator da Commissão de Marinha e 
Guc:rra, o. Sr; almirante Alves . Barbosa, ex
ternados em s~u 'relàtorio quap.do ministro 
dess<na.1no qp poder público, em 1897. 

A pa.hwra de S._ Ex. tem :p3.ra nós u-rp.a 
dupla, aut()l'idade: a que lh~ dão ts'seus co:. 
nhecimeutos de offieial distincto da a1•mada e ii qu~ . decorre çl.e sua. posição de . repr~sén· 
tant~ do pov() nesta Casa. . 

Disse S. Ex.: 
_ «'$' inbpntestavel a :n~ces~idade que . 
tqm o Braz~l dE} uma, il~POl'tt!.PtEI marinha 
miqtq,r, embora não cqgitemos:absolúta
mentl;l (io conmüst!Ls O!l de 9xpansõos ter
rito~·lq.es, mas .. somente de attendor aos 
intol'essos . da defesa nacional; · oft'el;e
condo o estado n.ctual dos elemento;; do 
1iossa forca naval' e da márinha inercan
to um contrasto cqm ~ opuloncia o -- ox· 
ten.sãQ do terrlto1·io maritimo da Re· 
ll~tbli~a ·Q com a sit11ação :politica. quo 
:qós é impost:1 conw a. maiol' nação mf!orí
~iin.a do continente sul j:!;meri<mno.» · 

_ A camn.1'a quviu à opinião do illustro l'ela,. 
tor; vae ouvir ago1'a a opiilião de outro 
illhstre official de marinlü1, cujos ser-viços ao 
paiz forâm tão relevantes · que induzil'a.m o 
Congresso a votar a sua reversão para . 9 
qút.1dro dos officiaes activos, qual).do esse dis- . 
ti neto offlcial já se tinha, de ·vez, desligado 
do ciuadro elfectivo 4a Marinhà. Quero rei'e~ 
rir-me, St•. Pre.::>idento,ao Sr .. Jac~guay, nome 
qno tem grand!} peso todas as vezes que se 
trata de assumptos da nossa ma1•inha dq 
guerra, q, respeito dos q uaes t13m revelado .· 
tanta competencia~ · · 
· O illustl•e inari.nheiro, :seguindo a mesma 

co1•rente de i(~éas que me trouxeram á. tri- . 
buna,<lUO inspiraram a palavra atdiorlza;da e · 
patrlnt\cu. d,o (\lmtru.nt~ Al,ves 11~~r'hosa .ent 

•. . ' . • l • J ~ • 
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scurelàtorio que . acabei de ler, ~xt~rnava-se N;ov;1, :qheg,~-se i,govitav~l!ne11te .. á _cctn-
tam]:ierii di) Dieshio . modo, e _ peç_o J.iÇ.ença á c~_U.são 4e êHi~ .à nos.s~ J9rÇa í\ª'Y.M. ]à r~ 
Cáiiiara. para ler tãô abaliittda opirii~\l-~ . . ter. - ~ ,_ql;i<tUaâae tilüqu~r tnüiSp~ns<t"\r~I, _ 

Yej;.tíhôs, Sr . . J?resiqente·; .os.c()qcl3i~ôs que q_H(3 ~-)t~Jtgity . <\ ,·,.i?..~~r~r . ~t~n~~~iit~,--e~- ; 
a _respeito da neces~id!tde . dá.; .. re_·:otgà.Ii~~àçã_o _ . ta o gJ:~.n.~e, . ~~~!'ms~q ... _ é __ p~·~~~~o. g_u_e __ ~-~ 

.l~o_._ .r. qu_ e ____ .-v_enh_o c_~ptha~e. n __ <l ___ ? __ ,_1_\~ __ .t_. ~es_ a._. tt.s·., ex~ cômp~rill~ Jl,~.-ü~_!U~lWs ~àcg~~~ :<i~P~~ê.'3 
tet·nava o Sr; ba.rao de.Jaceguay : . . de dcsonvolv:er as ;maiQt'CS .veloCidades,» 

- · «Ci . cleseriv·ol vinieiitó -verdádeírrimente _ - ~n,,q, etpg_u~_httssh#~$. ap ,.õ~~siq~,raQ~~$ _cpjâ. 
assómbrosó qti~ a i{,apuoliEa !.Fgêtitina lmtura a:ca,bo de fazer a Camara dosDepu-
eo Chile teeiri,i.n:iprim:iüi:i n~stes .. ultimos t ___ rl;··· . dM_._ P_ ~_ ·._·"_,·_·,· .. 8_ ·r·· .. p· '"r·~~_·s_· · ·_ .L·c·l\_.-~ . .. _t··~_ ·,· _ ... · s·' t' .-~e·~. _. J'ric·. _.o-.n''t'e···.s-~t· .. a·_·v' e' __ 1., "a"_· ániíbs ás süasforçàs ri,â~*es , hãó . póde ~ v vll "' . ~~ 

r~il~J~r ~e ~l~~~~i~~i%e~t~01iiteYie~r~~~ ftt~~[sid~lfi~r1~[à~ rttgrg~gfri;~t~ritJl t . y:,~ 
conhecem o estadó Utstiínoso de êlesinte- péitô já.-- s~e_ fez ' (_)l.iv_ii•, ,CO,Q.Y~iri . _qÜe ' ~ss~ . 
graÇão di:lciplirivJ· e 1jénuria dê ii1atedal reoi·gtl.riizitção ôlieaeça;_ ~jüti Pt~riO. . êo~sci~ 
de 1~ossa m<;~.rin~l~ de gller~'?.-: .. . . . - ~.U-.G\<>~9. e.?op._v,e~i~ntei âjüri plq,:~o"",.t~~~i<w e 

' SL,_é c~rt?,<J.UC a~ S~l)?ret:n~m~ . ll1Flt~ma: m~w~r. ,R}\J?af , . c!~ .. ,.~r.W;ç,i· . , <.\ -, n~y,q.p M_s, ~1~7 
qt~o.Já t1v~mos .na An1m:~~~ ~o St~tso fo1 mi:}~.~9S ~C)jlW~ c;~r.~c~-- ~n:t, Jp._omento <Iado üe 
devtda. á;, ·mc,U.~'I~ . ~.~s ~,os~os .~~smhos, luc,~~~; .. p~p~o~ ,,_o, q::-p.h~~~4~s.-. ;; ... ,:., . ,._",. 
porQ.Ue o no~so ,P.oder ll<ltval n:un~a teve Toilas as vezes. ql1e um paiz_pro.cura. _rcor-
g~·a~.de ·. vt~lor;,)lã:9,.} lliell().s .• Ç.~r~9. . q1~e $~_tiizar õ, s~ü · ~~~r~~liô; ?ii . ~ ~tf<t:, at,iJ;lM~ .. 
prectsamos. r~cuperar essa .su_pr~rnac1a ü1z o not_<!i_vol omcw.l _ do. exercito. ~r:a.nç(!}z 
s~b .:P~~a .a.~ d,~s~~~~ôs pi~_\td ,dó presti- Dlip\IYJ qi.~o _t~_~tq,. ~-~ · -~~* diêtp1g_iiiç!o_ ,J!q~ 
g10 - ~xt~r. wr, qe.,Q.,l,_~e.Já gqz~1.11_ ,ofl __ ·; .· ._=:_.··. • u_l. ~IJ?_ .~_ s_ t_.-~_RtJ?PS _ J>~los_. se_._t. ~-s_ •. - ~ .. s· t. ~u?_o.~ _e P_-_ ~~1- a a~ o povo br<tzllen•o, portanto; t9ra de opmwes tenho citado __ v_aria~ vez~s n5}s~e 

. ser chamado a f<tzer . n_ovos .. saQi'ificios, dob.ai.e, deve oUctleccr iids ségüi1it"e.~ p'i'iü~ 
afitÜ de ~qüe pôs~a p~qvej: á; ilâ{ção_ com a cipios_: . . -_ .. . .. .. 
fôrÇà . ni.àrítiri;iã; _ qiiG e~~ge irqperiosci- ·. (<Para toda nação a, meUiór orgàrii~ 

· 1ri,ênte a sua P,ôslç~sj gcggraph,jctt .. e po., zação militar . é a q_ iicne<Uiza: ü •. -Iíielh'ot• 
· _ litica no_ ~.ont~ri~nt~ S\11 Airierj()~no. » adaptação do_ os_ta1lo ~ociàl ã.s _ ê:XigoriCiits 
E_st_ã, _sr; _Pr:_esi~. ejl·.·t· e; . e t!;. ~--d~to_ ._. ,vemade. techni?as .qi~c. !5e. _._a. ~riv~ín . d~.J2_tm~ .4_c 

.1~ çam~ra 2-ev~ .~st~r., ~~~~rtiq~ A~_,~ .CJ.tle na guerra 9-ue a P.?h~wa de'st·a naçao posst~ 
ülbma. sessao -tive occa:s1ao .de comlla.l'a.I' a tornar nocessar.Ht.» . . . · 
hóssa niarinliá . ãctuâi cio~~. ~â· qu~. ~i,njiamos . Onh si-9 l?,r,~zil, não se .Pôuo. empenhai· ~m. 
em 1804, e, atte.o.ttts ~s Cll'C\lmsta.n~Ias do g.uor.r~s.de cqnqu1:3_ta ob.edecendo.ao conceito 
tcmp.o, os:Progr~s~Rs ~â a!.t~ .?:P-.atitima. e da ~xtei•iia~o tão._p~ilpap.~o~ê.rit!3. i>9r l;>ÜP,~ty;, 
arte bollica àpp_llqa:q~~ ~- mp.rw,~lÇt 1 ~-P~rnara. e.l.~e tem necessl~,~~e, ~o _.ai~par~lhal'·Se, co~
qhcg()u.e.>tod co~V()tl~~qo, ttcRncJ~t.sa~ ~<?. q_ne i;udq _ .!~ara a, d~t~~~·- ~~ .~· ,P~l~.cpp.~_cqq\!}Ii.~la; 
o estado da nossa esquadra. actuttl ~ mmto s9]:}c~~C-P~~todç v~~~aJrn,:perigs~ qu_o se ~ey~ 
inferiol' ao da daquelle t~mpo~ _. . d.osde Jil. tentar a reorgamzaçao da armada 
. A. Cat1lti.ra devA e·~tâ"r ,_le~~.bt,·:L'd~ (~e que nâ~t<>.*.i!-1. _ _ . "'-'· , _,; ~" .' .. , . .. ,:~. . _ 

qurl.ndO peltHtlt.i_~a.- vo~ oc.c.ú~ei·ITI~ - do as- A:ss1m, ~ ~t·gamzaçao da .n~ari~h~ .. _de 
~timJ}to p_a~i u; o:p~niao . dos .. CJ.iftt~:IJ~~~~ que o gu,err~,.bE,a,~tl~~l;u. .d.~ve_ pbe~ec~J; t~ es.~~s duas 
B'1•ti;zil .não prec~:;a ~~ . ü,Wili IU!frm.lia_,..forte, o.r.~~~t~.ç~es.: .. ~J?~~~~elha.r o .. :P;t.iz ,pt\.1'11, ~m: 
capaz de enfl'elita.r inimigos for.t~s.. PC?.Nu.e P~Hl~~~tr-s~:Jl~ .. 4ç.~~sa; ,m~ ,~lt? , l!J:ll_:r .àq..n!)me .. ~ 
polo nosso pa~to fund~mf.nta;l, _pola_9on~~~- q~fC}~C)S; ... 1(l~--P2~.ii!L _. ~~W!.9I?-~~l~a~~9,d~SJ?W~ ,d(3 
tuiç'Q:o do24 de feveí'elr~ o ;pà~~--~ao_ ;pode TI?iVI9ê,~~~a~es 'jl~ _,ml:ltl.ral~})., ·~gssp,_~~e.rc~tg 
cmp~nM~·-s~ em ~uerra d~. ~onqu.ts.t_a;. , · el? posstveis. operaçoes nas fronteiras flu-

A maaudade deslia afiirmaçao; .a -IJ;lcor,rve- vtaqs, ... .. , . , ... ,. < ~, , ~ • • " .. , . . .. , 
uiencia de-stes conc~itos sã:o batidos pel~s .... ?o~·t:~r:Joj, ~:P~.z~~:A~. ~ãg áçg~ât~~r no que 
pala.vrtts <4.> Sr. ~lPltran~-~ .Jc.\~eg.(,J.<.ty:_ ,, . , :PH!~ ~u;:o.pr~!M~l ~9- e:~t~q9_r ~e· !Jr,qp~~a a . r.e~~ . ~o. prinç,ipail, __ O~J_ec~rv:o .,. de i ,J,10 .3S~. ar..~ 1:!~,1~? a.l1 ... P.9ê~l_yet my,(!.~_ao , qstr<tnggir~t. .. ~ .!.PU: 

· ríiáda· outr~ , não_ pOiQ~ se~ .. _sma?,:,9. 5l_e p~nt_q qu~lq.u~_l' .d~ . 11.0~~.~ .!~r~~tor:~o •. ~mt.en~l!i 
a.Ssegur~r.. e~ . ~das .a.s ~~ei,lt!l~ll.d~~esi qüe a p1•ev1denCI~ nos l!I!Po,e. :wm!.ª'r_ g,~ ~rt~tn,o, 
a,s conpl?-umcaçoe~ nul.~:.!tLmtts entre os tqm~q<lq,,pr~9IJ.gq?e~ e"'Pfed~(l~ª~ 1\ec~~S~l:~as.f~ 
ostttdos llt~qr~e~ d~ VB:~~9 .. . . . '.•· .. d,~{es~~, -- ~~ .... _r~p~s~·J.AUP.ggt~n,t~s~ Ç.ª'~.rt~es; tao 

.. ora,_ q,tiàn:dd, ~e. cç>nsr~~rp; .q~}B .~,. ª~-~~ m~l fo1•tal~m4~'' ~ POJWQ, çi~_fy.l:l~t§as._ , . . , 
d>tâ, 1n_ais c.u,I·ta; Emt~·~- a .Oi.t:R~ta.\,.~&~~~l·at . Sr·. Prestdente, st ~t r~e,~·g!Jt~.\~ac.;,tg da tu·- ,, e o ~~~rã; ê ~l!3 . i1i~is . q~ 2.0Q0 J:rti~h~~~ ·\I: màda fJ.ey~ qhe~~l(.~~· \L-.. !3St<~ Ql;le.J),t\~Ç<~o .••• , • 
mes~n~ disf.án,ciêli q~~ .}!a;. ep.~re .. ~ :p,prt8. · .· .. ;9 foJ&:. f.W.f\ .R9,~~p~G.Vf.~ .. 177, .0. !q_t~e. W!. ~m e 
i'nàis occi(lcbJ;.d dtts 1Ui1Xs ln~Itantlic;rs e.a que a rQorgan.Iz<J,_çaQ, q<t.J,tt~t•ç~tJlovo o.l;J.edecOl.' 
côloiiüt inglezã int\is p~oX.iiuá. dái _to1·i'à t~ üui ijotico iüM~ (lê morali(lado rio fôl'o. 
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~--------------------------------------------------------------------
0 Su .. AI•'l''ONSO COI:ITA- O a. parto do hon

rado collega, desviando-me da questão que 
me traz á tribuna., vem corroborar ainda 
mais a tllese que tenho sustentado sempre 
que carecemos de grandes rcforma.s. .. 

Não pense o nobre collega que venl' 
lembrar a. reforma judiciarü1, ~ne eu, em 
ítbsoluto, sou infenso a qualquer reorganiza
ção de justiç:a do Districto Fedm·al; não, 
opponho.;mc iL l'eorga.n:iza.çã.o projectada,por
que ella sómente visa habilitai o Sr. Minis
tro do Interior a colloear mn bons logares 
dons outros dos seus protegidos com extt,.a
ordínario prejuízo do Thesouro Publico, nes
ta quadra de miserias. 

Demonstrarei que a· reforma projectada 
não traz apenas o augmento de 30:000$ para 
o Thesouro, como se tem pretendido affirmar, 
pois o augmento real passa de 100:000$000. 

O Sn.. Lmz DoMINGUEs-Subscrevo as con
sideraçães de V. Ex. Eu pediria a V. Ex. por 
caridade que votasse a reforma judiciaria, 
si por ventura ella. providenciasse de modo 
a livrár o fôro de muitos escrivães verda
deiramente sevandijas, que o deshonrani ; 

.mas, uma- vez· que ella não providencia a 
esse respejto: • . . ,. 

0 SR. AFFONSO COS'l'A -Os remcdios para 
taes males nã.o estão nas reformas, isso de
pende da moralidade dos homens que consti
tuem o fôro; a Camara, pelos .meios de que 
dispõe, não poderá reformar costumes. 

Ü S~ LUIZ DOMINGUES-Desgraçadamente. 
0 SR. AFFONSO COSTA-Pcç:o ao nobre De

putado que não me interrompa; quero con
tinuar a serie ® considerações que estou 
fazendo sobre a necessidade, quo sustento, 
da reorganização da. armada. nacional, não 
só sob o ponto de',vista do materh\1 fluctuan
te, como sob o ponto de vista do seu pessoal 
technico, etc. 

V. Ex. comprehende, Sr. · Presidente, que 
não me. ~t.reveria a apresentar por mim 
mesmo um plano de reorganização da ar
mada, não só sob o ponto de vista do matel'i<11 
fluctuante, como, tambem, sob o ponto de 
yista dos quadros 1;espectivos. · 

Soccorro-me para is:;o do juizo e opinião 
dos competentes, e é assim que trago á dis
cussão o plano de reorganiza_ção proposto 
pelo almirante Jaceguay. em um livro in
teressantíssimo, 01·ganização naval, que já 
tive occasiãO de cita1•. 

Vejamos qual o plano que. esse illust1'e of
ftcial da marinha brazileira propõe para a 
reorganização da nossa. alU'tiada. 
t' Eis o que elle diz: , 
- « Fixarei em 12 o numero de navios 

do corpo principal da nossa esquadra de 
oceano e que dar·ei a. denominação de 

·ordem de -:esquadra da primeira linha.. 

Supponbo que os tres cruzadores em 
construcção na Inglaterra, encommen
dados pelo nosso governo, terão os requi
sitos necessarios para fazerem parte des-
ta esquadra. . - , 

Eu lhe ajuntaria mais dons cruzadores 
nos quaes o poder oft'ensivo e defensivo 
se sacrificaria á velocidade, ás condições 
nauticas c a.o raio de acção,para servi
r~~m do vigias em todas as cieçmmstan. 
cias de tempo e de mar. · 

A esquadra de primeira linha, final
mente, se completal'ia com seis canho-. 
neiras-torpilheiras e oito torpedeiras de 
a.lto mar. 

Não ha que determinar typos inva
ria veis para estas unidades de ordem 
inferior, por isso que todos os dias ellas 
estão sendo objecto de melhoramentos 
em sua marcha, estt•uctura c disposição 
combatente; o que cumpro é apprehcn· 
der com criterio a ultima pailavra que
sobre esses engenhos se houver arti
culado quando se delibet•ar• a sua cons
trucção. 

A nossa esquadl'a de reso1•va, a quo ou 
denominárei de - esquadra de segunda 
linha, seria composta de couraçaclos 
guarda-costas, cruzadores do 2a classe, 
avisos, canhoneiras-torpilheiras o tor-
pilhoit'as de 2a e sa. classes. . 

As flotilhas do Amazonas, do Rio Grao
de c de Matto Grosso seriam a terceira. 
linha de nossa f'orça. naval. 

A esquadra de 1 a. linha compreltende
rià: 4 mlos coura.cadas,8 fragatas, 2 COl'
veta~. 6 canhoneiras-torpHheiras, lO tor
pilheiras de la classe e 2 transportes do 
esquadra.. . 

A esquadra. de 2a. linha comprehen
dm·ia : 1 nú.o couraç-.ada, l ft•agata COil
raçada., 2 corvetas, 2 avisos, 6 ca.nlto
neiras-torpilheiras, 10 torpilheiras de 1 a. 
classe, 20 torpilheiras do 2a. classe e 4 
transportes.» _ 

TaLê o plano do material fluctuante quo o 
Sr. almirante Jacegun.y, na sua. alta compc
tencia, propoz para a organização da noss't 
marinha de guerra. · . 

S. Ex. divide os mwios de nosl..t esquadra. 
em duas ordens: os primeh•os, constituirão a. 
esquadra da 1 o.Jinha·e os segundos, a esquadra 
de reserva., a. que S. Ex. denominou esquadra 
de 2a.Jinha. 

Mas, Sr. Presidente, si o Sr. de Jaceguay 
propoz este plano de roo1•ganização do ma
terial fluctuante, o nosso honrado o distincto 
coll'iga, o Sr. Alves Barbosa, quando Mi
nisti•o da M<1rinha, apresentou · plano igual 
nos pontos pl'incipáes, mas diiferente nos de-
talhes. · · 
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Vejamos qual a idéa do honrado Deputr.tdo Dahi- se verifica, á primeira vista, que o 
pela Babia quando Ministro da Marinha, idéa plano do honrado almirante Bal'bosa, sem 
que S. ·Ex. propoz ao Poder Executivo em deixar de attender é:'ts necessidades imperio
um dos seus relatorios. sas da nossa Nação o de obed,_ecer aos prin-

0 Sr. Alves Barbosa externou-se do se- cipios e ensinamentos geralmente adaptados-
guinte modo: como base de uma boa reforma naval, era 

« Indic~rei qual a composição que no mais economico do que o proposto pelo Sr. 
mais, curto espaço possível devorá, em Jaceguay. . 
minha opinião, ser a da nossa fbrça na- · Este propunha que os navios, as unidades 

-. val activa., afim do quo possamos man· bellicas da esquadra se elevassem a numero 
ter, sinão a supremac-ia, ao menos. a. superior a setenta, ao passo que pelo plano 
importa.ncia compatível com os recur- do Sr. Alves Barbosa estas unidades figura.- · 
sos do Brazil.. vam em numero inferior. Attendendo-se ás . 

Um couraçado de esquadra, 2 cruza- nossas· diffi.culdades financeiras e aos emba-
.dores-encouraçados. · r aÇos com que lucta a Republica para a ma-

Seis ct·uzadores protegidos, 2 monito- nutenção dos seus serviços,ao primeiro golpe 
res guarda-costas. . de observação resaltam as vantagens da 

Seis caça-torpedeiros de oceano. adopção do plano do Sr. Alves Barbosa. sobre, 
Dons monitores de rio. aquelle proposto pelo Sr, a.lmirante .Jace-

. Sóis canlwneiras-torpedeieas. guay. Entretanto, Sf'. Pf'esidente, <~mbos 
· Torpcdeiras submarinas. . esses planos obe!lecem, e não podem tleixar 

As forças de reserva compor-se-hão .de obedecer, attendendo-se aos v<triadissimos 
de todos os navips que por qualquer mo- conhecimenGos dos seu.:! autoré3 sobre a ma
ti v o não se acharem em completo arma- teria, aos ensinamentos da. arte hcllica 
mento.» applicados ás melhores e.~quadras do mundo; 

Ahi é que S. Ex. foi altamente previdente, tanto um como outro baseam-se em prin
porquc fallava em 1897, quando já estava cipios que regularizaram e regularizam 
em construcção nos estaleiros .da França o ainda ·a formação das.diversas esquadras da 
maravilhoso ba.rco submarino Gustavo Zede, actualidade; tanto um como outro obedecem 
que acaba de ter o mais brilhante successo, ás necessidades imperiosas do paiz,sendo quo 
provomtndo grande revolução no espirito dos o do Sr. Jaçeguay é mais dispendioso, e o do 
inglezes, que tanto se teem empenhado tam- Sr. Alves Barbosa mais economico e compa
bem nos resultados praticos da l"Kwegação tivel, portanto, com as nossas circumstan-
submarina. · cias ·da actualidade;· 

S. Ex. então vaticinava o exito futuro dos E' assim que nos·planos propostos occupa 
lJarcos submarinos, e estl3 exito não tardou o primeiro logar a unidade couraçado; em 
muito, cabendo aos f'rancczes a prioridade segundo, cruzador; em terceiro, torpedei
da applicação com vantagens ao systema, ras, emfim seguem-se os transportes e avi
tantas vezes ensaiado., sos. E' nesta mesma linha de conducta que 

Então, S. Ex. propunha tambem a divisão se teem conduzido todas as outra.s nações qnP. 
do Brazil administrativamente em quatro dispoem de esquadeas formidaveis. · 
prefeituras marítimas, procurando, assim, Eu disse que os planos propostos pelos Srs. 
o que é de grande vantage1"*, c!e.scentL·alizar. almirantes .Taceguáy c Alves Bat•bosa obeclc-
o serviço da marinha nacional, encarecendo cem aos princípios seguidos na organização 
muito os.resultaclo~:~ praticos dessa descontra.- de todas· as marinhãs de guerl':.t dos povos 
lização. . . civilizados. E' <~s.sim que o ofticia.l de mari-

Entretctnto, Sr. Presidente, conhecido deste nha Caqueray em· uma. obrtt editada em ja
modo, pela leitura feita, o plano de reorga- neiro deste anno, La Mdrine et te p1·og·1·es, «diz 
nização P!'oposto pelo Sr. almirant_o Jace- o seguinte: 
guay e o proposto tambem pelo homa,do « Os pl'incipiod ger.aes a que ·todos os 
almirante, o Sr. Alve::; Barbosa, quando Mi- governos obedecem na, organizaç~ão de 
nistro da Marinha, vejamos agora, segundo snas esquadras autot•izam esta colloca-
as luzes geraes dos nossos conhccünentos, ção de unidades bellicas: 
qual o preferível. . 1°, les cuir.assés de ligne, 

o Sr. ,Jaceguay d.ividia a marinha nacio.. 20, les:cr.ois.eurs:- cnirassés; 
nal em dous nucleo.~. o primeiro constituindo . ~·-~~.--~.erpiserirs;~·clair,eurs; 
a esquadra de primeira linha e o segundo a .. :-~ .·;;Ies·cont~e-torpilleurs; 
de segunda linha, ou de r~serva. O Sr; AI- , : D0

, ·Ies torptlleur·s de haute mer; 
vesBarbosa,.sem fazel' estadivisão,propunha · 6°, les torpilleurs garde-côtes; 
a reforma do material -fluctuante, e neslia 7°, les sous~marins. » 
reforma um numero de unidades bellicas in- ·Foi obedecendo a estes mesmos conselho$ 
;ferior ao podido pelo Sr. Jaceguay. que ambos os almirante~ da nossa esqua;. 
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~::.~::s,..;,:...,: •. , •.•. ·.:: 

: dr~ oi\ianiÍ'ãí;âiii ô s~í.i phüío: Màs, êti di ~Se do1; não :tai'aó·. s1não jilsfg ni:Ílcantes con w • 

. ~*m.b,elU;.qne tae3 P~'.tncipj()S, ~~g:uillos uni Y~l'- tusões nâs densas . Mindagens do _éou-
· ~atment!'l. Jl_a E11ropa, -nao deixam de ter raçado . . ·· ... . . . . . . _ .. ; .· · .. ·.-_ 
contrii.diCtores; .. ··• · · · . .· o ·sít. N.fuLso.N nÉ vÀsCôxcfui;i.os _;,..,. N~ ~ ã:.tto 

·. · ... ·. Y_,,· __ e_·j.a_';m_·.-.·.'d.s_.· .. ·o .. __ )i_ti,c.' .•. -i:i .es __ t_q roi;péi.to dit _o esci·i· .. - · · · - b d 1~1j1r, . c~~ _ço.q,,testo ; ,; ,t~_ijtó ô ,Jr~~db . p?út<t" ·· 
ptQg"qllQ, ,l;tJi9a ~t P cit:tr~ , . :.. :. · çado como o cruzador teom ·ostabtlulaclé 

. :; )~r~. ,Fr_~XJx~ ,. )~a. aqJuahtH.mto. q_uem_,sus- relativa. · 
·te~t~Ats.~_gtgq.~~ -;:- .que .. O -~ gr<u1dcs co,uraça~ · , . , · ,. 
<los adoptados na iilal'inha de guerra devem --. O S.it ~ ÂFFONso: Cos'Í;A-.. ~ y_. Éx. _coll)prc'
ser . snbstituidos pelOS Cl'llZi:tÜOl'OS c6ui'a- hond_c qn0, )1~Ç> cito opi_ni~O inínha, é tUhOÜt.-
Çâi;lÔS. ; : : . _ , . . . . _ _. . .. .·.. • ~Ias, ci:mtlnúu, Lu,n~ssarit : . . .. .- . * 
_ "' ~.', .Jl~Ç.rc 4a, esçq~~ - quc ,.ht susten_ta. e:~to _ «A naçao . qne p_ertsassk.óni substituü• 

::.prmç1p1o o ~ eng:e_nll~(ro Croncáu, qüc o tem _ om sua esqtiadea os · grancle-s courac;ados 
-foríiúilado ileste . m,otto: _· .· . .... . , _ .. _ pelos cruzaclorcs . couraÇadõs, teria; .. de 

. <<Viú. na yl9 i'apido e JJlindàd~ .a 15 cen- oxperiiuentar triste. desillusão ; porqus 
}im,et~o\\ . · ~om . toda ~ alt~n'J, ,ç. protegido si. esGes ultimosr gi•aÇas :t supet·iorida.de 
d;1~t~ jim( t bl~,?-~ló--;-:dc ttt.na ospes.'5tü:tt con- de,sri.a c<tl'l~eira, _potleril evitar o com~ . 
yemento pode corresponder tt todas a:s bato com os couraça'dO'~; ~Ue.~ sã'b irica-· · 

,_ xiocêssid,~~es da guerra.» -.. ,. . , . pazes de .evitar a .. a:cçãó offensívh e 
NI().s, a _cs.cola, d_c Croneau e c Fqupücr en- damuiticadora dos pi'iti:ieiros.» 

- contra contradictores, como tudo nest.e.mun- Assim, -- Sr. _p_resid~~t~; y~.F~fic~_~se_ qúé si _ 
·do; pois nãóhu. idéa que não levanto ttmn q~\meau p1•opõe a .849stitúiQãq_ dos gPandes 
~#oy;t jd_éá, J1âo htt principionas_ti.rtes . ou .ria c,oi~E-~Ça~Rs,:Pelps .9i·~~~-aMre~;_t,~l19f3~ant p<tto-
.· scieii_Cii1; q ÜO:QâO Jova11te nos· primeiros tem- sepeià opposta ttieon~ e_ demonstr<t que o 
· -'Po~. d~ stui apparição . opposição e contl·a- plano dos no~sos aliniraittês á que jã nos re~ 

uict9F9s. ..· .. . -.. - . . . - , . : . rqrin~o~1 colloc~ndo. cn;t ,primeJro Iog~r os 
.•. A-~siz:n, o. J)]tJ,.jorinimigo q.ue, na ,França coura0ados e depois os Cl~uzàd;or.es, obed~ccu- . 
~.odm~n.c1, .~3 api•escnta cç)ilt!·a . essa .· 9-o.nti~r{ia ;~os :P:ridcipios _qti(3 _ àc'tu~lii1eii té i·~gilltüú; .. ti. 

_ ~~ St1_1Js~Uuiçã;q _dos gràndes c<rw:Liçà'dos pelos orgaiiizà:Çãódti todas aidntirinluis de gliéri·ã. 
~r!.liª-~ores cqqi·açados do gl'ande :velocidàdo, n . ·· . ~- · ·. , " ' . . · . .·· · . -· 

· - ~ :8 ~~·- _,Lltriessa!lt •.. ~om~ptoi?-tissitn?; coin:o ,;,q, _s~. NEL1iON Di~ VAscoNcE~Lo~ dtt um 
_ l~~1:n, d1sse ,o JlOl)re Dop~1tado pelo ltlO ele Jn> aparte. · . . · 
·neil•o, o $t'. Pereira Lima. _ · , _ .- . .. . . o SR. 'AFI~oN~o-· do:~1'A....:.::Pi;oY<t(la, St·. · Pt·e-
. Lànéssant, q_tió tomoü, nes~â: . qi:les:tãb, _o sidento; a. boa orientitção ·qJie' s'egttH·aü1 ó's 

maxi mo in toressc, co mba i;imdo vi vatnonte nossos almir~nte~, · na adop~~o, de mil , plàn o 
as cunçlusões do seu . collêga Crorioau, diz : de reorga.mzaçao da; :trma·da nu:c~mml, 
-- _--«!\!esmo srippo1,1do .. que .. tini cruzaqor passo à ~ra;tar de uma. óutt'<L <flicstio ~que so 

cour:àçadq ,q.e::' gt•and_ç tonclagoill. apro- relacionajnteii'amonto' com o · prdjocto qliu 
vCite ..3, superioridade ,do , sua ci.trreira se -discute. 
pa,ra ;lláO ã.cceitar combatCcpm .uiil COU- _You I:e.t'el'Íl'·lUO á l'COl'ganizaÇlÕ:O dos_ DOS• 
raçado si não a uma gl'âo.de distn:ncia, !!os <i.rsenaes do mal'inha. e <1· oxtincc.~ão prin· 
dtlm do_, tornar _ menos' ctllcaz a grqssii; cipa.lmcnte deis nrserüios· dó Pormimliiicb, 13a.· 
art~llmria.. i,io,couraçadg, .cisto _ ter<í airidtt- h ia. e Ptwá, notando-se, Si· . . Pr·csirlento, q uil 
<,tSSit:rJ. ás pro'babllidad~~.da victoria tlna;t; a sttpprossão desto:s .tü·seJiaos:·fdifoit.:t sübro· 
P"m~qu~ c.onserva intacta. tocla a sua sn-: pticiámerrtc . polo Góvorno, .pol' idt.O qúo o 

· Iiorio~Jd~de. , · " . .' . . . . ·.·. Executivo não tinha Clái•amento nds · ~eis ot·· 
.. ·A_a,rtilh<wiü, .méd.~a dus .grandes éou• ç:un~ntarias ttutorizaç:ão bastanto pai'il, lo· · 
:r,açad..ol3 •. é em ~gcralmaí.'.! forte crríMhór v:.\l~a a .effeito~ . · . . _ .· _ ;. ~ ... ·-
Pi·otegida.do que à. do.3 _ cruzadtro§ cou- · __ o. Poder Executivo socçori'eu~s~ dO. tirntt dis:; 

' '- i•açoàdos; não ha, -pois, motivo j;H.tl'a que pq.stção.gerál aáda, Tio : prç:á:mcíito l)i:Jlit tü~~1 
-- 9.~t~s - propo,rcioncm áq~teUcs. maiores .~i:~. o C?:?"(}~Jicj atttdi~!z~t~lo ,<V'Éí~i:g~rij~_al: .o~~~.l'~ .. 

:maL~s .. â.o quo os. que , lho podem caber v.~ços íoderaei?, em .C!J,J<,t. autorJ.?iaQ~O, porep.;t, 
IJ~Juct1J..- A.. gr·osst~ . artilhar~w da cour·a· --n~õ se .PQdia; lêt, de moao a;lgüm;_ a facuma~e 
çado não tlcaJ.•:.t.inactfvá. Seu tiro não é de eitecuta:r â suppressãd dos àl'seilaés 'da Ba;. 
relatiyamorite l'apido, mi.ts é. muito mais Jlia, Pernambuco_·e do . Par1t • .. .. . ·.. . .. _ . . . . . 
preciso· _d,o,,q üe iHlas peça:s d6 ci·tizador, D.erii~i$; . Sl'. Pre.:mlente; ~u~nâb si3 . d~s
em raz~p .da -maior , estabilidàde da pla- cutiü na .Catn:ara dos Dépt)t'ààõs a .adopção 
ta-fórma do .. cogt~áçado. . . . · .. •.. · . dessa;. autorizàção ~a. lei · db' . 9r.ci1lnén_to d~-

M~fllpio ~-~ grànde dist~ncià;d!! peç.as do ·reÇeita, Ats~utili,~se '-~- p~~~ib!~~!l~d,~, d,it,,S~p~ 
grosso .. Gahllre .. d_o_. COUl'Uçp;4o sa~ C.f.LP __ az.es Pr.e_ ~Sa;o a_es.~.~;S ~l_ :_s __ BAaes e_ ... o .. .. me~t --~--~Il,}~a ... . tlo _c_ . o~_ ... 
de per•fu1•a.r. todas as hl!nda:gens.ao_ e~u- lega. ~ê _l·ovr~sei,~:t~çã~?; o.- sr~ . Erz~ur_Io Cou~J~ 
zador, tanto que OS prOJCCtlS do Cl'ÚZU.• · nhO~lUVOCOUa pahWl'U. do honrtl;llO relator aaJ 
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Commissão de Orçamento e S. Ex. (leclarou compr_ados no eskangeiro por bom preço,-
que nas linhas gera,es da autorizaÇão n'ã,o se chegaram a Pernambuco bem deteriorados.· 
podia comprelHinder a ·autorizaçao para a 
suppJ•essão do;;_; referidos a.r;;_;enaes. . O SR. NELSON. DE. VASCONCELLOS _:_ Alguns 

No cmtanto ess:t suppressão se fez, apeza.r J<t foram comprados <tssim. 
dos nossos protestos e apezar dos geraes ela- . O SR. AI?i?ONSO CosTA- Foiitlli que o Gô
mores lenntados tanto na imprens<t de Per- verno encontrou Ol)erarios haheis que tudo 
n~mhnco como do seio da representaÇão na- fizeram, concorren..Jo para quo 6 Governo 
cwmtl. -- rmdesse collocm• no mar uma esqua~ra capaz 

Não ha-mariuha no mundo, não ha, naçã;o de combater os elementos colligadós da re-
maritima que ao lado do seu bem montado volta. .' · . · 
material fiuctuante não mantenha, e-não. con- No entretanto, riem o sentimento de gra
serve com muito desVelo,_ com muito cuidado tidão, esse sentimento generoso que anima o 
e com muita solicitude os seus estaleiro.J e -coração -verdadeiramente humano, demoveu 
·os seus ar.,enaes. o Poder Executivo, na sua faina de fazer mal 

entendida economia, de aniquillar completa-
Arsenaes e ·marinha são no caso termos- mente esses estabelecimentos navaes da Re~ 

correlativos ; 11ão se p-óde -compreheiulor o publica.··. 1 

primeiro sem o segup.do: Não se pôde com- O Sn.. MOREIRA ALVES- De tudo desor· 
prehm~der que uma· nação mantenha uma ganizar. 
esquadra regular e não conserve e não te-
nha_ <~s ardenaes t'e . .;pectivos. 0 resultado O SR. TBIXEIRA DE SA'- Até os operarios 
last1mavel é 0 que verificamos todos os estãollojc sem recobe_r as suas pensões. 
utas : é que nesta C<~pital mesmo, onde O Sr:.. AFFoNso CosTA - ... que, além de -
em grande numero, officiao.:: do Arsenal de serem estabelecimentos utilissimos, de con· 
Mar•inha foram despedido.:s, o Governo lucta servação ·da marinha nacionàl, eram o ar'-' 
com difficuld<~do. para, rca,Iizar os ditl'eren- rimo. ei:n_ que . servidores da patría encôn~ 
tes concertos do que carecem os vasos lla travtim a subsistencia,·o pão de cada clia. 
arma.dt\ nacion::tt e muitas veze; tem recor- A extiricção dos arsenàes de marinha da 
rido a indu,tria. pttrticulat·, o quo, de certo, Bahia e Pernambuco foi um mal á Republica, 
entro nós cus!,a, muito mtro, pois bem sa- foi um acto de ingratidã<;> ·aos bons serviços 
bo~os o que. são todos. os negocias om nosso prostt1.dos por aquelles operarias. 
pn.tz do IJD,r•hculares com o goyerno. o Sn.. TEJ.Xl~IH.A DE SA' - o programmn. u--

a pt'essão ao.;;operarios. 
Ninguem se contonlitt com ·lucros regula.· 

l'OS, todos quorom gt•:íncles ·proveitos, 'inrla. O Stt. P1mRo PERNAJ\rnuco- Que prestar 
· · d ram grandes sct•viços concertando todos os 

mesmo com Pl'O.JillZO a fazenda: pnhlictt. c:xlham beques comprados no ostr.·an!!eiro. 
A industt•in. paroticular Ji:tvot•cce muito a ~ 

Inglaterra e a Ft•nnqa. e nuxilir~ muito os · O Sn.. BRICIO E'lLIIO -O lenuua de 'hoje é a 
podot•es llttblicos na ~r.ínstrucção do s:.~us na- oppressão aos pobres.· 
vios do guorrtt; mu.s a Fra.n9a o n Inglaterra O SR. AFl''ONSO CoS'rA - A paln.vrtt do 
são paizes de industl'iu. feita e o Brazil é um homado Ministro da Marinhr~ actua.l, o 
paiz cl1,ju. imlustl'ia, so cstti. ainda formando e Sr. Pinto da Luz, ext13rnada em seu ultimo 
q'ue carece o muito dn. pl'otec~ãõ c do a.m:pa.ro rela.tol'io tqwcsenta.do á Camn.['a,. vem em 
officiaos. • a.uxilio da.s minhas a.fflrmações. 

Os arsenaes do marinha do Perúw,nbuco e E'. a.ssi._mqueS, Ex. vem dar seu testemunho 
Bahia prestal'all). durm:Íte o período da re· publico de que a reducção do pessoal ope
volta de 6 de setembro· os maiore.> serviços <'~ rario das officioas do Arsenal de Marinha 

•· NaçãO Brazileira; ao Govorn·o do benemerito desta Capital, como a extinc~;ão dos arsenaes 
Ma1·cchal Floriano;•que: sé viu ·em con- da. Bahia c Pernambuco, foram medidas que 
tingencia. penas-:~. naqu·eue per iodo ti'istissi- trouxeraní grandes inconvenientes n.o ser~ 
mo da nossa historia:-pat'a orgailizar uma. és~ viço pub!~co. e verdadeira desorganização 
quadra cttpaz do dominar a que se luvia aos sm•viços pertinente;;_; ú. armada nacional... 
revoltado. Pernambuco c 13ahia- foram cscü~ Outr<t questão que se pt·endo ta.mbcm ao·· 
lhidos como pontos do concentt'ação para a problcn~a. dn. reorganização da armada br<t"' 
organização de::;sa. armada e tanto na Btthia zileira e a quo diz respoito-tt r0moçKo tlo 
como em Pornarnhuco os oíficiaes e oper•arios Arsenal do Ma.1•inlw. desta. Capital para loeal 
dos arsen<1e3 concorret'arn com o seu esforço ·mais conveniente, segundo opinião do com-
para a cau:sa_ da Patria. . · p-otentes. ' 

Fói em Pei•riambUco, sob .a dit·eoção-do Sr. Agi~~~da em lSOG, 1897 o 1808, apezar de 
almh·ante Gonçalve3, que so iniciarn.m a.s g1?andemcnte discutida. por· oíllcia.es illustra.~ 
obras e õs concertos de varias navios que, dissimos da, nossa, ttrrmtdu, a mndn.nça, pro· 

Cnmara V. Ill ~5 . 
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jecta.da. ai~da não se reu.lizou, ni:ios6 'norqüe O quadro actU:al é mais resumido, é o se~ 
não houve accordo na e.1colha do local para guinte: · 
onde deve se1~ rem.ovido o arsenal, como l almirante:' 
tamhem por falta. dé verlm sufficiente_no. 2 ·vice-almirante.-;. 
01'çamento da Marinha. lO contra-almirantes. 

Sem querer agora, pelo adeanta.do da hora, 20 capitãe3 de mar e gueera: 
reproduzir os argumentos produzidos p1·ô e 40 capitães de fragata .. 
contra a remoção, ·rou, já_ que abordei o 80 capitã_es-tenentes. 
assumpto, dizer á. Canmt'a que julgo a remo- 160 los tenentes. 

o çã.o do Arsenal de .Marinha desta Capital I5D 2as tmíentes. · 
· üma medida adi<wel e muito adia vel, atten- · Da ·comparação doa dons quadros da; mari-
dendo as nossas condições financeiras. · nha verifica-se que a organização· proposta 

E' exacto qtw os arsenaes, nas grandes para o pessoal pelo Sr; Jaceguay é superior 
capitaes da Europa., são collócadosem lagares ás . nossas forças orçamentat•ias, por muito 
f'óra _dos centros _commºrciaes, em pontos boa que seja a vontade do Congresso· Naci"ó
afastados do . comtúercio o do hulicio das naJ no sentido de reorganizar e favorecer 
grandes cidades, tendo-se muito em vista a com largas verbas o_ sery.iço da Marinha. 
possibilidade do um àta•quo _ pol'· forças gn disse, St'. Presidente, quando compn.rei as
inimigas e conseguintemente os prejuízos á .propostas dos Srs . .Jacegua.y -e Alves Bar
propriedade particular. bosa., pa.r~ a acquisição do material .fluctu-

Apezn.r do ar.;;enal desta Capital achar-se ante, que a deste ultimo, com ser ·perfeita
em })Onto consideeado inconveniente e im- mente compatível com as nossas nece.:;sida
proprio, pens~, com o illustrc official da. ma- des de paiz maritimo, m·a preferi vel, por isso 
rinha nacional, que a sua. mudança pódr. que não era.· tão dispendiosa quanto a quo 
ser adiada, porisso qüe não é tão í'aç:il, como --nos faz o Sr. almirante Jaceguay; . 
sc.suppõe, esse ataque por esquadra ini- O m~smo devo dizer ·com rein.ção ao qua
miga, attendendo-se ao fogo vivo de n9ssas dro elos officiaes que. S. Ex. propõe. 
forta.lezas a que ficaria essa esquadra ex- . No estt'<tngeiro, mt França., na Allemanha, 
posttt (t entrada d<t nossa lJallia. · _· na Itttlüt mesmo, Mniortne se . v_erifica. do 

niscu1;ida asiilim a p<trto pertinente_<L reor- livro, cujas citações tenho feito, vê-sê qtH:l 
g;mização do matedal fluctuante o tMmexo, os lfnt.tdros de ofliciaes de marinha alli sfio · 
como são os irsenaes de nu.trinha, pass > a mais ·reduzido~ -q uc os quadros da. nossa. <tl'
outru ponto importante da refot'Jlllt-a qucs- ma.d<.t o o resultado 6 verificar-se na nosstt 
tii.o do pessoal, sua. obtenção, promoções, marinha o quo se nota no exercito, isto é, que 
muttm das gramles 1'u.lh~s- que se notam nos ao numero de officiaes corresponde um nu
quadr•os u" no'sstt mm•inhn.. mero insignificante de pi'<was, o que é muito 

o Sn. TgrxEmA DR SA.-E na mttl'inha inconveniente sobre set• muito dispendioso: 
mercante não·fu.lltt? No phtno geral do uma reforma da nos.~a 

mu.rinhn. de guerra vem a ·necessidade do so 
O Rrt. AFFONSo Cos'I'A-Não tenho toml10• vott~r vm·brt suillciCI\tc_ nos orçarRentoK do 
~i rnu·tt exponrlor• idéas subt•e a. o t•gcullztt- Republ ica pa.t•;t · via.gon~ dos nossos otliclaos 

c;ã.o do nuttorial lluei.uu.nte soccot·r·i-me dtt Jc mn.rinlla. ;:~tirn do quQ osnn.vios ni\o fiquem 
opinião dos competente.~. farei o mesmo para a apodrecer na bi.Lhia de Guanab:.wa., ao mes
oxtornar coosirlcra.çõc.'l sobro esta ontm mo tmnpo que ós otnciaes tlcam pt•ivados <ln. 
pal'fio d;tJ•ol'oPnut. i!lsl~euc,,:[í.o pl'ttti_ca. derllUO tanto ea.r·ecern. · 

Vejn.mos como pensa o St'. n.lmil'antc .. Ja- Na F 1·an,;:a., na ItaJja, nn. Allema.nha ha o 
ccguay · · · mais vi. v o Intlwc ;se do' govct•no para essas 

UM SH.. Dr:PU'l'A.no- Qua.l é o plano, do viagens de instl'ucçã.o o nús j<t fizemos o. 
SP. Ministl'o '~ mesmo; pot'_ém, força é cónfessar, · nos nl-

0 Sr-t. MoREIRA. ALVBS-:->0 pln.no dos mi- timos annos da Ropul.Jltca temdesapparecido 
nistros é não tet' plano. dos or:çn.mentos a verba destinada a tal fim 

e o r<:1sulta.clo é ·termos offiêiacs de marinlm 
O SR. AFFONSO CosTA--O S1~. almirante iritelligentes, dotados. de uma cultura;_ eleva:-: 

Ja.ceguay propõe o seguinte, c>m rcli.Lção tL dis~ima, completamente. no par ·do novas 
oeganiza.ção do pessoal : tlteorias, poréin sem a oxpol'iencia . neccsw 
Almiran.tes. · · · •·· • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 saria., que só a pratica. proporciona, .no go-

. Vice-almirantos ......... · ... · · · · ·- · · 15 vei'no dos n:wios. 
Capitães de mar c gucrea · \ · · · · · · · · · · 70 Pas nndo do corpo de oatciae.;; par<t o corpo 
Capitães-tenentes, .... ····· · · · · · · · · · · 120 de mal'inhcit•os, o estado de penuria. é co-
Primeiros tenentes.················· lüü uhecido, pois exigindo o quadt•o geral tros 
Segundos tenentes ........... · .... ·.. 140 mil 0 -tantas praças, o numer·o eífectivo· 

Totâl., .......... , .. , , . , . . . 515. apenas accusa a permanencia dê mil e tantas 
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O que quét dizm• que não SÓ OS navios de 
g_\lel'ra. não estão · dotados da~ tripulações 
conyementes, como. muitos . _serviços deixam 
de ser· f~i~os pela: defiCiencia do pessoal, 
conforme se verifica das constantes·-reclàma
ções que neste sentido teem fêito os diversos 

marinheiros (apoiados), que . se ' allgmente' o 
seu numQro,de modo que ahi o Governo- en~ 
con tre_ um ma.nanchl pere.ime para a obteri- -, 
ção de pessoal habilitado. -· · · ' ' 

·O Sa. MoRÉIR.Â ALVES :.... E pessoal pi·a-
tico. -· ' . · 

· Ministros da Marinha d.:t Rej:mblica. · . . . 
-pa.ra:pree!lcher ps grandes. claros do corp~ O SR. AFFoNso -cosTA-:- Mas, Sr. Presi~ 

de marmhetros, propoz ·o Sr . . almirante dente. apezar de serem es$as escolas a fonte 
. Abes Barbosa~- em seu relatorio do 1897,· o abunda:nte em que o Governo yaeachar tri~ 

sqrte_io sobre.o pessoal maritimómatricula.do pulan~es aós naviõs da · armada, pouco' cui-
nas capitania~ dos nossos Estados. . dado dos podeees .. publi~os eUas teem roere- ·· 
•. Eu, Sr'. Presidente, julgo és te sorteio, re: cido.; a umª's faltam professores prhna.rios, 

_ cahii}do sómente sobre .o pessoalmatriculadó a outrasi.nstrumentos precisos; e emfim em ~ 
_ nas capitanias, inconstitucional e vou · dizer tQdas ha necessidade a occorrer. As~iin; . 
. por1ue. · · · · . · .· . . · .· · .. · · ·· · dêixar no a.ba.ndono ·essas escolas de apren_- · 

A ConE"tituição da República nó § 4° -do dizes marinheiros; como se acham, segundo · 
art. 87, estabeleceu :. · · · . · informações fórnécidas pelo Sr. Minist.ró da -. 
~ « 0 exercito e .·a armada c0mpor-se-hão Ma.rinha em SOU r _elaiorio, não é patriotico, 

pelo voluntariado sem premio e em falta nem justo . · ·. . · · ·. 
· deste pelo sorteio. préviamente organizado. Neste ponto, Sr. Pre;idente, tenho pena 

Co~correm para o pessoal da . U.rmadi!- · a · de me achar em dosaccordó com . o honrado 
Escolà _Na vai, as de Aprendizes. Marinheiros àlmirante, o Sr. Alves Barbosa, qu0 no seu 
e a mà:rinha mercante. mediante sortgio». relatorio do 1897 se inostra.va imlifferente · 

Ora, ·si a ConstituiÇão . obrigou todos os á sorte de algumas dessas escolas. 
bra~ileiro.-:~ · ao serviço militar, tanto para a o SR.. PRESIDENTI~-Lembro a v. Ex. que 
a1~mada co,._mo para o exQrêito; si, desse irri.:. a hora está finda. .. · . ·. 
posto_ do sangue, nenhum . ci(ladão; . salvo · 

:casos estalJelocülos justamente na lei, póde 
eximir-se, não é justo que se vá cslabolocer 
o sorteio para o serviço da armada sómonto 
na.s capitaes dos Estados rrta.ritimos,' sob o 
p·retexto de quo a marinha morcante tam bom 
dará. contingente · para a armada. nacional. 

A Constituição na ultima 1ntrte da dispo
sição citada, quiz tornar bem claro que a 
marinha. mot•canto não so poderia oximil' tio 
sorviço na at•maila; mas ta.mlmm a mesma 
Constituição não eximiu •nenhum cidadão 
<i essa ·o l.Jriga.ç~ão. 

0 SR.. AFFONSO COSTA-Já VOU concluir, . 
Sr. Presidónl.o; poço apenas a V. Ex. dous 
minutos do to!ct•a.ncia. 

O. Jtonrado ex-Ministro appla.udiu a . ex
tlnc~ao do algumas escolas de aprendizes 
·por sm·om gt•ttn<los fontes do dospoza impro
ductiva. Os fuctos porém, St•. Presidente, o a 
e:<pet•iencia. toem demonstrado quo ao lado 
de S. l!:x, não estava. n razão o tudo indica. _ 
quo, pot• muito tempo ainda, a marinha na- · 
clonal, a mtwinha do guot•t•a bt·azileira só 
podel'â encontt•at• o pcs:10al do que ca.t•oco, 
pu.l'a a ·tl'ipulação do seu:; navios, nessas ml•' 
oolas u~m monta.das e al?pa.t•ellla.dt~s. 

U.M Su.. DEPU'l'AUO. Apoiado ; deram sem .. 
pre o melhor resultado; ' 

. E' pot' isto que convonoitll\rnento sustento 
que o sorteio para. a. a.rmadlt..~ i'dto hoje só· 
mente sobre o pessoal matriculadO nas· capi· 
tanias maritimas,é um acto inconstitucional 
e altamente ·. prejudiciaL aos · interesses do 
commercio 'desses Estados, onde tal medida O SR. AFFONso CosTA-V; Ex. acaba .do 
tenha de realizar-se. · · me · advertir ·que a hora está finda e apezar 

o.'si. ÚEN~IQtm LA.GDEN-E contraprodil· de ter ainda p1uitas considerações a ft~zer 
sobre o projecto, que trata de assumpto tão 

cento· . '-' . ·• . _ . .. ... . . _· . momentoso o_ de tanta importanciá, eu( las.; · 
O SR. · AFFONSO GoSTA -.Conti•a.producente·,, timando deixar em caminho a seríe ·do . 

. diz o nobre .Deputado ; inconvenientissitp.o, considerações que· in. fazendo, para obedecer 
,dig-o eu, porque V:ae prejudicargt••mdemento a V. l~x., vou cóncluir. O meu fim na tri-' 
o comme.reio das grandes capitaes~ · ·. -._ buna :foi, é o será sempre;·. Sr. · Prosidont5), 

Reputando inconstitucional a _medida, e, todas as vezes que se discutirem a lei de ma
al~m de inconveniebtissima e prejudicia- rinha o leis cort•ela,tivas, .lembrar a. nccos
lissim<L ao commercio nos Estados. mm·iti- sidade ·da. reorganização da nmrinhn. bra· 
mos, lemhroí coD1o· lembra.rtL tambem um zileiJ'a, não sú para quo . esta possa em 
ex-Ministro dtt Marinha,. quo é preferível, da.da c~rcumstancia repollir qualquel' ag
eniqmtnto não se pratica alei do sorteio gc- gressão·' estrangci_ra, defendendo, com a va,· 
ral, .de. que cogita- · a Constituição; · que se· lentia, que a caracteriza, o nome, a. honm o 
mantenham as nossas escolas .de -aprendizes brio naciona.es. 
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116. APPENDICE 

ll<wh outr'ora., Sr. Presideni;e-, em Vc- ma.I11Qnte obser-vei a prop6sito do · niovi~ 
nezlt o _velho co~ tu me ele, em corta f'es·.a, na- mento conti·aos jüdeus na rêgião · tocantins · 
éional. Iança.r o Dogc ao Acll'ia:.ico o a.nnel e dos conflictos promovidos em Belém\por 
de om;o ,que symbolizava entre. elle.~ itS mi- pi·a.ças fedcraes, facto} estes tão_ injusta-

' pcia,s oternas do. oceano com-a Republica . mente interp;·etados, quão indignanü3nte e~-
Eu, como bem disse o Sr. de Jacegtl<~y, piorados pelá opposição paraense; contra. o 

estou convencitlo - tão ce(lo não assisdrá o governo elo Sr. Augusto Moiitenegro e .contra· 
povo beazileiro-espectaculo semelhante. QS intuitos do partido repliblici:ul.o; 

• ' Más nunca sert~ _clemn.si::l.(lo lembrai• á Cá- o SR. SERZEDEt.to CÔRRÊA- EU: clir~i 
:tnar<t dos Srs-. Dêputados em un1 ptiiz qw.e se quaes foràm as victimas. · 
estende aci longo de um OC3àll0 immeriSO, 
a,s p_alavras de um lwn~em <L quem a expe- O SR. ARTHUR L:EMós.-:Fáçà-o .V; Ex. Não. 
rie1iCia dett hnta a.utol'Ldn.dc : refiro-me a consegüirá demonstrar que, o governo ju§to e 
Richelieti. honesto do nosso Estado não,. tenha tomado 
. « On ne pent, sons la me1·, : ni P~"fioter de . as mais energicas providencias' contra os aiil- . 

z.(J, paix, 1i i soutum:1' la guerre. » - tisemitas do 'I:'ocantins, . na maior . partC:? 
(llfuitÓ bem !muito bem! o 01·adm~ efelici- adeptos do parttdo republicano, ne~n logra!a 

tado po1• todos os coUegas p 1·esentes.) . _convencer_ a quem _ql!er que seJa de que 
tenha part1do de pohc1aes paraenses provo-
cação alguma contra soldados do exe1·cito, e 

·de' que U.CiUCllo:;; nãO tenham sido as victiD1aS 
das . mais brutaes e inunotivadas ·dás ·ag
gressões, em pleno dia e em plena rua, mo" 
vidbs contra elles os sa.bres federa:es, ao que · 

S~SSÂO DE 9 DE JULHO ,DE 1901 corista, pelo -plc:mo e pelo despeito .pa.rtidario 
de alguns officiaes. - . . .. . 

(V ido pl~g . 111 do presenLe voluino) Eram bem gr(l,VOS estas circumstancias, 
que, })Or envolverem a guarnição federal no 

O Sr. Arthur Len1os - Nunca Pará, não escapam certarrienté ao ei:ame 
precisei tanto da benovolcnci<l d·a:Oamara, desta Camarâ; todavia sobi;e ellas. silei:J.ciài 
como neste momento, para, que ella me ouça. àqui, e, si hoje abro uma _ ~xêepÇão'á nlinh.a 
soiJre negocios perGinentes á. vida, local llo conducta, é que sou-forçado, a ·dar á; defesé1. 
meu ~stado, sinã.o com a. veneração disr>on- p.Jr osta. tribuna. a mesma. . resonancia que 

-sada pelo Senado .. ao Sr. Dr. Lauro Sodré, teve a accusação no Senado . .. -. · 
n,ttentO' o brilho da sua palavra, a sua posi- O Sr. Dr.Lauro Sodré collocoti aciiUa de 
çãJ de chefe político c a tradjç[o do seu pas- . toda suspeiçã.o os redactorês dos jornaes 
sado republicano; ao menos com ·a. indulgen- .paraenses Folha do· Norte e 71epublica,- que 
cia de que necessita o mais humilde e obscnr·o telegrapharam aos dosta Capital sobre o· 
dos membros da Cttmat'cL (mro apoiados .r;e· atteritallo de que ia.sendo victima·o Sr.Paulo 
?'aes), com a sympathhL, ao menos, que em Maranhão, e isto hasta para. revelar a eivà 
todos os tempos e lagares sue in~irar a pa.rt'ldarfa de que se resente o espírito do 
causa, da defesa. · illustre Senador, pois ninguem ad~ittirá 
. E não é siuão uma. defesa. sincera e enel'- isenção de animo· naquélles redactores para 
"gica quo me impcllc nesi.é momento á tl'i- julgarem bom de factos qtíe dizem respeito 
buna, defesa ao governo do meu Estado e ;10 á vida dos partidos, conhecido como é quo 
partido nellc dominante, ambos victimas de daquelles dous jornaes mn é o orgão do pár
violentas objurgatorias da parte do Scn ~tdor tido laurista e o outro, mais que o primeir•o, 

. ·pa.raense_. o escoadouro das fezes desse pa.rtido.-
Aproveito o ensejo para verhcra.r <L pra.- Na linguagem doS. Ex; insúspeito é tt~m-

tica, .que se va.e inveterando nos no:s'Sos costu- bem: o Sr. capitã_o Ortiz, .ha pouco embir
mes, de tra.zer-se ti. discussão, no r~_cinto do cado para esta Ca.pital e-que até deixar Bc
parlamento nacional, os factos que intercs: léili publicou ar~igo's irisultuosos contra o 

· sam puramente á csphera; local e a.uto~1omiCa, ·Goveí•nadol' do Estado, de · quem não ~·ece
. dos Esta.dos (mttitos apoiados). E' o que sue- bera, aliás , a minüüa offens;.t. Ent'retanto, 
·Cede com o Sr. Láuro Sodré. Seu discurso esse militar, que 1'0 Pará reside _ há bem 

.. versou de prlilferencia sobre um telegramma pouco_ ·te~po, · iritroduzfu..;.se cJesdo .logo na 
-que leyei a V<trias re4acções dejornaes desta politica local ,! a cujos· çombates levou exce
Capital, e tanto basta. para evidenciar-se que pcional ardor, ~tacando sob a -sua assigna· 
o assumpto podia e devia ser tratado pela tura, pela impl'ensa, o chefe do Estadp, des
imprensa. respeitando-o, vilipendiando-o, o qúe não 

Tal tem sido sempre a minha nol'ma. de deixa tle ser symptoma. de uma ti'iste índis· 
proceder nesta Ca~a, -~orm~-~~'!~ ainda últil-_ c!p~ina. · 
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Victima o chama o Sr. La.ui'Ç) Sodré e, 
Mmo tal, o. collo<w- ao lado do coronel Drum: 
mond e do majór _ Thomaz Cavalcanti, c1ue 
elle imagina attingidos pela perseguição do, 
Sr._ Augusto Mo.n tenegro. 

O SR .. P;:tBSIDI~NTE -- Será satisfei~o G 
pedido do nobre Deputado. 

(P1·oc~de-se a varias votações.) 

Ma.s, victimas de que ?. O que. fez .'contra 
esses militares o Goverila<lor do Pará ~ 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavril. púa :> 
uma explicação pessoal o Sr. Arthul.': - .' 
Lemos. 

O Senador paraense refere-se a um dis
curso do . S1•. Azeredo, representante de 
Matto G1•osso no Senado, discurso pronun
ciado em o anno ultimo contra actos do Mi
nistro da. Guer1•a e no qual a transferencia 
dos Srs. Drummond e Cavalcanti foi attri
buida a manejos -partidarios, a soliCitações 
do _Sr. Augusto Montenegro. . .. : 

· ·Mas lá mesmo no Senado teve 1•esposta com-· 
pleta o S1•. Azeredo, por parte do . illustl'e 
general Sr. Pü•es Ferreira, Senador -pelo 
Plauhy, o qual deixou bem :firmp,Llo que a 
questionada transferência fô1·a espontanea
mente ordenada pelo honrado .·Ministro da 
Guerra, a que o.ent_ão commandante do 1 o 

distl'icto militar communicá.ra,- poucos dias 
antes da eleição governamenta,l no Pará, 
quep,quelles officiaes haviam alli pl!Omovtdo 
a CI'eação de um club militâr; . Aliás, deixou 
bem claro o general Pires Ferreira que a 
ti'<msferencia do Sr; _major Cavalcanti já 
Jp.uito antes. estava feita e a seu proprio pe
dido. 

0 SR. VICTORINÜ MDNTEIRO- E' verdade. 
Sei <lisso. O Ministi'O da Guerm ·deferiu um 
l'equel'imento do SI•. ma.j01; Thomaz. Caval
canti. 

0 SR. ARTIIUR LEMOS :-Agradeço· O teste
munho. indubitavel do nobre Deputado pelo 
Rio Grande,do SuL · 

Ao l!l!do delle está o do proprio SI'. ma;jor 
Thomaz Cavalcanti, que aindn. hontem, em 
um dos corredores destn. Cama.ra, declarou~ 
me em p1•esença <le collegas que nenhuma. 
.queixa; tinha; do S,r. M:ont~negrq, que isso 
mesmo já lhe havia dito quanúo, coma fl'an
queza que o · caractedza, tambem lhe· de
clarara que não apoiava a ~ua política;.' 

_ A que movel, pois; obedece ess.a singular 
. preoccupação do . Sr. Lauro Sodré do expor 

1 á animadversão .de. uma classe inteiea - o 
exercito---: o Governador do --Par<.t, adult.e-

O ·SR. ARTHUR LEMos- Esti·:mluwa; Sr. 
Presideúte, quu.rido ·interrompi ªs minhas 
considerações, que o Sr. Lauro Sodre, ou-· 
tr'Ol'a-tão moder<1.do' e·>eqUP.nüne, levn.ssc 
~gor(l, a obseéação do· seu· espírito, dominado 
pela paixão J)a.rtidaria, ao ponto de fomen
ttr peqljenJnas intPigas ent:·e o exercito e <) 
Governador do Pará·. Não menos estranhavel 
é que, nessa. inglorit\ tarcf<~ de donegrimento, 
S. Ex_. empenhe-se presentemente eni dar··~~· ., 
tt~.ctos de caractet· estreitamente pessoal e- -
intimo proporções de tJ,contecimentos _ polí
ticos, t<UlS foram o attentado contra· o Sr. 
P<~ulo Maranhão e esse outro já ha muitos 
dias ver~ ficado na· l?e.ssqn. do veterinario Cor-
rêJ. Mendes, com o _qual o Sena.dor p;~raense 
pretendeu predispor o Se.nado pa.ra a, con
vicção de q_ ue, naq uella ter r;\ de ordem e de 
liberdade, o Sr. Paulo Maranhão foi publi
camente gggredido por motivos que se pren-, 
dem á sua independenciade jornaliS>tn .. : · 

Ora~ o Sr. Pa'Ulo M<tranhão é- um perso...;. 
nagem secundario do jormü Folha do Norte. 
Delle não se apercebem certtünente os chéfes · 
do partido republimmo; mas tão aggeessivo 
Cl o tom da linguagem com quo . dim•iamente 
esse jornal vitupera a tudo. e <!.todos, que 
nã.o será de estl'anhal' ter promanudo aquelle 
P,ttentado de tt.lgum oifendido estranho ás 
lutn.s politic:1,s, c u.té de questões equi
vocas de f,,,milin., pois, como affirm<~. o tele-. 
gramma por ·mim levado a vnrias rmlacções 
de jornaes, são muito conhecidos no Pará os 
p1 ocedentes despudorttdos daquelle senhyr. , . 

Qua;nto ao veterinal'io Corrêa Mendes, · · 
esta ultimn, ltypot.hese t'oi a qur,:. se-verificou. 1 

. rando. o~ factos-, · fantasiàndo perseguiÇões, 
Ól'eand.o victimas, imaginando odios que não 
existem. reàlmente ? ! 
· O SR. PRE-SIDENTE - A viso ·ao nóbre D.o· 
putado qúe ·está.. finda. a hora· do expe-
.diente. · . . . . · 

Espancado qw:tndo em plel1o dia dirigi11-se 
em um hond para. sua. ca~a, a imprens<t op-' 
posicionista de que ü1z pttrtc esse senhor àt
tribuiu desde logo o· esbordoamento a sei_Js 
·adversarios políticos e nesta clavo hatE;~u du- _· 
ranto alguns dias, at!J_que a Gateta rlé.Bf3lém
tornou publico que o atteútado não se origi- .. 
nara das lutas pa.rtid;1i•üts, mas .dos_intimos 
segredos de uma fa.militt, segredos que a1ll~a- · 
çou. revehtr. ~ -
· g é ce.rto·que, mal foi feita semelhante , 
decln.ração, cttlarmn~se por encanto os Qr-. ' 
gãos opposicionistas que tal violencia attri- ·'; 0 .SR. ARTÍIUR LEMOS:_ Peço a V. Ex. 

·que, attenta a circumstancia de h:.tver feito 
· o·senador .. Lauro Sodré referencias pessoaes 
ao meü nome, conceda-me a palana;, no 
c omeço da. ordem do dia, para uma explica-

._ ção pessoal. - -

huiam t\.o partülo dominante no Par(t. . 
-Porque, Sr. Presidente, não explicar da 

mesma i'ót•ma o 11ttentado quasi levado a , 
caho contra o 81•. Paulo Mt1ranhão,- quando, · 
como consta do despacho a que alludi, pes-
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E' assim concebido o seu a1·t. 71 : · «Das bala, _pela força contra â forç·a, graçu.s-á..' 
· decisões do Consell1o Munici].)al em ma teria dedicação, ao :patriotismo o á cora,gem cJ.o 
de reco11becimento de poderes de seus -Sr. coronel Coriolano ,Jucá »; que s. Ex. 
m(3_mbros e do intendente, haverá ·recurso clíama de seu amigo: · · 
para o Congresso Legislativo do Estado.». _ Reproduzo as suaspalavras. (Lê.) · .. 
··· Esta lei, reptto. é, como as _demais, sane- Sr. Presidente_, a historia dos ultimos 
cionada e promulgada pelo Sr. Lauro Sod!"é. -successos de Macapá é. tle facto, muito 

Ora, o que faz hoje o Congre .. ;so Legisla-_ lugubre e lastirpavel, tanto quantó nol-o 
ti_vo dóEstado que. não seja contimutr nas ~demonstra este folheto (?"nostrando) publicado_ 
}?raticas observadas ao tempo.em que S;-Ex. peló ex-juiz substituto daquella comarca, 
era governo-~ , . · . . . _ · peça doloro~a, vibrante dé indignação contra 

E quando· houve maior i'e3peito á auto- a· pa1•te aggressiva, devastado1•a, criminosa 
11omia dos principias e ao votó das minorias? e cruel que nelléstiveram os partidarios do 

"'Na época em que governavao~stado.o Sr .. Sr. Dr-. Lauro Sodré, chefiados alli pelo Sr .. 
La_!lro Sodr~, combatido_ pelo partido demo- coronelJucá, até dezembro de l899,um dos 
era ta, entãO constituído pelo grosso do antigo mais considerados ami~os · do sr·. Augusto 
pãrtido liberal, a:que, não ob~tante obedecer 'Montenegro .. · . · 

' a uma organização dedisciplina:e de combate Conceda- a Camara q11e, no exame de tam: 
sabiamente· :planejada~ máo grado ser diri- successos, eu me remonte áquella éiJoca,.de 
gido por. chefes ·intrepídos e habilíssimos, que ,data a solidariedade entee os Sl'S. ·Lauro . 
não ,conseguiu .toda. via levar um sqdos seus- Sodré e Jucá. . . · 
memb1'os, quer. á representação nacional,. O partido republicano- do meu Estado 

· quOI' ao Congresilo Legishtivo d_o Estado, ou havia tomado o compromisso de deixar que a 
agora, que o partido republic~no, dominante minoria. adversa fosse representacla nesta 
na quasi. unanimidade dos municípios, con, Camara pelo Sr. Dr; Serzedello Corrêa. · 

. cede, entretanto, aos seus adversarios, estra- -8, Ex .. era candidato :pelo 2° dist1•icto do 
malhados embora por falt<t ·de 'direcção e de Estado, assim como o Sr. Dl'. FeliiJPB.Lima, 

· tino politico,não só uma cadeira nestà Cama- seu comp<tnheiro de cha.pa e amigo pessoal 
ra éomo cinco ·togare.s Ifo Congre.3Sú estadual, do co1•onel Jucá, então adepto fel'voroso do 
quando, confo1•me o ·resultado :vet•iftcado das pa.rtido republic(!.no, que o tinha como chefe 
eleiçõe3, nada teriam elles si não o quize.:ge em Macapá, município que tinha como seu. 
o mesmo partido repu blícano, tal a desprô=- del!3gado ao Congresso · daquelle pm•tido o 
ptn•ção da votação entre os -seus _candidatos Sr, Dr. Augusto Mootenegro, tn.mbem di~·e-

- e os do parti{lo do-Sr. Sodré ~ !. . · __.. ctor da zona política desse município, como 
Quando màior tolerancia; partidaria~ No .memb1}o que ora da commissão executiva. "do 

período decorrido de 1891 a 1897, quo foi o partido. . . · 
da. administração do Senador paraense, o Sciente de que o cõt•onel Jucú,, - seu 
qual pão e agua negava aos seus àdversal'ios, amigo político e pessoal, - )?retemlia dar 
ou agora, quando, dominando por extraor- :parto da votação do Ma.capá ao Dr. Fe
dina.rfa maioria no Estado o partido repu- lippo Lima, com pr•ejuizo m<tnifesto da 
blicano, teve, o até pelos. esforços deste, candid;~tura llo · St'.' Serzedello, e o fn.zia 
logat• nesta Camara, o Sr. Dr. Serzedello sob o p1•etexto do quo o partido re].)ublicano 
Ool'rêa, talentoso e illustre, _é ,;verdade, in- não 'tpresentava, chap<L completa pelo 2°-dis
fatigavel cooperador do Govol'fio nesta. Casa.. 1iricto, IH'ocurou-o o St•', Montonegro, fazen
mas ao mesmo tempo um _tlos campeões mais do-lhe sentir quo semelhante resolução im
pugnazes do Sr•. Sodr•é, o direi (so,ja-lho isso portava em. trahir o compt•omisso do par~ 
leva• lo em conta tle virtude. partillarü~). um tido, IJOii, a ter votos om Maca.p<t o Dr. Fe
tlos mais ãggrossivos a{l vcrsarios llo partido lippe Lima, nã,o podorht ser eleito o Sr. 
republicano.-~ · Serze(lello Corrêa, que do seu propl'ÍQ pu.r-

0 sa .. BRrdi_o FrL __ uo __ ~E1_·s a parte elo clis- tido teria provu.velmente o mesmo numero . 
· · -~ 1 1 · t . de votos que o sou· companheiro de. chapa. --

curso de V; EL~. com a qua ·estou cem e1ro ·Accréscentou o Sr. Montenegro_ que, si 
accord.o. - ~ : . ·.. ._. . _.,- ·-- maut~vesse oSr. Jucá o seuproposito, re-

0 SR .. ARTIIUR LEMOs....,_;Honra;..me sobre- nunciaria eJle proprio o seu mandato, unico 
modo est11 harn:wnia de. v.istas: . / · ·, ... , weio queJhi:rrestava de evideneiarque não 

sr. PresidG:o.te, a proposito de d.esrespeit() participara da traição ao tnencionado com- · 
á atitonotnia de. inuniCipios~ I;eferiu-se o 'promisso; ·Em resposta disse-lhe o Sr. Jucá . 
Sr; SenadorLaui'O So"di•é aos u1timos. acon- que o seu ~nefe _e amigo ·não. se Vel'ia n~ 
tecimentos -de . M:acapá; nos quaes- S. Ex.,· eontinge"hcia de <jppellar para esse recurso 
com inteir~ adulteração {los factos, quiz que extremo .. Todavia, como a previsão. é a 
o Senado visse jncursões jndebitas do Pod~r primeira das virtudes políticas, provldon
Executivo «que tiyertt!U de ser repellidQ..s a cias fora.m tomadai 1~elo partido republicano 
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pãrv. neutealisar a traição, caso clla se con- plemento nos incrivels actos de 'vandalismo 
summa.sse, como · de facto se consummou a _c crueldade prai,icados contt•a as pessoas e 
<lespeito daq:uel ht formal promessa. ; c gra,- bens do juiz ·substituto e p1:efoito de segu-
ças a essas providencia,s é que ago1'a folga a ranç<~. . 
Cam:tl'a de ver no seu seio o illusúe Depu~ Achava-se o primeiro em sua casa, no ·dia 
tado que me ouve neste niomcnto.- seguinte ao da chegada., q_uando, sem a mi

O SR. SgRzEDEI~Lo Comu::A.-Em todo caso 
v. Ex. sabe quo eu fti.i absolutamoritc es
tra,nho ~L tudo Í$.so. N?i.o fui ouvido, nem 
consentiria om semelltan te · collsa. · 

0 SR. ANTONIO BASTOS -Mas ha dG f<lZCl' 
justiça á. lcalda,de do Sr. Dr. Augusto Monte

·. negro. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO (a() ~r. $çrzerleUo) 
-O Pará, nunca· deve deixar do elege l-o ; 
V. Ex. é necessa.rio. · 

0 SR. ARTHUR LEM:OS ~ Não p3rturbemos 
com apreciações do ordoin pessoal o historico 
dos acontecimentos politiéos de . Macapi. 

Eu continuo. 
Coll..;;nmma.tht a tl'aição, o Sr. Montenegro, 

com aquclla franqueza e lealdade qnc o ca
racterizam, fez constar élquellc seu antigo 
correligiona.rio que desde aqucllc momento 
dei:s:a v a de ser srtt amigo,- (l ucr pessoal, 
quer político; renunciou immed i<ttàmento ao 
seu loga.1~ de delega(lo u.o congresso do pn,r
tido republicano 11elo município de Maca}1<Í. ; 
retirou C$te municipio da suu. clit·ecção tlo 
chefe politico e rompeu as suas relaçõo:S l10S-
suaes coú1 o 81·. co1·oncl .JuctL. · 

Ei1l como, assim ful'malmcntc l'<!pll!l ia.do 
pélo pnrtido ropublicano. esto scrJhoc..nelm·so 
hoje ao lado do D1:. LauL'O Sorh•é, t HHlo-lho 
levado a pr·incipio o munir.ipto tlo Mncltp:i, 
unica do soguadn distr•ict.o om rtuo, pot• 
occa,sião <lo ultimo pleito go vmnunwn tu.l no 
Est:tdo, pc t•clou o 'J.Ml'thlo l'upu blicu.no, 

Concluit·-fic-lm do quo oxpusto flea, IJilO o 
S1•. Montonugt'.J, om t•ovintlida, pl'tJCIII"lll 
íntcnir illog-alnwnlo, )JOln l'uJ'c,!n., nu poli· 
tir.a, do JVIa :ap;L, pt•ovocnndo u.; l:trncn tu. vnhl 
distm·bios ·~ q 110 so J•ol'ol'iu o !-ir•. IJJ•. Lauro 
Sodr<'l? Fm~cl-o s:ll'ia remtünd•~ inju~Lkct, :1 
luz da·rf.o folheto (mosll'l~1ulo) 11 q uu Jii, ttlludi 
e no qual flcou p;LttlllGO que nenhum contin
gcmtc u.rmado envioll'o governador tlo Par;i. 
}}at•a M<Lca,p<~, a,nto~ das r1uestion<tdas des
ordens. Apenas sete indi viduos _ eontt·actado:; 
para a gual'da, local d') município foram 
:para. J;t conduzidos pelo juiz substituto· c 
pelo prefeito de segurn,u r:a, ali<:"ts de <iccordo 
com o intoodente municipal, c1ue á luellcs 

. liavia declarado ser impossível encontrar e111 
· Ma.capC~ pessoal-qUe q uizesse serviL• na sua 
guarda local. · _ _ · 

Bastou, pol't~m. que aportassem (tcluella ci" 
dade os mencionados sete ·homens para que 
a mais imbecil sinão a m<üs torpe das in
tl'ig.:ts politicas. tive~se o seu natural com-

nima provpcação, foi ella atv:o,jada pela fu
zilaria-que não cessou durante uma noite 
iilteit·a- de um:.~. mnltidão sanguiscden~, 
commandttda. por soldados do exercito que 
se1'viam lUb f'ol·taleza de l\'lacapà, fortaleza 
de onde partiam tn.mhcm disparo~ de l.Wti
ll•árin., l)Or um luxo rle fol'ca e de terro1•. 

Essa casa ficou rcâuzida a escombros, ues
po,jacht dofJ seus haveres· e abandonada, pelos 
seu.> l'llot•aclor•cs, que espa vol'idos, per·segui
dos como/ hasta-féra, embrenllara.m-se pOr 
matas e igapós. .. 

A Ct'uclda.d~ pa.rtida,ria não limitou~se a 
cs.~a dcyastn,ç~ã~> ; . ella chegou até a mais. re
pugnrmte diLS lmmilhações, tttl foi a que o 
o Sr. coronel Jueü.)mpoz ao juiz substituto 
lla comarca, forçando-o, como condição 
part~salvar-11ü3 a vida, •~ reí'ugiar-SJ,- durante 
longas hor·as, com sua esposa e filhinlHL, em 
um chiqueiro rle 71orcos. 

Scicnte dessas do~oí·dens, morticínios o 
llJl'vcrsiclades, que fez, entretanto, o Sr. Au
gush> . Montcnegro, Governador do l~stado, 
que o St•. Lauro· SoJrê se compraz oni des
crovcr como i.1paíxonado e odiento? O emi
nente t•opublicano,ctue cst:1. a felicitar o Pará 
com o sou o.Uo CSJílirito .de moderaQão, limi
t(JIH!o a mandat• quu o chore de segurança 
publimt so I,L'/Lilspor·tusso ao theatro do:la .. con
tot.:i moJll.o~J o u.hi pr·ocorlosse ·a. inquel'ltos ri
goJ·O~lo.i p:~I'a. tL punic:no ,judici;tl dos culpatlm!, 
unH~ V<IZ quJ as viotoncias não ameaçassem 
eontlnutu·. Fez mais: como. medida ele to
lomneia, J•emovou para, out1•a comO.L'CU. o 
.iui;, mbsl,il.uto, fJIIO,, victima embora, tot·na
' a-so po.· hem ou p:ll' mal incomp;ttivel com 
~filc!i~Jlll, o U.iõ:Sim agiu com sup3rior isenção 
1lo rwlmo, não ohstante ter üs sua.s ot•dens 
lllítÍS flC mil sn!üadOS !Jra.VO.'i e>ecrcittLdOi:!, 
CJ.HO tu.ntos tem o regimento milit:~r db Es· 
c · ~!lo. . ' . 

O intendente clc Macapá hí. contin(tt.t no 
oxm•cicio do seu cargo ; nem para obter 
maiorh J1P municipio procisav<t do àepol-o 
o Sr· •. Augusto Montenogro, q_uc uello l'E'CO
bcrtt cartas, garantindo; contra as cvistas do 
Sr. Juc<.t, a sua leal_collaboração na óhra de 
engra,ndecimento do Pará, prqgramma do 
parGido republicano, . ·. · 

Tudo quanto aêabo do affirmar está nar
rado no folheto do Sr. · Dr.' Pedregulho, do · 
qua;l ajuntu,rei trechos ao m eu discúrso pam 
que os q_ue o lerem po~ssam avaliar da§ insi
diosas accilsações movidas contra o Sr. Mon
tenegro pelo partida.dsmo trefego e incon-
sequente.. · 
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po terreno_-poJitico pa~sou q Sr. Sen~d.o~ Nó fin1 .dó eXerGicio ·· ftpanceiro : Sei~~ - a - ·.·, 
!3odré para a. questão financeira. do Pa,râ, importa.ncin. àt•recada/la - eii.Y14da pêlo· 
po~_ -urn_a I·apiQa tra11s~ção qqe __ os interes.les gqverno _em no_me do. Estador- p~r.a · 9 .. - · 
naciona133 certamente não explicam, mas que Governo da União empregal~a -unica~ 
o intuito de ferir pelo -sarcasmo. a adminis- m,ente ·no pagamento d;t · divida e;tern9!. ~ -
ti•ação do seu Estado determinou. ..Oonse~ - naciOnal.» · _ _ .. - . 
guil -o-hi<lt o Senador paraense si o antise- · Foi votada essa bi, Sr. Peesidente, quando , :· 
ptico da sua ironia não estivesse a esb hora <t coJnprehensão U.os nossos mais vitaes inte~ - . 
a impressionar irritantemente a cOnscicncia ·resses se imnunha_ a todos os espiritos- no ::·: 
da Nação, pela má, cornprehensão que -.olle seni;idó de cada urri dos memb-ros desta .vast.a . ~ <, 
revolíL do acto de supremo pat1•iotismo do federaçã~ levar (L tarefa collcctiva.P-o-res- < 

· g'overno paraénse decretandq, quand0 .·em g:1tedos nossos c:nupromis:ws c da s!-lst~n- 
condições prosperas-o Estado, ·unia verb;-t de tação dos brios na.cionaes o seu contigente 
auxilios á União, então nas aperturns Il!ais de amor e dedicação á. Patria. ·; 
!loloro~ms por que ti v eram de pass<ir as Era 0 momento em que 0 Estado qo Ama..::._ · 
finanças do paiz. . zon:is procurava . alliviar os oflc~rgos. ~~ '• : 

São palavras de S. Ex. (Lê;) . União pag!J.ndopelos seus cofres o subsi~IP -. > 
01•a, sr:President!3, não escasseavamainda dos-seus represen-tantes no Congeesso NaCiq• ·-~

as rendas do Pará, não receia vã. o Est<\do na.l. Era a ép9ca pi:·ementc de sohres~ltos - e, ·. 
fQ..ltar aos seus compromissos de honr:~._ , ·de impulsos patrioticos em que do .conselhcr: · 

, quando em 1898, viv<1mente impeessionado d.este Districto Federal pa.t•tiam cu•cnlar"ês . 
pelas circurristancias á.tllictivas . eni c1uc_ se para,todos os Est~dos concitando--os a sübsi~ , 
dl3ba.tia o erario nacional e dominado por e_n• diarem iguq.lmente os seml Deputa4os ~ se~ 
tranhado amor a esta Patria., una e fecunda, nadares. • 
o ben'emerito paraensc $r. Dr. _ Paes de Não .adheriú a essa Úléa o Congresso _Le:- ::: 
Carvalho, ~m r_rrensa.gel!;l dirigida ao Con:- gislati'yo do · Pará, :por considerai-a ~e al~ ·, 
gr.ess_o Le~Islattvo d~ -Estado e :pqr este Pa,'-guma fórma depricm.ente :p~ra. os l!r1os _ gq. ··,; 
tr10twament~ attend1da, propoz que fos.~e propria Uniã.o, da q~ml esptr1tos apa~xon(L~os .:·; 
cre~do um i~posto ~e 2 °(o sqpr.e c~r~i1S diriam que nem Te"ctu•,,os tin11<~> para renw0 t; 
fonGes de receita, destmado a substdra.l' o pa- neral' os seus le!l'isladores, assim como pqr / 
garnento da divida nacional e o resga.te do atn!l'm'ar-so-lh(:tser elln. · contraria <L prQ.~ · :o 
pa:pel-moeda, i~iciativa eiJga. que aquel.lé de- pri~ imlependenci;:t. do Poder Legisl;:t.tivQ Fe ... j~
noda~o I'epubhcano e-sper~ava. ~er brllhan- dci•11I em freriiie nos podot'os est<1clua.~s. . : ... 
temente se~t~ndad~ pelo~ - demaiS me:nhl'OS .. Entendeu, porém, a.quelle cmrgre~so, qtt~ ·:/ 
d~ fc~cr-aça.o, ta.nto mats sendo do 1mme- por caminhos outr•os, menos ~e~indt•osos,.p:h : · :c 
!llato 1nteres~e dos Estados que f.,ssc sanea~a dia chell't1r ao mesmo fim, e f()l o Innmld~ ,;-:~" 
~ m~?da nn:Cio_nal,. sem o qne., por,mn-_1 aeça? oraclor quem, do accordo con1'·a.s sãs, a.ltnli~~ -·-:;; 

_ 1efl.~xa e meluc~~wel, contwumm.t~ e~.l~3 .. a ticas c nobres idéas prégad<1S-Pelo .be.nerp.e.~ ,.s 
s~fiicr em to~a.s .... s .esphern:~ ~a. sul~ ~et~~~~ rito pu.t•aenso, pelo 01~i~ente br_azrJe.Iro fla < 
dado 1\ porntc:wsa mfl~encw. do me1o cu larg;1 onvm·ga.clum pollt1ca, de e~p1rito __ su- \ 
eulante depremado. .. })Orior 0 de tq1 monsm·a vel ·?oraçao, quo.~- ~ ::Ci 

O Su .. FAUS'l'O CARnoso ....,... gt•a nma moo. Di'. Pites do Ca.l'va.lho (~p.ouulos), . d,efendeu _/ 
~lid1L patriótica. para. o Est~do quo <L pudesse na. Cttmu.ra. dos L)eputados md;adqaes, çon~r~ ·:t 
tomar. · as idéas egoísticas c cstl'oitamertte 1'9gwuae1:! .;;, 

1lo partillo htut•ista.- ~ntão empenhado elll:_ } 
O Sn .. An.Tnun. LBMOS - E'o Pn.l':t aclmvn.- demonstra\~ as p1·ospertclacles e os-rectwsos if.a ·; 

.-;o nestas contlições, prospero,· ·· cqm · uma. Unii'ío-o projecto do lei . que crea.va o pq.~ i 
rendá avultad~, l.'Cputandn-so feliz })01' pOl~Cr triotico imposto lle auxilio aO paga.D1~J1t~ ) 
lcval' o concurso do seu _amor á Ropubllca da clivida na.cional. . . . ·" 
·oá. P<ttria a essa obl'a inestimavel da. rege- ' E nem &e diga, Sr. Presidente, que, <l!'SSim,. : 
nçii·~çã.cin11anceira -do Brazilluteiro · .praticando, 0 Estatlo assem~lha.va-s~ a 1;1111- _ 
•-· Aqui está (1nost1·anc;lo) ~lei estadual n. 590, nababo ele saco~q, na. expr~ssao 111fe1lz Q , ~n~ : ·.~ 
de_ 25 dejunhod~ 1898 que 11l'~IT113iro creou. adequada do Sr. Senador Lauro Sod:rê. ·_ o questiona.do imposto da d.ivid(!- nq,c_ionaZ., De facto, 0 Pará não pedia ~smolas nem as : · 
en~~'o pa,~cula'do 01119q:77.:-3$··o!li'O. da.v<1, pois concOl't'e.f!llO, na medtq.~ daft sua~ ::t 

Dispõe ·o seú art. 8°: _ forças, sem sacrificws, para a sat1sfaçao 4oS.> 
· « Para auxiÍiar o . pa.gamento da . comprom~ssos nacionaes e pa.r~ o :;;~~e~~Tp~l;lt<? .~·· 

divida dc.t União lica ci'e.ado o imposto da)1ossa moeda, el!e curava unphc~tcunen~§-·,~ 
addicfona;I de 2 % sobre; todos os impos- dos seus proprios mteresses, estreitamen~ê: ;, 

. tos de receita or!linar:iw- das" letras A, B, ligados áquelle alevantado empre)J.emli...-.. _;. 
D, E, F e K. ~ - menta! >\ 
Oa.mara V. lU 16 .. ! 
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: .. ·' ~ ; Den1a.ii.i, o Cóngéesso :-Legislativo do E~- de PCI'to se l'elaoionamtm .· cori:r: palpitantes 
.· · tado; 'logo no anno imt}lediato, mandou que necessidade:; do proprio Estado. '0 Estad() · 

:o producto do imposto addicional a que me o~t<n-a prospero então ~ Nada fazia suspêital' · 
. refiro, -o:que ,nesse anno foi calcul<),do em crise tão complexa como a que o avàs3alla. 
· 114:400$ (ouro), ·fosse exclusiv<.'l.mentc appli- 0 Sn. FAUSTo CAn.nóso---=Ac~isc .econo1~:üca 
cado aos ~ervJ,ços daUnião no p1·oprio Estada. não . ó-obra do proprio _ ~Estado,· é 'a.ci'ise da 
E' nestes termos concebido · o art. 8° da lei · · · - - · 
n.' 651, dQ 8 de junho de 1899: (Lê.) t!niã;o expandindo-se por todos elles; é· a dia,-

Identico ê 0 dispositivo (lo _ art. 8~ da lei tllese da miseha nacionalexpandindo-so por 
n. 694, de 27 de março ae-'1900, pela . qual fot todos . os . seus _orgãps. . . 
ca.lcul~do o imppsto questionado em 125:000$ -OSR; ARTHURLEl\IOS"'-'-Ol'a, Sr~_Presídente, 
(ouPo). . . . . . de improvidente é a accusação articulad.acon-

- - .Assim, foi a_pplicada a z·enda desse imposto tra o governo paraehse.Mas improvidente por
á constl~twção - dos armazens e galpõesdesti- _que? Porque despendeu a . impol'tancia de 

~ nados a··recebe~' mercadorias que transitem ceréà de LOOQ:OOO$ (papel) com sei'viços que, . 
. p~la alfandega-:-obra. que, si· eorrespondia si eram ~a União, tambezueram do Estado~! 
:a interesses fiscaes da União, tambem vinha _0 Sa. · SERZEDELLO · coaa:iliA~Bà.sta' citai· o 

· ao ·encontro de prement~s necessidades do governo actua.I, para ver 08 desperdíCios . 
. commerc_io paraense e,consequentemente, fa.:: 
.YOl'ecia os interesses do propi'io Estado, que O Sn.. An:rm,m. LEMos-Como si deste .. pre-

. tira do commercio quasi todas- as suas tenso tlespOt·clicio é que se' tivesseoi'iginado . 
. :rendas. ·_ · ·. ' · . ..., - · ·· · · ~ a ausencia do nume1•ario ilaquelle · · Estad,o, .. 
- · .. Igualmente . pelo producto daquelle im- como em todo o paiz ! . Como si por esse' 

-. posto foram .feitos reparos de pharóes-e ba- ·pretenso dospot•dicio se explique, a a.lta 
· ~ ijzam~nto do . porto, que. ao . Estado, tanto inopinada do cambio e consequentemànte a 

·comoá -União, dizem respeito. diminuição brusca. do preço da _borracha 'e a- · 
·Por esse produçto foram p_agos alguns con~ do imposto a cobrar sobro ella, ql.iasi _o uni co 

.certos, ;ji não .me engétho, em _avisos de (le c1uo o Estado 'tira as su,s 1;eridas .! Domo 
_ gu~_rra e os salarios exigidos pelos t1•abalha- si esse desperdício houvesse influido na baixa 
dor~s da (!.lfandega, em gre'Ve, ao . desappat·e- do pt•eço daquejle producto nÇ>s mercados 

·:: cimento da qua.tdeve o commercio não ter ·consumidores ! Corno si esse _desperdício ti-
.. ,:;so:trrido graves prejuizos. ---•. . .-- · · v esse dado cau.3<t, (t diminuiçãq da producção 
:< Não · fosse esse ~ imposto : :e nãoLterianios o -factores todos - ~s -~es _:da crise ~corió:mJca J 

1::- lazaretó--daTatuó.ca, construido e · i'l.pl~ovisio- Como si esse dos]Jerdicio é qu~tivess~ .creado 
... ,:nado pelo . Governo do Dr . . Paes de Ca1~valho, à legislação fiscal ,' do -!\ma2;on~s,. por ;Via da _ 
. ·;que o .,entceg(>uao. inspector da,· Saúde do qual, ·sn.cri:ficados- inipqrtantisstmos ._capitaes 
-~ -· Po1•to; ,precisamente quando estala va.;.nesta e 'interesses do _ coilúriercio . . ptâ·aense; dessa . 

Capital .• ~ - :P.este· -buboJ1ica e todo _o: extremo -triste ~ituaçãovier.am a res.enti~·-seos• c,ofres 
· .:nort~ reconhe~ia"se sem· meios :para· óppor es~aduaes do Pará! ·. ·· - . __ ·.. . . _ . . · :~ · 

ao ilagello o' l'emedio áa_s desinfeccões. · _. · Oh! Permitta-me,a'Camara. que le_ia ~obre 
· ·. · · -Ainda mais : por motivo de alto pa.triQ::l. o assumpto topicos (~a mensagem coní _ques~ · 

tismo, pela éomprehensão· do que é e do-que despediu,do governo · o·· S.r: Dr.:I~a~s 9~ ·Car
vale o exe.rcito nactonal, ·guarda-dos nossos valho; ~ .do manif'esto. co1n que· ~ess_e governo ·-· 
,brios- de nação~ defensoi' d~~ patria. no mete- tomou conta o -Sr. D1• • . Augusto ,Montenegrô • 
. ri01• 'e garantia- das instituições nó interior, Assim se expt'ime o primei~o ::: -:- - :_ ·· ., -

.-__ o S L' • . D r. paes .tiróu daq uellà vei•ba a~ · - « Acc1•esce. que a crise ·GommeréhtLe o 
, -.etapas :com que l)ubsidiou offictaes desta- estrepitoso sacudimento que ~giftiel'alll 
'.' .cados no Pará, terra de vida çarissima, vida _ , os bancos' m:icionaes, revelam mai~<uma. -
~ --cheia. de priva.çõ~s~ para os militat•es. _ . . v;ez os ·porigós por· que passa1n as :trans-
::· - _·_ E' - é ~ o Sr. Dr. ·-Lauro_, _militar _taiúlJero, ·acções mercil.ntis de toda. .especie em 11m · 
:: .membro: tanibem dessa gloriosa phalange -de paiz flagellado por um· meio circu1ante· 
":·denodados defensores da Patria, quem p_ri.,.. feit{) de ·papel-1)1oeda, não rt:~i>r~sentá. ..... 
~;(meiro reclama contra a a'pplicaçij.o· assim·. . _tivode valoresreães. .. · ·, -. · .· .· 
:? dada aós dinheii·os ,publicos. pelo . governo - As .· oscillações· :aa .· taxa de C(11llbio ··em 
,~ : : J?,arae~~e ! · · .. _ · · · escal~ vertiginosa_rne?~e _ ascendei}te de~ ,. 
'"~;;, o : s - · · · c · -~ d ·. -1 ~. termmara.zn e!Il.-"znelados._qo auno . pas-
;;:?·,.é :~R· · _ J!jRZEDEL~o - ~RREA . a 11In apa~_ e· sa~o .um .-perfeito· dainno_)1a 111ar.cha de . 
r/.:~Q~S~ ~' ARTHUR LEMOs-Imprevid_éncia não totlos .os -négocios;·tornl},ndo-os dEdmpos-
;f;.lio~ye ,porque, . ~bstrahindo-se qeste •'i·elativa- : sivel·lüi~:Iidação - sem a =inter:venção de 
l;'/mente insigni-ficante auxilio a o:fficiaes·do ex= -. ~ccordos impostos por · ::'circ~mstancias- · 
f)3rcito, -:toda a renda -·_ em questão;-como já . caracteristicas de u~a. sitúa.ção - ()ppres-
f;Jtemonstrei, foi empregada em sér:vi90s q-qe siva.. · · 
~~· ·:·- ··. 
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- Tão grave süpm''V·eniencia ·: repercutiu nos opprimem no momento presente~ 
de ' um modo fortemente . desravoravel Ante· esta situação o governo do'Es~ ' 
·aos ·i!'ossv,s intel'esses. De seus prejudi...; tadó não hesitou em mais de uma véz · 
cialissiinos ejl"eitos -no interior •. que nos lanÇar mão dos~dinheiros do Thes6U.ro, · 
í'allemriossas duras provações. _· , .· fornecencl~ os au~ilíos que com urgencia 

Nas principaes ·praças do -paiz à situa~ . lhe S()licitaya o desiquilibrio monetario 
· ção·tornou~se tormentosa. Entre nós, no ·. da nossa praça~ Nas . 1•azões imperiosas · 
nosso Estado, a crise assumiu prop.orçõ"es de-vós bem conhecidas, e que assás ex~·-

. - colossaes, tanto mais angustiosas quanto - plicam o acto do governo, repousa1'á 
· inopinadas.· · · · .. · · ~. ·· · por certo a_ consagra,ção de sua conducta. , 

AJtezar dos erros ,já denunciados _ no pelo patriotieo Poder Legislativo. . _-.. ·_-, 
nosso trato mercantil, sob1·etudo no Infelizmente a situação do . Thesouro ·. 
Pal'á, onde o pl.'incipal gene;·o que áli- nao permittiu que esses recursos se : 
menta as transacções é a borracha, co" elevassem <t altura das necessidades; 
tada em ouro, · e, poi• consequencia, pois a crise tambem o [~ttingiu, ·enibora 

·sujeito _ o seu valor em papel-moeda. ás elle regule a sua contabilidade sobre 6 . 
fiuctuações do cambio; apeza1• da expor- mil réis de 27 ciinheiros. . · .. : 
taÇão -e immobilização de çapitaes ......................................... . 
avultados que bmn poderiam ter tido «Longe de se ·dar o_augmento na pro- . 
mais prudente e mais previdente _appli- :ducção, como esta vamos _acostumad-os a 

. cação ; apeza1• do abuso do et•edito, que · __ notar e ~ ora licito esperar, attenta a · 
·"· assumiu ' largas: proporções, . insufllado. - caudalosa corrente. de imm.igração na•:.~ 

pela ,superabund~ncia de papel-moeda cionalque nos vinhados Estados flagel-
depreciado; a,pez<n· do espírito aventu- lados . pela secca.,:houve pelo contrario -
reil'.) do ;. nosso éommorcio que, · sem .- uma ditierenÇa.·, para menõs, de perto/ 
1nna b(),se estavel pat•a a.s suas especula- de lO 0(o e o· mes_mo ._se deu. ·com ·quasi:\ 

·· . ç"Qes .e -sem . accumular reservas que . ·todos_ os imçostos. _ Por outr(i ; lado; :_ a ~ 
·. pudessem. . fazel" face a · prejuízos even- · -cotação média. da bol'racha nos mercados ; 
tuaes; arrojõu~se a. emprezas superiores consumidóres _ foi sensivelmente mruis·· · 
ás suas forças; apeza1· .dqs · -surt_os baixa que.,_ no <,trino anterior, e isto_:ricr; 
-temerarios o-aleatm·ios que a1're ba taram . . .. auge da safra. - -· _ _· . - · · ·: _ . 
. até- _ aos -~on:fins· do vizinho Estado .· ca-: _- ·-. .·._ ~ Para: Q. diminuição da producÇãoe dos :·,, 
pitites Impoi·tantes, :. ao:S ·quí.ies não :se: _dii·éitos a que estão süjeitos outros . ge-~' 

-otrereceràm-·:. garantias;-· solidas' .. - -não :·.neros _do:· Est_ado' ·conco1'reu _ evident!3>:~ 
obstante· ·. tanta:S causas - concurrentes :mente a crise~ nionetaria- · que está: atrW:- ~~-

. paJ;"a. ~ a _ Íl'l'Upção ·,de uma . Cl'~e .que. . ·vessando·a UOSSa ·praÇa;· crise de_vidaa<· 
Anais cedo ·. ou, m·ais ta1•Je -haveria. ele causas IDl}lUplas; _que · se~ia longo .ais~ 

. ,fazer explosão; elnbora· em Pl'OpOrçõês- cutir, I!laS que trouxe_ como resul~ado a 
moderadas :e )n.·eyistas, ainda assim· foi ·deficiencia de -recursos para a explora·: . 

_ ·. o .nosso commê.rciG tomado · -a e sorpreza, çã:o_ dos seringaes e aviamen.to .do .respe· 
. experimen-tando o eífeito de caúsas re- ctivo pess_oab> . - .. . . ' ~-
': !flb~il,S e lõnginquas e de causas _ p:·o- Eprosegue o S'r. Dr. Paes de- Carvalho-..: 

. :• xirrias·., e-locél;.es, . que trou~!3ram a para~ êxplicando e defendendo a idéà patriotica; :.: ~ 
ly2;aç~o-~as _tran.~acções, ·~ :1.i{li9u~dade : dos auxílios .á Uriião, idéa tão desnaturada; ::· 
das· -l~qurdaçoes,embar·aços na -explora- tãoantipathicc:imente proíiigada pelo illustre ~:. 
ção: da - .ind-p.strià -· exh·~çtiva~ a. ·desc-on- tepr~sentânte do Pa_rá nô ~enado. Escreve < 

. >fiança·,: o .pànico; eín:fim. · - :• · < · ~ o hom'adó,es,tadista na sobredita mensa~ , .. 
. o corilínercio do]>al;á: ~gylia _quasi todo gelll, ~repro_dtizindo · .o que já disséra na .;
. coni c~pitaes naéiona~s desta. praça: ac- -~uuerior: _ · -' _ - · _. · .. · · · . - i . 

cumulados á custa de muito trabalho e · · · · · -_ «lJ"!lla vez ·universalizada, ·como entr~ . 
. ·econoi:nl.a ; ;. São os-· bancos nai:lionaes :á,_- .nós .es~á, ~a coilvicÇ<"io ~ que a p1~inci• :, 
·fonte · d~ _:ondeoJôt r a.m \ralio~as· qua!)tias- ·_ pal urgencia _da a:ctualidade ~ a de: as~e~ ;i· 
p~ra ·:niovimeiltll.r esse ~ Gominel'cio:_ febi'il gur~r.-se o intet~upto resgate <do papelf :-:1 
·e-ousado,quede;u_mmodo p~~eponder_ante ·moeda -e _ o· ~ progressivo · augmento dq·;.) 
co~tribuep :1ra · o · nos~o pt()gresso -~ e en~ fuil_do j ilstituido:·-- para garantir-lhe--Sua. ~ .. : 

, grahdecirnento. ·· - - . · _. _ ; .: . . ~': ,, · · _ ·par.te. suqcessivamE\p.té reduz.ida.(3rri cir.;; > . 
. __ Não _admira,< pois, :, q 11e'. :até -. a --• EISses· ; culaçã(); até d~htretiral"o .por completo, • · 
bancos·seestende§Se a:m:iS,é ~;que: . - . :vJnha . •-todâ/ ã -qUestão · repousa -.e unicamente-} 
do sul(lo ;paiz; · ·q_u.e Jávrava Pa. :nóssa nisso~em . crearem-se os, recursos con~ :_.,:: 
economia: é _aqui adquiriu. iloyas forç'as; . ducootes a : esse :tiin. - . . . .. _·_ ê;' 

. e que P()l' fim: causas e ~.ffeitos se tornas~ . · E não fófsinão pará .. conseguil~s que:::! 
seni U.!Xl ~ir~ulo vici()·so·ae ma.l~ficios ,_q-qe o Podei' Executivo pediu o o·· Congress()_::;. 
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Nacional decretou contribuiÇões novas 
e · accrescimo de antigas q'ue incidem 
sobre o . consumo da 1woducção da in..;. 
dustrír.. do paiz. 

Mas, corisiderandó.os motivos -anteri
OEmente expostos nesta .,mesma, exposi
çno, ouso p:retender que .essa solução só 
fosse· adaptada como medida provlsoria. 
Nem a sua permanencia poderá merecel' 
logar de honra entre as aspiraçõzslegi-
thnas de seus iniciadores; . 

E' tempo, pois, ··de per.Sistir, como 
per.:;isto, com maior cmponho agora, si é -
possível, na detedninaç-ão otfectiva e 
rcpal'adora das finànças da União pelo 
concurso voluntario_ dos Estados, si es
tes não quize1•em, victimados pelo prc
prio egoísmo de cumprldores retarda
tarios do dever fedeeaii v o, ·res·valar no 
plano .inclinado que bem perto se de
sen~a .déante delles, a.té a necessidade 
de restabelecer-se-em nossa pa tria a· 
centralização administrativa, . predição 
que já é bandeira de um crescente pro
selytismó contra a. Constituição de 24 
de fevereiro. ~ . - ~ 

.. E. q~~~ciJ . ~· u~íli~· .. ·~~l~~"d~i~ciài ~{r~~ 
leis .orçctmentarias ·e suas taxas adua-. 
neiras sobre a base de mil réis de vinte 
.e sete dinheiros, · sentir-se ápoiaçla ef&i
cazmente por e~sas :vontades inçlepen
dentes que:sfio os . Estados, represéntará 
ella concretamente o . concurso de todas 
as forças vitaes . do . . paiz no reergui~ 
mentci seguro do cambio ao . par e do 
credito nacienri.l, no interior .e no exte
;rior, ~altura a qué -já attlngia quand.o 
menos importante, qüe-o de hoje, era o 
patrimonio nacional.» . ·· · · ·· 

Com o advento do : novo .Governo não 
houve solução de continuidade no moQ.o de
encaral' assim, superiormente, as relações 

· ent1·e a União e o Estadü"-que o Sr. <br. Paes 
de Carvalho felicitou com um<:t administra-
Ção· de ordém, de progresso e de paz. 

.· - o novo governador está tamlJem domtna
_do pelo sentimento yivo da soli<).ariedade de 
-interesses . que _ existe entre a administração-

- - federal' e a dos Estados. Assim se exprime o 
. Sr. Dr. Montene_gro: . · · 

. «A verdadeira comprehensão d-a. posj.-
ção dos Estado.s na Federação -é, a meu 
vm•,uma das .:inais uteis ~o regularfunc
_cionamento do regimen federativo pre
s_idencip.l. Os laço,os .estreitos t~o preeisºs 
para a existencia de umú. gr~ande NaÇão,_ 

· a - collesão :política ·tão • necessaria para. 
q1w a _ desaggr•egação não se _dê, e ao 
mesmo · tempo a vid~ autonoma com o 
maior desenvolmento possível nos E_sta
dós, -collocam . estes em situação parti-

,.· 

cularissima; que .cenvém bem estabele" · 
cel' par~a não animar intuitos qüe urge 
sopitar e conter. - .· · · ·-. · . . . 

Q, Brazil não é um conjun.cto dé vinte 
patrias; · eUe constitue uma Nação só, de 

·. modo que não noa póde deixar de ·. iuter
·essar o-que se passii nos demais · Est(\dos 
d.a União, .:assim como a União não se 
pód~ despreoccupar da. nossa vida polí
tica e economica.- Esta. solidariedade na
cional; . junta á situação· superior da 
União; determina. a politica a seguir em 
nossas relações com, . esta e com os J)lais 

. Est.ados. Dahi vem que sempre teve os 
ínens mais sinceros applausos o modo 
porque o meu illustr0 antecessor pro-
,curou, no m:~io das ·-d_ifficuldades que 
atravessa a União, solicitamente facili
tal'-lhe os meios ele exe~·carsua acç~o no 
Estado. melhorando os serviços fedQraes, 

.e ajudand(H.t em occasiõe_s prementes,em 
que. ella mal appàrellladct es~ava. ' . para 
cumpril' os seus dever~ cónstitucio-
naes. \\ · · ~ · 

- . 
. .. -•. I.'' •. ' •. · -·'''· ' ·'' .• .• ''' e' ••• .• ••• .• 

· <.:Pretendo continuar esta polittca tão 
beUam.ent.e iniciadape~omeu antecessor, 
procü,.'andõ · seguir,..ll:J.e _ as _ pis<!-das, _ d~; 

· monstrandopra ticamen te que a· federaç~o 
nã.o . traça· ·1.1ma linha · -de _ sepa.~aça.o 
creando dp_us pcide~·cs .. estranh9s; lll:a:s que _ 
ella é.; pelo cpntrario; ·ti!)l élo -pod~roso 
eií.tre· C?S clous poderes que s~ devem 

. ·_ mutuamente soccorro e amparo;» . 
----. :Estacunifo:rmidad.e de vistas cntl'e i>s .dous . 
ültimos.goverrio.~ ~do Pará-n_ão-se qúebrano 
111odo ·de micara1•. _a ge11~se }a comple~a cri~e· 
em que _11go:·a se estorce nap só () copl_merCio 
como o Tlu~souro daq11i1lla tel'l'a, crise quo 
só · o despeito pa.rtidario, Geg() e desvair::idJ, 
:p'ôde explicar ·pelas ·imaginarias d~ssip~ções, 
pela prete!!.dida ~mpr\3yiáencja qo Ur. Paes 
de Carvalho. · · . . 

· Permitta-ino 11. Ca,mara quo lo ia ma~s um 
trecho ·do mantfestq elo Sr. Aug~t~to Monte-
negro: _ . _· . . , . ___ _ 

«Já de muitos annos o meu honrado· 
· antecessor vinha avisando qqe.os grandes 
lucr.os · aufer-idos oram resultados, em 
grande parte, · da -_ situaÇão :das .. finanças 
federaes . premi9-as_ pela queda rapid:a e 
profunda Ao cambio, e- que urgip. fos~em 
tomadas .. precauções . qtie ,nos llvrassem 
d.a erise qu(3 .viriainevitavet!lesd·e que o . 
G.overrio Federal p·uzesse ordetp· em seE-s 
negocias, · .melhorando . assim a s.ituaçao 
cambiaL _Para o fim · de ·premunir o The
souro da inovitavel elevação do cambio, 
. o Ineu. digno . antecessor· ' própoz ao Con
gr•esso .e .est~- deCl?etou ' que o orçamento 
fosse esta.beleêido em our9, .medida que 
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no momento actual evitou grándes pre" ainda corroborada pela quéda do preçj 
juizos ao mesmo Thosolll'o. , do nosso principal producto nos merca-

0 commercio, grande _mola de i.oda a dos europeus. . · · · . · · 
nossa vida economica, em ·virtude do ;..;Junte-se a isto a existencia ainda no. 
systema adoptado para suas transacções~ orçamento do· compl'Omissos em papel' 
e da extens"ã,o coloss~l que nos tempos que· não_ soffrem as fiuctuações cam-
lie prospel'idade deu ao çredit·o,não poude -biaes, e teremos explicado o déficit con-
precáver-se contra a. crise e hoje soft're-a:, statido;cujo importe pouco elevado bem 
embora luctando com energia- e persc- indica sua origens e causas.» . 
verai1çà, dignas da victoria, que com Gomo se vê, Sr. Presidente, ã crise eco,-· 
certeza coroará os seus nobres esforços. no mica, financeira e commercial em que -

A nossã pi·aça não possue re~ervas e ora se debate o meu Estado, é' inteiramente 
nem nella existem gr·andes capitaes fóra all1,eia á acção do Governó deste, .como, por 
do jogo dits transacções a que nos mo- outro lado,. fn.ntasiadas sào as dissipações e 
mentbs de. aperto possa o commercio a. imprevidencia attribúidas por inimigos 
recorrer. Com o nosso systema de nego- rancorosos a:o Sr, Dr. Pae_s de Carvalho. 
cios a longos pr<tzos, não só para o ·De fd,cto, niio houve da, pa1·te. deste, não hà
interiol' comJ na propria Capital, tudo da _parte do Dr. Montenegro, a preoccupação. 
fica depe:Qdente do valor dá moeda que de fazer figura·np seio da fedet•ação, e figtwà 
sêrve de pà:se ás transacções:. Desde que incompatível com. os l'ecursos do Estado;· 
a taxa caiubiaf desce, augmentando em Não, não ~xistht nem existe essa pl;eoccupa
papel o valor da bôrracha; ·o commer- ção; existia e existe alli muHo patr.iotismo; 
cíante ganha;: m::ts desde que o ca,mbio existia o existe o sentimento, pâlpitante nas 
sobe, o valor em papel da borracha não paginas que li, da unidade da Nàção, da in
dá para pagar_ oa desêmbolsos do com- . tegridade. do. paiz, qúe, como diz bem o 
mei'ciante; . feitos sobre eüculos que Dr. Moritenegro, não devemos considm;ai• 
falhàl'am.· . retalhado emvirite patrias; do·. paiz, qile só· 

:Néste caso, como éllG <:\ssignou Iettra.s póde ser. gt'ande- e respeitado 1io extel'io1• 
e _não existem na pra;ça,-·I'eservas de ca- pela harmoniA-.. ent1·e os Estados e a União 
pitaes, a; crise é fatal e arrastará a cru e todos elle rel)re:senta, harmonia que n"ão 
todos,.naturalmente solidários. deve ser uma cousa. idéal, a.bstracta, mas· 

O que póde fazer o Governo deante çle deve revelar-se concr{3tamente, niaterial
uma situação semelhante; p::tra a. qual ·mente,: nos auxilias :recíprocos entre a União 
elle não coi:tcorreu e. com <.t qual elle e os Estatlos. (Apoiados.-) · 
tambem vem a soffrer· muito~ 1 Foi pot· isso, Sr. Pi'esiderite, que, quando 
• -; .•••••••••••••••• ; ••••• ~ õ ••••••• , •••. ·;.. estalou na,s charnecas de Canudos. tt grande 

Aretr<icção clo·numercario, que se nota li.Ha ctuc esteve a fazer porigarcm ·as insti- . 
liojé, é caracteristica de todas as crises: ·tuições 1·epuhlicanas ... 
ellà é um symptóma. do mal, ma::; não é O SR. FAUSTO CARnoso-Apóiado. A viéto· 

- o nial em. si; quando se diz, em crises 
conw a que vamos <i.travessa.ndo, que ria da barba.ria era, q, morte das instituiçõe,s. · 
falta o numarario, inverteni.-se os termos, O .SR. ARTIIUR LEr.ros-•.. o Pa1·t~ inteirô, ' 
pois o que falta é horracf!~ -_?<tra ser obedecemlo {~ cori'ente indomavel de um são 
tPÔC<tda por numeraria, ou' melhor, o patriotismo, em un1 impulso que foi simul- · 
producto de~ta não corre::;poüde á massa, tn.noa,mcnte do Governo e do liovo, mandou
de papel n:ecessai'ià para solver. os com- que a sua p.olicia . fo:::se irman;u·-se nos com
promissos anteriormente assttniidos pln>a bates com o Exercito Nacional, em bem da 
custeãi' a producçã.o. · · · causa da Republict1.,que era,_a da Pàtria,, quo 

Como póde o Govurno estadual modi- ertt a d<t civilização a que ella aspira. . . , 
fiC.ar esta situação L_ A-rrastou despezas, graves despezas, dil·~. 

-· •· . 
111.111.11111111111 I I 11,1 I 111.1 li I li I I li I 111 I 

Quanto á situação do Thesciuro, oriunda 
da crise, não é ditficil 'móStr<.l.I'""lhe as cau
sas, -todas· estranhas aos . actos. a(lmiriis" 
trativos e das quaes nenhumaresponsa-
bilidad~ pode cah€n• <&o Governo. . 

A retrac'çã.o br'usca Q.o credito, depois 
do abuso que delle ·.se tinha feito, e a 
consoquente dim,inuição dos avianiento·s, 
trouxeram a. diminuição da. pródncção e 
com ella a baixa; 'do rexidimento esta
dual, mesmQ C<l.lcula-do, em ouro, baixa 

se-ha,, semelhante resolução, e o governo dó· 
Dr. Paes. de Carvalho, não resistindo ao en
thusiasmb patriotiço do Pai~<~, foi improvi
dente,· nãõ previu a crise qge ia impedir a.; 
satisfa:çào dos compromissos do Estado I 

Que oélla lição de amor á patria I .· 
.A h, Sr. Pre~iderí te! Muito -mais que a, vai-:'· 

dada de parecer bem:.aos olhos dos outros Es7 
tados, foi ta.mbem-o vivo o nobre sentimento 
de solidariedade inter-estadual qo.e anilm. o 
coi•açâo egregio deste grande · brazileiro
Paes cle_Ca.ryuJllo, Que, embortt j<i. de alguma. 
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fórm~'l. coÍnpron~ettidas as' ftnariçfi,S para,en- '- ram a'3 fontes, ardoril.m OS campos_. e··fe-
::,"SeS, lhe abriu os braços á população cea.ren- neceram · as searas .aos raios do .· sol 
-' se, Victimà ao fla.gello periodico qüé a as- ·. ardente, e surdos aos gemidos desse povo 
;sola; sem recurso~ no seu . Estado e sem au:.. · infeliz foram os poderes publí cos, não 
xilios_ sufficierites da União, só nos seus caro- acudindo com medidas prompta.s e ener-

. pos'desconfortados, confl'<1.ngendo-se no .aban- gicas ao encontro do perigo latente, e, 
dono, s~m testemunhas outras .da sua im- · finalmente, quando _a _fome e a nudez. 

· .. mensa -desgraça _-que não <i. indifferença dó . F galopt\vam .. . parallela.E! no caúünho da. 
:··oceano sem .::fim-e das campinas abl'azadas agOnia e do desespero; um raio de espe-
-· pela. canícula . sem treguas. ' ranÇa e logo após uma realidade_ vieram 
:': Dada essa afflictiva t\itua.ção, o Governn,- enxugar as l*grimas .daquelles que pel'i; 

·dor do Pã.r<.í nãotrepidou em fret<>.r navios - gavam á me_reé _do voraz eatacly$ma, 
. que fossem, buscar âS praias cearenses os- -_ e um paradeiro se antepoz á marcha 
: nossosinf:~lizes compatriotas,quealli gemiam ·- ·acceleraâa do desmoronamento do Ceará, 
· sem socéorro. que . se .i'e<uiimou com <\ , coiiiian:ça que 
·· : Mas-s. Ex., assim ab<tndommdo-se á cari- se accendeq. ao aguardair .o soccorrQ que 

dade, a'J mesmo .tempo que introduzia·no Es~ éni boa horJ. vos foisolicitado: . 
tado braços validos que representam ooutros Appel~aram os caarenses para o vosso 

. t_antos cn.pitae.::, foi, segundo uma critica Governo e foram · attendidos.A vossà. 
. odientt\ e singular, disSipador e imprevi- re;;;posta foi a acçãoimmelliata, e as.ine-

deiite; não viu que se approximav:a n. crise.;. didas seguiram-se cort1 rapidez digna da. 
· ·' O SR. SERZEDEÚ,o CoRRÊA- Hei dédemon- · gravidade d() momento~ 
strara V. Ex. que a imprevideneia, não está Tal acto de benemerencia que'haveis 

·· nisso; está em out1•a. co usa. Aliás este mesmo P1'aticado bem alto- eleva o v.osso nome 
··. facto prova. impravidencia porque lá estão já glorificado pela philantropia,. e · de-
- :·milhares de cearenses na misel'ia,, esmolando monstr_a que,~ si em vosso coraçã.o já. se 
' nas·i·üas da cid!-td_ e, como . cu vL · · · · aninhávam sentimentos de altruisrno, 

como . cultor dà sciencia s~beis . desven~ 
· OSR. ARTHUR LEMos~v. Ex. é exa.gge- dar :os segredos do so1l'rimento·physico 

- - : r.:~do ! O governo do Estado reeebeu os cea- e moraHle .um povo, e como estadista •. 
·:_rense3 na ·sua 0onfort~vel hospedaria {le haveis engenhado llat•monizar os inter-
_. iiumigrarites, collocou,os mts. suas colonias ess)S do .Estado com·as necessidades que 
: -agi',icolas; deu-lhes- trt~balbo c pií.o ; e, si pesam sobre a humanidade, h_omologan-
. alg(ms · esmola,rn, como diz o meu nobrf:) · dp desta, .. a.rte a aspiràçã.o do povo tmra- . 

collega, a culpa não pótlc ser imputatla, ao •onse co~ a 1~ealização do plano de colo· 
' governó panense. . • ,nização, fa.ctol' seguro da iniciação . do 
···. • Aliás a Liga O~arer.se., alli organizada por -cultivo do sólo, base infallivel do en-
. dignos cidadãos, para. ·o soccorro dos seus . grandecimento futuro desta vasta e opu-
conterraneos, ·nno teria fit>mado, como .fil'· lenta região, cujos destinos acabacs hon-
moú, úm documento.-: que vale por um rosamente de presidir, imprimindo soli· 
brilhante :tttestado à sabia conducta. u.dmi- dos fundamentos ao sou progresso. 

, nistrativa do Sr. Dr. Paes llo Carva.lho, si N6s, port.-mto, Exm. senhor, membros 
este se revelasse- ilnprovidente pn.ril. ·com da Associação Humanita.t•ia ·Liga. Cea.-

. nqueUcs infelizes. Refiro-me :1 mensagen1 ronso, . abrigados nosto Estado; onde ·la-

.. com que aqnclla c:\l'itati va. associação con- huta.mos com os íllhos da tol'L'a em todos 
-cort•cu pa1•a a incstimavel poly<~nthêa. no os va.e-vens da luta pela vida, vimos 
Pat•<t, editada em homenagem ao Dr. Paes do trazer-vos, em nome desta associação, 
Cárvalho, depois que o benmnerito cidadfio nestas singelas linhas, a affirmação da 

. deixOll'O governo; polyanthéa em que colla• perenno gratidão pelos beneficios que 
·;'' !>or;wam o commel'cio, a ma.gistL•a.tura, o tlistribuistos aos ce:n•enses, o v·os assegu-
::-·'clm·o, o operariado, o funccionalismo publico, rar, em nome d~stes coestaduanos, que 
·,\i,"tóda,s a.s _cla.s.ses da. sociedt\ue, emfim: · ficará ct~rnamento · gravad<t na lem-

:- . 4' Ca.m~ra peÇo' licença pal'a lor essa hon-· brança delles, . a fig~u·a, varonil . do mais 
· 1'os<t mensagem : • _ acerrimo . combatente do · gí•ande in for-

;.. « EX:m. Sr. De • • Tosé Paes dp Cil.rva.~ tunio clim<\tcrico de l898a 1901. ...;.;.;. José 
1ho7~Qu;'.mlo;ha tres ll.nnos, em . noti1s 'C. B1·aiil i\fonten.ejJI'O o ·outl~os. ">> · · 
llllt~lgentos, <t alma. brazileir!1 ·foi d~.1~ .: E isto, .Sr. - Prestdente, é esci•ipto nesta, 
l)Crta{h_ ao rumor do . grandemfortunl_o, época~ qum1do :a s·er, vcrdadeir<t a affirma
que ainda -perdura- o da dqvas~açao tiva .do .meu -n'obre .collega, só á indignação 
prodUzid;t pela secca elo Ceal'á, que devia possuil; o animo-âos me111bros dttquella 
amea.ça.Vi.\ levar <t ruina e o luto aos fi. ·Liga Cearense; pela pretendida. impreviden· 

' lho~ daquelle Estado; quando a.lli seeca- cia do governo. ao Estado, que nelle introdu-
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zirél, os cearenses flagiciàdos11ela secca, sem, jeita o Estado a crisesirreinoviveisemqu<J,nto_:_;~~~ 
enti•etanto, dar~ lhes ·arrimo, traballio, col- a. aO'ricultura não fôr alli uma i·ealidade · ~ e é~o'\:~ 
lo~ação~ ·. · . ~ · . . cedi'o que não o ser;í, senão graças a {irn:a;".~;,:::~~ 

O SR. FAusTo CARDOso- 'E que ha.]·a cea- larga e continuada colonização: · ' - ~ -- ,; :\,<}~ 
Om, se o tel-a iniciado ê motivo ·para que :-);-~ 

renses que péçam esmolas nas ruas de Be- d s D L -· s d · · · · J' 

lém ... _ EJ! que lhes falta am_ o_ r - ao trabalho . . se esvaneç<!- 0 r· r· · auro 2 re, Pl3r; ,~ 
mitta S. Ex. que eu reivindique para o Dr.~ ·:~: ~t:i 

Mas, eiuquanto isto acontéce com poucos, Paes de Carvalho múito maior quinhãõ d~ :'h~ 
a maioria trabalhi.l!:é vive· . ·, : ; · ..: • .. gloria,· para elle _que introduziu no Estado }i.<~ 

Em S. Paulo, para onde a .Illlmlg;raç?-0 se cerca de 28. 000 colonos e destes localizou><,~ 
faz em lar~ª' escll.la;, a.pparecem ;tallano~ cerca de 18.000, com que'fundou 12 colonias::;:i7}\ 
que .se entre~am, ao_ trabalho; . assim c?mo. no curto poriodo de quatro annos de:governo-~O:l:v 
appare_cen1 o_utros qu~ r,oubam e osmol,~m. E, entretanto, o Sr. Sodrê silenciou, no seu: ·,~,[~ 
Quer ISto .dizer _, que c~da um segueo seu discJ.Irs::>, quer sobre o nome daquelle bene~?d 
temp_eramentp o o seu caracter· Nenhum me rito, quer sobre o extraordinario -ill;lplilso X~ 
govern_o os poçle !fl.Udar · que deu á fraca obra iniciada pelo seu .antQ.:_-, i? 

O SR; AR.THUR LEMOS-. Sr . P.residente, ces:~or ! . ; · .· · . · .. · .. . · · · >il~ 
· tenho fc.ttalmenie'de ser longo e fastidioso . ;~ Terminariuu agora as despezas com essa. _ -~·:;:i 

0 SR. FAUSTO CAn.Doso...;.::Não ·est<J. · sendo; colonização, - e _tat-circumstancia. é erigid~':·: {·g 
em capitulo de accüsàção contra o governo :s::{ 

(Apoiados.) · :: . do Dr. Montenegro. V<\e nisso uma injustiçà :>A 
·o SR. ARTIIUR L'E:r.ros-- ... mas eu· mesmo clamorosa, porque o novo governador acáoa.:.\;s 

jà tinha decl;trado. <t Cama~a. que fôr~ ~for- d~ en:ianciparalgumas daquellas, dà me~ma; :~:;~· 
çado a. occupar~l~e a attet1ça_o CO!Jl assumptos forn1n. porque o fizera 9 Dr. Pae~ de: Carv;~"~.h~"~ 
que SÓ podem Interessar a ·nda local- do lho COffi a~ qua.t!O .. que lhe ~e1xara O S~~~q~ 
Estado. Estou; certo, , pois, _de _ que,. dan~o Laur~S?dre. Em~n!?1pal-as ~era, P?rven~ur_!t', :\3 
cumprlmen~o a lil).la m!ss:io .in evita. vçl dq s~1ppruml-as ? __ . Nao; el~as · lé:~ co~tmul\-gl, '?~ :~~; 
defesa, tcret em mou favor . a bm~ vontade Estado aptas agl>ra a v~vel' por SI. ' . ·_-;::_~; 
dos meus collogas;. noccsaal'ia.~-.Pa.ra quo . cu -· Kpor q:uc havüt ·.dc d~spen<.ler o Estaclot (;t 
posst~ (lcter,me unll_)Ouco mais :no· exame da Ji~'!taltQra. tcr'l'ivel do ç\'ise, os fracos recur:- '3~ 
long<t invectiva . aht'<Lda. . pelo Sr. Senador· -sos do seu Thesouro coli1 a continuação_ dé',~·,, 
L:turo .S.odré :a,o . governo , do .- met~ Esttt<.lo e semelhante subsidio?- Se o fizesse, _o governo· ;.} 
ao partido ropublicano ·quo·o a})OHt e prcs- do sr. Monte~ogro, a br·aços com 1lifticulda- j_; 
tigia. . . des prementes, nã.o podet>ia, não deveritt a ·.;;: 

OSR. FAUSTO , C,~RDosó,....v. Ex. ést<t tr.l~ opposição t!l-xal-o dê imprevid~mte ?_Não_; · .<lo·~·:;, 
tando de unia -questão pessoal com uma-- deli- ~ermanen?Ia de sm~1elhante dtspe~1d1? ~ mfe~(:} 

.,..... . le a ·orll. nesta Cil.ma.ra (;lpoíados.) .. llzm~nte wcompattvel com a situt~.ça.o an':'~' 
ca( z . r · < ~ . . < · .. • ' < • . ·. . gust10sa do Estado quo o Sr. Montenegro ~~) 

o SR. ARTIÚJI~ ~EMOS--'-0 Senad~n· pa~·.~en~e estú. salvando com mascula energia, por um.~t 
foz referendas· ao p~oblema da colomzaça~ regimen severo de economias. Não, Sr. ,Pro• . {; 
tlo P :.trâ. S. _Ex .. gloritic;ou-:-se - p~t· ;t~r alh sidente! desgt·açad;.tmente llal'a· ·o Pat·<~. ;_i; : .. ~ 

. iniciáüo esse . sérviço com a constltmça,o lle lwra. nã.o é de naYcgaçü:o fn.cil,-mal' de ro·;:.:~ 
. q:t,mtl'o coloQ!!l-s· Fazomlo~21 -0 _:•~t·. Sodl'é sas,_ vcn ~o f1•osc~ ~ velas desfraldadas ; :-- é ~:::~ 

cobein implicitamente de etlcom1os o · go- antr.s de velas collntlas, porquo a tompcsta,cln :-:~ 
v~rno do Dt< Pàes de Ca.t·_valho que :~· tal nã.o .!1.mca.ça sómente, C'lht reina. j<.t e.m toda a ·:\ 
problema dcn muito mn.ior elas~m·io, e ~ fez expansão da sua violencilt. ;.; 
som ver _QlH? por ~sso me~n~o desü•um ,a . Não pódc ignorai-o o Se. Sodl'é1 que ahr_ t 
~na ~n·opl'!~ accnsl\~çao ~le ,dts~tpa.dol' . c?ntr~ está. [t enegroccl'llroposit.ahncnte <t situa<}ão~_,;~ 
:.tqu~llc ,mmnent~.mdadao.; J?Ol~:;üo parte 0~. do Estado, colla.bor<tndo in!P<ttrioticamente);' 
V<J:l'lOS factores, J<L por mun .~_sstr ~l~lad~, (l~ na tarefa-~e _do!~cr~dito que se ~Iílpuzeram os~:} 
cr1so orn quo se ~c bato. o f~r .. t, ío1wnotlavc~ . seuscorreltgwnm'IOS em Belém, os quéJ.eS le~:.:; .' 
me~ to o largo 'dtsl?e;ncho íerto cprn a_ colom- va.ram ·o seu criminoso despeito ao :ponto ü<(L: 
zaçao quo ~cs~qmhbl'OU as fin_ancas do E.s· · cnvia1· :pa.ra o cstl•a.ngeü•o boletins dijfa.Jria;;':}·~: 
t:tdo. , _ . . .· : .-. rlores (lt~sfinançás paraónscs, cQm o fim n1a~,::f 

Ne~1 pot' 1~so doLXOI~ do soe patl'lotlc,t, ~~ - n.il'esto .. de impedi~· junto ·aos banquci~·os cu~(.::i 
col'l'C~ponllCl, ll.os_ mats , altos lUt~res~es d~t · ropéos o emprestm10 de que nccosstüL tu·~ ~ .~ 
quella tet'l' lt, ossa ·. qbl'a ,de.c:>lomza.çao, P018 ·O'entenieute o Estil.do para os serviços pul)lí~.;·,:: 
e sabido ql!O o Pa!·a· quast . quo . so ~~ll!Ulll ~os corno pli.I'tt a sa;lvagmtrda do seu proprio_(;; 
genero de producçao-a bor-:aclla, que, , ~on-, eredito. · - . · ·· ,.::,: 
summida.· exclus1va.ment~ no estrangeiro, · . . .· . . . . . . .. : . ,,,, , 
tem o · seu valol' extt•emu.mente &en·sivel ás · O Sn.. ANTJNIO ·BASTOS-:- Di~so posso da_~} 
oscilhtções cambitle~, CiSCtÜUSt<tnC~a que SU· tostemnnho, porque I'OC_Cbl lllUÜOS cleSISCS bo~.:~ 

- . . . • - ,;.. • 
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íetinsom Paris, onde elles tconi la,rga cir
culação. 

b Sn,, An.~nun. L~Mos:-0 libello não fica 
ahi. ll.eacção partidaria, odio politicu. é o 
que quer ver o Sr. Sodró na imagimwitt 
den·ubada~de funccionarios 1mblicos, seus 
correligionarios, que S. Ex: fant<isia velhos 
servidores do _Estado de repente atirados á 
niiseria,; sein l<.w e sem pão. 

Como não .entristecer-me-hia esse velho 
quadro d<.ts lutasdos pai·tidos, agora cm•re
g~~do de tintas tão nogl'<XS pelq illustre-.. Se
nador p<u'acnse, si .a, estrag<.tr-1ne a emoção 
não estivesse a certeza de que todo olle 
não passa d.e um fl'ucto · pecco dc.t sua il~1a

, ginação al'deri.te ! 
Reacc:-ão partidc.tria no Pará peli1 dcniissão 

de funccionarios 1mblicos ! Onde ·está êll<1 ? 

.: "O . Sr. Augusto Mon te1iegr_0 não exonúa 
pr'opriamentc empreg<tdos, ellc _ supprime 
càrgos e até rcp<.~rtições, <11111ex:mdo-as a 
(Jutras, Jforque c.t:'3sim o exige o estarlo ci·itico 

~ das finci.nças est<1cluaes; e o ütz sempre com 
.. superiori:'3enção de C1nimo, quer se trate de 
fk. advéi'sarios, quer dos mais férvorosos 
.~,,· ~ ttdei)tos do l)<trtülo republic<1no. -
~·':e~- _Foi com esse d.est~paixonamento que S. Ex. 
~7:· :._" pro1n_oveu tl~ con_tador do rrhesotlrO a inS]1e~ 

ctcir des~<.t ropartiçí.i.o, e pquco depois tt se
~retario d<1 Ftt-zendn,, o Sr. Rttyrnundo Cy
ritteo · dtt Cunha; que tãO inclinado ·era a;6 
partido do Sr. Sodré, como ta:mbem o era o 
Sr. Pinto Marq_ues, que o Dr. Morftcnegró 
Jn:mtem no crtrgo de ~vlministrador da lte-
cobe(lOI'itt das Rendas Publicas. · 

.. Amigo pessoal c .. politiéo do Sr. Sodré er~ 
o Dr. Henrique Santa Rosa, e o Dr. Monte
negro o c:onscrva it fronte de uma dt'\S mais 
importantes ré partições do Estado - a, das 
·Obras Puhlicàs. 

Nã,o hn, _ Sr. Presidente, no governo pa
rae)1Se a preoccupação de dispens;tr funcciO· 
narios p.or motivo do ordem partidaria. Ain· 
da ha pouco li no decreto que reorganizou 
a Recebedorin, do Estado o nmne do Sr. Ba
rata entp.e os dos empregados ní.i.o dispen
sados; erttre·tanto, esse senhor é . il•mí.i.o do 
Senador federal Sr; Manoel: Bal'ata e corrc
ligi'onario esforçado do Dr. Lauro Sodré·. (•) 

No momento não ri.1e occo1;rem outros 
nomes. 

b SR. SElu:gDI·:J.,LO Con.n.~A-Rm·i it'antis~ 
• :p~ra quem organizou o Estado c govQr:riou 

·' durante sete annos.;. 
~:;. · O Sn.. An.Tnun. LEl\JOS-Oitei riomcs de che-

fes. de re})artições e posso garantir q uc com 
..... :.,,-: 

~~}:" 
'=T'.··' (·)Houve equivoco aqui. O Sr. Barata, fun
,, .> ~-Cçionario da Recebedoria a partidario · do Dr. · 
~\'; .. "' ódré, não é ii·irião do Senador Manoel Barata. 
;~~-~ ~. '. , 

um exame mais demorado apresentc.tria lista 
muito. maior de lauristas aproveitados. o 
governo vê-se -forçado a dispensar serviços 
que. a sua melindrosa situação não compol'
ta.;e até repartições, como a de Estatistica, 
toem sido SUl) pressas. 

Não ha negar que esse departamento ad
ministrativo. er<t dirigido po1· un'í partidario 
do Dr. _Sodré, mas eu lembro que o decreto 
de suppressão·üeclarava que eram inuteis os· 
seus funceionarios. · 

O Sn.. FAusTo CAn.óoso ..:._E' o que se de
via ter feito tLqui e não se fez; é o que se 
devia fazer e não se faz. · · 

. O .s~. AR;TIIUR LEMos- Na Repartição de 
Hyg1ene fo1 conservado o Dr. Godinho, do 
quem o Sr. Serzedello'deve lembrar-se como 
amigo do Dr. Sodré. No Lyeeu do· ~stado 
teve recentemente uma cadeira. o Barão . 
Paumgarthen, e. este, além de amigo e pa
rente cio Sr.Sodré, diz-se inimigo do Senador 
Antonio Letiios~ · 

o Sr. Dt'._Bento Miranda, engenheiro dis
tinctis~iino. e um dos que, contra o ·partido 
republicano, lev<1ntaram no Estado a candi
datura do' Dr. Lauro Sodré á Presidencü1 da 
Republica,om opposição à do Sr. Dr. Campos 
Salles, contiilmt · c.1. servir em -lqg~r impor
tante da Repartição_ de Obras _Publicas, e, 
entretanto, a:irida não se approximou- das 
nossas fil~iras p~rtidarias • · 

O· Dr. Maximino Conêa ... 

0 Sn.. SERZED1~LLO CORRÊA - Este é c.t te 
mou parente, pó de accrosccntar. 

U _Sn.. AH.'l'IIUH. LBMOS-... parente do Sr •. 
Dt•. Serzedello, foi iguMmonto conservado 
nac1uella ropartiç:flo. _ : 

Tmnboin dil'igo mú dos principaes osf;al.)e~ 
lccime.ntos publicos -do P<1r<i· um ptLr.•tid.ario 
do Sr. Sodré-o Sr. Aurolittno Guedes. . 

Digam agot'<t os collegas que me fazem tt 
honr<t dé ouvil•-me, si são procedentes n.s 
accusações de P<trtidc.trismo tão inji.Ista.quão 
levianamente levantttdas pelo Sr. Sodré 
~ontra o Dr. Montcnogro, que, como se vê, 
está fazendo uma <1dministraçf.í.o sem resen
timentos o scmüworitismos,. calma e tmn
quilla, comó calmo c tr<.tnquil!o conserva'-se 
o seu espirito superior sobre a.s injustiças que. 
lbe a~ir<ün. diariamente <1tlversat•ios ranco-
rosos e porfidos ! -

Mas, Sr. PresUente, culminou a in(t von
t<1dc do Senador pa;racnsó,chegou-ao seu auge 
o odio que lhe obscu~·eée ó . e1rtendimento, 
na qualificação, relletida; aliás, que deu 
áq-uelle nobre car<1ctcr, áquella irroductivel 
lealdadB que folgo de reconhbcer no Dr. Au
gusto Montenegro, qm.tlific<1ção de tr.:~ido1· e 
déslcal! · 
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A h ! Sr. · Presidente! Tarefa ingrata, a tina e as instituições de um inevitwel desas 
nossa.. a de volver eternamente á~ mesmas tre, si não as tivesse encaminhado para 
questões cem vozes reb:ltidas e cem vezes a.quelltt politica targa de congraça,mento e 
renascentes! a de bater-nos.cem vezQ:3 pela de paz a quu ainda ha pouco atludia o Sr. 
verdade propositalmente _ denegada, sem Cas::;iano do Nascimento. 
nuD:ca. leva.r a convicção ao animo rebelde Ahi estão . mui~os e relevantes sGrviços 
dos que não se querem convencer, sem nun- prestados pelo Sr. Augusto Montenegro ao · 
ca conseguir o brilho, -momentaneo embo1·a;, seu pa.iz, ás ins;ituições republicanas; e o 
da justiça no entendimênto dos que se obsti- Sr. Lauro Sodré, ,Jnnega,velmente um dos 
nam em não í'azel-a, sem nunca obter um responsaveis por ellas, teve, entl•etanto, 1t 
vislumbre de imparcial_idade da. paixã.o im- O)J.Sadia de perguntar, ~o Senado, de onde· ... 
penitente e indomavel àos que até a. , qua.li- voem as eminencias do Sr. Montenegro ! 
dade de eminente .republicano negam [l,O 81'. . Alf! este não p:·es~ou aquelles serviços im
Dr. Augusto MonteJlegro, quo tanto o me- põrtantissimos Gom a mil'a no reconheci
rece, como os mais estrenuospropagandista.s menta, com a preoccupação da, sua perso-
do l'egimen. (Apoiados). · nalidade; pr~s~ou-os pelo seu muito a.mor á_ 

O Sa. SERZEDELLO CoRRÊA __ Não apoia.do. pa.tria e a prova esGá em qu_e, apenas se con
venceu de que nã.o l'eprcsontava. mais n poU-

(vozEs) _:_Apoiado. tica. de concordia,em vü·.tude da qual se ach<1-
o·su.. AR.TIHJlt LEMOS- Coinprehendo que va aqui como leade1-, retirou-se o Sl'. Mon- . 

a pre3ccupação do repLtblicanismo historico tonegl'o'dest<~ Canmra, no firmo proposi to de 
do Sr. Lauro Sodré o tenha levado até á abandonar <L politic:t fecleral c com ella as 
hypí.wérophia or:gulhosá da . sua propria por- stms posições, ganhas a golpes de talento, 
sonalidade, de modo a não vm· nos demais de activida.de e de patriotismo. . 
collabor~dores do progresSo da patria e da Mas, pot•qnc traidor o 'Sr. Monteneg1•o1 ! 
manutenção das instituições democrati.cas Porque dosleal?! Traidot· a quem?. De~leal . 
sinão insignificantes pygmeu.~ indigno,; do a. quem? Não o disse o Sr. Lauro Sotlr'é, é é 
S(}U olhar• comp_\ssivo, desde que não se 'des- pena. Svu. pois, olJrigado a entrar em con
peiaram dos liame.:; monarchicos sinã.o de- ,joctm·as pa.r<1 podcl' appreliendcr a linha 
pois de 1889. S. Ex. ainda. hoje preoccupa-se do seu pensamento. . 
irrisoriamente em levantat• intram;ponivel Di1.em por a.hi quo oS;·. Augusto Monte-
bai't'oira entre historicos o não histol'icos. negt•o trahin o Dt• .. Justo Cho-·mont .... Pos;o · 

O Senador p::waenso dat<t a histoi'ia üa. d.at• o meu tostomunlto pessoal e sincet•o <lo _ 
época. que o, viu nascer n, por• esstt tlleot•ia tlHC isso ú pmütivamento uma inverllado. 
singular, si recusa a eminoncia mpuulicana. ''SR. AN'l'ONIO HÃsTos-I~u tn,mbmn. 
ao govor•nadot' do Pa1·ú., denega.-tt i,aní'Lom O Sn.. An.TIIUR Ll~l.\ros-0 St•. Dz·. Augusto 
ao Sr. Silverio Nm•y, govor·nu.dot• do Ama.- Montouogt•o a ninguem solicitou u. sua elei· 
zonas; ao S1•. To1•reiio, gover•nador do Ma1•a- ção para g•J:VOl'n.'\tlot• do Pará; elle n. teve 
nhão; ao Sr. BoneüicCo Leito, chijfe a.hi do. pela manitestação incoercível da confin.nÇ'a 
minante; ao St•. Pcdt•o BorgQS, esse bailo dos seus concidadãos na. lealda.(lC dos sou:3 
cat•actm• que fellcita pt•esentementc o Coará; sent.imontos pa1•tidari~, na roctidã.o da sua 

. ao Sr. Maranhão, governa.dot' do Rio Gr[l,ndo condncta política, nos altos merecimentos do 
do Norte; ao Sr. Pllrogr•ino, governador da seu ospirito e na constituição f'crrca do seu 
Parahyba; ao Sr. Gonça,lves I<'erroh•a., govor- caracter. E quando não fosse elle o nosso 
nador do Pernambuco, ao vropt•io Sr. Vice- candidato, ainda assim 011 posso garantir. á. · 
·Presidente da Republica e ao Sr. Dr. Rodri· Casa que o SL'. Dr~ J.'usto ClleL'mQnt não o: 
gues Alves, para o qual aliás volve-se tam- seria mais. 
bem a coqflança da Nação no quo diz re- Nem isto é noviuade,pois está. expresso np 
speito á successão presidencial; nos demais manifesto com que o Sr. Senador Antonio · 
governadores de Estados, emftm, que quasi Lemos respondeu á serie de rnvect_ivas, á 
todos não tiveram a venturá de pe.rtehcer lon(J'a verl'ina pela qaal do sua. amiZ:l.de se 
ao pugilo dos quo sé batot•am na propa- despediu 'o Sr. Justo Chermont. A' Casa cu 
ganda! . pJderia ler alguns topicos dessa peça po-

Não é eminente republicano o Sr. Monte- litica,, irrespondida e irrespondivet,. publi
negro e, entretanto, desde. que occupou uma cada tres dias depois tle vir á luz, no Pará,o 
cadeira. nesta r :asa foi membro da primeira manifesto do Sr. Justo Chermon t, que con':"" 
das suas-commissõJs-a {le Orçamento; della tra ella, not11 por si mesmo, nem por qual
fqi no anno passado presidente e até dirigiu quer dos seus amig.)s, nem por qualq,uer 
os trabalhos. de verificação de poderes na dos J'lartid<:u•io.; do Sr. Lauro Sodré, ar .. 
Camara, que elle com superior patriotismo ticulou uma ~ó negativa. 
livrou de uma dualidadJ degradante. sal- · Não o faço porque a hori1 vae adoantada. 
vando o paiz do umu. pt•ovavel guerra intes- Basta dizer que nesse manifeflto ostã.o niti-

camara v. Ill tu:w:iltl&l bt L S'Y :e 
1J 
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da~riente expostn;s as incompatibilidades já I nador do E~ta.do e politico prestigios1s.simo, 
existentes entre os Ses. Just::> Chermont e 1 dando ca.o -D,•. Campos Salles um'1 maioria, 

· Augu$to MontenJ)gro, ao tempo en1 que este' de dous t3rços S:)brea. vot.ação do seu com
ultimo reth:ava-se 'desta Capital para a de petidôr, m:üoei:l. que aqui foi a·ssim apurada. 
Pernaml)uco, pelo insusp:üto Depu~ado Sr. At·thur Pei

. Por este nianifesto ficou evidenciado que, xoto, - sobrinho do Mareclu1l Floriano,
ao tempQ da ·partida do Sr. Dr. Augusto sem protesto, sém reclamaçõescon tra, vio-
Montenégro, estavam profundamente estre- lencias ouJra.udes · -

. "inecidas as relações pessoª'es e_ politicas entre . Foi, pois, obedec~do a uma natural cor
. S. Ex. e o Sr. Justo Chermont. .. responden_cia de a 'ectos e dedicações, que, 

· o sa:. ANTJNro BASTOS- Não existian:i ainda em jan-eit'J de 1900, logo após as 
ma.is_ reiaçõesp· _oliticas, seoo-undo S. Ex. de- eleições federaes, distinguiu o Dr. Campos 

Salles o nos:;o pn;rtido, telegra.pha.ndo ao 
clarou. . Dr. Montenegro nestes termos: 

c . · . O SR. ARTiWR LEMos-Já não existia.m «Doupara.bens ao Partido Republicano 
entr~ elles relações .politicàs·, diz o meu no- desse prospero o rico Estado, pela bt·i-
hre collega Sr. Antonio Bastos. · lhante victori~· que acaba de conseguir 

De fa.cto, Si·. Presidente, cerca de oito em pleito pacifico, tolerante e liv1·c.» · 
dias ante3 qu~ eu tambem me retiras3e desta A' pa;rt9 ess3s lhmus de ordem partida ria _ 

·cidade parao.Pai•á, no .. anno passado, fez-me e p3~soal, pre11diam-no::: ainda a.S. Ex. um 
o Sr.Justo Cherm.ont uma decla·ração ca.tego- vivo e sincero sentimento de patriotismo, o 
rica que profundamente influiu na conducta desejo de vm•, com o prastigio da suprema 
observada pelo partido republicano para· autoridade, com o congraçamento geral dos 

. coü1 aquelle Senador. . . partidos, o saneamento do nosso meio cir
:· : S. Ex., como P1•esidente . que era da Com- culante · levado a c:~.bo som conturbações; a 

.- . . _missão executiva do partido republicano, sustentação dos nossos brios de Nação ante 
-:.~nesta qualidade, havia pru.':!idido. em ma1•ço os seus credores, a satisfação dos nossos com
.. ·do anno ultimo, uma reunião dos membros promissos d.e homa solemnemente tomados 
· • ~-deSsã. commissão e dos republicanos repre- em umaccordo financeiro, cujo exito dependia. 
-, . sent.antes do Estado nesta Camara., reunião sob1•etudo da pa.z interríq. . 
.• ~ convocada por-iniciativa <lo Dt•. Montencgro · Para esse desideratum ora imprescindível 
·- •· ·para se deliberai' sobt•e a norma de conducta realmente uma _ patriotica conciliaÇão dos 

desses representantes m~ verificação de po- pat•tido!l, uma politica de confraternização e 
deres. · - · · do concessões reciprocas om ·bem dos in teres

Por unaoimida.dé, ficou resolvido om ta.l sGs superiore3 da Republica, e essa foi a po
réunião que o St•. Mon~enogro set•ia o lell,dtw titica- que, claramente acceita por nós do 

. d;~. bancada . paraonse, para <L qual desde Par<t; de accordo com a orientação do Chefe 

. logo- f~chava todas as quostõos de reconho- da Nação, deu neste recinto, pela força das 
cimento de Deputados. A despeito, porém, circumstancias, victoria incontest<Lvol ao an-

. de tão solemne compromisso, é certo que o ·tigo Pa.rtido Republicano. · , 
Sr. Ot•. Justo Chet•mont, tendo pot•mittido, O SR. FAUSTO CARDOi:IO - E o Sr. Justo 
sinã.o fomentado, divergoncias na. blncadt\, Chcrmont esteve <le accordo ?-
chegou a. declarar-me, nas proximidades do O SR. An.TIIUit LEI\ros-Perfeito.mente.Pro
meu mgresso ao Estado, que, dttdas cartas sidiu á reunião a que alludi, o tomou, como 
hypotheses, teria fatalmente de _romper os demai~ membros do partido, o seu com
com-o Presldente da Rcpublica, o que im- promisso,-compromisso q~e, entretan~o, c 
JJOrtava. em afastar-se do Dr. Monteq.egro , por motivos de ordem puramente pessoal, 

·. ·no dedicado-- apoio ·que dava ao D1•. Campos veio m:1is tarde a faisear. afas_tando•se d::t 
Saltes, àpoio .que não era restringido na ve- orientação traçada pelo leadm"" pJ.ra.ense- o 

. ri fi cação de poderes. E pediu-mo o :;;r. Cher- sr. Montenegro, e declarando-me, de modo 
. mont que isso mesmo eu communicasse ao posi'Givo e_ formal, que estava disposto a 

Senador Antonio Lemos,. pois S. Ex. não romper corri o Dr. Campos Salles; que pro
queda s01•prezas. . · feria a amizade do Sr. Rosa e Silva. á sua 
· · Ora, nós os republicanos do Par<~. e~tava- candidatura ao Governo do Estado, que ello 
-mos ligados ao Chefe da Nação,-po1· estreitos repu.til.vn. um prato -de lentilhas, o pedindo- . 
.Jaços de solidariedade.politica., mais do que me que isso mesmo eu dissesse ao Senador 
poderia ·estat' qualquer outro partido do Lemos, pois S. Ex~ não queria sorprezas. 
·outro· Esta,do, pois o tínhamos eleito contra o Semel11ante attitude não iczmais do que 
Dr. Laur.o Sodrê, illustre filho do Pará, que accentuar..:s_e até · ao dia de partirmos p:,.r~. · 
tivemos · de derrotar em plelto brilhantis- o norte o Sr. Montcnegro e cu. 
simo; até contrariando os sentimentos pes- OuÇo por a.hi, tle inimigos do gover·nadot' 
aoaes do Dr. Paes de Carvalho, então gover- paraenso, que entre S. Ex .. e o Souadm· 
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Chêrmónthàviairi. estre~tos laços de amizade ~qual o Sr. Justo Chermont, dominado pÔ_r ' 
· e parentesco, circumstancia que é salientada noéiva influencia, respon l~u com o mais fó.Í'--:"' 
como prova ·do pretendido acto de degra- mal desafio ao partido que o havia eleitó :e· 
dante desleald,ade, _de revoltante ingratidão sempre tiinbrára em .ceecal-o dó es_tima. e~ 
da parte do pr1meir.:> para com o .ultímo, no .veneração, a despeito da caractel'istica· in:~ 
que toca ao Governo do Pará. ! Pois bem, dolencia de S. Ex. ·= 
senhores. Esse amigo, esse parente do Dr. Espero q l.le o Sr. Dr. Lauro Sodrê, mt\ 
Montenegro., tendo sido convidado . :para o alguem pJr elle,. nest-~ recinto, preciS(:'l·Os.·; 
banquete que val'ióS ·amigos do Senado e da argument0s é as provas . coin que possa;<i.E)'"::: 
Cama.ra offereceram ao mesmó. Sr. Monte- monstrar a traição e a . deslealdade__ tã.o -in~ :; 
negro, dous dias antes da sua partida para justamente , attribuidas ao Sr. Dr. Augu~~ci : 

· Pernambuco, ·nem a bl banquete compa• Montenegro. _ · . .: , ,:~-;· 
receu;nem desculpou a sua ausencia. . Espero jgualmente que se prove a ·veraci;;_J 

Semelhante proceder, ,que tinha v. sua ex- dade do uma intérvi:mção, depri!llente para,ai; 
:plicação nos . antecedentes· a . que já alludi, justiça e p::ti'a ·os brioS. desta :,casa, int~J·-::: 
importou e significou incontestavel drssidio venção do b_enemerito Presidente da Repu~~
entJ;e os dous ~êpublicanos do Pará~ ao qual blica no· reconhecini~nto de um Deputa.dci'~ 
não foi estranha a carta que no dia seguinte pelo· Pará, da qual o accusou no Seilado -.o~· 
dirigiu o Sr._ .Montegro ao S.enadór _ J_usto Sr. Dr. : L!ltiro Sodl'é, que, tão ir1•efletid~( 
·Chermont, na· qual · era restabeleci da a . ver- quão apaixonadamente, · chégQu até a prQ----= 
dade dos fâétos políticos aqui occorridos na cl11mar ó pleno exercício da dictadura. p6r, 
bancada paraense, cartá em que o · .Sr. Mon- parte·::Odo Ohef~ do Executivo. · ·- · : _"<·; 
tenegro, renunciando á politica federa.l, re- --_ Ora, ~enhóres; accusar ·um governo . de , 
serva va-so entretanto uma attitutle.ê'Specia;l qxercet• a dictadura. ec1uivale a. provocal' :: 
na; política do se'tl 'Estado; cãrta que o Sr. contra elle a revolução. . ·· ' ~~ 
Justo .Cher.mont não · publicóüno. seu mani~ Aliás, semelhante at 1;itude não é de · e_s~~ 

· . festo nem o fez mais tardé,a despeito, ·· do tranha.r ··no Sr; Dr.- Lauro Sodré, que ,:ha' 
repto . que nesse sentido lho fez o Senador quatro . annos, e não obstante te1· _um nem~~ 
Antonio Lemos. de estadista a zelar e fama .de homem de 
\ Argumento com fa.ctos, S1•. · Pi·esidente, e modera;ção a guardar, declarou, por occasi.ã.o 
não sei em que cü•cumstancias outras .se es- da festa cívica á memoria do MarechaL Flo•5. 
-triba. o Senador Lauro Sod1•é para invectivar riano, preferir a anarchia á monarchia, que\ 
o Sr. Monteneg1•o como traidor e desleal. A ainda é uma fórma, .de govet•no por que SEf 
verdade, porem, ·é esta : ó . Sr. Jusj;o Cher- regem paizes dos mais adiantados do mundó! 
mont não foi desapeia"do da candidatura M 0 su.. SERZEllELLO CoRRÊA~A phrase dei 
cargo de .Governador do Estado, não o foi t s E · 
lla. chefia do ·partido republicano_ • que ello S. ~x . . foi vilmente de urpada. O que . . x; :; 

- disse e sustentoú foi que, para sustentar ·a 
a.liás só nominalmente cxorcüt, como aqui Republica e evitar a monarchia, ia até a _•• 
mesmo teve .occasião llo (leclll.rar o Sr. 
sorzcdcllo c01,rêú.... anai•chia, o quo é cousa divel'Sa. Eu posso . 

ga.t•nntir a V. Ex. quo pei'filho inteiraruent~ 
esto modo do ve1•, e acho-me tão identit\~.~ 
cado com o systema. republicano t!UO, pa.ra.j 
ma.ntm• a. Ropublica, iria até empenhar · o~ 

O Sn. S1mzEDEI.J~o ... CoRn.~A- . Com <\ con
testação ele V. V. ERxs. Folgo muito em 
que vonhu.m negar o· c:1.10 - atilrmaram 
hontem. · · 

O Sn. AR'l'UUR LEl\lOS-Dissemos apenas que 
o Dr. Justo Chermont era o chefe do partido, 
e ainda agora . affirmo que o íbi, não tendo 
sido de~peiado ~QSsa· chefia, nem da candi
datura .ao governo do gstado, pela desleal-

-. dade . e pela tràição. mrectiva.merite; ainda 
se achava S: Ex. nesta ·capital quando o Sr. 
Senador Lem<'s dirigiu-lhe, em nome do par-
tido, uma carta- penetrada do. atfecto, na 
qual o dever do. cidàdão não eliminava a 
qualidade do amigo, nem esta a obríg~ção 
partidario.-ca,rta em que lhe pedia a re
nuncia de sua candidatura, em face daquolla 
declaração a mim feita e em face da sua 
conducta política, carta amistos:t e sincera, 
cuja maxima preoccupa<;.ão erá. attenuat· as 
asperezas · de scmelliante demonstração, mas 

meu paiz em um:.t revolu_ção . . • -
0 Sn. ARTHUR LEMOS-Posso garantir a_ 

V. Ex. que, em muitos dos espiritos mais~ 
moderados e mais insuspeitos do paiz, as ex~ .:: 
pressões do Sr. D1•. Lauro Sodrê causaramc 
dolorosa impressão, não entendendo elles~
como V. Ex. entendeu o discurso do Senador,; 
p~traense, ·que, pouco depois de pronuncial.;ô'; 
nó · Cerp.Herio do S. João Baptista, levava··; 
para o. recinto frio e severo do Senado, coni' ' 
responsabi:lidade do seu nome. prestigioso de-: 
propágandista da Republica,· palavras in~.; 
tlamma,das de revolucionarismo. contra .•. o, 
governo republicano de Prudente-de Moràes.'~ 

Não é, pois, de estranh1tr que hoje, e:Q}~:. 
plena paz, em plena garantia de dü•eitos ~ 
individuaes c poli ticos, em pleno f'uncctó..; 7 

námento tranquillt? do Poder Legislativo·, ; 
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em pleno regimen de culto ao direito e res..:. demonstrarão como fa.zemog eleições 
. peito á Constitriíção, S. Ex., cedendo á. co- aqui inteiro acc01·do lei. Satisfação 

nhecida caracte1'istica do seu espírito, p~·o· seria màior si fossem pedidos todos lí-
cla.m:e a dictadura. do Presidente da Repu- vros, papeis eleitoraes.~ 
_blica . . · · _ Não, St·. Pre.3idante! Não temo, não teme 

De qne fôrma torna-se efl'ectiva a intel'- o partido republicano paraense ser aqui con
vencão· do President~ na.s delib!3rações da fundido, sincerámente, logicamente, legal
Ca.mara?! ,Acàso 6 incompativel com ore- mente, na apreciação, no exame da eleição 
gimen o interesse quB pela marcha de de- d·J Pará.. Não ! Elle precisa, sim, é da in
terminada politica tome o Chefe da Naç:ão '?! depe!ldencia, esclitrecida, po1• um alto senti-

• E s_ustentarão esse principio a.quelles mos- monto de justiça, dos meus nobres collegas, 
mos que a.ccusam o Presidente· de não go- membros da Commissão de Podere.~ . Con
vel'na.r com o seu prop_rio parthlo '? tanao com ella, elle prescindiria do apoio 

E atirar-lhe-hão a primeira pedra aquelles do Governo, como do de quaesqner chefes 
mesmos que, em bom . das suas aspirações políticos, certo d<t sua, inilludivel victoria 
politica.s do hoje, em favor do reconheci· pela. simples verd~de eloitoral, victoria pa
mento do seu candidato a uma destas c:1.- tente nas authonticas e nos livros, Tictoria 
deiras, não esperam auxilio sinão - do Vice- assim insophismavel pela influencia do des· 
Presidente da Republica, que,"' como o Pre- peito e do odio dos adversa rios do meu par
si<lentà, tira prestigio e influencia do cargo tido. 
official que exerce? ! O Sr. Dr. Campos não age em beneficio 

Isso seria. incohcrente e iujust). da !'raudc contr;.t a pureza das urnas, si é 
Sr. Presidente, estou a cumprit' neste mo- verd,ade que ·está a contrarial' a acção dess~ 

:mento um: dever de justiça, e o faço com o odio, desse despMto; assim como ê positiva
maior enthusiasmo. porque tambem com mente falso -que S. Ex. houves.3e pedido ou 
a . maxima sinceridade defendo, não só o rocornmendado a eleição do Sr. Dt'. Augusto 
partido republicano e o governo do meu Montenegro ao cargo de governa.dor doPar;t. 
Estado, como a. administração do Sr· .~ Dr. Esta affirmação poss:) em consciencia fazer 

- · Can:wos Salles, que, de plena harmonia c m da conduc~a. de S. Ex., com tanto mais au
,os supremos interesses do~ partidos; ha toridade quanto, na. conformidade _de um 
subtrahido o paiz á.quellas l!ltas descaroa- boato fantasista, -prJpositalmente lançado á 
·yeis que caracterizaram os ultimos tempos circulação por adversa.riós, teria sido eu o 
do período administrativo do Sr. Dr. Pru-_ encarregado de advogar junto ao Dr. Paes 
dente de Moraes. - . de Carvalho e junto ao Senadot• Antonio 

S. Ex. foi injustamente accusado pelo Se- Lemos a candidaturai.do Sr. Augusto Mon
, nado r pa.ra.ense de, contra toda a justiça, tenegro. Nem do Dr. Campos Salles, nem 
éontra a verdade elei.toral e por capricho e qualquer do~ seus ministros, peLa minha 

· pesspal, da.r a mão ao éandidato (lo Sr. Au- honra o affirmo, recebi ou recabcu alguem 
gusto Montenegro a uma da-; cadeiras desta uma palav.1·a no · sentido de modificar no Es
Camara. tado a resoluçã.o, alli tomadi h<~ dous annos, 

O Sr. Hosannah·de Oliveira nã·) é só o can- de apoiar-se a candj.datura governamental 
didato de um homem, é o de u·m partido do Sl'. Justo Chermont. Aliás sobre este 
glorioso que elegeu os que hoje o combatem ponto fez cn,tegot•icas afflrmacõas o Senador 
e que, a despeito de tantas vicissitudes, cada Antonio Lemos no seu manifesto atéhoje 
vez mais se affit•ma vlctorioso e forte. Esse irrespJndido. · 
partido não se at'receia do mais rigoroso Delle destacat'(3i estes t1·echos : 
exame sobre a eleição do Pará; elle desn.fia cQuanto u.o terceiro boato, acho-me 
a. exhibição de provas contra_ a verdade do autorizado pelo St•. Dt'. A1•thur Lemos <L 
seu triumpho. ·· .. declarar que é totalmente destituída _de 

. . Não é isto uma. vã declamação, po1'que, no fundam!3nto "-versão ·que, no dizer do 

.... (lue toe<L á requisiçl.o de <tlguns livros elei- Sr. Dl'-. _ Justo Chermont, corria nas ro-

. • _, ioraes, feita pela honrada. Commissão de Po- das intimas de um Ministro de Estado, 
deres, eu posso desde já offerecer á Casa um na Capital Federal, de que aquelle Depu~ 
documento da confiança desse partido na tado viesse incumbido por quem quer que 

. tegalid<Lde dos seus p1•ocessos, e. é um tele- fosse, inclusive o Sr. Dr. Campos Salles, 
gramma a mim dirigido pelo Senador Antonio de sondar o meu espirito e o do gover-
Lemos, intendente de Belém, e que passo nador do Estado, a respeito dn. candida-

. a ler : · tura do Sr. Dr. Augusto ' Montenegro, 
« Recebi dia tres requisição Secreta- que se teria deixado ficar no Recife, á 

rio Camara, registrei Correio dia cinco espera. 
todos livros podidos inclusivl) 61& secção. Chegando do theatro dos acontecimen~ 
_Tenho satisfação exhibir ta.es livres que tos a Belém, é natura.! que o Sr. Dr. Ar· 
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tliur Lemos referisse a seus amigos os ··cido e ~:procla.ma.do em ho~ra. do .Sr. Dr~ _: 
recentJs success::>s -políticos da Capital Campos _· Salles e em honra do partido 
do pliz, determinantes, certamente, da republicano, que assim manteve as su~s ! 

sua retirada, da do Dr. August·> Monte- tradições de independencia e coherencia, 
negro e da do Dr: Antonio Bastos. Nun- as quaes tambem não foram sacrificadas , 
ca, porém, :n:iesmo na intimidade, se quando, apoiando livremente o Gov:erno·· • 
tlisse incumbido de ageitar candidaturas, do Sr. Dr. Prudente de Moraes, afastou-
ou fosse p3lo Presilente da Repuhlica se dos que o comba;.iam e accusaram ._ 
ou por qualquer outra · pess)a. E niais depois o mesmo partido de ter cedido 
do que asseveraçõe§, demonstram-no os a imposição do Governo central. . . _ · . 
antecedentes da escolha do Congresso, -Não ! em 1900, como em 1897, o par- ·· 
co1no passaremos a ver. tido repüblicano, apoiando o Go.vel'rio da 

•..........•.............. · •....•..... , . .. . . Nação, o faz pela sua propria convicção, · 
Vou tei·minar, mas não o !arei sem pelo seu proprio patriotismo, sem de-

um duplo preih de justiça ao Sr. Dr. pendencias de amizade pessoal ou im-
Campos Salles e ao partido republi- posições gove1·nistas. · 
cano. Tanto um como o outrJ teem, Está nisto 'o seu brio.e o dos seus ho-
em vet·dade, nitido o sentimento dos mens, contra o qual não valem os des-
direi tos e deveres em uma federação ; pl'eziveis insultos da deslealdade despei· 
tanto um como o outro sabem que o os- tada.» , ·. 
pil'ito do noss) codigo politico veda a · Vou concluir, Sr. Pr3sidente, e o faço pro- -· 
intervenção, mesmo disfarçada, do Go- fundamente convencido de que esta defesa.-. -· 
verno da União na e~onomia dos Esta· manter-se-ha indestructivel, tanto nas suas 
dos e dos pa.rtidos -que nelles existem; linha') geraes, como no mínimo dos seus de· 
t':tnt'J um como o oatro não se presta- talhes. · -
vam a «esse jogo indecoi'JSO>> que se Que continuem contra nós os apodos ; que 
_quer falsamente dar como existen~ «de continuem os vituperios contra o ,digno 
que o Pr~sidente- da Republica escr~- moço Sr. Dr . .4ugus;o Montenegro. . 
·vera a mim e ao S1·. Dr. Paes de Car~ E::;ta é a partHha que de ordinario cabe · 
valho cont a ou a favor de qualc1uer aos homens que melhores serviços prestam · 
candidato. , . ao seu paiz. 

Contra tão repugnante boatq, que E' cedo -ainda para> que inteira justiça se 
aquf cerhrnente não col'reu protestei, faça. sobre sua CJnduct:~. _ 
como já se viu do tele()'ramina de 6 de Despédacem-lhe o coraçao ~eneroso! 
· lh d s D A t ~ Ch • t Ennodoem-llle. o nome glor1oso ! 
JU. o t.o ~ · 1' • 11 o mo ei mon • e - Elle é como aq uellas plantas das nossas 
plOtes vo amd:l.. _ mattas que, quando trituradas, exbalam os 

o. St· .. Dr. C:.tmpos Salles que1· u~ seus mais inebriantes perfumes, como essas 
apo1o l_tvre e esp-:>nhneo ; . outro n~o arvores das nossas florestas que precisam de 
lhe daria certamente . o :varttdo republl... se1• gi)lpeadas para que distillem os seu~ bal;. 
cano do Pará·. sarnos preciosos e evidenciem a excelleucia 

Assim proced:eu est3, quando, apenas, e rijeza de suas fibras. 
pelas inspiraçõ3s da su \ consciencia e O Sr. Monteneg_ro tet•á por si, ao lado do 
om uma. louvavel coherenci:'1 com a sua partido republicano de sua terra, a justiça 
orientação na politica feder.tl e estadual, dos homens . de boa vontade, extremes de 
repudiou os que della s~ atrastaram odios e de paixões ! · 
para escolher seus ca 1did ~tos ao Governo (Palmas no reei nto. Muito bem I O o1·ador e 
do Estado os Srs. Drs. Augusto Monte- vivamente abraçado e felicitado pelos seus col· 
negro e Ly~a Castro. Seja isto . reconh&- Zeifas.) 
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